4. Jadwal dan urutan pelaksanaan dari masing-masing jenis tes dapat berbeda pada
setiap peserta, sehingga peserta wajib memeriksa dan mencatat jadwal masingmasing dengan teliti.
5. Setiap peserta wajib mencetak Kartu Peserta Ujian SKB melalui akun masingmasing pada portal https://sscasn.bkn.go.id/ menggunakan tinta berwarna yang
berkualitas baik.
6. Kelulusan akhir Seleksi CPNS Kementerian Perindustrian Tahun 2021 ditentukan
berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB oleh Badan Kepegawaian Negara
dengan pembobotan nilai masing-masing adalah 40% (empat puluh persen) untuk nilai
SKD dan 60% (enam puluh persen) untuk nilai SKB.
B. Jadwal dan Ketentuan Wawancara Kompetensi Bidang
1. Pelaksanaan Wawancara Kompetensi Bidang akan diselenggarakan secara virtual
(online) dari lokasi tempat tinggal peserta masing-masing dengan menggunakan
aplikasi zoom.
2. Jadwal pelaksanaan Wawancara Kompetensi Bidang bagi peserta Seleksi CPNS
Kementerian Perindustrian Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum pada
Lampiran I pengumuman ini.
3. Sebelum pelaksanaan Wawancara Kompetensi Bidang, peserta wajib menyiapkan
perangkat yang diperlukan, yaitu : komputer/laptop dengan fitur web camera dan
audio/speaker/headset yang baik, browser internet (chrome atau modzilla),
terkoneksi dengan jaringan internet yang kuat dan stabil, serta memastikan
ketersediaan kuota data yang memadai untuk pelaksanaan wawancara.
4. Panitia akan mengirimkan link atau ID zoom untuk pelaksanaan Wawancara
Kompetensi Bidang kepada setiap peserta melalui email masing-masing yang
terdaftar pada portal https://sscasn.bkn.go.id. Peserta yang belum menerima Link dan
ID Zoom diharapkan dapat melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada folder
Spam pada akun email masing-masing.
5. Bagi peserta yang belum menerima Link atau ID Zoom melalui email sampai dengan
H-2 sebelum jadwal pelaksanaan dapat segera melaporkan kepada panitia dengan
menghubungi Call Center pada nomor 0813.1909.9100 (Telp dan WhatsApp).
6. Peserta wajib telah meng-install aplikasi zoom pada komputer/laptop yang digunakan,
mempelajari dan melakukan uji coba pengoperasian aplikasi zoom sebelum
pelaksanaan wawancara secara mandiri.
7. Setiap peserta wajib mengikuti tata tertib dan ketentuan pelaksanaan Wawancara
Kompetensi Bidang sebagai berikut :
a. Peserta masuk ke room zoom dengan menggunakan link atau ID zoom yang telah
dikirimkan melalui email masing-masing.
b. Peserta wajib sudah masuk ke room zoom paling lambat 20 (dua puluh) menit
sebelum sesi wawancara dimulai.
c. Peserta wajib mengatur Nama Identitas Zoom dengan format : Sesi [Angka]_Nama
Lengkap Peserta. Contoh : Sesi 1_Tony Stark.
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d. Peserta menyiapkan KTP elektronik Asli atau KTP asli yang masih berlaku atau
Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli atau
Salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang
dengan ditambah Identitas Resmi Lain yang memiliki foto, serta Kartu Peserta
Ujian SKB yang telah dicetak berwarna untuk proses verifikasi pada saat
registrasi.
e. Web camera dan audio/speaker/ headset pada komputer/laptop harus selalu
menyala (stand by) selama pelaksanaan wawancara.
f. Peserta wajib berada di lokasi yang baik dan kondusif selama mengikuti ujian,
sehingga tidak menggangu jalannya wawancara.
g. Peserta mengikuti wawancara seorang diri tanpa bantuan orang lain.
h. Peserta mengenakan kemeja berwarna putih dan celana panjang/rok berwarna
hitam. Khusus wanita berjilbab mengenakan jilbab berwarna hitam.
i. Waktu pelaksanaan wawancara kompetensi bidang bagi masing-masing peserta
adalah selama 25 (dua puluh lima) menit.
C. Jadwal dan Ketentuan Tes Kemampuan Mengajar
1. Peserta yang melamar pada Formasi Dosen, Guru dan Instruktur wajib mengikuti
Tes Kemampuan Mengajar yang dilaksanakan virtual (online) dari lokasi tempat tinggal
peserta masing-masing dengan menggunakan aplikasi zoom.
2. Tes Kemampuan Mengajar dilaksanakan bersamaan/langsung setelah sesi
wawancara kompetensi bidang dengan durasi waktu selama 15 (lima belas) menit
untuk pemaparan dan tanya jawab.
3. Jadwal Wawancara dan Tes Kemampuan Mengajar bagi peserta formasi jabatan
Dosen, Guru dan Instruktur adalah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I
pengumuman ini.
4. Peserta wajib menyiapkan materi pengajaran sesuai bidang jabatan yang
dilamar/latar belakang pendidikan masing-masing menggunakan Microsoft Power
Point atau aplikasi lain yang relevan untuk pengajaran dengan maksimal 10 (sepuluh)
slide untuk dipaparkan ke penguji.
5. Kemampuan peserta dalam menyampaikan materi serta penguasaan terhadap bidang
ilmu yang disampaikan akan dinilai oleh penguji selama proses pemaparan dan tanya
jawab.
D. Jadwal dan Ketentuan Psikotes dan Leaderless Group Discussion (LGD)
Jadwal dan ketentuan pelaksanaan Psikotes dan Leaderless Group Discussion
(LGD) bagi peserta Seleksi CPNS Kementerian Perindustrian Tahun 2021 adalah sesuai
dengan informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya melalui Pengumuman
Ketua Panitia Pengadaan CASN Kementerian Perindustrian Tahun 2021 Nomor
B/231/SJ-IND/KP/XI/2021 tanggal 29 November 2021, tentang Jadwal Psikotes dan
Leaderless Group Discussion Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri
Sipil Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2021.
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