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PENGUMUMAN
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TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)
TAHUN 2021
Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 992 Tahun 2021, tanggal 24 Juni 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021, BRIN membuka
kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi
Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk mengisi formasi Jabatan Fungsional Peneliti
Ahli Muda dan Peneliti Ahli Madya di lingkungan BRIN dengan rincian sebagai berikut:
I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH FORMASI
Rincian kebutuhan CASN BRIN sebagaimana tercantum pada Lampiran pengumuman ini, sebagai
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
II. KRITERIA PELAMAR
Seleksi CASN BRIN untuk memenuhi kebutuhan formasi jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) dan formasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK).
2.1. PELAMAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
Formasi CPNS dibedakan menjadi formasi khusus dan formasi umum, dengan kriteria
pelamar sebagai berikut:
2.1.1. Formasi Khusus, terdiri dari:
a. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude,
diperuntukkan bagi pelamar yang merupakan lulusan terbaik berpredikat “dengan
pujian”/cumlaude dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi
terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal
kelulusan yang tertulis pada ijazah.
Pelamar yang merupakan lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat melamar pada
formasi khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude,
setelah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang
menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/cumlaude dari
kementerian yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
tinggi.
b. Penyandang Disabilitas, diperuntukkan bagi pelamar yang mempunyai kelainan
fisik, sensorik, mental dan atau intelektual yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis
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dan derajat kedisabilitasannya.
c. Diaspora, diperuntukkan bagi pelamar Warga Negara Indonesia (WNI) yang
memiliki Paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dan menetap di luar
wilayah Republik Indonesia serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya,
yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja
selama minimal 2 (dua) tahun. Pelamar tidak sedang menempuh post doctoral yang
dibiayai oleh Pemerintah Republik Indonesia.
d. Putra/Putri Papua dan Papua Barat, diperuntukkan bagi pelamar yang
merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua
(bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat), dibuktikan dengan akte kelahiran atau
surat keterangan lahir yang bersangkutan dan surat keterangan keturunan asli
Papua/Papua Barat dari Kepala Desa/Lurah/Kepala Suku.
2.1.2. Formasi umum diperuntukan bagi pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana
angka 2.1.1. huruf a, b, c dan d di atas.
2.2. PELAMAR CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(CPPPK)
Formasi CPPPK diperuntukkan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan formasi jabatan
yang ditentukan.

III. PERSYARATAN PELAMAR
3.1. PELAMAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
A. PERSYARATAN UMUM
Wajib dipenuhi oleh pelamar CPNS untuk formasi putra/putri lulusan terbaik berpredikat
“dengan pujian”/cumlaude, penyandang disabilitas, putra/putri Papua dan Papua Barat,
dan umum, yang terdiri dari:
1. Warga Negara Indonesia;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2
(dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak
dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil,
prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis atau
organisasi terlarang yang ditetapkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja BRIN di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau
sejenisnya. Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah
setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus
pada pengumuman kelulusan akhir.
10. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh)
tahun pada saat melamar;
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11. Memiliki Hasil Kerja Minimal (HKM) sebagai berikut:
a. Pernah memperoleh dana penelitian, minimal berupa beasiswa S-3;
b. Pernah menjadi pemakalah di pertemuan ilmiah yang dibuktikan dengan
manuskrip, sertifikat/surat keterangan menjadi pemakalah;
c. Mempunyai karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang
diterbitkan, berjumlah 2 (dua) buah dan berperan sebagai kontributor utama;
d. Memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi
nasional, atau buku ilmiah diterbitkan penerbit nasional, atau naskah akademis
Rancangan Perdirjen atau Rancangan Perda, atau kekayaan intelektual
bersertifikat terdaftar, berjumlah 3 (tiga) buah dan berperan sebagai kontributor
utama;
e. Huruf c dapat digantikan dengan huruf d pada kategori jurnal ilmiah dan buku
ilmiah;
f. Pilihan pada huruf d paling sedikit harus ada 1 (satu) buah berupa artikel ilmiah
yang diterbitkan pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi nasional.
12. Bagi pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri, perguruan tinggi dan/program
studi harus memiliki akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT) pada saat kelulusan, yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang
tertulis pada ijazah.
13. Bagi pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib menyertakan surat
keputusan penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang
menyelenggarakaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
B. PERSYARATAN KHUSUS
Merupakan persyaratan tambahan yang wajib dipenuhi oleh pelamar CPNS sesuai
dengan formasi khusus yang dilamarnya.
1.

