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P E N G U M U M A N 

NOMOR: 810/9915/436.8.3/2021 
 

TENTANG 
JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI  

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA 
TAHUN ANGGARAN 2021 KHUSUS PESERTA DENGAN PILIHAN LOKASI TES  

DI BKN, KANTOR REGIONAL BKN, DAN UPT BKN 
 
 

Menindaklanjuti surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II Surabaya 

Nomor 418/P-AK.01/SD/KR.II/2021 Tanggal 25 Agustus 2021 perihal Penyampaian Jadwal 

SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021, bersama ini 

diinformasikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS yang dinyatakan lulus seleksi 

administrasi dengan pilihan lokasi tes di BKN, Kantor Regional BKN, dan UPT BKN dapat 

dilihat pada lampiran I pengumuman ini. Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Kesehatan 

dengan pilihan lokasi tes di BKN, Kantor Regional BKN, dan UPT BKN akan disampaikan 

kemudian; 

2. Seluruh peserta SKD CPNS diwajibkan mengikuti ketentuan Penerapan Protokol 

Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan panitia merujuk pada ketentuan 

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang 

Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan 

Kepegawaian Negara Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan surat dari Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 perihal Penyampaian 

Jadwal SKD CPNS, Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021, dan 

Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19 sebagaimana berikut: 

a. Kebijakan umum bagi peserta: 

 1. Dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari 

sebelum pelaksanaan tes; 

2. Peserta seleksi tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan 

menuju ke tempat lokasi; 

3. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; 

4. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air 

mengalir dan/atau menggunakan handsanitizer; 
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5. Peserta yang berasal dari luar Surabaya mengikuti ketentuan protokol 

perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah; 

6. Pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi 

untuk menghindari kerumunan. 

b. Kewajiban bagi peserta: 

 1. Peserta wajib mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di laman 

https://sscasn.bkn.go.id dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum 

mengikuti seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum mengikuti seleksi. 

Formulir yang telah diisi wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan 

ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi; 

2. Seluruh peserta tes di Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah divaksin vaksin 

Covid-19 dosis pertama yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin atau 

menunjukkan bukti unduh melalui laman https://pedulilindungi.id dan 

ditunjukkan kepada panitia pada saat tiba di lokasi seleksi; 

3. Peserta diwajibkan menunjukkan surat hasil pemeriksaan swab test RT PCR 

kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 

1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif sebelum pelaksanaan seleksi; 

4. Peserta diwajibkan untuk memakai masker 3 lapis (3ply) dan ditambah masker 

kain di bagian luar (double masker) menutupi hidung hingga dagu pada saat 

datang di lokasi seleksi; 

5. Wajib hadir di lokasi tes paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum 

pelaksanaan tes dimulai untuk diberikan PIN registrasi oleh panitia; 

6. Cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer pada saat memasuki lokasi seleksi; 

7. Bagi peserta yang memiliki suhu tubuh ≥37,3C pada saat pemeriksaan, akan 

diarahkan panitia untuk memeriksakan diri ke Tim Kesehatan: 

a. Apabila berdasar hasil pemeriksaan Tim Kesehatan, peserta tidak 

diperkenankan mengikuti seleksi, maka Tim Kesehatan mengeluarkan 

Surat Keterangan, dan peserta diantar panitia untuk keluar meninggalkan 

lokasi seleksi; 

b. Apabila berdasar hasil pemeriksaan Tim Kesehatan, peserta diperkenankan 

untuk mengikuti seleksi, maka peserta mengikuti ujian di Ruang Seleksi 

Khusus bagi peserta dengan suhu tubuh diatas ketentuan; 

8. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/ Surat Keterangan Pengganti KTP 

yang masih berlaku/ Kartu Keluarga asli/ Salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir 

basah oleh pejabat yang berwenang; 
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9. Membawa kartu peserta seleksi untuk ditunjukkan kepada Panitia, yang dapat 

dicetak melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan 

username dan password yang sama pada saat pendaftaran; 

10. Membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik); 

11. Mengenakan kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak dan celana 

panjang/rok berwarna hitam serta bersepatu hitam (tidak diperkenankan 

memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang 

berjilbab, menggunakan jilbab warna hitam; 

12. Duduk pada tempat yang ditentukan panitia; 

13. Melakukan penitipan barang di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga 

jarak minimal 1 (satu) meter; 

14. Mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai; 

15. Mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu. 

c. Larangan bagi peserta: 

 1. Bertanya/ berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung; 

2. Membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan, kalkulator, dan peralatan 

elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam (handphone) atau 

alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun; 

3. Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes; 

4. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya; 

5. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes; 

6. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia 

selama tes berlangsung; 

7. Merokok dalam ruangan; 

8. Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia; 

9. Peserta dilarang membawa barang-barang berharga. Segala bentuk 

kehilangan menjadi tanggung jawab peserta. Panitia menyediakan tempat 

penitipan barang di lokasi seleksi. 

d. Sanksi bagi peserta: 

 1. Peserta yang terlambat hadir atau hadir tidak sesuai jadwal, tidak 

diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap GUGUR; 

2. Peserta yang melanggar ketentuan persyaratan dan/atau tidak dapat 

menunjukkan dokumen sesuai ketentuan, maka dianggap GUGUR dan 

dikeluarkan dari ruangan tes, namanya dicoret dari daftar hadir serta 

dinyatakan TIDAK LULUS. 
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3. Khusus bagi peserta seleksi pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota 

