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1. Peserta yang terdapat dalam Lampiran pada Pengumuman ini adalah Peserta  CPNS Kementerian 

Hukum dan HAM dengan Kualifikasi Pendidikan Non SLTA khusus pelamar Jabatan Pranata 

Komputer dan Jabatan Dosen yang akan mengikuti SKB Praktek;  

2. Rincian lokasi ujian, jadwal dan pembagian sesi pelaksanaan SKB Praktek adalah sebagaimana 

tercantum pada Lampiran I  pada Pengumuman ini; 

3. Ketentuan pelaksanaan SKB Praktek adalah sebagai berikut: 

a. Peserta WAJIB membawa Kartu Peserta Ujian asli dan e-KTP asli / Kartu Keluarga asli atau 

Kartu Keluarga yang dilegalisir Pejabat berwenang / Surat Keterangan Perekaman 

Kependudukan asli; 

b. Peserta WAJIB melakukan Swab Test PCR kurun waktu maksimal 3 x 24 Jam atau Rapid Test 

Antigen kurun waktu maksimal 1 x 24 Jam dengan hasil Negative / Non Reaktif sebelum 

tanggal pelaksanaan dan membawa hasil pada saat ujian; 

c. Peserta WAJIB menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain di bagian luar 

(double masker) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu; 

d. Peserta WAJIB menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan peserta lainnya; 

e. Ketentuan pakaian bagi peserta sebagai berikut : 

- Baju kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak; 

- Celana panjang / rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans); 

- Jilbab berwarna hitam polos (bagi yang menggunakan jilbab); dan 

- Sepatu berwana hitam tertutup. 

f. Peserta WAJIB membawa alat tulis pribadi berupa pulpen. 

4. Peserta WAJIB hadir 60 menit sebelum pelaksanaan SKB Praktek dimulai; 

5. Bagi peserta yang tidak hadir sesuai dengan hari, tanggal, waktu dan lokasi ujian yang telah 

ditentukan dengan alasan apapun, tidak mendapat nilai (Nol); 

6. Bagi peserta SKB Praktek Jabatan Dosen terdapat ketentuan tambahan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II dan bagi peserta SKB Praktek Jabatan Pranata Komputer sebagaimana 

Lampiran III pada Pengumuman ini; 

7. Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti kegiatan SKB menjadi tanggungan 

masing-masing peserta; 

8. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia tidak dipungut biaya; 

http://www.kemenkumham.go.id/


9. Bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan persyaratan yang WAJIB dibawa serta tidak memakai 

pakaian sesuai dengan ketentuan, maka panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta; 

10. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan 

kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar 

tanggung jawab panitia; 

11. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta; 

12. Bagi peserta dan para pengantar tidak diperkenankan untuk memarkir kendaraan roda empat 

maupun roda dua di dalam lingkungan tempat pelaksanaan SKB; 

13. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat; 

14. Pelayanan informasi dan pengaduan terkait Pelaksanaan Seleksi CPNS Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Tahun 2021 dapat melalui saluran sebagai berikut: 

a. Aplikasi SIAP (Sistem Informasi dan Pengaduan) Kumham yang dapat diunduh melalui 

google playstore bagi pengguna android. Melalui aplikasi ini peserta dapat mengajukan 

pertanyaan seputar Tahapan Seleksi dan Jawabannya akan diterima melalui 

gadget/smartphone peserta. Peserta juga dapat melaporkan pengaduan terkait adanya 

kecurangan langsung kepada Ketua Panitia Seleksi disertai dengan bukti pendukung; 

b. Akun media sosial sebagai sarana penyampaian informasi seputar Tahapan Seleksi, melalui 

akun Twitter: @cpnskumham dan @Kemenkumham_RI, serta akun Instagram: 

@cpns.kumham. 

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik, SALAM PEMBAHARUAN. 

Jakarta, 23 November 2021 
        a.n Sekretaris Jenderal 

Kepala Biro Kepegawaian, 
 
 
 

 
 

       Sutrisno 
       NIP. 196210151985031002 
 

 

 



	 	

	

	

	

Lampiran II Pengumuman
NOMOR : SEK.2.KP.02.01-88

Peserta	Tes	Seleksi	Kombetensi	Bidang	Praktik	Dosen	wajib	memperhatikan	
dan	mematuhi	hal-hal	sebagai	berikut:	

1. Tes	 praktik	 kerja	 mengajar	 dilaksanakan	 dalam	 3	 (tiga)	 rangkaian	
kegiatan	terdiri	dari:	
a. Penyusunan	Rencana	Pembelajaran	Semester	(RPS);	
b. Penyusunan	Bahan	Tayang,	dan;	
c. Praktik	Mengajar	(Micro	Teaching).	