Pelamar Formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan
Pujian”/Cumlaude
a. Memiliki kualifikasi pendidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi
A/unggul dan program studi yang terakreditasi A/Unggul dari Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan dan
terdapat keterangan lulus “dengan pujian”/cumlaude pada ijazah atau transkrip
nilai ijazah, atau sertifikat lulusan terbaik berpredikat “dengan
pujian”/cumlaude yang diterbitkan oleh perguruan tinggi/fakultas.
b. Apabila akreditasi A/Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT) tidak tertulis di dalam ijazah dan/atau transkrip nilai dan/atau
sertifikat akreditasi, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas.
c. Apabila predikat lulusan terbaik tidak tertulis di dalam ijazah dan/atau transkrip
nilai, atau sertifikat lulusan terbaik berpredikat pujian (cumlaude) yang
diterbitkan oleh perguruan tinggi/fakultas, maka dibuktikan dengan surat
keterangan dari fakultas.
d. Pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat mendaftar pada formasi
khusus kategori lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude setelah
memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang
menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/cumlaude dari
kementerian yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan tinggi.
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2.

Pelamar Formasi Penyandang Disabilitas
a. Pelamar formasi penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan
dokter dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang dapat menerangkan jenis
dan derajat kedisabilitasannya.
b. Pelamar formasi penyandang disabilitas wajib melampirkan video singkat yang
menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan
yang akan dilamar, dengan ketentuan sebagai berikut:
(i) Video berdurasi paling lama 5 (lima) menit;
(ii) Video mengambil gambar seluruh badan dan pada bagian tubuh yang
mengalami disabilitas, melakukan aktivitas berjalan, berbicara, dan
sebagainya sesuai dengan jenis disabilitasnya serta menjelaskan kronologi
disabilitas yang dialami dan kompetensi bekerja pada formasi yang dilamar;
(iii)Seluruh video disimpan dalam satu folder dan pelamar menyampaikan tautan
video tersebut pada saat melakukan registrasi di https://sscasn.bkn.go.id.

3.

Pelamar Formasi Diaspora
a. Pelamar merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Paspor
Republik Indonesia yang masih berlaku dan menetap di luar wilayah Republik
Indonesia serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya, yang
dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja
minimal selama 2 (dua) tahun.
b. Pelamar bebas dari permasalahan hukum, baik di dalam negeri maupun di luar
negeri, dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi
Pancasila, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai.
c. Pelamar tidak sedang menempuh postdoctoral yang dibiayai oleh Pemerintah
Indonesia, yang dibuktikan dengan surat pernyataan sumber pembiayaan dari
lembaga tempat pelamar menempuh postdoctoral pada saat melamar.
d. Khusus bagi pelamar formasi diaspora, penyetaraan ijazah pelamar lulusan
perguruan tinggi luar negeri oleh kementerian yang menyelenggarakaan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dapat dilakukan setelah pelamar
formasi diaspora dinyatakan lulus dan diterima sebagai CPNS.

4.

Pelamar Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat
Pelamar memiliki garis keturunan orang tua (bapak atau ibu kandung) asli
Papua/Papua Barat, yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan
lahir pelamar, dan surat keterangan keturunan asli Papua dan Papua Barat dari
Kepala Desa/Lurah/Kepala Suku.

