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Merujuk pada Surat BKN Nomor 778718-K5.04.01/SD/E12021 tanggal 23 Agustus
2O2l tentang penyampaian Jadwal SKD CPNS, Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun

2021, dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19, dan pengumuman kami Nomor 04/PANSEL-

CASN/08/2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi dan pengumuman Nomor OS/PANSEL-

CASN/08/2021 tentang Hasil Verifikasi Masa Sanggah Seleksi Administrasi CASN

Kementerian PPN/Bappenas, bersama ini disampaikan jadwal, lokasi dan ketentuan

pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Ujian

Peserta Seleksi CPNS domisili Jabodetabek
Hari/Tanggal : 5 Oktober s.d 15 Oktober 2021

Lokasi Ujian :Aston Kartika Grogol Hotel& Conference Center

Rasamala Ballroom Lantai 3

Jl. KyaiTapa No.101, Tomang, Grogol, Jakarta 11440

Jadwal Sesi : Pembagian iadwal lengkap lihat lampiran masing'masing

Peserta Seleksi CPNS domisili luar Jabodetabek
Hari/Tanggal : 14 September s.d 18 Oktober 2021

Lokasi Ujian : Kantor Regional/UPT BKN sesuai domisili peserta

Jadwal Sesi : Pembagian jadwal lengkap lihat lampiran masing-masing

Pengumuman informasijadwal dan tempat pelaksanaan SKD bagi peserta CPNS

yang berdomisili di Luar Negeri dan peserta Seleksi PPPK Non Guru akan

diumumkan lebih lanjut melaluiwebsite https://rekrutmen.bappenas.qo.id/.

B. Ketentuan Ujian
1. Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Administrasi wajib mencetak Kartu

Peserta Ujian secara online melalui laman https://sscasn.bkn.qo.id

2. Pada saat pelaksanaan ujian, peserta wajib membawa:
- KTP/Surat Perekaman Catatan SipilAsli
- Kartu Peserta Ujian (berwarna)

- Pensil kayu 1 buah



3. Pada saat pelaksanaan SKD, peserta wajib berpakaian rapi dan sopan
dengan ketentuan:
- memakai kemeja putih (tanpa corak)
- celana panjang/rok warna hitam
- sepatu hitam (bukan kefs, bukan sneakell
- hijab/jilbab warna hitam polos (bagiyang menggunakan hijab/jilbab)

Bagi peserta yang tidak memakai pakaian/sepatu sebagaimana telah
ditentukan tidak diperbolehkan masuk dan mengikuti ujian.

4. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum ujian dimulai sesuai dengan jadwal yang

telah ditetapkan, dan tidak hadir jauh lebih awal agar menghindari
penumpukan peserta pada lokasi ujian.

5. Berdasarkan rekomendasi Ketua Satgas Covid-19 serta dalam rangka
pencegahan penyebaran Covid-19 wajib dilaksanakan dengan protokol

kesehatan yang ketat adalah sebagai berikut:
- Sebelum mengikuti ujian, peserta dianjurkan untuk melakukan isolasi

mandiri mulai 14 (empat belas hari) sebelum pelaksanaan seleksi.
- Peserta tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan

menuju ke tempat seleksi.
- Peserta mengisi formulir Deklarasi Sehat di website

https:/isscasn.bkn.qo.id, ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan
pemberian PIN registrasi.

- Peserta melakukan swab fesf RT PCR dalam kurun waktu 2x24 jam alau

rapid test antigen kurun waktu 1x24 jam dengan hasil negative/non reaktif,

hasil ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN

registrasi.
- Khusus peserta SKD di pulau Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah

mendapatkan vaksinasi dosis pertama, sertifikat ditunjukkan kepada

petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi.

- Peserta yang memiliki kondisi Penyintas Covid-1g s 3 bulan, sedang

hamil/menyusui, penderita komorbid wajib menunjukkan surat keterangan

tidak dapat diberikan vaksin karena sedang mengalami salah satu dari hal

tersebut dari dokter RS/lnstalasi kesehatan Pemerintah/Puskesmas.

- Peserta menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain di

bagian luar (double mask).
- Jaga jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter dan cuci tangan

dengan sabun/hand sanitizer.
- Peserta dilarang membawa tas/barang selain yang diperlukan untuk

pelaksanaan ujian ke dalam ruangan.

6. Peserta dengan suhu badan > 37,3' akan dilakukan pemeriksaan ulang

sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu 5 menit.

- Bagi Peserta yang hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu

badan > 37,3o akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter/tenaga kesehatan.

- ,ARanin hasil rekomendasi dokter/tenaga kesehatan menyatakan peserta

dapat mengikuti ujian, maka peserta akan ditempatkan di ruangan yang

berbeda/khusus.
- Apabila hasil rekomendasi dokter/tenaga kesehatan menyatakan peserta

tidak dapat mengikuti ujian, maka peserta akan dijadwalkan ulang.



7. Peserta dan pengantar dilarang membawa dan memarkir kendaraan di dalam
lokasi tes, baik kendaraan roda empat maupun roda dua (kecuali untuk
peserta disabilitas). Pengantar dilarang masuk ke dalam lokasi ujian.

8. Bagi peserta yang hadir terlambat, atau tidak dapat hadir, atau tidak mampu
mengikuti ujian dengan alasan apapun pada saat pelaksanaan SKD,

dinyatakan gugur.

C. lnformasi Lainnya

1. Seluruh kegiatan Seleksi CASN diselenggarakan dengan tetap
memperhatikan Protokol Kesehatan yang berlaku dalam rangka
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

2. Untuk informasi dan update pelaksanaan SKD, peserta seleksi dapat
bergabung dalam Grup Telegram "Ruang lnformasi Peserta SKD CPNS
Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021" pada link berikut
https:l/bit.lvlGrupSKDBappenas202l. Peserta wajib menggunakan nama
lengkap.

3. Setiap peserta wajib mematuhi ketentuan ujian yang berlaku.

4. Seluruh tahapan seleksitidak dipungut biaya apapun.

5. Kelulusan peserta pada SKD ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi
peserta. Apabila ada pihaUoknum yang menawarkan jasa dengan
menjanjikan dapat diterima menjadi ASN di Kementerian PPN/Bappenas
dengan/tanpa meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah
penipuan. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihaUoknum

tersebut.

6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahamiinformasipengumuman ini

menjadi tanggung jawab peserta.

7. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
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