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PENGUMUMAN 
Nomor : B/42/A.A2/KP.01.00/2019  

 
TENTANG 

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI  
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) UNTUK 

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU 
TAHUN 2019 

 
Berdasarkan hasil Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK di Perguruan Tinggi Negeri Baru, 
dengan ini ditetapkan hal-hal sebagai berikut: 
 
1. Pelamar yang Namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan lulus 

seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi kompetensi. Pelamar yang lulus seleksi 
administrasi selanjutnya disebut peserta seleksi. 

2. Pelamar yang Namanya tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan 
tidak lulus seleksi dan tidak berhak mengikuti seleksi kompetensi. 

3. Peserta seleksi agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Segera mencetak Kartu Peserta Ujian PPPK secara online melalui laman 

https://ssp3k.bkn.go.id menggunakan akun masing-masing mulai tanggal 20 Februari 
2019; 

b. Informasi terkait lokasi dan waktu seleksi akan diumumkan lebih lanjut melalui laman 
https://ssp3k.bkn.go.id dan/atau www.ristekdikti.go.id; 

c. Pada saat mengikuti seleksi kompetensi, peserta seleksi wajib membawa: 
1) Cetakan Kartu Peserta Ujian PPPK yang telah ditandatangani di kolom Tanda 

Tangan Peserta Ujian; 
2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli. Peserta yang tidak membawa KTP karena 

hilang, wajib menunjukkan Kartu Keluarga asli yang mencantumkan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) sesuai dengan yang terdaftar di SSP3K BKN; 

3) Peserta seleksi yang tidak membawa Kartu Peserta Ujian PPPK dan Kartu 
Identitas Kependudukan, tidak dapat mengikuti seleksi kompetensi. 

d. Peserta seleksi wajib berpakaian sebagai berikut: 
1. Pria, mengenakan kemeja lengan panjang warna putih polos, celana panjang 

warna hitam (bukan jeans) dan memakai sepatu (sandal dan sepatu sandal tidak 
diperkenankan): 

2. Wanita, mengenakan kemeja lengan panjang warna putih polos, rok panjang atau 
celana panjang warna hitam (bukan jeans) dan memakai sepatu (sandal dan 
sepatu sandal tidak diperkenankan). Peserta seleksi yang mengenakan hijab wajib 
memakai hijab berwarna hitam. 



e. Peserta seleksi wajib hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi
kompetensi dimulai.

f. Peserta yang tidak hadir dan/atau mengikuti seleksi kompetensi dengan alasan
apapun pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, dinyatakan gugur.

4. Peserta seleksi wajib mematuhi dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
5. Kelalaian peserta seleksi dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi

tanggung jawab peserta seleksi
6. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2019 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Jakarta, 21 Februari 2019 
Sekretaris Jenderal, 
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