3.2. PELAMAR CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(CPPPK)
Persyaratan pelamar CPPPK terdiri dari:
1. Warga Negara Indonesia;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau
lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia,
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai pegawai swasta;
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5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri
Sipil (PNS), prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja BRIN di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
8. Bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja untuk masa kerja selama 5 (lima)
tahun, dan akan dilakukan evaluasi kinerja setiap tahun;
9. Bebas dari permasalahan hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan tidak
terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, yang dibuktikan
dengan surat pernyataan bermeterai;
10. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 tahun bagi pelamar
CPPPK. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional
IPTEK, batas usia pensiun jabatan fungsional Peneliti Ahli Madya adalah 65 (enam puluh
lima tahun), maka usia pelamar PPPK dengan masa perjanjian 5 (lima) tahun untuk formasi
jabatan fungsional Peneliti Ahli Madya paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
11. Mempunyai pengalaman riset selama minimal 5 (lima) tahun;
12. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
13. Memiliki kompetensi di bidang riset yang direpresentasikan oleh Hasil Kerja Minimal
(HKM) atau portofolio PPPK jabatan fungsional Peneliti Ahli Madya;
14. Bagi pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib menyertakan surat keputusan
penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakaan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Penyetaraan ijazah dapat dilakukan
setelah pelamar formasi diaspora dinyatakan lulus dan diterima sebagai CPPPK sebagai
dokumen kelengkapan penetapan Nomor Induk PPPK dari BKN.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PENDAFTARAN
4.1. Melakukan registrasi secara daring (online) melalui laman https://sscasn.bkn.go.id mulai
tanggal 30 Juni 2021 s.d. 14 Juli 2021 (ditutup pukul 23.59 WIB), dengan mengisi form yang
telah disediakan menggunakan data kependudukan yang valid berupa Nomor Induk
Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
4.2. Dokumen persyaratan yang harus diunggah dalam laman https://sscasn.bkn.go.id, terdiri dari:
1) Surat lamaran ditujukan kepada Kepala BRIN di Jakarta, diketik atau ditulis tangan
dengan tinta hitam menggunakan kertas folio polos dan ditandatangani diatas meterai Rp
10.000,- (format surat lamaran dapat diunduh dari laman https://casn.brin.go.id, pada menu
Berkas Digital);
2) Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekam
kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
3) Surat Pernyataan diketik dan ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- (format Surat
Pernyataan dapat diunduh dari laman https://casn.brin.go.id, pada menu Berkas Digital);
4) Ijazah dan transkrip akademik;
a. Ijazah dan transkrip nilai asli, sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada jabatan
yang dilamar. Tidak diperkenankan menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL);
b. Bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri, wajib menyertakan dokumen asli Surat
Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang
menyelenggarakaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
c. Bagi pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri, wajib menyertakan bukti
akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi yang diterbitkan oleh Badan
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Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat pelamar lulus. Bukti
akreditasi dapat berupa akreditasi yang tercantum dalam ijazah dan/atau transkrip nilai,
atau sertifikat akreditasi yang diterbitkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT), atau surat keterangan akreditasi A/unggul dari fakultas penyelenggara
program studi pada saat pelamar lulus.
5) Pasfoto terbaru berlatar belakang warna merah;
6) Bagi pelamar CPNS formasi khusus wajib menambahkan dokumen persyaratan sesuai
formasi yang dilamar.
a. Pelamar formasi putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan
pujian”/cumlaude, melampirkan:
(i) Bukti kelulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude dari perguruan
tinggi yang terakreditasi A/unggul dan program studi yang terakreditasi A/Unggul
yang tercantum pada ijazah atau transkrip nilai ijazah, atau sertifikat lulusan terbaik
berpredikat “dengan pujian”/cumlaude yang diterbitkan oleh perguruan
tinggi/fakultas, atau surat keterangan lulusan terbaik berpredikat “dengan
pujian”/cumlaude dari fakultas.
(ii) Bukti akreditasi A/unggul dari perguruan tinggi dan program studi pelamar yang
tercantum pada ijazah atau transkrip nilai ijazah, atau sertifikat akreditasi yang
diterbitkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), atau surat
keterangan akreditasi A/unggul dari fakultas penyelenggara program studi pada
saat pelamar lulus.
(iii)Pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat mendaftar pada formasi
putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude setelah
memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah luar negeri dan surat keterangan
yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/cumlaude dari
kementerian yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
tinggi.
b. Pelamar formasi diaspora, wajib melampirkan:
(i) Paspor Republik Indonesia yang masih berlaku;
(ii) Surat rekomendasi sebagai tenaga profesional di bidangnya selama minimal 2 (dua)
tahun yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga tempat pelamar bekerja;
(iii)Surat pernyataan bebas dari permasalahan hukum, baik di dalam negeri maupun di
luar negeri, dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi
Pancasila, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp 10.000,-;
(iv) Bagi pelamar yang sedang menempuh post doctoral, menyertakan surat pernyataan
bahwa sumber pembiayaan post doctoral tidak berasal dari Pemerintah Indonesia,
yang diterbitkan oleh institusi/lembaga tempat pelamar melaksanakan post
doctoral.
c. Pelamar formasi penyandang disabilitas, wajib melampirkan:
(i) Surat keterangan disabilitas yang dikeluarkan oleh dokter dari Rumah Sakit
Pemerintah/Puskesmas. Format surat keterangan disabilitas dapat diunduh dari
laman https://casn.brin.go.id, pada menu Berkas Digital;
(ii) Video berdurasi paling lama 5 (lima) menit yang berisi gambar seluruh badan dan
pada bagian tubuh yang mengalami disabilitas, melakukan aktivitas berjalan,
berbicara, dan sebagainya sesuai dengan jenis disabilitasnya serta menjelaskan
kronologi disabilitas yang dialami dan kompetensi bekerja pada formasi yang
dilamar.
d. Pelamar formasi putra/putri Papua dan Papua Barat, wajib melampirkan akte
kelahiran dan/atau surat keterangan lahir pelamar, dan surat keterangan dari Kepala
Desa/Kepala Suku yang menerangkan bahwa orang tua pelamar asli dari Papua atau
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Papua Barat.
7) Pelamar CPNS wajib melampirkan Hasil Kerja Minimal, terdiri dari:
No

