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Tujuan

Standar Operasional Pelaksanaan ini dibuat untuk mengatur tata cara pelaksanaan

calon pegawai Negeri Sipil clari Pelamar yang dipersyaratkan agara berjalan tertip,

lancar dan tePat waktu

f,rrng Lingkup

Tata cara dan persyaratan serta kelengkapan berkas yang diperlukan untuk

proses penerimian Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Politeknik

Negeri Lhokseumawe;

Pihak-pihak yang terkait dengan proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe

Standar Operasional Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

Meliputi Kebutuhan Pegawai Aparatur sipil Negara di Lingkungan Kementerlan

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 201 8'

Referensi

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1'974 tentang Pokok-pokok

Kepegiwaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 43 Tahun 1999,

2.Undang-UndangNomor20Tahun2003tentangSistemPendidikanNasional;
3. Undaag-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

PemerintahNomor 54 Tahun 2003;

5.PeraturanPernerintahNomorgTTahun2000tentangPengadaanPegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang penganglGtan'

pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil-

7. keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

BirokasiNomor 59 Tahun 2ti1s tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhal

Pegawai Aparatur SipilNegara di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi'

dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran20l 8'

D. btilah dan Definisi

-PenerimaanCalonPegawaiNegeriSipiladalahprosespenerimaanCalon
Pegawai Negeri Sipil mulai dari usul formasi simpai dengan penempatan di

Unit Kerja dalam lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe dengan

jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Unit Kerja yaitu Tempat dimana pelama akan di tempatkan sesuai dengan

formasi yag di tentukan.

-FormasiyaitujumlahkualifikasiAkademikyangdimintauntukditempatkan
pada unit kerja.

3.

:



\

- Tes TKD adalah Tes Konpentensi Dasar yang diberikan kepada pelamar

dengan mengunakan computer Assisted Test dengan cakupan materi rneliputr

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes tnteligensia Umurn (TIU)' dan Tes

Karakteristik Pribadi (TKP).

L llokumenTerkait

l- 5(lima)lembarPasfoto

2. KTP atau suat keterangan rekam kependudukan

3- Surat larnaran

4. Ijazah dan transkriP

5. Surat Keputusan Penyetaraan ljazah (bagi lulusan luar negeri)

6. Daftar Riwayat HiduP(DRH)

7. Surat Pemyataan 5 Poin
8. Surat Keterangan Rencana Penempatan (SPRP)

9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK)

10.Surat Sehat Jasrrani dan Rohani

l l.Surat Bebas Narkoba

F. CatatanMutu/Record

Pelaksanaan Penerimaan CPNS di Lingkugan Kemristekdikti penempatan Politeknik

Negeri Lhokseumawe.

G. IndikatorKeberhasilan

1. Pengumuman Penerimaan CPNS.

2. Pengumuman Kelulusan CPNS

3. SK CPNS

E- UrutanProsedur

l- Pelamar Mengirim Berkas Pemohonan

?- Seleksi Admini strasi
3- Seleksi Konpemtensi Dasar'
nf- SeHsi Kompetensi Bidang.
5- Fempan Kelulusan.
6- Masan.
?, Penyampaikan SK CPNS ke Unit Kerja untuk dibuat SPMT



Bagan Alir

ke Unit Kerja
dibuat SPMT

J. Lampiran

- Pengumuman Seleksi Penerimaam Calon Pegawai Negeri Sipil'



No Tanggal Kegiatan

1
19 September 2018 Pengumurnan Pengadaan CPNS

2
28 Sentember s/d 8 Oklober 20i8 Pendaftaran

3
3 28 September s/d I I Oktober
2018

Pelamaran/Pensiriman Berkas

4
1 8 Oktober 201 8 4 23 Ollober sid
22 November
2018

Pengumuman Hasil Seleksi
Administrasi

) 5 27 November 2018 SKD

o 3 s/d 8 Desember 201
Pensumuman Hasil SKD

7 18 Desember 2018 Pengumuman Kelulusan Akhir

8 22Desembet -31 Desember 2018 Pemberkasan



&Er:xu(n

KEMENTERIAN RISNT, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal SLrdirman, Pintu Senayan, Senayan, Jakarta 10270

Telepon 1021) 57946100, Faksimili (021) 579460?l

Laman : w$'\ry.ristekdikti.so.id

PENGUMUMAN

NOMOR i 41OSl A'AZ|KP 12018

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

TAHUN 2018

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

|'lomor 59 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil

Negara di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran

2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KemenristekdiKi) membuka

kesempatan kepada Warga Negara lndonesia yang berintegritas dan berdedikasi iinggi untuk

diangkat menjadi calon. Pegawai Negeri Sipil (cPNS) di Lingkungan Kemenristekdikti,

dengan ketentuan dan syarat sebagai berikul.

