B. Ketentuan Teknis Pelaksanaan SKB
Ketentuan teknis pelaksanaan SKB CPNS Kementerian Perindustrian Formasi Tahun
2019 secara daring (online) adalah sebagai berikut :
1. Psikotest
1.1. Tes Kecerdasan dan Kepribadian
Hal-hal yang Harus Disiapkan/
Diperhatikan oleh Peserta

Tata Cara Pelaksanaan

Sebelum pelaksanaan ujian :
Sebelum pelaksanaan ujian :
1. Panitia mengirimkan link portal 1. Peserta menyiapkan perangkat
registrasi dan ujian, user ID, serta
komputer/laptop dengan fitur web
link
zoom
pelaksanaan
Tes
camera
dan
audio/speaker/
headset yang baik, browser
Kecerdasan
dan
Kepribadian
kepada peserta melalui email yang
internet (chrome atau mozilla),
terdaftar pada akun SSCN;
serta terkoneksi dengan jaringan
internet yang kuat dan stabil
2. Peserta wajib melakukan registrasi
(ketersediaan kuota data yang
menggunakan link portal registrasi
memadai);
dengan cara mengisi Biodata serta
membuat password untuk dapat 2. Peserta meng-install aplikasi zoom
mengikuti Tes Kecerdasan dan
untuk
komputer/laptop
dan
Kepribadian;
melakukan pengaturan nama (ID
zoom)
sesuai
dengan Nama
3. Peserta menandatangani Pakta
Peserta SKB pada pengumuman;
Integritas
Pelaksanaan
SKB
mempelajari
dan
sesuai
dengan
format
pada 3. Peserta
melakukan uji coba pengoperasian
Lampiran III dan mengunggah
pada
portal
aplikasi zoom untuk komputer/
http://rekrutmen.kemenperin.go.id.
laptop sebelum pelaksanaan tes.
Saat pelaksanaan ujian :

Saat pelaksanaan ujian :
1. Peserta
mengenakan
kemeja
berwarna
putih
dan
celana
panjang/rok
berwarna
hitam.
Khusus
wanita
berjilbab
mengenakan
jilbab
berwarna
hitam;
2. Peserta menyiapkan Kartu Peserta
SKB yang sudah ditandatangani
dan Kartu Identitas (KTP);

1. Peserta wajib masuk ke proctoring
room menggunakan aplikasi zoom
dengan cara mengklik link zoom
yang dikirim oleh panitia kepada
peserta melalui email yang terdaftar
pada akun SSCN;
2. Panitia akan memeriksa identitas
peserta dan memandu peserta
untuk mengisi daftar hadir sebelum
ujian dimulai;
3. Peserta
menyiapkan
selembar
kertas HVS putih polos berukuran
3. Peserta mengikuti Tes Kecerdasan
A4 dengan berat 70 gr dan sebuah
dan Kepribadian dengan cara login
pensil HB;
melalui
link
portal
ujian
menggunakan
user
ID
dan
password masing-masing;
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Tata Cara Pelaksanaan
4. Peserta akan dipandu oleh panitia 4.
untuk mengikuti Tes Grafis melalui
aplikasi
zoom setelah waktu
pengerjaan Tes Kecerdasan dan
Kepribadian pada aplikasi web
based selesai.
5.

6.

7.
Setelah pelaksanaan ujian :
1. Peserta
wajib
menyampaikan
lembar
Tes
Grafis
yang
dikerjakan pada saat ujian kepada
Koordinator Wilayah Seleksi CPNS
Kementerian Perindustrian yang
telah dipilih/ ditetapkan sebagai
Lokasi SKB pada akun SSCN
dengan
alamat
sebagaimana
tercantum pada Lampiran II.
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Hal-hal yang Harus Disiapkan/
Diperhatikan oleh Peserta
Peserta harus sudah masuk ke
proctoring
room
menggunakan
aplikasi zoom paling lambat
60 (enam puluh) menit sebelum
ujian dimulai sesuai jadwal pada
Lampiran I;
Web camera dan audio/speaker/
headset
pada
komputer/laptop
harus selalu menyala (stand by)
selama pelaksanaan ujian;
Peserta berada di lokasi yang baik
dan kondusif selama mengikuti
ujian;
Peserta mengikuti ujian seorang
diri tanpa bantuan orang lain.

