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Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6201/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 19 

Juli 2021 perihal Penyesuaian Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon ASN Tahun 2021, dan dalam rangka 

memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri 

Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Tahun 2021, maka 

dengan ini disampaikan perubahan Pengumuman Nomor 4082/UN53.0/TU/2021 tentang Seleksi Penerimaan 

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji, sebagai berikut. 

 

I. PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN 

1. Pendaftaran diperpanjang sampai dengan hari Senin tanggal 26 Juli 2021 pukul 23.59 WIB. 

2. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. 

3. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah. 

4. Seluruh dokumen persyaratan diunggah pada laman https://sscasn.bkn.go.id selambat- lambatnya hari 

Senin tanggal 26 Juli 2021 pukul 23.59 WIB. 

 

II. PENYESUAIAN RENCANA PENJADWALAN 

1. Penyesuaian rencana penjadwalan pelaksanaan seleksi CPNS Kemdikbudristek, sebagai berikut. 
 

No. Kegiatan Tanggal 

1 Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran 21 Juli 2021 

2 Pendaftaran Seleksi CPNS secara online melalui 

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

5 s.d. 26 Juli 2021 

3 Seleksi Administrasi 7 s.d. 29 Juli 2021 

4 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 2 s.d. 3 Agustus 2021 

5 Masa sanggah administrasi 4 s.d. 6 Agustus 2021 

6 Pengumuman hasil verifikasi sanggah administrasi 15 Agustus 2021 

 
2. Tahapan pelaksanaan seleksi selanjutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi 

Bidang akan menyesuaikan kebijakan Pemerintah terkait dengan Pandemi Covid-19. 

3. Rencana penjadwalan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. TATA CARA PENDAFTARAN 

Pelamar wajib mencetak Kartu Informasi Akun Sistem Seleksi Calon ASN 2021 dan mengunggah 

dokumen hasil scan berwarna persyaratan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik/Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK), terdiri dari: 

a. Surat lamaran ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, yang ditujukan kepada 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, diberi tanggal sesuai tanggal pendaftaran 

dalam format .pdf; (format surat lamaran terlampir); 

b. KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam format .jpg atau .jpeg; 

c. Surat pernyataan 11 poin yang telah dicetak, diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam diatas materai 

Rp. 10.000,- serta diberi tanggal sesuai tanggal pendaftaran dalam format .pdf (format terlampir); 

d. Ijazah sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar, bagi lulusan luar negeri wajib melampirkan 

ijazah dan surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementrian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang Pendidikan tinggi, dan kebutuhan jabatan yang mensyaratkan sertifikat 

keahlian/profesi harus diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang, sesuai dengan persyaratan kebutuhan 

jabatan, dan dokumen tersebut disimpan dalam 1 file berformat; 

e. Transkrip Nilai; 

1.  Bagi lulusan dalam negeri: 

• melampirkan transkrip nilai sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar; 

• melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa pelamar lulus dengan 

predikat "dengan pujian"/cumlaude, apabila keterangan predikat "dengan pujian"/cumlaude tidak 

tertera pada ijazah/transkip nilai bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik 

berpredikat “dengan pujian”/cumlaude. 

2. Bagi lulusan luar negeri: 

• melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi; 

• apabila tidak dapat melampirkan transkrip, maka wajib melampirkan surat keterangan dari 

Perguruan Tinggi asal yang menyatakan bahwa program yang diambil adalah program berbasis 

riset (by research); 

• melampirkan surat keputusan hasil konversi nilai IPK yang memuat pernyataan bahwa yang 

bersangkutan lulus dengan predikat lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude dari 

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi bagi 

pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude. 

f.  Pas foto dengan latar belakang warna merah, jelas, tidak miring serta bukan foto selfie dalam format 

.jpg/.jpeg; 

g. Khusus untuk pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan   

pujian”/cumlaude, wajib melampirkan: 

 

 

 

 



 

 

1) informasi berupa salinan surat/sertifikat akreditasi perguruan tinggi atau tangkapan layar (screen 

capture) yang memuat nomor surat keputusan (SK) penetapan akreditasi perguruan tinggi pada 

saat kelulusan pelamar; dan 

2) informasi berupa salinan surat/sertifikat akreditasi program studi atau tangkapan layar (screen 

capture) yang memuat nomor surat keputusan (SK) penetapan akreditasi program studi pada saat 

kelulusan pelamar. 

3) khusus untuk pelamar penyandang disabilitas baik yang melamar pada kebutuhan umum maupun 

kebutuhan khusus, wajib melampirkan: 

• surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan tentang 

jenis dan derajat kedisabilitasan yang dialami, dan 

• tautan (link) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas 

sesuai jabatan yang akan dilamar (pelamar mengunggah video singkat tersebut di 

youtube/google drive/dropbox/media penyimpanan lainnya). Pastikan tautan/link video tersebut 

dapat diakses oleh panitia. 

h.  Pelamar mencetak Kartu Pendafataran Sistem Seleksi Calon ASN. 

 

IV.  LAIN-LAIN 

1. Setiap informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kemdikbudristek Tahun 2021 akan diumumkan secara 

resmi melalui laman https://cpns.kemdikbud.go.id. Pelamar dihimbau untuk selalu memantau 

perkembangan informasi yang disampaikan melalui laman tersebut. 

2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat 

membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau 

dalam bentuk lain. 

3. Dengan telah mendaftar CPNS pada Kemdikbudristek melalui laman https://sscasn.bkn.go.id maka 

pelamar dinyatakan bersedia tunduk dan patuh pada semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam 

seleksi penerimaan CPNS Kemdikbudristek. 

4. Kelalaian dalam membaca pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar. 

5. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemdikbudristek TA 2021 bersifat mutlak dan tidak dapat 

diganggu gugat. 

 

 

Tanjungpinang, 21 Juli 2021 

Rektor, 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi. DEA 

NIP. 197510272005011001 

 

 

 

 

 

 

  


