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Menyusuli pengumuman nomor : KP.02.01-Mn/2395 tanggal 29 November 2022 tentang Hasil 
Seleksi Administrasi Berdasarkan Verifikasi Ulang Pada Masa Sanggah Pengadaan Calon 
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan serta menindaklanjuti Surat Deputi 
Bidang Sistem Informasi, Badan Kepegawaian Negara nomor : 41963/B-KS.04.01/SD/E/2022 
tanggal 02 Desember 2022 tentang Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga 
Kesehatan Tahun 2022, maka diumumkan hal-hal sebagai berikut :  
 
1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan mengikuti Seleksi 

Kompetensi pada jadwal dan lokasi pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagai 
berikut: 
 

No Nomor Peserta Nama 
Jadwal dan Lokasi Seleksi 

Jadwal Lokasi 

1 2230214120000001 Ruth 
Golda 
Kristy 

Selasa, 06 Desember 
2022 Sesi 3 Ruang 1 
Registrasi : 
Pkl. 12.30 s.d 14.00 
WIB 
Pelaksanaan Seleksi : 
Pkl. 14.00 – 16.10 
WIB 

Kantor Regional VI 
BKN Medan 
Jln. Tahi Bonar 
Simatupang No. 124, 
Sunggal, Kec. Medan 
Sunggal, Kota Medan, 
20127 

2 2230212110000001 Rio 
Rabian 
Rein Roza 

Kamis, 08 Desember 
2022 Sesi 2 Ruang 1 
Registrasi : 
Pkl. 09.30 s.d 11.00 
WIB 
Pelaksanaan Seleksi : 
Pkl. 11.00 – 13.10 
WIB 

Kantor Regional I 
BKN Yogyakarta 
Jln. Magelang Km. 7.5, 
Jongke Tengah, 
Sendangadi, Kec. 
Miati, Kab. Sleman, 
Prov. DIY 55285 

3 2230214120000002 Gina 
Meiliyanti 

Kamis, 15 Desember 
2022 Sesi 3 Ruang 1 
Registrasi : 
Pkl. 12.30 s.d 14.00 
WIB 
Pelaksanaan Seleksi : 
Pkl. 14.00 – 16.10 
WIB 

Poltekkes Kemenkes 
Tasikmalaya Kampus 
Cirebon 
Jln. Pemuda No. 38 
Cirebon Kel. 
Sunyaragi, Kec. 
Kosambi, Kota Cirebon 
45123 

 
  



 

 
 
 

2. Peserta diharuskan mematuhi ketentuan serta tata tertib pelaksanaan sebagaimana 
tercantum pada lampiran I pengumuman ini. Bagi peserta yang tidak mengikuti Seleksi 
Kompetensi, maka akan dinyatakan gugur. 
 

3. Seluruh hasil Seleksi Kompetensi secara live scoring dapat dilihat melalui media online 
streaming dan link yang dibagikan/diumumkan sebelum penyelenggaraan seleksi oleh 
Badan Kepegawaian Negara. 

 

4. Proses seleksi kompetensi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk jabatan fungsional tenaga 
kesehatan tidak dipungut biaya. 

 
Demikian pengumuman ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian. 

 
  
 Jakarta, 4 Desember 2022 

 
 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM  
 DAN PERUMAHAN RAKYAT 
 Sekretaris Jenderal 
  
 
 Cap Ttd. 

 
 

 Mohammad Zainal Fatah 
 NIP.196610211996031001



 

LAMPIRAN I PENGUMUMAN 
 NOMOR : KP.02.01-Mn/2478 

 
 

KETENTUAN UMUM DAN TATA TERTIB 
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI 

 
A. KETENTUAN UMUM 

1. Peserta diharuskan mengunduh dan mencetak Kartu Peserta Ujian Seleksi 
Kompetensi CPPPK Tahun 2022 dari website https://sscasn.bkn.go.id 
dengan cara masuk menggunakan akun masing-masing.  Kartu Peserta Ujian 
Seleksi Kompetensi Tahun 2022 wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi 
kompetensi. 
 

2. Untuk memudahkan pendeteksian barcode pada Kartu Peserta Ujian Seleksi 
Kompetensi CPPPK Tahun 2022 oleh alat pemindai barcode pada saat proses 
pemberian PIN Aplikasi CAT, diharapkan kepada seluruh peserta untuk 
mencetak Kartu Peserta Ujian Seleksi Kompetensi CPPPK Tahun 2022 dengan 
kualitas yang baik. 

 
3. Peserta seleksi CPPPK wajib memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut : 
 

a. Peserta sudah melakukan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap (vaksinasi 
dosis 1 dan 2 ); 

b. Peserta telah memiliki dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk 
menunjukan sertifikat vaksin serta memindai kode QR di lokasi seleksi; 

c. Peserta menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga 
jarak minimal 1,5 meter, dan mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer). 

