PENGUMUMAN
NOMOR : KP.01.02/IV/1034/2019
TENTANG
PERUBAHAN KRITERIA DISABILITAS
DAN PERPANJANGAN JADWAL PENDAFTARAN SECARA ONLINE
PENERIMAAN CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019
Menyusuli pengumuman Nomor KP.01.02/IV/1084/2019 tentang Penerimaan Calon Pegawai
Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2019 dan Nomor KP.01.02/1/3864/2019 tentang
Perubahan Pendaftaran Secara Online Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019
serta, dengan ini kami sampaikan :
1. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/1236/M.SM.01.00/2019 tanggal 19
November 2019 hal Pendaftaran CPNS Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas maka :
Semula

Menjadi

a. Penyandang Disabilitas adalah pelamar a. Penyandang disabilitas adalah pelamar
yang menyandang disabilitas fisik atau

yang

berkebutuhan

berkebutuhan khusus dengan kriteria

khusus

hanya

pada

menyandang

disabilitas

kaki/tungkai bawah (ekstremitas bawah),

mampu

melaksanakan

dan tidak mengalami disabilitas untuk

jabatan

dan unit

fungsi indra, fungsi tubuh bagian atas, dan

dipilih.

fungsi mental dengan ketentuan:
1) Mampu

melihat,

b. Para

mendengar

dan

berbicara dengan baik;
2) Mampu

melakukan

penyandang

tugas

atau

sesuai

penempatan yang

disabilitas

dapat

melamar pada formasi disabilitas atau
dapat pula melamar pada formasi umum

tugas

seperti

atau formasi khusus selain

formasi

menganalisa, mengetik, menyampaikan

disabilitas, sepanjang mempunyai ijazah

pendapat dan berdiskusi;

yang

3) Dapat

melaksanakan

tugas

sesuai

jabatan yang dipilih.

kualifikasi

bersesuaian dengan formasi jabatan dan
kualifikasi

b. Bagi pelamar penyandang disabilitas dapat

pendidikannya

pendidikan

yang

dipersyaratkan.

melamar pada formasi disabilitas atau pada c. Bagi pelamar penyandang disabilitas
formasi umum dan formasi khusus selain

akan

formasi disabilitas sesuai dengan jabatan

memastikan kesesuaian/kelaikan kerja

dan

telah

terhadap jabatan dan unit penempatan

unit

yang dipilih dengan memperhatikan jenis

unit

ditentukan.
penempatan

penempatan
Daftar

jabatan

tersebut

yang
dan

diberikan

tanda

dilakukan

verifikasi

untuk

dan derajat kedisabilitasannya.

bintang (*) dan dapat dilihat melalui laman d. Tata cara dan waktu pelaksanaan SKD

https://cpns.kemkes.go.id.

dan SKB bagi penyandang disabilitas

c. Bagi pelamar penyandang disabilitas akan

yang melamar pada formasi umum dan

dilakukan verifikasi kelaikan kerja. Jika

formasi khusus selain formasi disabilitas,

berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan

sama dengan formasi umum yaitu 90

tidak laik kerja terhadap jabatan yang

(sembilan

puluh)

menit

(disabilitas

dilamar,

sensorik

netra

tidak

diberikan

maka

yang

bersangkutan

dinyatakan tidak lulus.

pendampingan

d. Tata cara dan waktu pelaksanaan SKD dan

dan

perpanjangan

waktu).

SKB bagi penyandang disabilitas yang
melamar pada formasi umum dan formasi
khusus selain formasi disabilitas, sama
dengan formasi umum yaitu 90 (sembilan
puluh) menit.
2. Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V189-3/99 tanggal
19 November 2019 tentang Batas Waktu Pendaftaran CPNS 2019, maka perubahan
jadwal Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 sebagai berikut :
No

Tanggal

Pelaksanaan

Semula

1

Pendaftaran secara online
melalui laman
https://sscasn.bkn.go.id

15 – 28 November 2019
(menyesuaikan jadwal
SSCASN)

2

Pendaftaran secara online
(lanjutan) melalui laman
https://cpns.kemkes.go.id

16 – 29 November 2019
(tentatif)

3

4

Penerimaan berkas kelengkapan
di masing-masing regional
provinsi lokasi ujian
Pengumuman kelulusan seleksi
administrasi

17 November – 3
Desember 2019
(pukul 15.00 WIB/WITA/

Menjadi
15 – 30 November 2019
(pukul 01.15 WIB)
(menyesuaikan jadwal
SSCASN)
16 November – 1
Desember 2019 (pukul
12.00 WIB)

WIT) (tentatif)

17 November – 5
Desember 2019
(pukul 15.00 WIB/WITA/
WIT) (tentatif)

16 Desember 2019
(tentatif)

19 Desember 2019
(tentatif)

Catatan: Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman https://cpns.kemkes.go.id.

Demikian, untuk menjadi perhatian.
Jakarta, 26 November 2019
Sekretaris Jenderal
selaku
Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemenkes Tahun 2019
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