HASIL KERJA
MINIMAL

1

Memperoleh
dana kegiatan
yang bersumber
dari Internal
institusi

2

Pemakalah oral
di pertemuan
ilmiah

3

Kontributor
utama karya
tulis ilmiah
(KTI) dalam
bentuk
artikel di
prosiding ilmiah

BUKTI YANG
HARUS DIUNGGAH

KETERANGAN

VOLUME

Lingkup dana litbangji
yang didapatkan dapat
berupa:
• Dana operasional riset
(kegiatan
riset/travelling
grant/perolehan
peralatan
pendukung/operasion
al lainnya); atau
• Beasiswa/Bantuan
Pendidikan S3
(Strata-3); atau
• Pendidikan nonformal
(pelatihan teknis);
atau
• Kolaborasi riset
(Sabatical, Magang
Industri, Post
Doctoral, dan
kolaborasi lainnya);
atau
• Perolehan dana
lainnya yang akan
diklarifikasi oleh
asesor
Pertemuan ilmiah yang
kegiatannya
dipublikasikan dalam
prosiding tidak terindeks
global, wajib
melampirkan bagian dari
prosiding yang memuat
kegiatan pertemuan
ilmiah tersebut. Prosiding
yang dijadikan bukti
dukung adalah prosiding
terbitan terakhir.
Nomor 3 dapat
digantikan dengan nomor
4 (tidak hanya
jurnal/buku)

1

SK penetapan kegiatan
dan/atau pendanaan
dari penyandang
dana/bukti lain yang
akan diklarifikasi oleh
asesor

1

Sertifikat/Letter of
Acceptence dari
penyelenggara
konferensi/bukti lain
yang akan diklarifikasi
oleh verifikator

2

Nomor Digital Object
Identifier (DOI) dan
naskah KTI yg
diterbitkan lengkap
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No
4

HASIL KERJA
MINIMAL
Sebagai
kontributor
utama:
a. artikel
ilmiah yang
diterbitkan
pada jurnal
ilmiah
minimal
terakreditasi
S1 (Sinta
Score 1) atau
S2 (Sinta
Score 2);
atau
b. buku ilmiah
diterbitkan
penerbit
nasional,
atau;
c. naskah
akademis RPerdirjen
atau R-Perda;
atau
d. kekayaan
intelektual
bersertifikat
terdaftar

KETERANGAN

VOLUME

Paling sedikit harus ada
1 (satu) buah berupa
artikel ilmiah yang
diterbitkan pada jurnal
ilmiah minimal
terakreditasi nasional.

3

BUKTI YANG
HARUS DIUNGGAH
a. Nomor DOI dan KTI
yang terbitkan
b. Status akreditasi
jurnal bisa dilihat
pada laman
https://sinta.ristekbri
n.go.id/
c. Buku/Bagian dari
buku ilmiah
Nasional yg terdaftar
di IKAPI/ APPTI
(sampai ada
Akreditasi SPH);
d. Surat pendaftaran
paten dr DJKI dan
deskripsi paten yg
diajukan

8) Pelamar CPPPK wajib melampirkan:
a. Surat keterangan pengalaman melakukan kegiatan riset yang diterbitkan oleh paling
rendah Pejabat Pimpinan Tiinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman
kerja pada instansi pemerintah, atau paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang
membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada
perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan;
b. Surat pernyataan bebas dari permasalahan hukum, baik di dalam negeri maupun di luar
negeri, dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,
yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp 10.000,- ;
c. Hasil Kerja Minimal sesuai dengan kompetensi jabatan CPPPK, terdiri dari:
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NO

HASIL KERJA
MINIMAL

1

Membimbing
kegiatan Penelitian,
Pengembangan,
dan/atau
Pengembangan
Peneliti dengan
jenjang di
bawahnya/
Mahasiswa S2 atau
S3/ SDM lainnya.

2

Memperoleh dana
kegiatan yang
bersumber dari
internal
institusi/eksternal

KETERANGAN

VOLUME

a) Membimbing
mahasiswa dalam
penyusunan tugas
akhir sebagai
promotor atau
copromotor, atau
b) Membimbing SDM
lainnya dengan
output bimbingan
berupa KTI bersama
yang terbit di
prosiding/jurnal
terindeks
Scopus/Web of
Science
Lingkup dana
penelitian,
pengembangan, dan
pengkajian yang
didapatkan dapat
berupa:
• Dana operasional
riset (kegiatan
riset/travelling
grant/perolehan
peralatan
pendukung/operasion
al lainnya); atau
• Beasiswa/Bantuan
Pendidikan S3
(Strata-3); atau
• Pendidikan
nonformal (pelatihan
teknis); atau
• Kolaborasi riset
(Sabatical, Magang
Industri, Post
Doctoral, dan
kolaborasi lainnya);
atau
• Perolehan dana
lainnya yang akan
diklarifikasi oleh
asesor