 
4. Peserta wajib mengikuti Seleksi Kompetensi sesuai dengan jadwal (tanggal dan 

sesi pelaksanaan) dan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi. 
Apabila Peserta terlambat hadir dan/atau tidak hadir serta tidak mengikuti 
Seleksi Kompetensi sesuai dengan jadwal (tanggal dan sesi pelaksanaan) dan 
pada lokasi yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur. 
 

5. Dikecualikan dari ketentuan nomor empat di atas, bagi peserta yang 
terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi/perawatan. Peserta 
sebagaimana dimaksud dapat mengajukan penjadwalan ulang Seleksi 
Kompetensi, dengan mekanisme  sebagai berikut : 
a. Peserta menyampaikan surat pengajuan penjadwalan ulang Seleksi 

Kompetensi kepada Panitia Seleksi Pengadaan CPPPK Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan format surat sebagaimana 
tercantum pada lampiran II. Surat pengajuan disertai/dilengkapi dengan : 
1) Surat keterangan hasil swab PCR yang menyatakan positif covid 

dan/atau Surat rekomendasi tidak dapat mengikuti Seleksi Kompetensi 
dari dokter tempat menjalani perawatan;  

2) Surat keterangan sedang menjalani isolasi/perawatan  dari Pejabat yang 
berwenang/Puskesmas/Rumah Sakit.   

Surat pengajuan beserta kelengkapannya disampaikan melalui email 
seleksi.asn@pu.go.id dan WA (0822-8000-2000) paling lambat 1 (satu) hari 
sebelum jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi untuk masing-masing 
peserta. 

b. Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada poin a di atas, Panitia 
Seleksi Pengadaan CPPPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat akan mengajukan permohonan penjadwalan ulang kepada Badan 
Kepegawaian Negara. 

https://sscasn.bkn.go.id/
mailto:seleksi.asn@pu.go.id


 

c. Badan Kepegawaian Negara akan menetapkan penjadwalan ulang bagi 
peserta yaitu pada hari terakhir Seleksi Kompetensi + 1 pada lokasi tempat 
peserta tersebut mengikuti seleksi atau lokasi Badan Kepegawaian Negara 
terdekat.  

d. Apabila peserta setelah mendapatkan penjadwalan ulang akan tetapi tetap 
tidak dapat hadir untuk mengikuti Seleksi Kompetensi sesuai jadwal dan pada 
lokasi yang telah ditetapkan, maka peserta tersebut dianggap gugur. 

 
6. Peserta disarankan tidak singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke 

tempat seleksi. 
 

7. Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti 
ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
 

8. Pengantar peserta berhenti di drop zone yang sudah ditentukan dan dilarang 
masuk serta menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. 

 
B. TATA TERTIB  

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

2. Menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk mengikuti seleksi, yaitu : 
a. Kartu Peserta Ujian Seleksi Kompetensi CPPPK Tahun 2022. 
b. Sertifikat vaksinasi Covid-19 dosis lengkap pada aplikasi Peduli Lindungi. 
c. KTP elektronik Asli/KTP asli yang masih berlaku/Surat Keterangan 

Pengganti KTP yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu 
Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang. 

Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud di atas tidak 
diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur. 

 
3. Peserta wajib hadir di lokasi seleksi sesuai dengan waktu yang ditetapkan 

pada pembagian jadwal seleksi untuk melakukan proses registrasi dan 
pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan. Peserta yang terlambat hadir 
proses registrasi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau 
dianggap gugur. 
 

4. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Peserta pria mengenakan pakaian kemeja putih polos dan bawahan 

celana panjang bahan kain berwarna hitam. (Tidak boleh mengenakan 
kaos dan celana jeans/legging). 

b. Peserta wanita mengenakan pakaian kemeja putih polos dan bawahan 
rok panjang/celana panjang bahan kain berwarna hitam (Tidak boleh 
mengenakan kaos dan celana jeans/legging). Bagi peserta wanita yang 
berjilbab menggunakan jilbab berwarna hitam.  

c. Seluruh peserta mengenakan sepatu berwarna hitam (Tidak boleh 
menggunakan sepatu sandal). 

d. Peserta harus menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker 
kain di bagian luar (double masker). Jika berhadapan dengan banyak orang, 
penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker 
direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.  

Peserta yang melanggar ketentuan ini tidak diperkenankan mengikuti seleksi 
atau dianggap gugur. 

 
5. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya, dengan ketentuan sebagai berikut :  

a. Peserta yang suhu tubuhnya < 37,30C langsung menuju ke bagian registrasi 
untuk diperiksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.  



