PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN SALOTUNGO NO.
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PENGUMUMAN

NOMOR : 137/BKPSDM/II/2019
TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
TAHAP I TAHUN 2019
Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahap I Tahun 2019,
dengan ini diumumkan kepada pelamar yang telah dinyatakan lulus verifikasi
administrasi, sebagai berikut :
A. Pelamar yang dinyatakan Lulus Verifikasi Administrasi berhak mengikuti Seleksi
Kompetensi dengan System Computer Assisted Test Ujian Nasional Berbasis
Komputer (CATUNBK) yang akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal
: Sabtu, 23 Februari 2019
Tempat
: SMK Negeri 1 Watansoppeng
Pukul
: Sesi-1 : Sesi-2 : 10.00 – 12.15
Sesi-3 : 13.00 – 15.15
Sesi-4 : 15.30 – 17.45
jadwal sesi ujian tiap peserta sebagaimana yang tertera pada lampiran
pengumuman ini.
B. Tata Tertib Peserta
1. Kewajiban bagi peserta :
a. Peserta hadir di ruang ujian paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum
ujian dimulai.
b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai.
c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh pengawas.
d. Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa KTP dan kartu login
untuk ditunjukkan kepada Panitia. Apabila dalam keadaan yang
mendesak, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau surat
keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat
berwenang.
e. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
f. Peserta menggunakan pakaian kemeja/baju atas berwarna putih polos dan
celana panjang/rok berwarna hitam (tidak diperkenankan memakai kaos,
celana berbahan jeans dan sandal);
g. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
h. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti
seleksi (dianggap gugur).
i. Peserta hanya diperkenankan membawa kartu peserta, kartu login dan
identitas diri ke dalam ruang ujian.

2. Larangan bagi peserta :
a. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
1) buku - buku dan catatan lainnya.
2) kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam
tangan, bolpoint.
3) makanan dan minuman.
4) senjata api/tajam atau sejenisnya
b. Peserta dilarang :
1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian;
2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin
panitia selama ujian.
3) keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari pengawas;
4) merokok dalam ruangan ujian.
c. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CATUNBK.
3. Setelah waktu ujian selesai, peserta tetap berada di dalam ruang ujian sampai
pengawas mengijinkan untuk meninggalkan ruang ujian
4. Peserta meninggalkan ruang ujian secara tertib.
5. Sanksi
a. Pelanggar tata tertib huruf (2.a.) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan
dan peserta dinyatakan gugur.
b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (2.b.) dapat berupa
teguran lisan hingga dibatalkan sebagai peserta ujian.
6. Lain-Lain
Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian
dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.
C. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi
tanggung jawab peserta.
D. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahap I Tahun 2019
TIDAK DIPUNGUT BIAYA.
E. Informasi terkait kegiatan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahap I Tahun 2019 dapat dilihat
di laman https://bkpsdm.soppengkab.go.id.
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dimaklumi.
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