
 
 

PENGUMUMAN 
Nomor  P-02/PANSEL.KEMENSETNEG/CPNS/11/2019 

TENTANG 
PENYESUAIAN PERSYARATAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)                                                                      

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2019  

Merujuk Pengumuman Nomor P-01/PANSEL.KEMENSETNEG/CPNS/11/2019 tentang 
Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019, 
tanggal 11 November 2019, dengan ini kami sampaikan penyesuaian terhadap beberapa persyaratan 
dalam pengumuman dimaksud sebagai berikut. 

NO. HAL YANG 
DISESUAIKAN SEMULA MENJADI 

1. Batas Usia Pelamar  
(halaman 8 pada 
pengumuman) 

Pada saat mendaftar berusia minimal 
18 Tahun dan: 
a. maksimal 35 tahun untuk 

Magister/Sarjana/Diploma IV (S-2/ 
S-1/D-IV);  

b. maksimal 30 tahun untuk Diploma 
III (D-III). 

Pada saat mendaftar berusia 
minimal 18 tahun 0 bulan 0 hari dan 
maksimal 35 tahun 0 bulan 0 hari 
untuk Magister/Sarjana/Diploma IV/ 
Diploma III (S-2/S-1/D-IV/D-III). 

2. Pelamar Penyandang 
Disabilitas  
(halaman 8 dan 11 
pada pengumuman) 

Penyandang Disabilitas adalah 
formasi bagi pelamar yang 
menyandang disabilitas fisik yang 
memenuhi ketentuan:  
1) mampu melihat, mendengar, dan 

berbicara dengan baik;  
2) mampu melakukan tugas seperti 

menganalisa, mengetik, menyampaikan 
buah pikiran, dan berdiskusi; 

3) mampu bergerak dengan 
menggunakan alat bantu berjalan 
selain kursi roda 

Penyandang Disabilitas adalah 
formasi bagi pelamar yang 
menyandang disabilitas fisik yang 
memenuhi ketentuan mampu 
melakukan tugas seperti 
menganalisa, mengetik, menyampaikan 
buah pikiran, dan berdiskusi. 
 

Pelamar penyandang disabilitas dapat 
melamar pada Formasi Umum atau 
Formasi Khusus selain Formasi 
Penyandang Disabilitas dengan wajib 
menyatakan bahwa yang bersangkutan 
merupakan penyandang disabilitas fisik 
yang memenuhi ketentuan:  
a. mampu melihat, mendengar, dan 

berbicara dengan baik; 
b. mampu melakukan tugas seperti 

menganalisa, mengetik, menyampaikan 
buah pikiran, dan berdiskusi; 

c. mampu bergerak dengan 
menggunakan alat bantu berjalan 
selain kursi roda, 

yang dibuktikan dengan surat 
keterangan dokter dari Rumah Sakit 
Pemerintah/Puskesmas. 

Pelamar penyandang disabilitas 
dapat melamar pada Formasi Umum 
atau Formasi Khusus selain Formasi 
Penyandang Disabilitas dengan wajib 
menyatakan bahwa yang 
bersangkutan merupakan penyandang 
disabilitas fisik yang mampu melakukan 
tugas seperti menganalisa, mengetik, 
menyampaikan buah pikiran, dan 
berdiskusi, yang dibuktikan dengan 
surat keterangan dokter dari Rumah 
Sakit Pemerintah/Puskesmas. 

 
 


