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TENTANG
PETUttJUK TEXNIS PELAK‐ SANAAN SELEKSI XOMFETENSI BIDANO(SKB〕
SELEKSI PENERIMAAN CPNS XABUPATEN BERAU FORMA.SI TAHUN 2019
DENGAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN IIEIGENDALIAN CORONA VIRUS
DISl孤LSE(COIⅥ :D‐ ■9i

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:
B/61L1/M.SM.01.AO/2A20 tanggal 16 .Juli 2A2O perrhal: Rencaaa Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS
Formasi Tatiun 2019, surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomon K 26-3O/V 115-4 lgg tanggal 27
Juli 2O2O perihal: Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019, dan Surat Edaran
Kepala Badan Kepegawaian ltlegara Nornor: 17/SElVlI/2O2O tentang Prosedur Penvelenggaraan Seleksi

Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Irlegara (CAT BKN) Dengan Protokol
Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

1.

Kebijakan Umum

a.

Bagi Tim Pelaksana CAT BKN dan Panitia Seleksi Insransi;

l)

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada penyelenggaraan seleksi
dengan metode CAT Bl(Nperlu diLrentuk Tim Kesehatan di titik lokasi seieksi. minimal terciiri
dari 1 {satu) orang perawat;

2\

Menerapkan Peril.aku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS ) seperti mengkonsumsi gizi seimbang,

3)

aktivitas hsik minimai 30 menit sehari dan istirahat yang cularp guna meningkatkan daya
tahan tubuh ;
Memastikan diri dalam kondisi sehat sebeium melaksanakan tugas, jika mengalami demam,
batuk, piiek, nyeri tenggorokan dan/ atau sesak napas, tetap dirumah dan periksakan diri
ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut serta melaporkan diri kepada Tim
Kesehatan

4l
5)
6)

;

Dilakukan peng3rkuran suhu tubuh di setiap pintu masuk kegiatan, apabila cliciapatkan suhu
> 37,30 C ( 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit ) ;
Menyediakan ruangan khusus bagi peserta dengan hasil pengukuran suhu > 37,30C ;
Memastikan ketersediaan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/ atau hand sanitizer di titik
lokasi seleksi dan mewajibkan setiap orang yang akan masuk mencuci tangan pakai sabun
dengan air mengalir dan/atau hand sanitizer;

7)

Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dianjurkan
menggunakan masker 3 lapis,.jika Lrerhadapan dengan banyak orang penggunaan pelindung
wajah ( face shiel.d / bersama masker sangat direkomendasikan sebagal perlindungal
tambahan;

8)

Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan seleksi dan fasilitas lainnya setiap sebelLlm
dan sesudah sesi seleksi;

9) D41enerapkan jaga jarak lninirna1 1(Satu)inCtCr dCllgan bCrbagaI Cara SCpCrti:

a)Mcngaturjarak antrian cti pintu inasuk dengan incnlberikan tanda lantal・ ,dan
b)ヽ 4Cngaturjarak antar kurSi di Setiap rtlangan dalarn pCnyelenggaran SClekSi・

b.Bagi Pcserta Sclcksi:
1) Pcscrta seleksi dianJurkal■ untuk rnelakukan is01asi nlandin lnulai 14(ernpat belas)hari
sebclurn pclaksanaan sclcksi;
2) Pcserta tidak dipcrkcnankan rnarnpir ke tcnlpat lain sclain ke ternpat sclcksi;

3)

ヽ
VaJib inenggunakan l■ laskcr

yang rncnutupl hidung dan lnulut hingga dagu̲Jika dipcriukan,

pcnggul.aan pelindung waJah (

ノaces,2τ θza )bersaina n.asker sangat direkorncndasikan

scbagai pcrllndungan tanlbahalっ

4) Tctap rncinperhatikan jagajarak ininiinal l(satu)rnetcr dengan orang laln i

4cnjaga kcbcrsihari tangan dcngan ttncncuci tangan pakai sabun dengan ail・ rnengalir
5) ヽ

dan/atau rnCnggunakan λαれd

た12er;
Sα れ

6)NIembawa alat tulis pribadì

7)Peserta seleksi cicngan haSil pCngukuran Suhu≧ 37.30 C dibcrikan tanda khusus dan
rnengik■lti ujian di tenlpat terpiSah (ruangan khuSuS)dan diaヽ

VaSi dCngan pCtugaS yang

「
、
ajib rnerllakai inaskcr dan pekindung、 rajah(ノ acesれ teza);
vilayah yang bcrbcda dcngan lokasi uJian lm.cngikuti
8) Pescrta seleksi yang berasal dari 、
kctentuan protokol pe巧

alal■ an

yang ditetapkan oleh pen■ erintah.

c.PCngantar dan / atal1 0rang tua pCSCrta Clilarang inaSuk dan・

untuk

nenunggu di dalarrl arCa SCICkSi

nenghandarl kcrurnunan;

ビ
ッescor:凛 σ tetap ditayangkan di lokasi seleksi dan
d. Akuntab」 itas nilai hasil scleksi CAT secara こ

ng;
tr」 ,le strearれ ′
dapat disaksikan secara zゼ e。 leh rnasyarakat n.elalui nfledia。 ′
1′

e.lⅥ icl■ lastikan

proscdur penyelenggraan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan iBadan

Kepegawaian Negara Nornor 50 Tahun 2o19 tcntang pcnyclcnggaraan Sclcksi dcllgan Mctodc
ColΥ lputer

Assisted Test Badan Kepegawaian Ncgara l dan

i McnJaga suasarla Pcnyclcnggaraan scicksi tctap tenang dcngan l■ cningkatkan kcヽ "raspadaan.

2.

Prosedur Penyelenggaraan Seleksi

a.

