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PENGUMUMAN 
NOMOR : 811 / 2748 /BKD  

 
TENTANG 

JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) 
DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) BAGI PESERTA 

SELEKSI CPNS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT FORMASI 
TAHUN 2021 YANG MEMILIH TITIK LOKASI LUAR NEGERI 

 
Berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan 

Kepegawaian Negara Nomor : 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 Hal 

Penyampaian Jadwal SKD CPNS, Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021 dan 

Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19, Pengumuman Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 

811/ 2021/BKD Tentang Peserta Lulus Seleksi Administrasi Pada Seleksi Penerimaan 

Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 

Pengumuman Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 811/ 2122/BKD Tentang Hasil 

Sanggah Dan Peserta Yang Lulus Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Surat Deputi Bidang Sistem 

Informasi Kepegawaian Nomor : 13156/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 18 Oktober 2021 

Hal Perubahan Informasi Pelaksanaan SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru 

Tahun 2021 di Titilk Lokasi Luar Negeri, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

 

 Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) merupakan Peserta yang telah dinyatakan 

Lulus Seleksi Administrasi dan telah melaksanakan prosedur serta memenuhi syarat 

untuk mengikuti SKD CPNS Formasi tahun 2021. 

 Pelamar dengan nomor peserta dan nama yang tercantum dalam lampiran 

pengumuman ini wajib mengikuti SKD menggunakan metode Computer Assisted Test 

(CAT) BKN dengan waktu pelaksanaan dan titik lokasi seleksi sebagai mana lampiran 

yang telah diagendakan langsung oleh BKN. Peserta wajib mematuhi ketentuan-

ketentuan serta prosedur pelaksanaan SKD yang ditetapkan oleh masing-masing 

panitia pada Titik Lokasi SKD di Luar Negeri. 

 Peserta SKD diwajibkan mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat pada akun 

SSCASN masing-masing peserta melalui sscasn.bkn.go.id dalam kurun waktu 14 

(empat belas) hari sebelum mengikuti Ujian SKD dan paling lambat pada H-1 sebelum 

ujian, formulir yang telah diisi harap dicetak dan wajib dibawa pada saat pelaksanaan 

SKD. 

 Peserta diwajibkan untuk melakukan swab test RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 

jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum mengikuti 

seleksi CASN tahun 2021 (ujian SKD). Apabila hasil swab test RT PCR atau rapid test 

antigen positif/reaktif serta sedang melakukan Isolasi Mandiri, pada saat itu juga 

segera menginformasikan kepada panitia dengan mengirimkan bukti hasil swab test  

RT PCR atau rapid test antigen pada nomor 085314776568. Peserta yang dinyatakan 

positif/reaktif/sedang melakukan Isolasi Mandiri, akan dijadwalkan kembali untuk 

mengikuti tes SKD pada waktu yang akan ditentukan kemudian (Panitia akan 

mengecek kebenaran hasil swab test RT PCR/ rapid test antigen). 
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 Prosedur pelaksanaan, ketentuan dan tata tertib Seleksi Kompetensi Dasar 

(SKD), sebagai berikut: 

 Kewajiban Peserta 

 Peserta diwajibkan membawa peralatan dan perlengkapan sebagai 
berikut: 

 Paspor asli atau KTP-el atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu 
Keluarga yang telah dilegalisasi pejabat berwenang atau Kartu 
Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) asli. 

 Kartu Peserta Ujian Asli/hasil print berwarna bukan hitam putih. 

 Formulir deklarasi sehat Asli yang telah diisi peserta. 

 Asli Surat Keterangan hasil swab test RT PCR atau rapid test 
antigen dengan hasil negatif/non reaktif. 

 Bukti vaksinasi minimal dosis pertama (kecuali ada kebijakan 
berbeda di negara setempat, misalnya karena kondisi peserta yang 
tidak bisa menerima vaksin atau kebijakan vaksin yang terbatas di 
negara setempat). 

 Perlengkapan tulis (pensil kayu). 

 Laptop dengan spesifikasi minimal : 

- Processor Client 2.0 Ghz. 

- Microsoft Windows 7, 8, 10 atau Open Source/Linux. 

- Web Browser Google Chrome atau Mozilla Firefox (terbaru). 

- Harddisk Drive (HDD) 120 GB. 

- Memori 4 GB. 

- LAN CARD 100/1000 Mbps. 

- Mouse eksternal. 

- Memiliki Webcam. 

- Laptop peserta yang digunakan untuk ujian hanya berisi 
aplikasi browser, aplikasi lainnya harus dihapus/uninstall 
terlebih dahulu. 

- Laptop pribadi yang akan digunakan peserta untuk ujian harus 
sudah 
diserahkan kepada petugas paling lambat 1 jam dari jadwal 
ujian. Penggunaan laptop pribadi peserta dapat ditentukan oleh 
Petugas Perwakilan RI (dapat ditukar di antara peserta atau 
ditukar di antara peserta dan panitia sebagai laptop pengawasan 
secara virtual meeting). 

 

 



 

 Peserta mengunakan pakaian rapi dan sopan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

 Kemeja polos berkerah dengan bahan kain berwarna terang (tidak 
diperkenankan menggunakan kaos, kemeja berbahan jeans, jaket, 
blazer, jas. Peserta hanya diperkenankan menggunakan kemeja 
tanpa outer). 

 Celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di 

bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap (tidak 

diperkenankan mengenakan celana berbahan 

jeans/corduroy/khakis/legging). Bagi peserta Ujian yang 

berjilbab, mengenakan Jilbab berwarna hitam polos tanpa corak. 

 Sepatu formal (warna sepatu dibebaskan). 