Setelah pelaksanaan ujian :
1. Peserta memasukkan lembar Tes
Grafis yang dikerjakan pada saat
ujian (tanpa mengubah sedikitpun
gambar
tersebut)
dan
Kartu
Peserta SKB (bagian Lembar untuk
Panitia) yang sudah ditandatangani
peserta ke dalam amplop coklat
berukuran A4 dengan memberikan
keterangan Nama dan Nomor
Peserta pada halaman depan
amplop;
2. Peserta
menyerahkan
amplop
coklat berisi lembar Tes Grafis
dan Kartu Peserta SKB kepada
Koordinator Wilayah Seleksi CPNS
Kementerian Perindustrian sesuai
jadwal yang telah ditentukan pada
Poin C (halaman 8) Pengumuman
ini dengan memperhatikan protokol
kesehatan (menggunakan masker,
faceshield dan handsanitazer)
selama berada di lokasi.

1.2. Leaderless Group Discussion (LGD)
Hal-hal yang Harus Disiapkan/
Diperhatikan oleh Peserta

Tata Cara Pelaksanaan
Sebelum pelaksanaan ujian :

Sebelum pelaksanaan ujian :

1. Panitia mengirimkan link zoom 1. Peserta menyiapkan perangkat
komputer/laptop dengan fitur web
pelaksanaan Leaderless Group
Discussion (LGD) kepada peserta
camera
dan
audio/speaker/
melalui email yang terdaftar pada
headset yang baik, browser
akun SSCN.
internet (chrome atau mozilla),
serta terkoneksi dengan jaringan
internet yang kuat dan stabil
(ketersediaan kuota data yang
memadai);
2. Peserta meng-install aplikasi zoom
untuk
komputer/laptop
dan
melakukan pengaturan nama (ID
zoom)
sesuai
dengan Nama
Peserta SKB pada pengumuman;
3. Peserta
mempelajari
dan
melakukan uji coba pengoperasian
aplikasi
zoom
untuk
komputer/laptop
sebelum
pelaksanaan LGD.
Saat pelaksanaan ujian :
1. Peserta wajib masuk ke discussion
room menggunakan aplikasi zoom
dengan cara mengklik link zoom
yang dikirim oleh panitia kepada
peserta melalui email yang terdaftar
pada akun SSCN;
2. Panitia akan memeriksa identitas
peserta dan memandu peserta
untuk mengisi daftar hadir sebelum
sebelum pelaksanaan LGD dimulai;
3. Panitia akan memandu jalannya
Leaderless Group Discussion (LGD)
melalui discussion room pada
aplikasi zoom.
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Saat pelaksanaan ujian :
1. Peserta
mengenakan
kemeja
berwarna
putih
dan
celana
panjang/rok
berwarna
hitam.
Khusus
wanita
berjilbab
mengenakan
jilbab
berwarna
hitam;
2. Peserta menyiapkan Kartu Peserta
SKB yang sudah ditandatangani
dan Kartu Identitas (KTP);
3. Peserta harus sudah masuk ke
discussion room menggunakan
aplikasi zoom paling lambat 30
(tiga puluh) menit sebelum LGD
dimulai
sesuai
jadwal
pada
Lampiran I;
4. Web camera dan audio/speaker/
headset
pada
komputer/laptop
harus selalu menyala (stand by)
selama pelaksanaan LGD;

Hal-hal yang Harus Disiapkan/
Diperhatikan oleh Peserta
5. Peserta berada di lokasi yang baik
dan kondusif selama mengikuti
ujian;
6. Peserta mengikuti LGD seorang
diri tanpa bantuan orang lain.