Sebelum berangkat Peserta diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan cuci rambut) serta
menjaga kebersihan;

b.

Menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan agar dapat sampai pada Lujuan dan mengikuti
seleksi;

c.
d.

Peserta seleksi wajib hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi di mulai;

Peserta datang ke iokasi seleksi dengan memakai masker menutupi hidung dan rnulut hingga
dagu;

e.
f.
g.

Bagi pengantar peserta seleksi berhenti di drop zoneyang sudah ditentukan;
Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seieksi;
Kepoiisian Republik Indonesia yang ditugaskan memastikan tidak ada kerumunan pengantar
dan peserta di sekitar lokasi seleksi;

hi.

Peserta wajib diukur suhu tubuhnya;
Peserta yang suhu tubuhnya >=37,3cC (dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit)

ditempatkan pada tempat yang ditentukan;

j.

Peserta yang suhu tutruhnya <37,30C langsung ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan

yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang rnasih berlaku

k.

/

I{artu Keluarga Asli atau Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang bernenang dan Kerrtu
Peserta Seleksi (Panset Instansi dalam rnemeriksa kelengkapan dokumen Peserta Seleksi tanpa
kontak fisik/menjaga jarak ninimal 1 (satu) meter);
Dalam pemerilsaan kelengkapan yang dipersyaratkan sepefti KTP asli/Surat Keterangan
Pengganti I(TP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga Asli atau I(artu Keluarga yang dilegaiisir

pejabat yang ber-wenang

1.
m.

<1an

Kartu Peserta Seieksi, Peserta memtrrka masker untuk memastikan

bahwa peserta yang datang adaiah peserta yang mendaftar;
Peserta melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN registrasi;
peserta rnelakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan menjaga

jarak minimal 1 (satu) meter;

n.

o.

peserta membawa pensil ka5,'u (bukan pensil mekanik) dan dokunien yang dipersyaratkan seperti
KTp asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih LrerlakulKartu Keluarga Asli atau

Kartu Keluarga.\,ang dilegalisir pejaba"t yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi;
petugas meiakukan pemeriksaan atau check bodg rnenggunakan alat metal detector dengan
menSresuaikan

jarak sensor serta memakai masker dan face shield. Jika ada hal

yang

mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir

p.

kontak fisik peserta seleksi;
pa.nsei Instansi u,ajib menyemprotkan hand

saniti^z,er

ke tangal peserta sebelum diarahkan ke

ruang tunggu steril;

q.
r.

Peserta menunggu diruang tunggu sterii dengan tetap menjaga jarak minimal 1 {satu} meter;

Tim pelaksana CAT BKN dalam mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi tetap
menjaga jarak minimal I {satu} meter dan untuk kertas buram sekali pakai akan disediakan oleh
Tim Pelaksana CAT BKN;

s.

Peserta mengikuti seleksi d.engan metode CAT BKN sesuai Protokol Kesehatan Pencegahan dan

Pengendaliau COVID- 1 9;

t.

Peserta selama melaksanakan seleksi dengan CAT BKN, apabila ada keluhan kesehatan segera

melapor;

u.

Peserta seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apakrila sudah menyeiesaikan soai-soal seleksi

v.

dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta
meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
Peserta mengambil barang yang dititip di tempat yang ditentukan dan langsung meninggalkan
lokasi seleksi;

w.

Hasil seleksi CAT secara liuescoring dapat dilihat melaiui media online streaming, lfnk dibagikan
sebelum penyelenggaraan seleksi;

x.

Hasil seleksi CAT persesi yang dicetak dan diunggah disitus web resmi instansi masing-masing.
Hasil persesi yang dicetak ditempel di papan pengumuman;

y.

Bagi peserta yang hasil pemeriksaan kedua tetap rnemiliki suhu tubuh >=37.3oC sebagaimana
pada hur-uf i berlaku ketentuan sebagai berikut:

1)

Peserta tetap mengikuti seleksi sesuai prosedur bagi peserta yang memiliki suhu tubuh
<37,30C dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi khusus;

2) Peserta dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan, apabila tim

kesehatan

merekomendasikan peserta dapat mengikuti seleksi, maka peserta mengikuti seleksi pada

sesi yang bersangkutan. Apabila tim kesehatal merekomendasikan peserta tidak dapat

mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi
cadangan satu hari seteiah jadwal akhir seleksi untuk instansi yang bersangkutan. Dan
apabila peserta seieksl tersebut tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta
seleksi tersebut dianggap gugur.

3. Penyelenggaraan Seleksi
a. Dalam penyelenggaraan seleksi harus mendapatkan izin dari Tim Gugus Tugas

Percepatan

Penanganan COVID- 19 setempat;

b.

titik lokasi mandiri, ketersediaan fasilitas cuci tangan pakai sabun
danf atau hand sanitizer, penvemprotan cairan disinl'eksi dan tennometer infrared di {asilitasi
Penyelenggaraan Seleksi di

oleh Panitia Seleksi Instansi;

c.

Tim Pelaksana CAT BKN danlatau Panitia Seleksi Instansi menyediakan Sumber Daya Manusia
yang bertugas memastikan ditaatinya Protokol I(esehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID19;

d.

Pen5relsn**traan seieksi dengan metode CAT BKN tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan

Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Seleksi dengan
Metode Contputer Assited Test Badan Kepegawaian Negara;

e.

Penyelenggaraan seleksi menjadi tanggung jarvab Tim Pelaksana CAT BKN, Panitia Seleksi

Instansi, Peserta Seleksi dan Pemangku Kepentingan Lainnya.

Demikian pengumuman ini agar diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Redeb, 28 Juh 2A2O

H. MUHARRAM, S.Pd. MM

