
PEMERINTAH KOTA BANJAR
PANITIA SELEKSI DAERAH

PENERRIAAN APARATUR SIPIL NEGARA
Sekretariat : Jalan Gerilya No.  194 Komplek Perkantoran Pamongkoran Kota Banjar

E~mail : panseldahotabanjarl 23@gmail.com

PENGUMURAN
NOMOR : 810/ 009 flpANSELDA/2021

TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR

CALON PHGAWAI REGERI SIPIL {CENS}
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ROTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2021
KHUSUS TITK LOKASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BEN) PUSATg

KANTOR REGIONAL BKN DAN U-PT BKN

Berdasarkan surat Kepala Kantor Regional Ill BKN Bandung Nomor :  103 8/1 /KR.III/VIII/2021
tanggal    27    Agustus    2021    perihal    Penyampaian    Jadwal    SKD    CPNS    pada    Titik    Lokasi
BKN/KANREG/UPT BKN dengan ini disampalkan hal-hal sebagai berikut:
1.   Pelamar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang

dinyatakan      lulus      seleksi      administrasi      berdasarkan      Pengumuman      Nomor      :      810/
005ffANSELDA/2021  tentang  IIasil  Seleksi  Administrasi  pada  Kegiatan  Seleksi  Penerimann
Calon Aparatur Sipil Negara df  Lin8kungan Pemerintah Kota Banjar Tahun Anggaran 2021  dan
Pengumuman  Nomor      810/008ffANSELDA/2021   tetang   IIasil   Sanggahan   Pelamar   Seleksi
Admihistrasi  Penerimaan  Calon Aparatur  Sipil  Negara  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota Banjar
Tahun  Anggaran  2021,    bagi  peserta  yang  dinyatakan  Lulus  /  Memenuhi  Syarat  dan  berhak
mengikuti  Seleksi  Kompetensi  Dasar  (SKD)  untuk  menilai  kesesuajan  anfara  kompetensi  yang
dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS ;

2.   Jadwal  yang  disampaikan  melalui  PengLrmtrman   ini  adalah  khusus  peserta  Seleksi  Kompetensi
Dasar (SKD) CPNS pada titik lokasi  BKN Pusat, Kantor Regional BKN dan UPT BKN. Sedangkan
jadwal  untuk  peserta  SKD  CPNS  yang  memilih  titik  lokasi  mandiri  yang  disiapkan  Iustausi  di
Gedung Serba Guna Restu Sky STMIK Tasikmalaya Kampus 8 seria jadwal bagi peserta Seleksi
Kompetensi   PPPK   Nor   Guru   akan   disampaikan   krmudian   setelah   ditetapkan   oleh   Badan
Kepegawaian Negara ;

3.   Pemilihan  lokasi  tes  merupakan  tanggung jawab  pelamar  itu  sendiri  yang  dilakukan  pada  saat
mendaftar di portal hxps ://sscasn.bkn. gp_=±_a,.

4.   Rincian mama peserfu  SKD  CPNS, jadwal  dan  titik  lokasi  pelaksanaan  SKD CPNS  sebagaimana
terlanpir dalam Pengumuman ini

5.   Setiap  peserfa  diharuskan  untuk  memperhatikan  secara  teliti  balk  hard,  tanggal,  waktu/sesi,  dan
alamat lckasi test.  Sebagai bahan informasi, BKN Pusat berbeda lokasi dengan Kantor Regional V
BKN meski sama-sama berada di wilayali DKI Jakarta. Alanat rinci setiap titik lohasi sebagainana
terlanipir.  Walrfu pelalcsanaan SKD CPNS di titik lohasi BKN Pusat, Kanreg BKN dan UPT BKN
dimulal sejak tanggal 2 September 2021 hingga 16 0ktober 2021.