L NAMA JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JUMLAH FORMASI' DAN RENCANA

PENEMPATAT{

A Jumlah alokasi formasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2018 tanggal 29 Agusius 2018

teniang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Riset,

Teknoiogi, dan pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2018, sebanyak 9692, yang terdiri

dari:
1 . formasi Dosen sebanyak 8772; dan
2. formasi Tenaga Kependidikan sebanyak 920.

B. Nama jabatan, kualifikasi pendidikan' jumlah dan jenis formasi, dan rencana

penempatan sebagaimana tersebut daiam daftar terlampir (Lampiran i)'

I. PERSYARATAN
APERSYARATAN UMUM

l.WargaNegaralndonesiayangbertakwakepadaTuhanYangMahaEsasetiadan
taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan

Republik lndonesia;
z Sehat Jasmani dan Rohani;

3- 'fidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau

sejenisnya;
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipenjara berdasarkan puiusan pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap;

5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau

tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota Polri atau TNI;



6- Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS atau Anggota Polri atau TNI;

7. Berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat pelamaran,

8" Tidak sedang menempuh pendidikan dan/atau pelatihan, dengan memperoleh

beasiswa dengan perjanjian ikatan dinas/wajib kerja; dan

9. Tidak sedang menjalani ikatan dinas/wajib kerja dengan institusi/lembaga/

perusahaan/perguruan tinggi;

10.Tidak teraflliasi pada ideologi yang serteniangan dengan ideologi Pancasila.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Formasi Umum
a. tu{emiliki kualifikasi pendidikan baik jenjang pendidikan maupun program studi

yang sesuai dengan persyaratan jabatan, yang dibuktikan dengan

fotokopi/salinan sah ijazah, dengan ketentuan:

1) Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, program studi telah

terakreditasi oleh BAN-PT pada saat kelulusan.

2) Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh penyetaraan

ijazah dari pejabat yang berwenang (Eks Direktorai Jenderal DIKTI

Kemdikbud aiau Direktorai Jembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran

dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti).

b. incieks Prestasi Kumulatif (lPK) ijazah:
'i) Untuk formasi jabatan Dcsen, minlmal 3,00 (tiga konra nol) skala 4,00

(enrpat koma noi) dlbukt.<an clengan transkrip nilai yang dilegalisir oieh

pejabat yang berwenang (serenciah-rendahnya Dekan atlu yang

sederajat).
2) Untuk formasi jabatan seiair Dosen, minimal 2,75 (dua koma tujuh lima)

skala 4,00 (empat koma nol) dibuktikan dengan trarrskrip nilai yallg

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang {serendah-renoahnya Dekan a'iau

yang sederajat).

2. Fornrasi Putra/Putri Lulusan Terbail Berpredikat Dengan Pujian lCumlaude)

a. Memiliki kualifikasi pendidikarr baik ienjang pendidikan maupun program s'.udi

yang sesuai dengan pers:'aratan jabatan, yang dibuktikan dengan

fotokopi/salinan sah ijazah, dengan ketentuan:
'l) Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, berasal dari perguruan tinggi

ierakreditasi A/Unggul dan program siudi terakreditasi lvUnggul oleh BAN-

PT Dada saat kelulusan. Puira/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan

Pujian (Cunlaucle) dibuKikan dengan keterangan Dengan Pujian

(Cunlaude) pada i.iazah atau transkrip nilai.

2) Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh penyetaraan

ijazah dari pejabai yang b.rwenang (Eks Ditjen DIKTI Kemdikbud atau

Direktorat Pembelajaran, DireKorat Jenderal Pembelajaran dan

Kemahasiswaan, KemenristekdiKi).
b. Khusus untuk lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, wajib melampirkan surat

keterangan yang menyatakan yang bersangkutan lulus dengan predikat

lulusan terbaik berpredikat dengan pqian (cumlaude) dari Direkiur

Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan,

Kemenrisiekdikti.



3. Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat

a. Merniliki kualifikasi pendidikan caik lenjang pendidikan fil?L4rn pro$ran1 s.'r1di

yang sesuai dengan persiaraian jabatan, yang dibuktikan dengan

fotoKopi/salinan sah ijazah, cier^tgan ketentuan:
'1) Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, program studi telah

'|erakrediiasi oleh BAN-PT pada saai kelulusan.

2) Untuk lulusan perguruan tinEgi iuar negerr, telah mempeioieh penyetaraan

tazah dari peJabai yang b:iwenang (Eks Ditjen DIKTi Kemdikbud aiau

Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan

Kemahasisvvaan, Kemenristekdikti).

b. lndeks Prestasl Kdmulatif (lPl-(j ..oinirnal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) skala

4,C0 (empat koma nol) dibL:,:rikan dengan iranskrip yar:g dilegalisir oieh

pejanai yang bervvenang (serei:iah-rendahnya Dekan atau yang sederajati.

c.SesualdenganPeraiutanMenieriPAN-RBNomor36Tarrun20l8,kriieria
Putra/Putri Papua dan Papua Barat harus merupakan keturunan Papua/Papua

Bar-ai berdasarkan garis ketu;unan crang tua (bapak atau ibu) asli Papua,

dib'Jkiikan defiEan akia keia.-,liar danlatau surat keterangan lahir yarlg

bersangkutan dan diperkua: ciengan surat keterangan dari Kepala

DesaiKepala Suku.

4. Forr.,as, Disabiiiias
a. iVrei-niliki kualirikasi pendidikaf, :aik lerrjang pendidikan

yang sesuai dengan pers!'araian iabatan, yang

iotokopi/salinan sah ijazah, dengan ketentuan:

1) Untuk lulusan perguruan ringgi cialam neger',

:erakrediias! oieh BAN-PT pada saat kelulusan.

2) U,rtuk iulL,sari pe rgurtian ii:''ggi iuar negeri, telah mempe'oieh penyeta' :;'-)

ijazah dari pe.jabat yang :13:1 /enang (Eks Ditjen DIKT' Kemdikbud a'au

Direktorat Pembelaiaran, Dire(iorat Jenderal Pembelajaran cian

(en'lahasiswaan, Keineorist;i(ciiki,).

rndeks Prestasi Kdmulatif (lPK, rrrinimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) si{ala

2r,00 (empat xoma nol) dibu,<rkan dengan transkrip yat'g dilegalisir rleh

pejaDat yang betwenang (sere:,dah-rendahnya Dekan atau yang sederajatr'

?enyandang Disabilitas dinyaiai<an faemenuhi persyaratan apabila memenJni

seluruh kriieria:
1) Dapat melihat, mendengar can berbicara dengan baik;

2) Mampu melaksanakan tugas seperti menganalisa, mengetik,

rnenyampaikan ide/gagasan dan diskusi;

3) hlampu beriaian dengan atau tanpa menggunAkan alat bantu'

5. Formasi Diaspora

a. Diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia yang menetap di luar Indonesia

dan memiliki Paspor lndonesia yang masih berlaku serta bekerja sebagai

tenaga profesional di bidangnya yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari

tempat yang bersangkutan beke!a minimal selama 2 (dua) tahun'

mauoun program srldi
d,buktikan der,gan

program studi i:;ah



b. ivelriiiki kualifirasi pendidikan raik jenjang pendidikan maupun program str:di

Vang sesual dengan pers-varatan jabatan, yang diluktikan dengan

fotocopy/salinan sah ijazah, dengan ketentuan:

1) Untuk lulusan pergurualr tinggi dalam negeri, program studi telah

. ierakrediiasi oieh BAN-PI- paJa saat kelulusan'

2),.-,rriuk lulusarr perguruan iinggi luar negeri, telah mempe:'oleh penyeta:ell

i;azah dari pejaba. yang b;iwenang (Eks Ditjen DIKTI Kemdikbud a:atr

DireKorat Pet'Ylbelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan

Kemahasiswaan, Kenrenrisiekdikti).

c. Bebas dari permasalahan huk-m yang dinyaiakan dengan surat keterangan

yang ,Citerbitkan oreh Kementer.ao Luar Negeri;

d. Tidak sedang menernpuh past aactoral yang dibiayai oleh Pemerintah'

I. TATA CARI\ PENID,AFTAiii;\hI

A. PENDATTARAN O,VL/.&E

1. Pelamar melakukan pendaiiaran secara online pada laman htins://sscn.bkn.go.id

mulai tanggal 28 September 2018 dengan mengisi ciaia sesuai cata

kepenciudukan yang tertera pada KTP daniatau KK, Registrasi cn,ne ditutup p;]cla

ianggal 8 Oktober 20'18.