 

b. Peserta yang suhu tubuhnya ≥ 37,30C akan dilakukan pemeriksaan ulang 
paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit 
dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan.  

c. Bagi Peserta yang hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh 
≥ 37,30C sebagaimana dimaksud pada poin b di atas maka :  
i) Peserta akan diperiksa oleh tim kesehatan, apabila tim kesehatan 

merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka Peserta 
mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi 
terpisah;  

ii) Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti 
seleksi, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi 
cadangan sesuai rekomendasi tim kesehatan dengan jadwal yang 
ditetapkan BKN.  

iii) Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada poin ii) di atas tidak 
mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap 
gugur. 

 
6. Peserta yang mengikuti seleksi harus sesuai dengan foto dan data pelamar 

yang tercantum dalam kartu peserta. Dalam pemeriksaan kelengkapan yang 
dipersyaratkan, Peserta membuka masker untuk memastikan bahwa peserta 
yang datang adalah peserta yang mendaftar. 

 
7. Peserta melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN Registrasi 

(Pemberian PIN registrasi ditutup 5 (Lima) menit sebelum dimulai jadwal 
pelaksanaan seleksi). Peserta yang baru hadir saar pemberian PIN registrasi 
sudah ditutup, tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau 
dianggap gugur. 

 
8. Peserta melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan 

dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.  
 

9. Peserta ke dalam ruangan seleksi hanya diperbolehkan membawa :  
a. Kartu Peserta Ujian Seleksi Kompetensi CPPPKTahun 2021. 
b. KTP elektronik Asli/KTP asli yang masih berlaku/Surat Keterangan 

Pengganti KTP yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu 
Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang. 

c. Pensil kayu (dilarang membawa pensil mekanik), dan  
Peserta yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim 
Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi. 

 
10. Selain daripada ketentuan pada angka 9 di atas, ke dalam ruangan seleksi, 

peserta juga dilarang : 
a. Membawa Buku-buku dan catatan lainnya. 
b. Membawa Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, 

kunci kendaraan, dll.  
c. Membawa Makanan dan minuman. 
d. Membawa Senjata api / tajam lainnya. 
e. Menggunakan jam tangan, ikat pinggang, perhiasan (kalung, cincin, gelang, 

dll), alat pendengar musik (earbud, earphone, headset,headphone). 
Peserta yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim 
Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi. 

 
11. Peserta selama pelaksanaan Seleksi Kompetensi dilarang : 

a. menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT 
b. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta seleksi selama pelaksanaan 

ujian. 
c. Menerima / memberikan sesuatu dari / kepada peserta lain tanpa seizin 

panitia selama ujian. 



 

d. Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia. 
e. Merokok dalam ruangan ujian. 
Peserta yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim 
Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi. 
 

12. Peserta selama mengikuti seleksi dengan CAT BKN, wajib melapor apabila ada 
keluhan kesehatan.  
 

13. Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal-
soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak 
minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN. 

 
14. Peserta setelah mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan secara 

tertib, segera meninggalkan lokasi seleksi. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LAMPIRAN II PENGUMUMAN 
 NOMOR : KP.02.01-Mn/2478 

 
Format Surat Permohonan Penjadwalan Ulang Seleksi 
Kompetensi Bagi peserta yang terkonfirmasi positif 
COVID-19  dan sedang menjalani isolasi/perawatan 
 
           
Kepada Yth. 
Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPPPK 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
di Jakarta 
 
Dengan hormat, 
 
Saya yang bertandatangan di bawah ini : 
 
Nama  : ......................................................................... 
Tempat/Tanggal Lahir  : ......................................................................... 
Nomor Peserta : ........................................................................ 
Jabatan yang dilamar : ........................................................................ 
Lokasi Seleksi : ........................................................................ 
Tanggal Seleksi & Sesi : tanggal .............................. sesi .....................  
Alamat sesuai KTP  : ........................................................................ 
 
Dengan ini mengajukan permohonan penjadwalan ulang Seleksi Kompetensi Pengadaan 
CPPPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dikarenakan saya 
terkonfirmasi positif COVID-19  dan sedang menjalani isolasi/perawatan. 
 
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen pendukung : 
1) Surat keterangan hasil swab PCR yang menyatakan positif covid dan/atau Surat 

rekomendasi tidak dapat mengikuti Seleksi Kompetensi dari dokter tempat menjalani 
perawatan*);  

2) Surat keterangan sedang menjalani isolasi/perawatan  dari Pejabat yang 
berwenang/Puskesmas/Rumah Sakit.   
 

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan bantuannya saya 
ucapkan terima kasih.  
 
   
 .................,...................... 
 
 
 Ttd. 
 
    
 Nama Jelas 
 Nomor Peserta 
 
*) Coret yang tidak perlu 

     
 

 
 
 