6.   Ketenfuan bagi peserta sebeluni melaksarrakan ujian SKD CPNS adalah sebagai berikut:
a.   Peserta  seleksi  dianjurkan  untuk  melakckan  isolasi  mandiri  mulai  14  hari  kalender  sebelum

pelaksanan seleksi.
b.    Peserta seleksi tidck diperkenankan singgch di tempat laln selama perjalanan menuju ke tempat seleksi.
c.   Mendapatkan vaksinasi mininal dosis pertama bagi peserta seleksi yang bernda di wilayah Jawa,

Madura,  dan  Bali,  kecunli  peserta  yang  memiliki  kondisi  sedang  hamil,  penyintas  Covid-19
kurang dari 3 (tiga) bulan, dan penderita komorbid mendapathan surat keterangan dokter yang
menyatakan  tidak  dapat  diberikan  vaksin  karena  sedang  mengalami  salali  safu  darn  3  (.tiga)
kondisi tersebut,

d.   Peserta melakukan swab test RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen
kurun waktu maksimal  lx24 jam dengan hasil negatiffnon reaktif yang pelcksanaarmya wajib
sebelum mengrkuti seleksi CASN Tahun 202 1 .

e.   Peserta    seleksi    wajib    mengisi     formulir    Deklarasi     Sehat    yang    terdapat    diwebsite
https://sscasn.bkn.go.id/  dalam  kun]n  waktu  14  (empat  belas)  hari  sebelum  mengikuti  ujian
seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian.

7.   Ketentunn bagi peserta saat melaksanakan ujian SKD CPNS adalah sebagai berikut:
a.    Peserta wajib hadir 90 menit sebelum pelcksanaan SKD sesuai dengan sesi ujian.
b.   Peserta wajib memakai pakaian dengan kctentuan adalah sebagai berikut:



1)  Baju kemeja berwama putih polos tanpa corak.
2)   Celana panjang / rok berwama hitam polos tanpa corak @ukan jeans).
3)   Jilbab berwarna hitam (bagi yang menggunakan jilbab).
4)   Sepatu pantofel tertutup berwama gelap.

c.   Peserta seleksi wajib menggunakan masker 3 1apis (3 ply) dan ditambah masker kain di bagian
luar  (double  masker)  yang  menutupi  hidung  dan  mulut  hingga  dagu.  Penggunaan  pelindung
wajah (faceshield) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

d.   Peserta seleksi tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
e.   Peserta seleksi mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan

handsanitizer.
f.    Peserta seleksi wajib diukur suhu tubuhnya.
9.   Peserta  seleksi  yang  suhu  tubuhnya  >  37,3°C  dilakukan pemeriksaan  ulang paling  banyak  2

(dua) kali dengan jarak walctu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang
ditentukan.

h.   Peserta  seleksi  yang  suhu  tubuhnya  <  37,3°C  langsung  menuju  ke  bagian  registrasi  untck
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 Pendudck elektronik (eKTP) asli atau Surat Keterangan asli telah melakukan

rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependuch]kan dan Catatan Sipil (Dukcapil)
bagi yang belum memiliki eKTP.

3)  Hasil  swab  test RT  PCR kurun  waktu  maksimal  2x24 jam  atau rapid test  antigen kunm
waktu maksimal 1 x24 jam dengan hasil negatiffnon reaktif.

4)   membawa  sertifikat  vaksin  minimal  dosis  pertama  bagi  peserta  seleksi  yang  berada  di
wilayah  Jawa,  Madura,  dan  Bali,  kecunli  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 telch diisi.
6)  Alat tulis pribadi toulpen bini den pensil kayu).

j.    Dalam pemeriksaan kelenckapan 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.
i.    Peserta seleksi melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan

tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter
in.  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 skomya 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  lirik
dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi,

r.    Bagi Peserta seleksi yang hasil pemeriksaan ulang kedun tetap  memiliki  suhu tubuh >37,3°C
sebagaimana dimaksud pada hunrf g berlaku ketentuan sebagai berikut :
1)  Peserta  seleksi  diperiksa  oleh  tim  kesehatan,  apabila  tim  kesehatan  merekomendasikan

peserta  tetap   dapat  mengikuti   seleksi  maka  peserta  seleksi  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  sesi  cadangan  sesuni
rekomendasi tim kesehatan dengan jadwal yang ditetapkan BKN.

