KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (Hunting)

PENGUMUMAN
Nomor : KP.01.02/1/0547/2020
TENTANG
HAL – HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
SAAT PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR
Menindaklanjuti Pengumuman Nomor KP.01.02/1/0218/2020 tanggal 20 Januari 2020 Tentang
Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan
Tahun 2019, maka bersama ini disampaikan:
1.

Untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) peserta diwajibkan:
a. Membawa Kartu Peserta Ujian yang dicetak melalui laman SSCN (https://sscn.bkn.go.id);
b. Membawa Kartu Jadwal Ujian SKD yang dicetak melalui laman https://cpns.kemkes.go.id;
c. Membawa asli KTP/ asli surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan
secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil);
d. Mengurangi sampah plastik dengan membawa tempat minum (tumbler) pribadi yang diberi
label nama masing-masing peserta;
e. Memakai kemeja putih tanpa corak, bawahan gelap (bukan jeans/kodorey), sepatu tertutup,
jilbab warna hitam (khusus bagi peserta yang mengenakan jilbab);
f. Membawa perlengkapan sesuai dengan kebutuhan (obat/makanan/alat bantu gerak) yang
diperlukan, khusus bagi peserta yang sedang hamil, sakit dan penyandang disabilitas; dan
g. Tidak membawa kendaraan pribadi karena tidak tersedia lahan parkir.

2.

Registrasi ulang bagi peserta di lokasi ujian ditutup paling lambat 15 menit sebelum waktu ujian
sesuai sesi masing-masing.
Mengingat pelaksanaan SKD menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT), maka :
a. Apabila terjadi kendala teknis yang menyebabkan perubahan dan atau penyesuaian jadwal maka
peserta wajib mengikuti SKD sesuai waktu penyesuaian yang ditetapkan panitia.
b. Peserta harus berhati-hati saat masuk dan berada di dalam ruangan ujian mengingat sarana
ujian menggunakan laptop yang terkoneksi server menggunakan instalasi kabel jaringan.
Ketidakhati-hatian peserta dapat menyebabkan terganggunya koneksi jaringan sehingga dapat
menghambat pelaksanaan ujian.

3.

4.

Para pelamar agar terus memonitor informasi dan perkembangan Penerimaan CPNS Kementerian
Kesehatan Tahun 2019 melalui laman SSCN (https://sscn.bkn.go.id) dan laman Kementerian
Kesehatan (https://cpns.kemkes.go.id).

5.

Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
Jakarta, 6 Februari 2020
Kepala Biro Kepegawaian
selaku
Sekretaris Tim Pengadaan CPNS
Kementerian Kesehatan Tahun 2019
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