2. Taia cara pendaftaran secara orii3 mengikuti petunjuk sebal'aimana tercarlii.im

oacji, ii'man hftps //sscn. bkn.go.id.

B. PENGIRiMAi'l BERKAS LAMARAN

1. Pengi:-iman berkas iamaran diatur sebagai berikut:

a. 3erkas lamaran yang diunggair iii SSCN yaitu:

i)Suratlamaranyangdi'lulisiangandengantintahitamdanditandatangan;di
atas materai Rp 6-000,- ya.lg ditujukan kepada Menter: Riset, Teknol:gi,
dan Pendidikan Tinggi;

2) Pas Phota denEan latar bele:irang warna merah. Pelamar yang mengungoarr

ioic dengan latar belakang 'varna berbeda' dinyatakan gilgur;
{TP yang masih berlaku;
Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan Sufat

Keputusan Penyetaraan ijazah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

berwenang Eks Ditjen DIKTI Kemdikbud atau Direkto,'at Pembelajaran,

DireKorat ienderai Pembeiajaran dan Kemahasiswaan, KemenristekciKi

illthusus lbaEi pelanrar luiusan Perguruan Tinggi Luar itegeri);
Fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang klerwenang;

Fotokopi senifikai akreciii:si program studi. Khusus pelamar forr:'asi

Putra/Putri Lulusan Terba;k Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaucie)

disamping fotokopi sertifikai akreditasi program studi iuga mengunggah

seniflkat akreditasi perguruan tinggi;

b. Serkas lamaran yanE dikirim ke Panitia Seleksi liemenristekciikti yaitu:

1) Asli hasil celaka (print-c:,tl) Kartu Pendaftaran SSCN 2018 yang telah

ditandatangani pelamar;
Surat lamaran yang ditulis iangan dengan tinta hitam dan ditandatangani di

atas materai Rp 6.000,- yang ditu.lukan kepada Menteri Riset Teknologi,
dan Pendidikan Tinggii
Pas Photo dengan latar belakang warna merah. Pelamar yang mengirim
foio dengan latar bekang v.jarna berbeda, dinyatakan guEur;

3)
t:)

5)
FJ\

?\



4r)

7)

Fotokopi Kl tr y-a:'!! masih 3erlaliu,
Fotokopi ijazah yang telah ciilegalisir oleh pejabat yang berwenang:

i. ljazah pencidikan terakf.lr yang sesuai dengan syarat iab-atan;

ii. tjazan b-llo-lr'r, khusus bagi pelanrar untuk jabatan Dosen Aslsien
Ahli;

iii. liaz;h S-'ilD-!\/ dan S 2/Ssesialis, khusus bagi pelamar ur:uk
iahata:1 -csei Lai<tor.

Fotokopi irairsk.rS n,iai yar:; dijegaiisif oleh pejabat yang berwenang;

Surat Keputusan Penyetaraan ijazah yang dikeluarkan 3ieh Pejabat )iarlg
benvenang (Eks Ditjen DIKTI Kemdikbud atau Direktorat Pembelaiaian,

DirekioratienCeral Pembeiajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikii)

khusus bagI peiamai lulLS3n i]erguruan Tinggi Luar l'legeri,
Foiokopi s.:riiiillat aKi3d;l::si P.ogram Studi dari B'!'|\-PT yang te iah

Cilegaiisir creh pejaba: l. a. '!g -":n'enang pada Pergui uan Tlnggi 1":tilg

bersangkuian,
9) Fotoko[i sertifikat akreditasi PerguIuan Tinggi dan Program Studi lari

