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Berdasarkan

Pengumuman

Nomor

00040.Pm/72/SJN.P/2018

tentang

Hasil

Seleksi

Administrasi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar sebagaimana terlampir.
2.

Seleksi Kompetensi Bidang akan diumumkan kemudian.

3.

Ketentuan yang harus dipatuhi peserta:
a.

Peserta

log

in

dan

mencetak

Kartu

Peserta

Ujian

melalui

laman

https:llsscndaftar.bkn.go.id;
b.

Kartu Peserta Ujian wajib dilegalisir oleh Panitia Seleksi pada saat registrasi sebelum
mengikuti

Seleksi

Kompetensi

Dasar pada masing-masing

lokasi yang telah

ditentukan;
c.

Peserta pada saat ujian WAJIB membawa:
- Kartu Peserta Ujian;
- KTP/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan;
Bagi peserta yang tidak membawa KTP karena hilang, wajib menunjukkan surat
kehilangan dari kepolisian dan membawa Kartu Keluarga yang mencantumkan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan yang terdaftar di SSCN serta
menunjukkan Ijazah yang asli;

d.

Peserta diwajibkan memakai kemeja putih tanpa corak (rapi dan sopan). celana
panjang hitam (dilarang menggunakan bahan jeans), sepatu (dilarang menggunakan
sandal atau sepatu sandal). Bagi peserta yang menggunakan jilbab memakai jilbab
berwarna putih polos pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar;

e.

Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi
dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka
dinyatakan gugur;

f.

Peserta wajib hadir 60 menit sebelum pelaksanaan dimulai;

g.

Bagi peserta dan para pengantar tidak diperkenankan untuk memarkir kendaraan
roda empat dan roda dua di dalam lingkungan tempat pelaksanaan seleksi;

h. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang
menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan
penipuan dan di luar tanggung jawab panitia;
i.

Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;

j.

Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung
jawab peserta sendiri;

k.

Layanan informasi
sedangkan

melalui twitter @cpnskesdm

layanan

pengaduan

whatsApp: 085885997776

melalui

(tidak menerima

dan laman cpns.esdm.go.id,
contact

panggilan

center:

136

dan

selular dan panggilan

whatsApp, hanya menerima pesan whatsApp pada jam kerja).

Panitia,

