d. Peserta seleksi wajib mengisi formulir deklarasi sehat yang terdapat di website
https://sscasn.bkn.go.id dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti
ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian.
5. Ketentuan bagi peserta saat melaksanakan ujian Seleksi Kompetensi Dasar CPNS
adalah sebagai berikut:
a. Peserta wajib hadir 90 menit sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi sesuai dengan
sesi ujian;
b. Peserta wajib memakai pakaian dengan ketentuan adalah sebagai berikut:
1) Baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak;
2) Celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans);
3) Jilbab berwarna hitam (bagi yang menggunakan jilbab);
4) Sepatu pantofel tertutup berwarna gelap.
c. Peserta seleksi wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain
di bagian luar (double masker) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
d. Penggunaan pelindung wajah atau (faceshield) bersama masker direkomendasikan
sebagai perlindungan tambahan;
e. Peserta seleksi tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
f. Peserta seleksi mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan atau
menggunakan handsanitizer;
g. Peserta seleksi wajib diukur suhu tubuhnya, peserta seleksi yang suhu tubuhnya
diatas ≥ 37,3°C dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak
waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan;
h. Peserta seleksi yang suhu tubuhnya < 37,3°C derajat langsung menuju ke bagian
registrasi untuk melakukan absensi kehadiran dan pemeriksaan kelengkapan yang
dipersyaratkan;
i. Peserta seleksi membawa kelengkapan yang dipersyaratkan yaitu:
1) Kartu Peserta Ujian yang dicetak melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.;
2) Kartu Tanda Penduduk elektronik atau (eKTP) asli atau surat keterangan asli telah
melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil (Dukcapil) bagi yang belum memiliki eKTP;
3) Hasil swab test RT-PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam dengan hasil negatif;
4) Membawa sertifikat vaksin minimal dosis pertama bagi peserta seleksi yang
memilih ujian di wilayah wilayah Jawa, Madura, dan Bali kecuali peserta yang
memiliki kondisi sedang hamil, Penyintas Covid-19 kurang dari 3 (tiga) bulan dan
penderita komorbid namun wajib membawa surat keterangan dokter yang
menyatakan tidak dapat diberikan vaksin karena sedang mengalami salah satu dari
3 (tiga) kondisi tersebut.
5) Formulir deklarasi sehat terdapat di website https://sscasn.bkn.go.id dan telah diisi;
6) Alat tulis pribadi (pulpen biru dan pensil kayu);
j. Dalam pemeriksaan kelengkapan yang dipersyaratkan peserta seleksi membuka
masker untuk memastikan bahwa peserta seleksi yang datang adalah peserta seleksi
yang terdaftar;

k. Peserta seleksi melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN Registrasi;
l. Peserta seleksi melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan
dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
m. Peserta seleksi menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal
1 (satu) meter;
n. Peserta seleksi selama mengikuti seleksi dengan CAT BKN wajib melapor apabila
ada keluhan Kesehatan;
o. Peserta seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi apabila sudah menyelesaikan soal
seleksi dan sudah mencatat hasil skor nya dengan tetap menjaga jarak minimal 1
(satu) meter serta meminta izin kepada tim pelaksana CAT BKN;
p. Peserta seleksi setelah mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan secara
tertib segera meninggalkan lokasi seleksi;
q. Hasil seleksi CAT secara Live Scoring dapat dilihat melalui media online streaming
dan link dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi;
r. Bagi peserta seleksi yang hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh
≥ 37,3°C sebagaimana dimaksud pada huruf g berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) Peserta seleksi diperiksa oleh tim kesehatan dan dilakukan rapid ulang apabila tim
kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka peserta
mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah;
2) Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta seleksi tidak dapat mengikuti
seleksi maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sisi
cadangan sesuai rekomendasi tim kesehatan dengan jadwal yang ditetapkan BKN;
3) Apabila peserta seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf r.2) tidak mengikuti
seleksi pada sesi cadangan maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur.
6. Ketentuan bagi pengantar peserta seleksi adalah sebagai berikut:
a. Penghantar peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan;
b. Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan atau berkumpul di sekitar lokasi
seleksi;
c. Bagi Peserta seleksi yang membawa kendaraan pribadi tidak disediakan tempat
parkir pada area / lokasi Ujian.
7. Panitia akan membatalkan keikutsertaan peserta seleksi dan menyatakan gugur bagi
peserta yang dengan alasan apapun dengan kondisi salah satu di antara lain:
a. Terlambat hadir;
b. Tidak hadir;
c. Tidak membawa dan tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta Ujian;
d. Tidak membawa dan tidak dapat menunjukkan eKTP asli atau surat keterangan asli
telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil (Dukcapil) bagi yang belum memiliki eKTP;
e. Tidak membawa dan tidak dapat menunjukkan hasil swab test kurun waktu maksimal
2x24 jam dengan hasil negatif;
f.

Tidak membawa dan tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis
pertama bagi peserta seleksi yang memilih lokasi ujian di wilayah Jawa, Madura, dan

Bali atau surat keterangan dokter yang menyatakan tidak dapat diberikan vaksin
karena sedang hamil, Penyintas Covid-19 kurang dari 3 (tiga) bulan dan penderita
komorbid;
g. Tidak membawa dan tidak dapat menunjukkan formulir deklarasi sehat;
h. Tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan;
i.

Tidak menggunakan masker sesuai dengan ketentuan.

8. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung
jawab peserta.
Demikian Pengumuman ini diperbuat untuk diketahui oleh pelamar dan masyarakat
umum.

Lampiran Pengumuman Nomor : 800 / 1733
Tanggal
: 27 September 2021

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sesi

Waktu

2152712110000551 A
 ZIZ
2152712120000326 SRIANGGRAINI

Nomor Peserta

Nama

Selasa, 28 September 2021

Hari / Tanggal

I

08.00 - 09.40 WIB

Kamis, 30 September 2021

I

08.00 - 09.40 WIB

2152712120001070 S
 ITIHASNITAOKTAVIAPURBA
2152712120000421 RIANANOVITASARIBRSIRAIT

Kamis, 30 September 2021

I

08.00 - 09.40 WIB

Kamis, 30 September 2021

I

08.00 - 09.40 WIB

2152712120001982 M
 WINARTISIMALANGO
2152712120003559 SULASTRISIANIPAR

Sabtu, 2 Oktober 2021

I

08.00 - 09.40 WIB

Minggu, 3 Oktober 2021

I

08.00 - 09.40 WIB

2152712120003406 INTANRUSIMATUPANG
2152712120004079 TRINANDAPUTRI

Minggu, 3 Oktober 2021

I

08.00 - 09.40 WIB

Senin, 4 Oktober 2021

I

08.00 - 09.40 WIB

2152712120004138 E
 LLYPRATIWISIAGIAN
2152712120004139 SILVIATRINITA

Senin, 4 Oktober 2021

I

08.00 - 09.40 WIB

Senin, 4 Oktober 2021

I

08.00 - 09.40 WIB

2152712120006011 E
 RRICAFURAMA
2152712120005364 ISMATURRAHMI

Selasa, 5 Oktober 2021

I

08.00 - 09.40 WIB

Selasa, 5 Oktober 2021

I

08.00 - 09.40 WIB

2152712120005506 F
 ANNYSELLANABABAN
2152712120005591 PUTRIRAMADHANIHARAHAP

Rabu, 6 Oktober 2021

I

08.00 - 09.40 WIB

Rabu, 6 Oktober 2021

I

08.00 - 09.40 WIB