Surabaya Tahun 2021 di lokasi tes Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah divaksin 

vaksin Covid-19 dosis pertama yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin atau 

menunjukkan bukti unduh melalui laman https://pedulilindungi.id , dikecualikan pada: 

a. Peserta yang belum divaksin karena status hamil/ menyusui, penyintas Covid-19 

sebelum 3 bulan, komorbid yang tidak bisa divaksin, diwajibkan membawa surat 

keterangan dari dokter di fasilitas kesehatan pemerintah yang menyatakan 

kondisi tersebut; 

b. Peserta yang belum divaksin karena keterbatasan ketersediaaan vaksin atau alasan 

lainnya, diwajibkan membawa surat keterangan dari Satgas Penanganan Covid-

19 atau fasilitas kesehatan pemerintah setempat yang menyatakan kondisi 

tersebut; 

c. Bagi peserta yang masuk dalam kategori poin 3a dan 3b, diwajibkan mengisi formulir 

secara online pada laman https://bit.ly/SKDCPNSSurabaya paling lambat 3 (tiga) 

hari sebelum jadwal pelaksanaan seleksi 

4. Bagi peserta yang memiliki hasil pemeriksaan swab test RT PCR/ rapid test antigen 

positif/ reaktif, diwajibkan mengisi formulir secara online pada laman 

https://bit.ly/SKDCPNSSurabaya dengan mengunggah kartu peserta seleksi, dan hasil 

pemeriksaan swab test RT PCR/ rapid test antigen paling lambat 1 (satu) hari sebelum 

jadwal pelaksanaan seleksi. Berdasarkan isian data tersebut, Panitia Seleksi Daerah 

akan menyampaikan surat kepada Kepala BKN untuk pengajuan penjadwalan ulang 

SKD CPNS dan akan diumumkan kemudian; 

5. Bagi peserta yang memiliki suhu tubuh ≥37,3C pada saat pemeriksaan di lokasi seleksi, 

dan berdasar hasil pemeriksaan Tim Kesehatan tidak diperkenankan mengikuti seleksi, 

diwajibkan mengisi formulir secara online pada laman https://bit.ly/SKDCPNSSurabaya 

paling lambat 1 (satu) hari setelah jadwal pelaksanaan seleksi dengan mengunggah 

kartu peserta seleksi, Surat Rekomendasi dari Tim Kesehatan dan hasil pemeriksaan 

swab test RT PCR/ rapid test antigen. Berdasarkan isian data tersebut, Panitia Seleksi 

Daerah akan menyampaikan surat kepada Kepala BKN untuk pengajuan penjadwalan 

ulang SKD CPNS dan akan diumumkan kemudian; 

6. Bagi peserta penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan pendampingan oleh 

panitia, agar melaporkan kepada panitia seleksi tes guna kelancaran fasilitasi dalam 

mengikuti pelaksanaan tes melalui alamat email seleksicasn@surabaya.go.id dengan 

menyertakan Kartu Peserta Seleksi dan nomor HP yang dapat dihubungi paling lambat 

3 (tiga) hari sebelum jadwal pelaksanaan seleksi; 

7. Peserta disabilitas non tuna netra diberikan waktu tes SKD yang sama dengan peserta 

lainnya yaitu 100 menit, sedangkan untuk peserta disabilitas tuna netra diberikan waktu 
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tes SKD tambahan menjadi 130 menit; 

8. Seluruh peserta wajib memperhatikan jadwal sesi di tiap lokasi seleksi pada lampiran II 

pengumuman ini. Bagi peserta yang hadir tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan, 

tidak diijinkan mengikuti SKD CPNS dan dinyatakan tidak lulus; 

9. Peserta yang dinyatakan lulus pada setiap tahapan seleksi, apabila di kemudian hari 

terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak 

memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka akan dibatalkan 

kelulusannya; 

10. Apabila ditemukan peserta yang menggunakan orang pengganti (joki) dalam 

mengerjakan soal seleksi, maka dinyatakan tidak lulus dan akan diproses secara 

hukum; 

11. Lain-lain: 

a. Peserta diwajibkan untuk terus memantau perkembangan informasi terkait 

pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota 

Surabaya Tahun 2021 melalui laman https://sscasn.bkd.go.id, https://surabaya.go.id, 

https://bkd.surabaya.go.id  serta akun instagram @seleksicasn2021surabaya; 

b. Proses seleksi pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Surabaya 

Tahun 2021 dilaksanakan secara terbuka, transparan dan tidak dipungut biaya apapun; 

c. Apabila terdapat pihak / oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat 

diterima sebagai CPNS dan CPPPK dengan menerima imbalan tertentu atau tidak, 

maka perbuatan tersebut adalah penipuan. Panitia tidak bertanggung jawab atas 

perbuatan pihak / oknum tersebut; 

d. Bahwa keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat; 

e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung 

jawab peserta. 

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan 

 
Ditetapkan di  
Pada tanggal  

: Surabaya 
: 31 Agustus 2021 

 
 

 
 
 
 
 

 

a.n. WALIKOTA SURABAYA 
Sekretaris Daerah 

Selaku Ketua Panitia Seleksi 
 

 
 

 
Ir. Hendro Gunawan, MA 
Pembina Utama Madya 

NIP 196912301995031003 
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