Tata Cara Pelaksanaan

2. Wawancara Kompetensi Teknis Bidang
Hal-hal yang Harus Disiapkan/
Diperhatikan oleh Peserta

Tata Cara Pelaksanaan

Sebelum pelaksanaan ujian :
Sebelum pelaksanaan ujian :
1. Panitia mengirimkan link zoom 1. Peserta menyiapkan perangkat
komputer/laptop dengan fitur web
pelaksanaan
Wawancara
Kompetensi Teknis Bidang kepada
camera
dan
peserta
melalui
email
yang
audio/speaker/headset yang baik,
terdaftar pada akun SSCN.
browser internet (chrome atau
mozilla), serta terkoneksi dengan
jaringan internet yang kuat dan
stabil (ketersediaan kuota data yang
memadai);
2. Peserta meng-install aplikasi zoom
untuk
komputer/laptop
dan
melakukan pengaturan nama (ID
zoom)
sesuai dengan
Nama
Peserta SKB pada pengumuman;
3. Peserta
mempelajari
dan
melakukan uji coba pengoperasian
aplikasi
zoom
untuk
komputer/laptop
sebelum
pelaksanaan wawancara.
Saat pelaksanaan ujian :
1. Peserta wajib masuk ke interview
room menggunakan aplikasi zoom
dengan cara mengklik link zoom
yang dikirim oleh panitia kepada
peserta melalui email yang terdaftar
pada akun SSCN;
2. Panitia akan memeriksa identitas
peserta dan memandu peserta
untuk mengisi daftar hadir sebelum
pelaksanaan wawancara dimulai;
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Saat pelaksanaan ujian :
1. Peserta
mengenakan
kemeja
berwarna
putih
dan
celana
panjang/rok
berwarna
hitam.
Khusus
wanita
berjilbab
mengenakan
jilbab
berwarna
hitam;
2. Peserta menyiapkan Kartu Peserta
SKB yang sudah ditandatangani
dan Kartu Identitas (KTP);

Tata Cara Pelaksanaan
3. Panitia akan mewawancarai peserta 3.
secara bergiliran melalui interview
room pada aplikasi zoom.

4.

5.

6.

Hal-hal yang Harus Disiapkan/
Diperhatikan oleh Peserta
Peserta harus sudah masuk ke
interview
room
menggunakan
aplikasi zoom paling lambat 15
(lima belas menit) menit sebelum
wawancara dimulai sesuai jadwal
pada Lampiran I;
Web camera dan audio/speaker/
headset
pada
komputer/laptop
harus selalu menyala (stand by)
selama pelaksanaan wawancara;
Peserta berada di lokasi yang baik
dan kondusif selama mengikuti
ujian;
Peserta
mengikuti
wawancara
seorang diri tanpa bantuan orang
lain.

3. Tes Kemampuan Mengajar (Khusus Formasi Guru, Dosen, dan Instruktur)
Hal-hal yang Harus Disiapkan/
Diperhatikan oleh Peserta

Tata Cara Pelaksanaan

Sebelum pelaksanaan ujian :
Sebelum pelaksanaan ujian :
1. Panitia mengirimkan link zoom 1. Peserta menyiapkan perangkat
komputer/laptop dengan fitur web
pelaksanaan
Tes
Kemampuan
Mengajar kepada peserta melalui
camera
dan
email yang terdaftar pada akun
audio/speaker/headset yang baik,
SSCN.
browser internet (chrome atau
mozilla), serta terkoneksi dengan
jaringan internet yang kuat dan
stabil (ketersediaan kuota data yang
memadai);
2. Peserta meng-install aplikasi zoom
untuk
komputer/laptop
dan
melakukan pengaturan nama (ID
zoom)
sesuai dengan
Nama
Peserta SKB pada pengumuman;
3. Peserta
mempelajari
dan
melakukan uji coba pengoperasian
aplikasi
zoom
untuk
komputer/laptop
sebelum
pelaksanaan
Tes
Kemampuan
Mengajar.
6

Hal-hal yang Harus Disiapkan/
Diperhatikan oleh Peserta

Tata Cara Pelaksanaan
Saat pelaksanaan ujian :
1. Peserta wajib masuk ke teaching
room menggunakan aplikasi zoom
dengan cara mengklik link zoom
yang dikirim oleh panitia kepada
peserta melalui email yang terdaftar
pada akun SSCN;
2. Panitia akan memeriksa identitas
peserta dan memandu peserta
untuk mengisi daftar hadir sebelum
pelaksanaan
Tes
Kemampuan
Mengajar dimulai;
3. Panitia akan menguji kemampuan
mengajar peserta secara bergiliran
melalui teaching room pada aplikasi
zoom.