BAN-PT yanE ierah dile;aiis- oleh pejabat yang berwenang pacla

Perguruari !'!nEgi yaig ,::rsargkutan, khusus bagi 'le{amar forr'r'asi

i>t!tra/Put!'i j-!!i-isan i!:i:':. < E':rpredikat Dengan Puli'.n n'u^'^udt"
10) Surat Keputusan/Keterang3ll penyetaraan dari Direkto'"at Pembelaja!-2n'

Direklorai Jenderal Pemb':iajaran dan Kemahasiswaaf: Kemenristekci<ii

Vang menyai:akan t'.tl:.:s c-'igar predikat lulusan terbail< dengan p-:.'r
icumtauae\, kh*s,lis. bag p€iainai lulusan Pergur"iain Tinggj L'!a;
ilegeri ya:i:g :rei;,r,',ar ':u: ,c'"i-.iasi Putra/Putfi 'utri"isan Te!::;x
Ee rpreri i kai 3e i'r ga I i uj :.'-' i C.r'-'r lt tde) ;

11) Surit Keie;argan je nis c.r' iingkar disabilitas yang d 'andaiangani 'l:':
dokler yarrg dibuat ilie i.ut ior.nai pada lampiran l, khust.ls :::'El

pe{amar fci'r":,as; khus i;s :,sa:iiitasl
12) S rat Keterangan PJtraiF-i.i Papua dan Papua Barai, cr'buktikan der:.:';r

akta i<elahirar clanlarau s-:.-a:i <3ieiangan lahir yang !€rsangkutan 'l 
an

Ciperkuai densal.l surai .:--ierangan dari Kepala Dssa/Kepala Sliu'
kht:sus bag; pelarna.'f:;;as khi:sus Putra/Putri i-'lpua dan Pa;:''a

tsarat;
13) ,3agri lelanra i*t+:;asi :' -:s':. ,:isabil;tas, dalam r'-:'rlka memas'iii:a

r(esesLlaiar ar,taia kr,ter-ia- :,isa3,.i:a3 oengan kondisi l:-:iii pelamar' vi:'' 3

irenyerta<ar sural keiei.j. ',gan daf: dokter pemerint; 'l (Rumah S:iKit
Demerinta'n/'iusKesnras) :" lg leryatakan bahwa koi- cisi fisik pelarr'er

sesuai dengan oersyaral:. yang iiletapkan Formulir :jurat keteral'-':n

.iokter dibuat t-n"n.iru1 icrl' .,i se!:agalmana tel'sebut padi: iampiran lil'

2. Berkas l:maran sebagairnana d;ir...:sur' raca angka 1 (satu) hl ''f il' dimasuii:":i

dalam n ao deflg:. v'r?' a 2allce'
a. warna kuning ui,t-ik Pelamar t ,ii,
b. warna hi.iau untuk pelamar D-l\.'atau S-1 i

c. warna merah untuk Pelamar S-2;

d. warna biru untuk Pelamar S-3.

3)

3. Pengiriman berkas !3maran:

a. Map Yang berlsi berK3s

dalam amplop cokeiat

Kemenristekdikti melalu!

Oktober 2018;

ianar-:,,-, sebagaimana angka 2 (dua)' dimasukkar', :<e

dan ci(irim ke Panitia Seleksi Pengadaan CPi"lS,

P0 BOX 3700 JKP 10037 paling lambat tanggal 'f i



b. Pada sudrrt kanar atas arnpiop ;ckelat, walib mencantumkan kcde jenis font.;':si

yaitu.
'1) Huruf "A." i.ritr!K jenis fori:rasi Umum;

2) Huruf "8" urriuk jenis fcrmasi Puii-a/Putri Lulusan Ti:,baik Berprec'<.ai

Dengan Pi;1ian (Cu mia uce) ;

J) iiLrruf "C" !inr.a jeltis ibtl.iasi PLiira/Putri Papua dan Parda Barai;

4) Huruf "D" uniuk lenis forriasi Disabilitas.

C. MEKA\IlSMl- SELEXSI ;O,RMASi K:USUS DIASPORA

Mekanisme pendaftarar.l, pengirir^oar lerkas dan pelaksanaan seiexsi bagi pelanar

formas! khusus diaspoia axan diumur:r<an kernudian.

