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TAHUN 2021
I.

PERSIAPAN
1. Peserta diharapkan menyiapkan laptop yang telah terinstall aplikasi zoom meeting.
2. Peserta harus memastikan kamera dan audio laptop berfungsi dengan baik.
3. Peserta diharapkan menyiapkan minimal 2 (dua) provider internet yang berbeda
sebagai alternatif jaringan apabila terjadi gangguan koneksi.
4. Peserta menggunakan pakaian rapi dan sopan, sesuai dengan ketentuan:
a. Baju

kemeja

berkerah berwarna

putih

polos tanpa corak (kaos

tidak

diperkenankan);
b. Celana

panjang/rok

berwarna

hitam

polos

tanpa

corak

(jeans

tidak

diperkenankan);
c. Jilbab berwarna hitam (bagi yang menggunakan jilbab).
5. Peserta menyiapkan KTP Elektronik/Kartu Keluarga Asli bagi yang belum memiliki
KTP Elektronik dan Kartu Ujian dalam bentuk dokumen elektronik (berwarna) dan
tercetak.
6. Peserta memposisikan diri berada di dalam ruangan minim kebisingan/noise dan
pencahayaan cukup (tidak backlight).
7. Zona waktu yang digunakan dalam kegiatan wawancara ini adalah Waktu Indonesia
Barat (WIB).
8. ID Meeting Room dan passcode akan disampaikan melalui email peserta pada hari
Minggu, 12 Desember 2021 pukul 15.00. Apabila peserta belum menerima email,
dapat menginformasikan kepada Panitia Pengadaan CASN BSN melalui email
panitiacasn_bsn@bsn.go.id.
II. PELAKSANAAN
1. Peserta wajib hadir maksimal 30 (tiga puluh) menit sebelum kegiatan wawancara
dimulai.
2.

Peserta wajib mematikan microphone/mic (kondisi mute) ketika masuk ke dalam
ruang zoom. Peserta dapat melakukan raise hand apabila hendak berbicara.

3.

Peserta wajib menyalakan kamera agar tampilan dapat terlihat oleh Panitia
Pengadaan CASN BSN dalam Zoom Meeting.

4.

Peserta masuk ke dalam ruang zoom dengan Nama Lengkap.

5.

Panitia akan memanggil nama peserta dan memasukkan peserta ke dalam breakout
room untuk melakukan verifikasi. Peserta wajib menunjukan dokumen KTP
Elektronik/Kartu Keluarga Asli bagi yang belum memiliki KTP Elektronik dan Kartu
Ujian dalam bentuk elektronik (berwarna) dan tercetak.

6.

Setelah proses verifikasi, panitia akan memanggil nama peserta dan memasukkan
ke dalam breakout room untuk melakukan wawancara.

7.

Peserta wajib kembali ke ruang utama zoom setelah wawancara selesai dan
menginformasikan kepada panitia.

8.

Peserta wajib mengisi daftar hadir yang akan diberikan oleh Panitia di ruang utama
zoom setelah wawancara.

9.

Peserta yang telah mengisi daftar hadir meninggalkan ruang Zoom Meeting.