Minimal 1

Minimal 1

BUKTI YANG
HARUS
DIUNGGAH
SK dari Perguruan
Tinggi, atau
KTI bersama dan
surat pernyataan
dari yang dibimbing

Proposal, dan
SK/surat penetapan
kegiatan dan/atau
pendanaan dari
penyandang
dana/bukti lain yang
akan diklarifikasi
oleh asesor.
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NO
3

4

5

6

HASIL KERJA
MINIMAL
Anggota kelompok
kegiatan di internal
institusi/eksternal

KETERANGAN

Lingkup kegiatan
dilihat dari afiliasi
peneliti/keanggotaan
dalam tim yang terlibat
dalam kegiatan
Pemakalah oral di
HKM dapat diganti
pertemuan ilmiah
dengan menjadi
terindeks global
pemakalah oral dalam
pertemuan ilmiah yang
bereputasi
Kontributor anggota KTI dalam prosiding
karya
ilmiah terindeks global
tulis ilmiah dalam
bereputasi (Scopus)
bentuk
dapat digantikan
artikel di prosiding
dengan:
ilmiah
• KTI yang terbit
terindeks global
dalam jurnal
bereputasi
terindeks
(Scopus/Web of
Science), atau
• Buku ilmiah
penerbit
internasional, atau
• Kekayaan
intelektual
bersertifikat telah
dikabulkan (selain
paten sederhana),
atau
• Naskah akademis RPP atau R-Perpres,
atau
• Transaksi lisensi
dengan Mitra
Nasional
Sebagai kontributor Naskah akademis yang
anggota:
dimaksud adalah
a. KTI di jurnal
dokumen pendukung
ilmiah terindeks
pertimbangan akademis
global bereputasi untuk pembuatan
menengah
berbagai regulasi yang
(Q1/Q2/Web of
mengikat secara hukum
Science), atau
yang telah
b. Buku ilmiah atau diproses/disetujui untuk
bagian dari buku diundangkan.
ilmiah diterbitkan
oleh penerbit

VOLUME
Minimal 1

Minimal 2

Minimal 2

Minimal 3

BUKTI YANG
HARUS
DIUNGGAH
SK/ Surat
Keterangan/ bukti
lain yang akan
diklarifikasi oleh
asesor
Sertifikat/ bukti lain
yang akan
diklarifikasi oleh
asesor
Nomor DOI dan
KTI yang
diterbitkan.

a. Nomor DOI dan
KTI yang
terbitkan
b. Buku ilmiah
c. Sertifikat
kekayaan
intelektual
d. Naskah lengkap
yang bersifat
akademis sesuai
kebutuhan
regulasi, regulasi
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NO

HASIL KERJA
MINIMAL

KETERANGAN

internasional
lainnya, atau
c. Kekayaan
intelektual
bersertifikat telah
dikabulkan
(Selain paten
sederhana), atau
d. Naskah akademis
R-PP atau RPerpres, atau
e. Transaksi lisensi
dengan Mitra
Nasional

VOLUME

BUKTI YANG
HARUS
DIUNGGAH
yang sedang
dibuat
(draf)/telah
disetujui sebagai
kebijakan; dan
SK penetapan
tim
penyusun/pengk
aji dari pimpinan
instansi terkait.
Naskah
akademis
sebagai lampiran
rancangan
peraturan
perundangundangan dapat
diusulkan
minimal dalam
proses legislasi
di panitia antar
kementerian,
dengan
melampirkan
tambahan
dokumen berupa
Keputusan dari
kementerian
terkait.
e. Kontrak
transaksi lisensi
dengan mitra,
dan bukti daftar
KI/sertifikat KI
yang telah
dikabulkan yang
menjadi objek
transaksi lisensi.

V. TAHAPAN SELEKSI DAN KRITERIA KELULUSAN
5.1. Seleksi Administrasi
a. Setelah pelamar mendaftar dan menggunggah dokumen persyaratan sesuai formasi jabatan
yang dilamar, akan dilakukan pengecekan kesesuaian/verifikasi secara daring (online) atas
data dan dokumen persyaratan yang diunggah pelamar dalam laman
https://sscasn.bkn.go.id. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi atas
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dokumen yang diunggah.
b. Pelamar CPNS dan CPPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat
melakukan pencetakan Kartu Peserta Seleksi melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.
c. Lokasi dan jadwal seleksi berikutnya akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman
https://casn.brin.go.id.
5.2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
a. SKD diperuntukkan bagi pelamar formasi CPNS.
b. SKD memiliki bobot penilaian sebesar 40% dari total nilai keseluruhan.
c. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT), yang
terdiri dari ;
(i) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
(ii) Tes Intelegensi Umum (TIU), dan
(iii) Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
d. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas (passing grade) yang akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
e. Pelamar lulus SKD yang akan dipanggil sebagai peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
berjumlah paling banyak 3 (tiga) kali alokasi formasi dan diurutkan berdasarkan peringkat.
5.3.

