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Menindaklanjuti Pengumuman kami Nomor: 10/PANSEL-CASN/11/2021 tentang Hasil 

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Daftar Peserta 

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021, bersama ini 

disampaikan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tes Potensi Akademik 

(TPA) sebagai berikut : 

 

A. Pelaksanaan Ujian 

 

Hari/Tanggal :  Sabtu s.d. Minggu/ 27 s.d. 28 November 2021 

Lokasi Ujian :  Dilaksanakan secara daring/online dari kediaman masing-

masing 

Jadwal :  Pembagian jadwal lengkap dapat dilihat pada lampiran 

 

B. Ketentuan Ujian 
 

1. Perangkat yang Perlu Disiapkan Sebelum Ujian 

- Laptop dengan spesifikasi sistem OS Windows, minimal Windows 7, ukuran 

layar minimal 12 inch, webcam dan komunikasi suara yang baik.   

- Kuota internet yang cukup yaitu minimal 2 GB dan/atau akses wifi yang 

lancar dan stabil dengan kecepatan minimal 2 Mbps. Apabila persyaratan 

ini tidak terpenuhi oleh peserta dan pelaksanaan ujian mengalami kendala, 

panitia tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut.   

- Meja ujian dengan latar belakang cermin ukuran besar pada dinding tembok 

polos (tanpa barang/hiasan/perabot lainnya di dinding) dengan jarak tidak 

lebih dari 2 meter. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop. 

Tidak diperkenankan menggunakan virtual background.   

- Ruangan ujian harus memiliki pencahayaan yang terang. 

- Peserta yang belum dan/atau tidak memenuhi perangkat tersebut diatas 

pada saat pelaksanaan ujian, maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian dan 

kepartisipasiannya dalam ujian dinyatakan selesai. 

 



2. Tata Tertib Pelaksanaan Ujian

- Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan dengan ketentuan memakai

kemeja putih (tanpa corak) dan celana panjang/rok warna hitam, hijab/jilbab

warna hitam polos (bagiyang menggunakan hijab/jilbab).

- Panitia memantau aktivitas seluruh peserta selama ujian berlangsung

melalui aplikasi monitoring online. Apabila Panitia mendapati aktivitas

pengerjaan soal yang tidak normal dan mendapati peserta melakukan

tindakan kecurangan atau pelanggaran, maka Panitia berhak menghentikan

proses ujian peserta dan kepartisipasiannya dalam ujian dinyatakan selesai.

- Peserta yang tidak hadir/terlambat pada waktu pelaksanaan ujian yang telah

ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan TIDAK LULUS

dalam tahap SKB TPA.

C. lnformasiSKB TPA

1. Pelaksanaan SKB TPA akan dilaksanakan selama t3 (tiga) jam yang terdiri

dari 3 (tiga) subtes yaitu Verbal, Kuantitatif, dan Penalaran. Dihimbau kepada

peserta agar menyiapkan dan mengkondisikan diri dalam mengikuti ujian.

2. Kelulusan pada SKB TPA didasarkan pada skor nilai minimal 550. Peserta

yang memenuhi skor nilai minimal berhak mengikuti seleksi berikutnya.

3. Setiap peserta wajib mematuhi ketentuan ujian yang berlaku.

4. lnformasi lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata tertib pelaksanaan SKB

TPA dapat dilihat pada email masing-masing (email yang terdaftar pada

SSCASN)

5. Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun.

6. Kelulusan peserta pada SKB TPA 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.

7. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami informasi pengumuman

ini menjadi tanggung jawab peserta.

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