 Peserta wajib hadir dilokasi Ujian 1 (satu) jam sebelum ujian 

dimulai. 

 Peserta wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran 

Covid-19, dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Mengunakan double masker, bagian dalam menggunakan 

masker 3 lapis (3 ply)/ N95 / KF94 dan ditambah masker kain di 

bagian luar (tidak diperkenankan membuka masker pada saat 

proses pelaksanaan ujian). 

 Pemberlakukan Drop Zone Area bagi peserta yang menggunakan 

jasa antar jemput. Selain peserta SKD tidak diperkenankan 

masuk dan menunggu di dalam area/lingkungan area test. 

 Peserta diwajibkan mencuci tangan dengan sabun dan 

menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan oleh Panitia. 

 Pengukuran suhu tubuh peserta dengan hasil pengukuran suhu          

≥ 37,3˚C dilakukan dengan 2 (dua) kali pengukuran dengan 

jarak 5 (lima) menit. Apabila suhu tubuh masih pada posisi 

suhu ≥ 37,3˚C diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di 
ruangan terpisah/ruangan khusus yang telah disiapkan panitia. 

 Menghindari kerumunan dan tetap menjaga jarak minimal 1 

(satu) meter dengan orang lain, mulai dari kedatangan sampai 

meninggalkan lokasi ujian. 

 Wajib mendengarkan semua arahan panitia sebelum pelaksanaan 

Ujian SKD. 

 Mengerjakan semua soal ujian yang tersedia sesuai dengan alokasi 
waktu yang telah ditentukan. 
 
 
 
 



 

 Larangan Bagi Peserta di Dalam Ruangan Ujian 

 Membawa buku dan catatan lainnya; 

 Membawa/mengenakan jam tangan, perhiasan (kalung, gelang, 

cincin, anting dan asesoris lainnya), kalkulator, telepon genggam 

(handphone) atau alat komunikasi lainnya dan kamera dalam bentuk 

apa pun; 

 Membawa tas, dompet, uang dan sejenisnya; 

 Mengenakan ikat pinggang; 

 Membawa senjata api/tajam dan sejenisnya; 

 Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes; 

 Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes; 

 Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin 
pengawas selama tes berlangsung; 

 Keluar ruangan tes, kecuali mendapat izin dari Pengawas. 

 

 Sanksi Bagi Peserta 

Peserta tidak diperkenankan mengikuti Ujian SKD dan dinyatakan gugur 
apabila : 

 Tidak membawa Kartu Tanda Peserta Ujian CPNS, Kartu Tanda 

Penduduk/Surat Keterangan Kependudukan, formulir deklarasi 

sehat dan hasil swab test RT PCR atau rapid test antigen; 

 Peserta datang terlambat/datang tidak sesuai jadwal, melewati 

waktu dan sesi yang telah ditetapkan. 

 Peserta yang dinyatakan positif/reaktif/sedang melakukan Isolasi 

Mandiri tidak menginformasikan kepada panitia 1 (satu) hari 

sebelum jadwal pelaksanaan tes SKD yang bersangkutan dimulai. 

 Melanggar ketentuan/tata tertib yang telah ditetapkan oleh panitia. 

 

 Lain-lain : 

 Peserta yang tidak membawa sebagian atau seluruh kelengkapan pada 

poin kewajiban peserta dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu 

tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar 

(SKD) CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru dan dinyatakan 

tidak lulus (kecuali terdapat kebijakan berbeda di negara setempat, 

misalnya karena kondisi peserta yang tidak bisa menerima vaksin atau 

kebijakan vaksin yang terbatas di negara setempat). 

 Materi pokok/kisi-kisi dan ketentuan mengenai Nilai Ambang Batas 

Seleksi Kompetensi Dasar CPNS formasi Tahun 2021 didasarkan pada 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021 yang dapat dilihat dan diunduh pada 

website Kemenpan RB (https://jdih.menpan.go.id/). 

https://jdih.menpan.go.id/


 Petugas Keamanan yang ditugaskan saat pelaksanaan SKD memastikan 

tidak ada kerumunan pengantar dan peserta di sekitar lokasi ujian. 

 Hasil seleksi CAT secara livescoring dapat dilihat melalui media online 

streaming (https://bit.ly/KANREG5OFFICIAL). 

 Informasi lebih lanjut mengenai Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Formasi Tahun 2021 

dapat dilihat melalui laman website Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Barat (https://www.bkd.kalbarprov.go.id).  

 Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman 

menjadi tanggung jawab peserta; 

 Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara 

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak 

dipungut biaya; 

 Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta sendiri. 

Dihimbau kepada peserta tes dan keluarga agar tidak 

mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan 

dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan 

keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain; 

 Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat 

diganggu gugat.  

 

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. 

 
 
                                                                 Pontianak, 21 Oktober 2021 

 
a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, 
 

rapid test antigen 
 

Drs. ANI SOFIAN, M.M. 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19650206 198603 1 018 

https://www.bkd.kalbarprov.go.id/


NO NIK NO PESERTA NAMA SESUAI IJAZAH FORMASI JABATAN TITIK LOKASI UJIAN HARI, TANGGAL
SESI/PUKUL             

(WAKTU SETEMPAT)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 6103071901940002 2166002110000336 RAHMAT SAHBANI, S.KOM PENGELOLA KEUANGAN KJRI KUCHING SELASA, 26 OKTOBER 2021 12.30-14.55 MYT

DAFTAR PESERTA CPNS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

YANG MEMILIH / MENGIKUTI SKD TILOK LUAR NEGERI 

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Drs. ANI SOFIAN, M.M.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650206 198603 1 018