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
a. SKB diperuntukkan bagi pelamar CPNS.
b. SKB memiliki bobot penilaian sebesar 60% dari total nilai keseluruhan.
c. SKB bagi pelamar CPNS, meliputi :
(i) Tes kompetensi jabatan dengan menggunakan CAT, bobot 50%;
(ii) Tes psikologi, bobot 20%;
(iii)Wawancara dan presentasi HKM, bobot 30%.

5.4. Seleksi Kompetensi
a. Seleksi kompetensi diperuntukkan bagi pelamar CPPPK.
b. Seleksi kompetensi bagi pelamar CPPPK meliputi:
(i) Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural, bobot 40%; dan
(ii) Seleksi Kompetensi Teknis, bobot 60%.
c. Setiap tahapan seleksi kompetensi menggunakan sistem gugur.

VI. LOKASI DAN JADWAL SELEKSI
Tahapan Seleksi SKD dan SKB CAT akan dilaksanakan di beberapa lokasi:
a) Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara
b) Kantor Regional I BKN Yogyakarta
c) Kantor Regional II BKN Surabaya
d) Kantor Regional III BKN Bandung
e) Kantor Regional IV BKN Makassar
f) Kantor Regional VI BKN Medan
g) Kantor Regional X BKN Denpasar
h) Kantor UPT BKN Serang
i) Kantor UPT BKN Semarang
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Adapun jadwal pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK adalah sebagai berikut:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kegiatan
Pengumuman Seleksi CASN
Pendaftaran Seleksi CASN
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
Masa Sanggah
Jawab Sanggah
Pengumuman Pasca Sanggah
Pelaksanaan SKD CPNS
Pelaksanaan Seleksi Kompetensi CPPPK

9.
10.
11.
12.

Jadwal
30 Juni s.d. 14 Juli 2021
30 Juni s.d. 21 Juli 2021
28 s.d. 29 Juli 2021
30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
9 Agustus 2021
25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021
Setelah pelaksanaan SKD selesai di
masing-masing titik
17 s.d. 18 Oktober 2021
19 Oktober s.d 1 November 2021
8 s.d. 29 November 2021
15 s.d. 17 Desember 2021

Pengumuman Hasil SKD CPNS
Persiapan Pelaksanaan SKB
Pelaksanaan SKB CPNS
Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB
serta Seleksi PPPK
13.
Pengumuman Kelulusan
18 s.d. 19 Desember 2021
14.
Masa Sanggah
20 s.d. 22 Desember 2021
15.
Jawab Sanggah
20 s.d. 29 Desember 2021
16.
Pengumuman Pasca Sanggah
30 s.d. 31 Desember 2021
17.
Pengisian DRH
1 s.d. 18 Januari 2022
18.
Usul Penetapan NIP CPNS / NI PPPK
19 Januari s.d. 18 Februari 2022
Catatan: Jadwal sebagaimana tersebut dalam tabel adalah jadwal tentatif/sementara. Apabila terdapat
perubahan jadwal seleksi akan diumumkan melalui laman https://casn.brin.go.id.

