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Merujuk Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor : 17/SE/VII/2020 Tanggal
2 Juli 2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer
Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bersama ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :
A. KETENTUAN UMUM
1. Peserta diharapkan untuk :
a. Melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan
seleksi.
b. Tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi.
c. Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika
diperlukan, penggunaan pelindung wajah (face shield) bersama masker
sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
d. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
e. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun
dengan air mengalir dan/atau menggunakan hand sanitizer.
f. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian
mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Pengantar peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan.
3. Pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan/atau menunggu di dalam area
seleksi untuk menghindari kerumunan.
4. Nilai hasil seleksi CAT secara live scoring tetap ditayangkan di lokasi seleksi
dan dapat disaksikan secara langsung oleh masyarakat melalui media online
streaming melalui link yang akan diumumkan kemudian.
5. Hasil seleksi CAT per sesi akan diunggah pada situs https://cpns.kemsos.go.id .
B. PERSIAPAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
1. Sebelum pelaksanaan SKB, peserta diwajibkan untuk melakukan pendaftaran
ulang dan memilih lokasi tes terdekat dengan domisili saat ini pada akun SSCN
pada tanggal 1 – 7 Agustus 2020.
2. Peserta wajib mencetak Kartu Peserta Ujian SKB melalui akun SSCN pada
tanggal 8 Agustus 2020.
3. Penetapan lokasi dan jadwal SKB akan diumumkan pada kesempatan
berikutnya melalui situs https://cpns.kemsos.go.id. dan/atau media
lainnya.

C. SYARAT DAN KETENTUAN PELAKSANAAN SKB
1. Peserta hanya dapat mengikuti SKB sesuai jadwal sesi yang telah ditentukan
dan wajib hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum jadwal sesi SKB
dimulai.
2. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Peserta yang suhu tubuhnya < 37,3˚C langsung melakukan registrasi untuk
diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan.
b) Bagi peserta dengan suhu tubuhnya ≥ 37,3˚C yang dilakukan 2 (dua) kali
pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, maka akan dilakukan pemeriksaan
oleh tim kesehatan yang kemudian akan memberi rekomendasi sebagai
berikut :
1) Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta dapat mengikuti
seleksi, maka peserta mengikuti seleksi pada sesi yang bersangkutan.
2) Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti
seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi
pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi untuk instansi
yang bersangkutan. Dan apabila peserta seleksi tersebut tidak mengikuti
seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap
gugur.
c) Bagi peserta yang suhu tubuhnya ≥ 37,3˚C pada pemeriksaan pertama dan
< 37,3˚C pada pemeriksaan kedua dengan jarak 5 (lima) menit, maka
peserta yang bersangkutan tetap mengikuti seleksi sesuai prosedur,
ditangani petugas khusus dan ditempatkan pada ruang seleksi khusus.
3. Peserta wajib membawa dokumen yang harus ditunjukkan kepada petugas
pada saat registrasi SKB, yaitu :
a) Kartu Peserta Ujian SKB asli; dan
b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli / Surat Keterangan pengganti KTP asli
yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli / kartu keluarga yang dilegalisir
pejabat yang berwenang.
4. Pada saat registrasi, peserta wajib membuka masker untuk memastikan bahwa
peserta yang datang adalah peserta yang mendaftar.
5. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan, dengan ketentuan :
a) Pria :
1) Kemeja warna putih berkerah (polos, tidak corak dan tidak transparan)
2) Celana panjang warna hitam (tidak berbahan jeans atau codoray)
3) Sepatu pantofel hitam
b) Wanita :
1) Kemeja warna putih (polos, tidak corak dan tidak transparan)
2) Celana panjang atau bawahan / rok (ukuran di bawah lutut) warna hitam
(tidak berbahan jeans atau codoray)
3) Jilbab warna hitam polos bagi wanita yang berjilbab
4) Sepatu pantofel hitam
6. Peserta membawa alat tulis pribadi berupa pensil kayu (bukan pensil mekanik).
7. Peserta selama melaksanakan seleksi dengan CAT BKN, apabila ada keluhan
kesehatan agar melapor.
8. Terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan keikutsertaan peserta dalam
seleksi, antara lain :
a. Peserta tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana angka 3
b. Peserta terlambat, tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan
seleksi dengan alasan apapun dengan waktu dan tempat yang telah
ditentukan

c. Peserta tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan
alasan apapun pada sesi cadangan yang telah ditetapkan oleh panitia
sebagaimana point 2 huruf b) angka 2).
9. Apabila dalam semua tahapan proses seleksi ternyata dikemudian hari
diketahui terdapat keterangan/data pelamar yang tidak benar, maka Tim
Pelaksana Pengadaan CPNS Kementerian Sosial TA 2019 dapat
menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
10. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, dan jika ada pihak-pihak
yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut
merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggungjawab panitia.
11. Kelalaian peserta dalam memahami pengumuman ini menjadi tanggungjawab
peserta sendiri.
12. Segala tindak kecurangan dalam pelaksanaan seleksi akan ditindak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Keputusan Tim Pelaksana Pengadaan CPNS Kementerian Sosial TA 2019
bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
14. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada portal CPNS Kementerian Sosial RI
dengan alamat https://cpns.kemsos.go.id atau menghubungi Call Center yang
dapat dihubungi pada telepon (021) 3913624 pada hari Senin s.d Jum’at pukul
07.30 – 16.00 WIB.
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