IV. TAHAPAN1 I]A,!{ JADWAI, SEi=EKSi
A, TAHAPATi SELEKSI

1. Seleksi Ad.rlinisttasi
a. Pelamai c!inyat;:k;rr luius s:,:kst administrasi apabila nremenuhi selu''uh

persyaratan dan Ke.3ntuan se:=ga;mana dimaksud pada alrgka romawi ll dan
lii;

b. Peiairar yang oin!'aiaKa,i iu -s seieksi administrasi diun,umkan di lar,ran
https:/sscn.5kn go.ic1 dan htlps:,i./cpns.ristekdikti.go. id pada tanggal 18 Oktobet

. 2018;
c. Pelanai yang cirvaiakan iLri,,.'. seieisi acl,'ninistrasi berhak ilengikuli Serexsi

.a,11j:-'tgnsl l .lr.

2. Seletsi Kompeteasi Dasai- (SKD)
a. Sf(D ciiiaksanakan ciengan me.tggunakan Computer Assistec T$t (CAT);
b. SKD ciilaksanakan di lokasi s-suai wilayah yang dipilih pe:amar pada saat

melakukan pendafiaran onlrne ,

c. i"riateri SKD teroiri dai'i Tes Vi:awasan Kebangsaan, Tes Intelegensia Umiir-n,

cian Tes Karakieristik Pribadi;
d. -u,rriah pesei"ta Tarig dinyataki,r luirs SKD paiing banyak I (tiga) kali .1'unriah

ici'flasi;
e. ,lalam iral ticlak ada pelemal' 'crmasi khusus yang lulus Si-D, maka alc,iasl

..)r':i':asi knLrJr-:s ieisebui ai-::lbahkan ke formasi ur Ll:-i, pada jabt.:3r,
(ualiiikasi oendidikan, dan ren;ana penernpatan yang sama,

i. {eluiusan SKD dadasarkan paCa nilai ambang batas (passing grade) "vang
.jatui dalam Peraturan ivlerrieri Pendayagunaan Apar.iur Negara dan
:r:ici.'nasi Bitk;asi Nomor 37 ':hill 2018;

g. :r:-.aiiiaj' yeri.:,. ,:ii.ryaia!<ar' ll.-,j S'<D berhak mengikuti S,..:ksi Komper:.:ri:t
.: ltia rg.

3. Seleksi Kompetensi BiC3ng (SKB)
a. SKB untLlk jabatan Dosen terc;:i dari:

1) Praktik mengajai'dengan bobot 25%;
2) Wawancara dengan boboi 20%;
3) Tes Potensi Akaciemik sesuai dengan kualifikasi pendidikan dengan bobot

40%:
4) Tes kesehatsn ilengan ba:'ct 15Dk.



sesuai dengan kualitikasi pendidikan
dengan bobot 60%;
bobcl25o/o;

bobot 15%.

sesuai dengan kualifikasi gendidikan dengan

bo,c6t 25oh',
r:::boi 15o/o.



v.

2. Boboi rril:: S(D clan SKB yaltu . 4Aa/o 60T";

3. Pengolatan :1asll integfrsl nilai SKD oan n;iai SKg dilakukan oleh Paaselnas;

4. Peserta vang dinyatakan lulus seleks; adaian peserta dengan ranking tertingg' ses|ial

dengan j.r.-'1iai fcrrnasi ,l^,asing-masing laba'an dan kualifikasi pendicikan;

5. Kepiitusat: Ketua Paniiia Seieksi iidak dapai {iiganggu gugai'

Vl. PEMBERK\SAI{
l.Pelai'nafi'a.gCinyatal<atrir,luswajiLneiengrapiberkas/dokur'1;ldalarnra'-:!<a

penganE<atan sebagai CPNS ke r'.rasiilg-c rasing unit kerja yang dila*lar,

2. Berkasldci<ir!'nen seoagaimana dirnaKsijci pacia angka 1 akan diurnLlmkan pada saai

pengum!-:-nan kelulusan akhir.

\rf KETEI -:-' . A'it
l.Setiep!]e-ilirarlvajirJ;1l'.ma,tuhicatrii:-.n5|.ri.]iiseluruhketentuanl:'j]'syaratanSe]gKsl

Yan! dit,- :'i-r'id' r.

