PANITIA PENGADAAN CPNS
KOTA CILEGON TAHUN 2019
Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Cilegon Kode Pos 42431
Telp. (0254) 380577, Faks. (0254) 39802

PENGUMUMAN
JADWAL SELEKSI TEST KOMPETENSI DASAR CPNSD
PEMERINTAH KOTA CILEGON

Para pelamar diharapkan memperhatikan dan mematuhi ketentuan berikut:
A. Pelamar yang dinyatakan Lulus administrasi selanjutnya dapat mengikuti
Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dengan menggunakan system Computer
Asissted Test (CAT), dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pelamar agar mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs online
http://sscasn.bkn.go.id.
2. Pada pelaksanaan Ujian SKD Peserta wajib membawa :
a. KTP Asli atau Asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman E-KTP
kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
b. Asli Kartu Tanda Peserta ujian.
3. Pada pelaksanaan ujian SKD Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan dengan
ketentuan :
Pria
: kemeja putih dan celana warna hitam (tidak berbahan jeans)
dan memakai sepatu
Wanita
: kemeja putih lengan panjang, rok/ celana warna hitam (tidak
berbahan jeans) dan memakai sepatu (bagi yang berjilbab
menyesuaikan).
4. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan dan berpakaian
sebagaimana tersebut pada point 3 dan 4, maka peserta tidak dapat
mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
5. Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) :
6.1. Peserta ujian wajib hadir 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan
SKD dimulai sesuai sessi masing-masing jadwal tes yang telah
ditentukan;
6.2. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan,
maka peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
6.3. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia;
6.4. Peserta wajib membawa KTP Asli atau Asli Surat Keterangan telah
melakukan perekaman E-KTP kependudukan yang dikeluarkan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kartu Peserta Ujian untuk
diperiksa oleh Panitia;
6.5. Bagi peserta ujian yang tidak dapat menyerahkan/menunjukkan data
sebagaimana tersebut di atas, maka Panitia berhak membatalkan
keikutsertaan sebagai peserta ujian CPNS Tahun 2019.
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6.12.

6.13.

Peserta harus sesuai dengan foto yang ada dalam kartu tanda peserta
ujian.
Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk ruangan tes dan
dianggap gugur.
Peserta hanya diperbolehkan membawa KTP dan Kartu Tanda Peserta
Ujian, ke dalam ruangan CAT;
Peserta tidak diperkenankan membawa peralatan selain tersebut pada
poin 6.9., termasuk jam tangan, perhiasan, HP dan sebagainya.
Panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang
peserta.
Peserta dilarang :
a. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes ;
b. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa
seizin panitia selama ujian kecuali memperoleh ijin dari panitia.
c. Merokok dalam ruangan tes dan di lingkungan lokasi tes.
d. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
e. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian
dengan tertib.
Sanksi :
a. Pelanggaran tata tertib dengan sanksi berupa teguran lisan
sampai dibatalkan sebagai peserta tes oleh panitia.
b. Peserta tes yang kedapatan membawa alat komunikasi (HP),
kamera, maupun benda selain yang sudah ditentukan sebelumnya
dalam bentuk apapun dinyatakan gugur dan dikeluarkan dari
ruangan tes.

B. Pelamar yang dinyatakan Tidak Lulus administrasi dapat melihat di situs
online http://www.bkpp.cilegon.go.id, instagram@smartasnclg,
http://sscasn.bkn.go.id.
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