3)   Apabila peserta seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf r.2) tidak mengikuti seleksi pada
sesi cadangan, mcka peserta seleksi tersebut dianggap gugur.

8.   Ketentuan bagi pengantar peserta seleksi adalah sebagai berikut:
a.   Pengantar peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan.
b.   Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi.



9.   Ketentuan bagj peserta seleksi yang terkonfirmasi positif covid-19 adalah sebagal berikut:
a.   Bagi  peserta  seleksi  yang  telah terkonfirmasi  positif Covid-19  dan  sedang  menjalani  isolasi

diwajibkan   melaporkan   kepada   panitia  melalui   e-mail   panseldakotabanjarl23@gmall.com
disertai  bukti  surat  rekomendasi  dokter  dan/atau  hasil  swab  test  RT  PCR  dan  keterangari
menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang, paling lambat H-I sebelum ujian selcksi.

b.   BKN  akan  mengatur  kembali jadwal  peserta  seleksi  CPNS  yang telah  terkonfirmasi  positif
Covid-19 dan sedang menjalani isolasi.

10. Panitia akan membatalkan keikutsertaan peserta seleksi dan menyatakan gugur bagi peserta yang
dengan alasan apapun dengan kondisi salch satu antara lain:
a.    terlambat hadir.
b.   tidak hadir.
c.   tidak membawa dan tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta Ujian.
d.   tidak  membawa  dan  tidck  dapat  menunjukkan  eKTP  asli  atan  Surat  Keterangan  asli  telah

melakukan rekaman kependudukan yang  dikelunrkan Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil
{Dukcapil) bagi yang belum memiliki eKTP.

e.   tidak membawa dan tidak dapat menunjukkan hasil swab test RT PCR kurun waktu maksimal
2x24 jam  atau rapid test  antigen  kunm  waktu  maksimal  lx24 jam  dengan  hasil  negatif/nor
reaktif.

f.    tidak  membawa  dan  tidak  dapat  menunjukkan  sertifikat  vaksin  minimal  dosis  pertama  bagi
peserta seleksi yang berada di wilayah Jawa, Madura, dan Bali, atau surat keterangan dokter
yang menyatakan tidck dapat diberikan vaksin karena sedang mengalami salah satu dari 3 (tiga)
kondisi  yaitu  sedang  hamil,  penyintas  Covid-19  kurang  dari  3  (tiga)  bulan,  dan  penderita
komorbid.

9.   tidak membawa dan tidak dapat menunjukkan formulir Deklarasi Sehat.
h.   tidak memakal pakalan sesuai dengan ketentuan.
i.    tidak menggunakan masker sesuai ketentunn.

I I. Hal lain selain ketentuan diatas pelamar  wajib mengikuti dan menyesualkan dengan peraturan dan
tata tertib yang berlaku ditempat lokasi   yang diselenggarakan oleh BKN Pusat, Kantor Regional
BEN dan   UPT BKN;

12. Pelamar yang memberikan keterangan/data/dokumen tidak benar/palsu pada  saat pendaftaran,
pemberhasan,  maupun  setelah  diangkat  CPNsmNS,  Pemerintah  Daerah  Kota  Banjar  berhak
membatalkan kelulusan serta memberhentikan status CPNsffNS;

13. Selumh tahapan dalam pelaksanaan seleksi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjar Tahun 2021
tidak dipungut biaya apapLm;

14. Pelamar diharapkan untuk selalu memantau pengumuman dan perkembangan pelaksanaan Seleksi
Penerimaan   Pegawai    ASN   Pemerintah   Daerah   Kota   Banjar   Tahun   2021    pada    laman
https ://sscasn.bkn. go.id dan hags:/foanjarkota.go. id;

15.Kelalaianpelamardalammembacadanmemahamipengumumanmenjaditanggungjawabpelamar.

Demikian pengumuman ini disampalkan untuk diketaliui dan menjadi perhatian.

Banjar, 30 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAII

SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH


