PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani No. 1 Telp.(0414) 22333

benteng
PENGUMUMAN
Nomor : 800/356/II/2019/BKPPD
TENTANG
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI, JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN
SELEKSI KOMPETENSI
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Hasil Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 melalui verifikasi
online yang diupload oleh Pelamar pada portal SSCASN, dengan ini disampaikan halhal sebagai
berikut :
1. Pelamar Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019
yang nomor peserta dan namanya tercantum dalam Lampiran I pengumuman ini
dinyatakan LULUS seleksi administrasi.
2. Pelamar Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019
yang nomor peserta dan namanya tercantum dalam Lampiran II pengumuman ini
dinyatakan TIDAK LULUS seleksi administrasi.
3. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1
berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi dan Wawancara dengan

4.

menggunakan Computer Assisted Test (CAT) UNBK sesuai jadwal terlampir.
Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak Kartu Peserta Ujian
PPPK melalui portal SSCASN dengan login menggunakan akun masingmasing pendaftar

pada laman https://ssp3kn.bkn.go.id.
5. Pelamar/Peserta ujian Seleksi Kompetensi dan wawancara PPPK wajib mengetahui jadwal
pelaksanaan ujian yang meliputi hari, tanggal, jam, sesi ujian, dan nomor urut peserta.
6. Tes Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal
23 Februari 2019 bertempat di Gedung SMA Negeri 1 Selayar Jl. Kemiri No. 4 Benteng
Selayar.
7. Penandatanganan dan penukaran Kartu Peserta Ujian dilakukan di lokasi tes (Gedung SMA
Negeri 1 Selayar Jl. Kemiri No. 4 Benteng Selayar) dengan menyerahkan Kartu Peserta Ujian
PPPK (nomor peserta) dan Lembar Panitia Ujian CPNS kepada panitia (jangan dipotong).
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8. Tata Tertib Peserta :
a. Kewajiban Peserta Tes
 Peserta hadir dilokasi ujian paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum tes dimulai.
 Peserta harus melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai.
 Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh pengawas.
 Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa KTP dan Kartu Login untuk
ditunjukkan kepada Panitia. Apabila keadaan mendesak, maka peserta dapat
menunjukkan Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti identitas yang telah



disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
Peserta menggunakan pakaian putih hitam, dan bersepatu (kaos, celana jeans dan




sandal tidak diperkenankan).
Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi



(dianggap gugur).
Peserta hanya diperkenankan membawa kartu peserta, kartu login, dan identitas diri





ke dalam ruang ujian.
Peserta di dalam ruangan tes dilarang membawa :

Bukubuku dan catatan lainnya.

Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan,
bolpoint.

Makanan dan minuman.

Senjata api/tajam atau sejenisnya.
Peserta dilarang :

Bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian.

Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia




selama ujian.

Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari pengawas.

Merokok dalam ruangan ujian.
Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CATUNBK.
Setelah waktu ujian selesai, peserta tetap berada di dalam ruang ujian sampai




pengawas mengijinkan untuk meninggalkan ruang ujian.
Peserta meninggalkan ruang ujian secara tertib.
Peserta wajib mengingat Sesi Ujian dan Nomor Urut Sesi masingmasing (bukan

nomor peserta).
b. Sanksi Bagi Peserta Tes
 Peserta ujian yang melanggar tata tertib dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan
dan peserta dinyatakan gugur.

9. LainLain
a. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan
alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, dinyatakan gugur.
b. Informasi terkait kegiatan Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019, dapat diakses melalui laman
website resmi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar ( http://bkd.kepulauanselayarkab.go.id ).
c. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggug jawab
peserta.
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l,ain-fain

a.
b.

tidal mampu mengikuti tahapan

seleksi dengan
alasan apapun pada waktu dan tempat yang tetah ditentukan, dinyatakan gugur'
Informasi terkait kegiatan Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019, dapat diakses melalui lanran
Peserta yang tidak hadA dan/atau

website resmi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Keputauan Selayar ( http:/ /bkd.keoulauanselavaJkab.eo.id ).

c.

Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman roenjadi targgug jawab
peserta.

d. Apabila dalam pelaksanaar tahapar seleksi atau dikemudial ha.ri setelah adanJ.a
pengumumao kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai/tidak
benar, maka Parritia Seleksi berhak menggugurkan kelulusan.

e.

seluruh tallapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintal
Kabupaten Kepulauan Selaya. Taiun 2019 TIDAX DIPT I(GUT BIAYA.
Da.la-Er

Demikian Pengumuman ini disampaikar untuk diketahui.
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