2. Peserta	wajib	mengikuti	seluruh	rangkaian	kegiatan;	
3. Sebelum	 mengikuti	 tes	 praktik	 kerja	 ini,	 peserta	 diharapkan	 untuk	
mempelajari	tutorial	penyusunan	RPS	dari	berbagai	sumber;		

4. Peserta	 wajib	 mengisi	 curriculum	 vitae	 (CV)	 pada	 halaman	 2	 (dua)	
Lampiran	ini;	

5. CV	dicetak	 dan	 dikumpulkan	 kepada	 penguji	 sebelum	 tes	 penyusunan	
RPS	dimulai;	

6. Panitia	akan	menyiapkan	 laptop,	projector,	 serta	bahan	 referensi	yang	
digunakan	selama	tes;	

7. Peserta	 dapat	 membawa	 peralatan	 penunjang	 lainnya	 seperti	 laser	
pointer,	spidol	warna,	dll;	

	 	



SELEKSI	KOMPETENSI	BIDANG	PRAKTIK	KERJA	MENGAJAR		
KEMENTERIAN	HUKUM	DAN	HAK	ASASI	MANUSIA	REPUBLIK	INDONESIA	

TAHUN	ANGGARAN	2021	
	

CURRICULUM	VITAE	
No	Ujian	Peserta	 	 :	
Nama	&	Gelar		 	 :	
Jenis	kelamin		 	 :	
Tempat	dan	tanggal	lahir	 :	
	
Riwayat	Pendidikan		

No	 Jenjang	 Nama	
Universitas	

Program	
Studi	

Tahun	
Lulus	 IPK	 Judul	Skripsi/	Tesis	

1	 S1	 	 	 	 	 	
2	 S2	 	 	 	 	 	
3	 S3	 	 	 	 	 	
	
Karya	ilmiah/	Publikasi	

	 Jenis	(buku/	artikel/	
hasil	penelitian)	 Judul	

Nama	
Penerbit/	
Jurnal	

Tahun	
terbit	

Link	
publikasi	
(jika	ada)	

1	 	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	 	
dst	 	 	 	 	 	
	
Riwayat	pengabdian	masyarakat/	keanggotaan	organisasi		

	 Nama	kegiatan	 Peran	sebagai		 Organisasi/	
penyelenggara	

Waktu	
pelaksanaan	

1	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	
Dst	 	 	 	 	
	
Riwayat	partisipasi	seminar/	workshop/Training/	konferensi	(3	tahun	terakhir)	

	 Nama	seminar/	workshop/	Training/	
konferensi	

Peran	(peserta/	
pembicara/	trainer)	 Penyelenggara	 Tahun		

1	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	
dst	 	 	 	 	
	
Pengalaman	kerja		
	 Organisasi/	perusahaan	 Jabatan	 Tugas	 Tahun		

1	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	
dst	 	 	 	 	
	
Demikian	riwayat	hidup	ini	saya	buat	sebenar-benarnya	dan	apabila	pernyataan	ini	
terbukti	tidak	benar,	maka	saya	bersedia	untuk	dituntut	secara	hukum.			
	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	 ………….,	…………………………..	

Yang	membuat	pernyataan,	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 (………………………………………….)	

 

Lampiran II Pengumuman
NOMOR : SEK.2.KP.02.01-88



SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PRAKTIK KERJA PRANATA KOMPUTER
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2021

CURRICULUM VITAE

No Ujian Peserta :
Nama & Gelar :
Jenis kelamin :
Tempat dan tanggal lahir :

Riwayat Pendidikan
No Jenjang Nama

Universitas
Program
Studi

Tahun
Lulus IPK Judul Skripsi/ Tesis

1 S1
2 S2
3 S3

Riwayat Proyek
Nama proyek Peran sebagai Lama pengerjaan Tahun Hasil proyek

1
2
dst

Riwayat pengabdian masyarakat/ keanggotaan organisasi
Nama kegiatan Peran sebagai Organisasi/

penyelenggara
Waktu

pelaksanaan
1
2
Dst

Riwayat partisipasi seminar/ workshop/Training/kursus/ konferensi (3 tahun terakhir)
Nama seminar/

workshop/ Training/
kursus/konferensi

Peran (peserta/
pembicara/ trainer) Penyelenggara Tahun Sertifikasi

1
2
dst

Pengalaman kerja
Organisasi/ perusahaan Jabatan Tugas Tahun

1
2
dst

Demikian riwayat hidup ini saya buat sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini terbukti tidak
benar, maka saya bersedia untuk dituntut secara hukum.

.................., .....................
Yang membuat pernyataan,

(………………………………………….)

Lampiran III Pengumuman
NOMOR : SEK.2.KP.02.01-88