Saat pelaksanaan ujian :
1. Peserta
mengenakan
kemeja
berwarna
putih
dan
celana
panjang/rok
berwarna
hitam.
Khusus
wanita
berjilbab
mengenakan
jilbab
berwarna
hitam;
2. Peserta menyiapkan Kartu Peserta
SKB yang sudah ditandatangani
dan Kartu Identitas (KTP);
3. Peserta
menyiapkan
materi
pengajaran sesuai jabatan/latar
belakang pendidikan berupa power
point (maksimal 10 slides) untuk
ditampilkan kepada penguji;
4. Peserta harus sudah masuk ke
teaching
room
menggunakan
aplikasi zoom paling lambat 15
(lima belas menit) menit sebelum
Tes Kemampuan Mengajar dimulai
sesuai jadwal pada Lampiran I;
5. Web camera dan audio/speaker/
headset
pada
komputer/laptop
harus selalu menyala (stand by)
selama
pelaksanaan
Tes
Kemampuan Mengajar;
6. Peserta berada di lokasi yang baik
dan kondusif selama mengikuti
ujian;
7. Peserta mengikuti Tes Kemampuan
Mengajar seorang diri tanpa
bantuan orang lain.
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C. Jadwal Pelaksanaan SKB
1. Jadwal pelaksanaan SKB CPNS Kementerian Perindustrian Formasi Tahun 2019
adalah sebagai berikut :
No.

Kegiatan

Jadwal

1

Pengiriman email berisi link portal registrasi
dan ujian, user ID, serta link zoom
pelaksanaan Tes Kecerdasan dan Kepribadian

26 Agustus 2020

2

- Registrasi peserta Tes Kecerdasan dan
Kepribadian
- Unggah Pakta Integritas Pelaksanaan SKB

26 Agustus 2020 s.d.
1 September 2020

3

Pelaksanaan Tes Kecerdasan dan Kepribadian

4

Pengiriman email berisi link zoom pelaksanaan
Leaderless
Group
Discussion
(LGD),
Wawancara Kompetensi Teknis Bidang, dan
Tes Kemampuan Mengajar (Khusus Formasi
Guru, Dosen, dan Instruktur)

5

Penyerahan lembar Tes Grafis oleh peserta
kepada Koordinator Wilayah Seleksi CPNS
Kementerian Perindustrian

2 September 2020 s.d.
3 September 2020

4 September 2020

4, 7, dan 8
September 2020
(Pukul 08.00 s.d. 15.00
waktu setempat)

6

Pelaksanaan Leaderless Group Discussion
(LGD)

7 September 2020 s.d.
15 September 2020

7

Pelaksanaan Wawancara Kompetensi Teknis
Bidang dan Tes Kemampuan Mengajar
(Khusus Formasi Guru, Dosen, dan Instruktur)

8 September 2020 s.d.
24 September 2020

2. Pembagian sesi jadwal pelaksanaan Tes Kecerdasan dan Kepribadian, Leaderless
Group Discussion (LGD), Wawancara Kompetensi Teknis Bidang, dan Tes
Kemampuan Mengajar (Khusus Formasi Guru, Dosen, dan Instruktur) untuk setiap
peserta adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I berdasarkan zona
Waktu Indonesia Barat (WIB).
3. Adapun alamat Koordinator Wilayah Seleksi CPNS Kementerian Perindustrian
sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
D. Komponen Penilaian SKB dan Kelulusan Akhir
1. Komponen Penilaian SKB terdiri dari :
a. Bagi Pelamar selain Jabatan Dosen, Guru dan lnstruktur :
 Psikotest dengan bobot nilai 60%
 Wawancara Kompetensi Teknis Bidang dengan bobot nilai 40%
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