


III. PERSYARATAN PENDAFTARAN 

1. Persyaratan Umum 

a. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 

b. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun 

pada saat melamar; 

c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana 

penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 

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

dengan hormat sebagai Calon PNS/PNS/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai 

pegawai swasta termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik 

Daerah; 

e. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau 

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

f. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau  

negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah 

g. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;  

h. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; 

i. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; 

j. Berat badan tidak boleh lebih tinggi 30 kilogram (kg) dan lebih rendah 15 kg dari berat 

badan ideal; 

k. Calon peserta tidak memiliki buta warna 

l. Tidak menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif terlarang (dibuktikan 

dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah, dan wajib 

dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus berdasarkan Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi 

Penerimaan CPNS); 

m. Bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain 

di telinga dan bagi pria tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan  

kecuali karena ketentuan agama/adat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari 

rumah sakit pemerintah tempat setelah peserta dinyatakan lulus;  

n. Kacamata/lensa kontak minus (rabun jauh) dan/atau plus (rabun dekat) dan/atau silindris 

dapat diberikan toleransi maksimal sampai ukuran 3 dioptri; 

o. Menguasai Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan: 

1) Sertifikat hasil TOEFL/TOEFL Preparation/TOEFL Prediction yang masih berlaku minimal 

sampai dengan bulan Desember 2021 dengan nilai minimal 450 (setara dengan Computer 

Based TOEFL minimal 131/ Internet Based TOEFL minimal 45/ TOEIC minimal 440/ IELTS 

5,0); 

2) Khusus pelamar pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

sertifikat hasil TOEFL preparation yang masih berlaku minimal sampai dengan bulan 

Desember 2021 dengan nilai minimal 550 (setara dengan Computer Based TOEFL minimal 

214/ Internet Based TOEFL minimal 80/ TOEIC minimal 690/ IELTS 6,5); 

3) Sertifikat dibawa pada saat Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). 

p. Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang 

tercantum dalam pengumuman. 

2. Persyaratan Kebutuhan Khusus Pelamar Cumlaude 

a. Lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian/ 
cumlaude” dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi 

terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang 

tertulis pada ijazah, dan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; 

b. Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada 

kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian/cumlaude”, setelah 

memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya 

setara “dengan pujian/cumlaude” dari kementerian yang menyelenggarakaan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. 

 

3. Persyaratan Kebutuhan Khusus Pelamar Disabilitas 

a. Memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi 

pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan 

tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dan sesuai dengan persyaratan jabatan yang 







Based TOEFL minimal 131/ Internet Based TOEFL minimal 45/ TOEIC minimal 440/ IELTS 

5,0). Di bawa pada saat SKB berbasis Komputer (CAT); 

2) Khusus pelamar pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

sertifikat hasil TOEFL Preparation yang masih berlaku minimal sampai dengan bulan 

Desember 2021 dengan nilai minimal 550 (setara dengan Computer Based TOEFL minimal 

214/ Internet Based TOEFL minimal 80/ TOEIC minimal 690/ IELTS 6,5). Di bawa pada saat 

SKB berbasis komputer (CAT); 

3) Dokumen dibawa pada saat SKB berbasis komputer (CAT), apabila pelamar tidak 

dapat menyampaikan dokumen asli persyaratan dimaksud di atas pada saat SKB 

berbasis komputer (CAT), maka pelamar dinyatakan gugur. 

3. Alur Pendaftaran  

a. Membuat akun 

1) Akses portal SSCASN pada alamat https://sscasn.bkn.go.id 

2) Buat akun menggunakan Nomor Induk kependudukan (NIK) atau Nomor Kartu 

Keluarga/NIK Kepala Keluarga; 

3) Login menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan; 

4) Isi data pribadi dan data lainnya yang dipersyaratkan; 

5) Cetak Kartu Informasi Akun. 

b. Pelamar login ke https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan NIK dan password yang telah 

didaftarkan; 

1) Pelamar melengkapi data diri; 

2) Pelamar memilih Instansi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 

dilanjutkan memilih jenis kebutuhan, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi formasi, 

dan lokasi tes, serta mengisi data lainnya yang dipersyaratkan; 

3) Dokumen yang diunggah harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pada setiap jenis 

dokumen dengan memperhatikan keterangan jenis file yang diunggah pada SSCASN; 

4) Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen 

mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi; 

5) Simpan data yang telah diinput dan pastikan bahwa data tersebut terisi dengan lengkap 

dan benar. Data yang telah dikirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun; 

6) Cetak dan simpan kartu pendaftaran SSCASN sebagai bukti telah menyelesaikan proses 

pendaftaran; 

7) Pendaftaran seleksi dilaksanakan secara online mulai tanggal 30 Juni 2021 WIB s.d 14 Juli 

2021 pukul 23.59 WIB); 

 

V. TAHAPAN SELEKSI DAN BOBOT PENILAIAN 

1. Tahapan Seleksi terdiri dari : 

a. Seleksi Administrasi; 

b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);dan 

c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). 

2. Bobot Penilaian 

a. Seleksi Administrasi 

1) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar 

dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi; 

2) Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD. 

b. SKD menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 40% yang meliputi: 

1) Tes Wawasan Kebangsaan; 

2) Tes Intelegensia Umum; dan 

3) Tes Karakteristik Pribadi. 

c. SKB dengan bobot 60% terdiri dari: 

1) SKB menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 50%; 

2) Psikotest dengan bobot 35%, dan wawancara dengan bobot (15%); 

3) Mental Ideologi dengan penilaian yang dapat menggugurkan peserta; dan 

4) Tes Kesehatan dengan penilaian yang dapat menggugurkan peserta. 

3. Tempat pelaksanaan tahapan SKD dilaksanakan di 15 (lima belas) Kantor Regional Badan 

Kepegawaian Negara/UPT Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut: 

a. Kantor BKN Pusat; 

b. Kantor Regional I BKN Yogyakarta; 

c. Kantor Regional II BKN Surabaya; 

https://sscasn.bkn.go.id/
https://sscasn.bkn.go.id/
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