PENGUMUMAN
NOMOR : B-30.8/SESMA-BIG/KP.01.02/7/2020
TENTANG
PERSIAPAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
PENERIMAAN CPNS DALAM MASA PANDEMI COVID-19
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
FORMASI TAHUN 2019

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) penerimaan CPNS pada
masa Pandemi Covid-19 Badan Informasi Geospasial formasi Tahun 2019, maka Panitia Seleksi
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Informasi Geospasial Tahun 2019 menetapkan hal – hal
sebagai berikut:
1.

Pelaksanaan SKB CPNS formasi 2019 Badan Informasi Geospasial dibagi dalam 3 tahapan:
i)

Tes Kompetensi Bidang dengan metode Computer Assisted Test (CAT);

ii)

Psikotes; dan

iii) Wawancara
2.

Peserta dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebelum pelaksanaan tes Seleksi
Kompetensi Bidang dilaksanakan;

3.

Peserta wajib mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan;

4.

Peserta

wajib

melaporkan

kondisi

kesehatan

kepada

panitia

jika

sedang

mengalami

sakit/mempunyai riwayat sakit yang perlu penanganan khusus;
5.

Peserta seleksi wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga ke dagu sesuai
dengan standar protokol kesehatan, apabila diperlukan dapat menggunakan pelindung wajah (face
shield);

6.

Sebagai persiapan pelaksanaan SKB dengan metode CAT, peserta dapat memilih lokasi ujian yang
paling dekat dengan domisili/tempat tinggal melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dimulai dari
tanggal 1 sampai 7 Agustus 2020 dan diberi kesempatan mengganti lokasi ujian sebanyak 3 (tiga)
kali;

7.

Peserta wajib mencetak kembali kartu peserta ujian yang sudah ada QR Code (untuk presensi saat
tes) dan tercantum lokasi tes yang telah dipilih melalui laman https://sscasn.bkn.go.id pada tanggal
8 Agustus 2020;

8.

Peserta wajib melalui pintu pemeriksaan suhu dan pemeriksaan protokol kesehatan terlebih dahulu
untuk di cek suhunya dan diberi tanda oleh petugas sebelum melaksanakan tes SKB;

9.

Peserta yang melanggar protokol kesehatan dan ketentuan aturan diatas akan dikeluarkan oleh
panitia dari ruang ujian;

10. Peserta harus melakukan penitipan barang secara mandiri dengan jarak antar peserta minimal 1
(satu) meter, panitia hanya mengawasi dan mengarahkan untuk ketertiban dan keamanan;
11. Jadwal pelaksanaan tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (CAT, psikotes, dan wawancara) akan
diumumkan kemudian setelah mendapatkan penentuan jadwal dari Panitia Seleksi Nasional;
12. Peserta wajib memantau pengumuman yang terdapat pada laman http://cpns.big.go.id dan media
sosial BIG. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung
jawab peserta sendiri;
13. Keputusan Panitia Seleksi Penerima Calon Pegawai Negari Sipil Badan Informasi Geospasial Tahun
2019 bersifat final dan tidak dapat di ganggu gugat.
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Cibinong, 30 Juli 2020
Sekretaris Utama
Selaku Ketua Panitia
CPNS BIG TA 2019,
ditandatangani secara elektronik

Muhtadi Ganda Sutrisna
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