2.Apabilaili<sl.nudianllaripeiamarterbuktimemberikandatayang:idakbenar/ses,.'jal
dengan ,a!.ia atau melakukan manipilasi ciata maka kelulusan yang bersangkrlan

dinyaia,<.':.t 1r:r1ai danl3ta"! yanE bersa'rEkllian diberhentikan sebaga iIPNS/PNS'

3. Pela,':rar ya;:g suda,-r .rlrjyaiakan !Jiij3 !''iai!b :nemiJUai surat pe yataan bersecia

menEabcji dan tidak tnengajukan pincah dengan alasan apapun sc-kurang-ku rangrya

selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS'

4. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus seleksi kemudian mengajukan pindah' yanE

bersangkutan dianggao rnengundurkan diri.

5.BaEipeiainaryangtTlellgljnddrkandir;setelahc]inyatakan|ulusseielsiWajibmem]]...,t
sura: per.ryaraan Inengunclurkan diri ya:rg 

'iitandatangani 
di atas maierai Rp 6 00C'-

B. iADrrV,AL SELEKSI')

"N;Arra. bersr{Et teltatif, rnenyEiuaL<-n de.'^,gan iadwal yang ditetapkan Panselnas

PENETAF'r,.d KELI-.l Li-iS1-r',1

1. Feserta ..,'.t\'aiaKan lilus lercasariar, tasir il{egrasl nilai SKD dan niiai SKB;

KEGIATAN

Pengumuman Pengadaan CPNS19 September 2018

28 Septembef s,rd 8 Oktobe:

2014
za SeptemU"r s;U t t oKobet Peiamaran/Pengiriman Berkas

r g okiober 2018
-P.".urnuman 

Hasil Seleksi Administrasi

23 Oktober s,i.i 22 Ncvernce.
2018
27 Novembe.2018 r Pengumuman Hasil SKD

J s/d B Desember 2018

7--lt i, '-rpsernf:a- 
Zcf a )e'1':nruman Kelulusan Allh;r

g I Z2 Desembei * 3i DesemDO. Pernberkasan



6- Dalam :rai peserta seleksi slldair dinyatakan |ulus oleh Pejabat Pem:ina
Kepegawaiair, tetapi di kemudian har: ierbukti kualifikasi pendidika,rnya tidak sesuai
dengan ;..r:.rg Cibutuhkair cal/atau tr-:( 'remenuhi persyaratan :ajnnya yang t3jah
ditetapkar., .naka status jiel..rlusan yang ::ersangkutan dibatalkan.

7. Dalam hal peserla yang sudah dinyatakan iulus tahap akhir seleksi dan suiah
nrendapai persetujuan !.llP ieriryata kenl.rdian mengundurkan trri, kepada )':rg
bers:.ngi-ia. diberikarr sanksi irdak ocien i:rencjaiiar pada penerima:i1 Calon Peg; J./a;

Neg;ii S.:i, -.ntLrk peioi' ber!i{GInya.

8- Peiayanan intormasi iarkait pelaksair:.e.1 se ieksi CPNS Kemenristekdikti Tahun 20-iB

ciapai meralui Telepon 150C66-l pada rraii Seojfi s.d. Jumat mula, pukul 08.30 s.d.
'16.00 WIB atai-l dapat menghi.jo;ngi caii center masing-m:,sing Unlt i',.':;a
cene;r,iaiai-r.

9- Peia.]-rai L:iharapkan seiaiu atei-nar,i3L *erkei'nbangan informasi teri.l:iit dengan se.;(si
CPNjS Kemenristekd;kti pada lanran hitp://cpns. ristex,. jktj.go. id. :iaL.i

hiip:i/riste<di<ii.go. id-

10. SeiLr:uh rahapan sele(si ilD,\K iiiPlis:SJ-. Bli.YA APAFUi\I.
-l1. ?ela,;na," iimohon ;liirK mewaspailai tawa.enijanjl dari okni .-,r tertentu \/'...9

!-nei',va'ias. ra j rakan i{-e' reniis'ieki:likti yang menjanj;kan dapat :lembantLl .r::..:(

diangi<at :r:enjadi CPi'rS serta cirto4o.-,.:n:,i lT:elaporkan hal terse,:',i kepada Pa..tiia

Seie<si-

;akaria, l9 Septer.'-31 20'l&

Sekreiaris Jenderai
Selaku Ketua Panitia Seleksi,

lid

Ainun Na'im
NtP. 1 9601204198601 I 001