VII. LAIN-LAIN
1. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya. Pelamar 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. BRIN tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknumoknum yang mengatasnamakan BRIN atau Panitia.
2. Kelulusan adalah prestasi peserta seleksi sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan
dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Peserta, keluarga dan
pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan
perundangan-undangan terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan CASN BRIN. Apabila
dikemudian hari diketahui terdapat pelanggaran terhadap larangan tersebut, maka akan diproses
sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
3. Bagi pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan
apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
4. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi tetapi mengundurkan diri, diwajibkan membuat Surat
Pernyataan Mengundurkan Diri bermeterai Rp 10.000,-. Panitia Seleksi dapat menggantikan
dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
Format Surat Pernyataan dapat diunduh melalui https://casn.brin.go.id.
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5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman
kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia
Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
6. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada
instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurangkurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai CPNS.
7. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh BRIN sebagaimana dimaksud pada huruf f
tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
8. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh BRIN, tetapi di kemudian hari terbukti
kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi
persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka BRIN berhak mengumumkan pembatalan
kelulusan yang bersangkutan.
9. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor
Induk PNS/Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan
diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon ASN untuk 1 (satu) periode
berikutnya.
10. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
11. Penjelasan resmi terkait Seleksi Penerimaan CASN BRIN dapat dilihat pada laman
https://sscasn.bkn.go.id dan https://casn.brin.go.id.
12. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi dapat menghubungi Panitia Seleksi
Penerimaan CASN BRIN Tahun 2021, melalui:
a. WA (WhatsApp) Text pada nomor 0812 1234 7390
b. Surat Elektronik: helpdesk.casn@brin.go.id
c. Instagram: @brin_indonesia; @lapan_ri; @lipiindonesia;
@badan_tenaga_nuklir_nasional.
13. Pengaduan terkait Seleksi Penerimaan CASN BRIN Tahun 2021 dapat menghubungi helpdesk
nomor 0812 1234 7390 (hanya melayani WhatsApp text) pada hari kerja (Senin s.d. Jumat) pukul
08:30 s.d. 16:00 WIB.
Jakarta, 30 Juni 2021
Sekretaris Utama
Selaku Ketua Panitia Seleksi,

Mego Pinandito
NIP 196710141987011002
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LAMPIRAN PENGUMUMAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR
: 01/A/KP.02.00/2021
TANGGAL : 30 JUNI 2021
RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGERI NEGARA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2021

FORMASI CPNS
NO

1

NAMA
JABATAN
PENELITI
AHLI MUDA

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

S-3 Aeronautika / S-3 Agrobiodiversity / S-3 Agronomi /
S-3 Agronomi dan Hortikultura / S-3 Agroteknologi / S-3
Antropologi / S-3 Arkeologi / S-3 Astrofisika / S-3
Astronomi / S-3 Bidang Botani / S-3 Biokimia / S-3
Biologi / S-3 Biologi Laut / S-3 Biologi Tanah / S-3
Biomedik / S-3 Biomolekular / S-3 Bioscience / S-3
Bioteknologi / S-3 Biotechnology / S-3 Ekonomi Moneter /
S-3 Ekonomi Pembangunan / S-3 Ekonomi Pembangunan Development Economics / S-3 Elektronika / S-3
Farmakologi / S-3 Farmasi / S-3 Filsafat / S-3 Fisika / S-3
Fisika Terapan / S-3 Geodesi / S-3 Geofisika / S-3
Geografi / S-3 Geoscience and Natural Resources / S-3
Geosystem and Biosystem Sciences / S-3 Ilmu BahanBahan / S-3 Ilmu Ekonomi / S-3 Ilmu Gizi / S-3 Ilmu
Hukum / S-3 Ilmu Kehutanan / S-3 Ilmu Kelautan / S-3
Ilmu Komputer / S-3 Ilmu Lingkungan / S-3 Ilmu Pangan /
S-3 Ilmu Perairan / S-3 Ilmu Perikanan / S-3 Ilmu Politik /

UNIT KERJA
PENEMPATAN
SEKRETARIAT
UTAMA

KHUSUS
UMUM
81

CUMLAUDE

23

DIASPORA DISABILITAS

110

5

PUTRA/ PUTRI
PAPUA & PAPUA
BARAT

2

FORMASI
CPPPK
-
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FORMASI CPNS
NO

NAMA
JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

UNIT KERJA
PENEMPATAN

KHUSUS
UMUM

CUMLAUDE

DIASPORA DISABILITAS

PUTRA/ PUTRI
PAPUA & PAPUA
BARAT

FORMASI
CPPPK

S-3 Ilmu Sosial / S-3 Ilmu Sosial dan Ekonomi / S-3 Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik / S-3 Ilmu Sosiologi / S-3
International Development / S-3 International Relations
and Diplomacy / S-3 International Relationship / S-3
Kebijakan Publik / S-3 Kedirgantaraan / S-3 Kedokteran /
S-3 Kedokteran Hewan / S-3 Kehutanan / S-3
Kependudukan / S-3 Kimia - Organic Chemistry / S-3
Kimia - Organic Geochemistry / S-3 Kimia / S-3 Kimia
Fisik / S-3 Komputasi / S-3 Komputer / S-3 Kriminologi /
S-3 Matematika / S-3 Matematika/Statistik / S-3
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam / S-3 Metalurgi /
S-3 Metalurgi dan Material / S-3 Meteorologi / S-3
Mikrobiologi / S-3 Nuclear Engineering / S-3 Oseanografi
/ S-3 Oseanografi Kimia / S-3 Penerbangan / S-3
Penginderaan Jauh/SIG / S-3 Pertanian / S-3 Peternakan /
S-3 Sains Kebumian / S-3 Sains Komputasi / S-3 Sosiologi
/ S-3 Spesialis Kedokteran Nulir / S-3 Statistik / S-3
Teknik / S-3 Teknik Elektro / S-3 Teknik Fisika / S-3
Teknik Industri / S-3 Teknik Informatika / S-3 Teknik
Kelautan / S-3 Teknik Kimia / S-3 Teknik Lingkungan / S3 Teknik Material / S-3 Teknik Mesin / S-3 Teknik Nuklir /
S-3 Teknik Pertambangan / S-3 Teknologi / S-3 Teknologi
Industri Pertanian / S-3 Teknologi Perikanan Laut
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Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

