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DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2018
Dengan ini diberitahukan tentang perubahan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar untuk peserta
Seleksi Peneramaan Calon PNS Kabupaten Batang Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.

Seleki Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan tanggal 14

- 15 November 2018 bertempat di GOR

WUIIL Pandanaran (GOR PANDANARAN) Jl. Jendral Sudirman No. 100 Langensari, Ungaran Barat,
Semarang dengan pembagian sebagai berikut

:

a. Tanggal 14 November 2018

. Sesi 3 : 64061120000001 s.d. 64061220000121
. Sesi 4 : 64061220000122 s.d. 64061230000059
o Sesi 5 : 64051230000050 s.d. 54051230001085
b. Tanggal 15 November 2018

.

Sesi 1 : 64061230001087 s.d. 6406H230000016

Daftar sebagaimana dalam lampiran pengumuman ini.

2.

Peserta SKD wajib membawa Kartu Peserta Ujian

dan Kartu Tanda Penduduk Asli

(KTP)/Surat

Keterangan Perekaman Kependudukan asli yang masih berlaku. Apabila Peserta tidak membawa KTP

Asli/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli yang masih berlaku dan Kartu Peserta Ujian asli
maka tidak diperkenankan mengikuti Ujian;

3.

Peserta wajib mengenakan pakaian

a.

:

Pria : kemeja putih lengan panjang, celana kain warna hitam (tidak berbahan jeans) dan bersepatu
pantofel;

b.

Wanita : kemeja putih lengan panjang, celana panjang/rok panjang warna hitam (tidak berbahan
jeans), khusus bagi yang berhuab menggunakan hijab warna hitam dan bersepatu pantofel.

4.

Peserta

wajib hadir 60 (enam puluh) menit di

lokasi tes sebelum jadwal yang telah ditentukan

(sebelum proses registrasi);

5.

Peserta yang terlambat pada pelaksanaan ujian SKD tidak diperbolehkan mengikuti ujian, dianggap
mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.

6.

Selain Kartu Peserta Ujian asli dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Perekaman
Kependudukan asli yang masih berlaku

dilarang dibawa ke lokasi ujian (alat komunikasi, jam tangan,

tas, dompet, kunci kendaraan, alat tulis, dsb).

7.

Pada saat

a.

diruang CAT dilarang

:

Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;

b. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;

c.
d.
e.

8,
9.

Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
Merokok dalam ruang tes;
Mengunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.

Peserta yang telah selesai mengikuti tes meninggalkan tempat tes secara tertib;

Peserta yang dalam pelaksanaan tes diketahui melakukan tindak kecurangan dalam bentuk apapun
maka Panitia Seleksi akan mengambil tindakan berupa sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

a.
b.
10.

:

Teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes;
Dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.

Para pengantar peserta tidak diperkenankan memasuki area pelaksanaan tes dan diharapkan untuk
memarkir kendaraan sesuai tempat yang telah disediakan oleh Panitia Seleksi;

11.

Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini sehingga berakibat pada kerugian
peserta, sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;

12.

Bahwa untuk kelancaran proses seleksi peserta

diharapkan untuk tidak membawa barang bawaan

secara berlebihan dan barang berharga lainnya. Apabila terjadi kehilangan barang bawaan dan barang
berharga lainnya bukan menjadi tangungjawab Panitia Seleksi;

13. Khusus tenaga guru yang memiliki sertifikat pendidik sesuai jabatan yang dilamar, yang

telah

dilampirkan pada saat pendaftaran, untuk menyerahkan fotokopi sertifikat tersebut saat registrasi
pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

14.

Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Batang

15.

tidak dapat diganggu gugat;

HaFhal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ani akan diatur kemudian dan merupakan tata

tertib tambahan yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.
Demikian untuk menjadikan maklum.

Batang,

sela
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