PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULUTIMUR

PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2019
Jalan Lintas Sumatera KM 7 Kotabaru Selatan, Martapura Telp (0735) 481849

PENGUMUMAN
Nomor : 810/ 17 /BKPSDM.III.1/2020
TENTANG
JADWAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR
FORMASI TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor E 26-30/V 128-4/99 Tanggal 14 Agustus 2020
Perihal Pembagian Sesi Pelaksanaan SKB CPNS Formasi Tahun 2019 dengan Metode CAT BKN dan Surat
Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor 304.a/KR.VII/BKN.K/VIII/2020 Tanggal 14 Agustus 2020
Perihal Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Formasi Tahun 2019, dengan ini kami sampaikan hal
sebagai berikut :
A. Ketentuan Pelaksanaan SKB
1. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah Peserta yang telah dinyatakan Lulus Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD) serta telah melakukan pendaftaran ulang dan cetak kartu ujian SKB;
2. Para peserta SKB wajib menunjukan kelengkapan administrasi berupa KTP/KK/Surat Keterangan
Kependudukan Asli/Fotocopy legalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Para peserta wajib membawa Kartu Ujian SKB;
4. Peserta wajib mencatat Kode PIN peserta yang diperoleh pada saat melakukan registrasi sebelum
seleksi dimulai;
5. Peserta diwajibkan hadir 120 menit sebelum waktu pelaksanaan ujian dimulai;
6. Pakaian peserta ujian pria :
• Kemeja putih polos tanpa atribut;
• Celana panjang berwarna hitam (bukan jeans) tanpa ikat pinggang;
• Sepatu Pantofel warna hitam polos.
7. Pakaian peserta ujian wanita:
• Kemeja putih polos tanpa atribut;
• Rok panjang semata kaki warna hitam (bukan jeans) tanpa ikat pinggang;
• Bagi yang berjilbab menggunakan jilbab segi empat warna hitam polos tanpa aksesoris;
• Menggunakan sepatu Pantofel warna hitam.
8. Peserta hanya diperkenankan membawa alat tulis pribadi berupa Pensil 2B Kayu dan Kertas Buram;
9. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
10. Peserta yang terlambat tidak mendapat waktu tambahan saat tes SKB;
11. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
12. Peserta dilarang :
• Membawa buku dan catatan lainnya;
• Membawa kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, pena;
• Makan dan minum pada saat ujian;
• Membawa Senjata api/tajam atau sejenisnya;
• Bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian;
• menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia;
• Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
• Merokok dalam ruangan ujian;
• Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
13. Sesuai dengan Surat Kepala BKN Nomor 17/SEVI/2020 tentang Prosedur Seleksi dengan Metode
Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Protocol Kesehatan Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (covid-19) disampaikan hal sebagai berikut:
a. Selalu menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
b. Peserta Seleksi dianjurkan untuk melakukan Isolasi Mandiri selama 14 (empat belas) hari sebelum
pelaksanaan seleksi;
c.

Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat tes;

d. Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan,
penggunaan pelindung wajah (face shield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai
perlindungan tambahan;
e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
f.

Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau
menggunakan handsanitizer;

g. Membawa alat tulis pribadi;
h. Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu ≥ 37,3ºC diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian
di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan
pelindung wajah (face shield);
i.

Pengantar dan/atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk
menghindari kerumunan;

j.

Menjaga suasana penyelenggaraan seleksi tetap tenang dengan meningkatkan kewaspadaan;

k.

Akuntabilitas nilai hasil seleksi CAT secara live scoring tetap ditayangkan di lokasi seleksi dan dapat
disaksikan secara live oleh masyarakat melalui media online streaming;

l.

Nilai hasil seleksi CAT persesi yang dicetak tidak ditempel di papan pengumunan namun akan
diunggah pada situs atau web resmi.

B. Jadwal dan lokasi Ujian
1. Jadwal Sesi Pelaksanaan Ujian dapat dilihat pada Lampiran I Pengumuman ini;
2. Daftar Nama, Sesi Ujian dan Lokasi Ujian dapat dilihat pada Lampiran II.
C. Sanksi
1. Bagi Peserta yang tidak membawa kelengkapan administrasi sebagaimana Huruf A Angka 2 di atas,
tidak diperkenankan mengikuti SKB;
2. Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana huruf A angka 9 dikenakan sanksi berupa teguran lisan
oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta SKB dan dinyatakan GUGUR.
D. Lain-lain :
a. Informasi terkait Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Formasi Tahun 2019 dapat dilihat pada http://okutimurkab.go.id, http://bkpsdm.okutimurkab.go.id dan
papan pengumuman di Kantor BKPSDM Kab. OKU Timur;
b. Peserta diharapkan pro aktif dalam mencari informasi mengenai pelaksanaan CPNS Formasi 2019,
kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
c. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Formasi 2019, para peserta TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun;
d. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur Formasi Tahun 2019 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Martapura, 18 Agustus 2020
KETUA,

JUMADI, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP 196510051986031020