FORMASI CPNS
NO

2

NAMA
JABATAN
PENELITI
AHLI
MADYA

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

S-3 Aeronautika / S-3 Agrobiodiversity / S-3 Agronomi /
S-3 Agronomi dan Hortikultura / S-3 Agroteknologi / S-3
Antropologi / S-3 Arkeologi / S-3 Astrofisika / S-3
Astronomi / S-3 Bidang Botani / S-3 Biokimia / S-3
Biologi / S-3 Biologi Laut / S-3 Biologi Tanah / S-3
Biomedik / S-3 Biomolekular / S-3 Bioscience / S-3
Bioteknologi / S-3 Biotechnology / S-3 Ekonomi Moneter /
S-3 Ekonomi Pembangunan / S-3 Ekonomi Pembangunan Development Economics / S-3 Elektronika / S-3
Farmakologi / S-3 Farmasi / S-3 Filsafat / S-3 Fisika / S-3
Fisika Terapan / S-3 Geodesi / S-3 Geofisika / S-3
Geografi / S-3 Geoscience and Natural Resources / S-3
Geosystem and Biosystem Sciences / S-3 Ilmu BahanBahan / S-3 Ilmu Ekonomi / S-3 Ilmu Gizi / S-3 Ilmu
Hukum / S-3 Ilmu Kehutanan / S-3 Ilmu Kelautan / S-3
Ilmu Komputer / S-3 Ilmu Lingkungan / S-3 Ilmu Pangan /
S-3 Ilmu Perairan / S-3 Ilmu Perikanan / S-3 Ilmu Politik /
S-3 Ilmu Sosial / S-3 Ilmu Sosial dan Ekonomi / S-3 Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik / S-3 Ilmu Sosiologi / S-3
International Development / S-3 International Relations
and Diplomacy / S-3 International Relationship / S-3
Kebijakan Publik / S-3 Kedirgantaraan / S-3 Kedokteran /
S-3 Kedokteran Hewan / S-3 Kehutanan / S-3

UNIT KERJA
PENEMPATAN
SEKRETARIAT
UTAMA

KHUSUS
UMUM
-

CUMLAUDE

-

DIASPORA DISABILITAS

-

-

PUTRA/ PUTRI
PAPUA & PAPUA
BARAT

-

FORMASI
CPPPK
104
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"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

FORMASI CPNS
NO

NAMA
JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

UNIT KERJA
PENEMPATAN

KHUSUS
UMUM

CUMLAUDE

DIASPORA DISABILITAS

PUTRA/ PUTRI
PAPUA & PAPUA
BARAT

FORMASI
CPPPK

Kependudukan / S-3 Kimia - Organic Chemistry / S-3
Kimia - Organic Geochemistry / S-3 Kimia / S-3 Kimia
Fisik / S-3 Komputasi / S-3 Komputer / S-3 Kriminologi /
S-3 Matematika / S-3 Matematika/Statistik / S-3
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam / S-3 Metalurgi /
S-3 Metalurgi dan Material / S-3 Meteorologi / S-3
Mikrobiologi / S-3 Nuclear Engineering / S-3 Oseanografi
/ S-3 Oseanografi Kimia / S-3 Penerbangan / S-3
Penginderaan Jauh/SIG / S-3 Pertanian / S-3 Peternakan /
S-3 Sains Kebumian / S-3 Sains Komputasi / S-3 Sosiologi
/ S-3 Spesialis Kedokteran Nulir / S-3 Statistik / S-3
Teknik / S-3 Teknik Elektro / S-3 Teknik Fisika / S-3
Teknik Industri / S-3 Teknik Informatika / S-3 Teknik
Kelautan / S-3 Teknik Kimia / S-3 Teknik Lingkungan / S3 Teknik Material / S-3 Teknik Mesin / S-3 Teknik Nuklir /
S-3 Teknik Pertambangan / S-3 Teknologi / S-3 Teknologi
Industri Pertanian / S-3 Teknologi Perikanan Laut
JUMLAH

81

23

110

5

2

104
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