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PENGUMUMAN
NOMOR : 800/4220 /2018
TENTANG
PEMBAGIAN JADWAL DAN SESI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD)
PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018

Menindaklanjuti Pengumuman Ketua Tim Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 800/4068/2018
tanggal 21 Oktober 2018 tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri
Sipil Daerah (CPNSD) Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018, disampaikan beberapa hal
sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Daerah (CPNSD) Pemerintah Kabupaten Pati akan dilaksanakan pada tanggal 9-10
November 2018 di GOR Pandanaran Wujil, Jalan Jendral Sudirman No.100
Desa Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dengan
pembagian sesi dan waktu pelaksanaan tes sebagaimana tersebut pada Lampiran
Pengumuman ini;
2. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) secara rinci dapat dilihat pada
laman https://patikab.go.id serta https://bkpp.patikab.go.id.
3. Peserta diharapkan mengingat dan mencatat nomor urut per sesi, sesi dan batch
untuk memperlancar proses registrasi;
4. Peserta yang hadir terlambat di saat peserta tes yang lain sudah memasuki ruang
CAT sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan
diri dan dinyatakan gugur;
5. Ketentuan pelaksanaan Ujian Seleksi Kompetensi Dasar adalah sebagai berikut:
a. Peserta tes wajib membawa Kartu Tes 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 Tes Asli maka tidak diperkenankan mengikuti Tes;
b. Peserta wajib mengenakan pakaian :
1) Pria : kemeja putih lengan panjang, celana kain warna hitam (tidak berbahan
jeans) dan bersepatu pantofel;
2) Wanita : kemeja putih lengan panjang, celana panjang/rok panjang warna
hitam (tidak berbahan jeans) dan bersepatu pantofel, khusus bagi yang
berhijab menggunakan hijab (kerudung) warna hitam.

c. Peserta wajib hadir 2 (dua) jam di lokasi tes sebelum jadwal pelaksanaan tes
yang telah ditentukan untuk dilakukan proses registrasi, pemeriksaan dan
pengarahan tentang tata cara pelaksanaan CAT oleh Petugas Tes;
d. Tata cara registrasi:
1) Peserta menyiapkan Kartu Tes dan KTP asli;
2) Peserta memotong kartu tes menjadi dua bagian (atas-bawah), menuliskan
nama dan membubuhkan tanda tangan pada bagian tanda tangan Peserta
Ujian;
3) Peserta menuju meja registrasi sesuai dengan urutan yang telah ditentukan;
4) Peserta menyerahkan Kartu Tes dan KTP asli kepada Panitia untuk dilakukan
verifikasi dan pengesahan;
5) Peserta menandatangani daftar hadir peserta (rangkap 3);
6) Peserta menyerahkan Kartu Tes yang telah disahkan kepada petugas PIN
Register;
7) Setelah mendapatkan PIN, peserta menuju tempat duduk yang telah disediakan.
e. Peserta di dalam ruang tes hanya diperkenankan membawa Kartu Tes Asli dan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli
yang masih berlaku. Pada saat di ruang CAT dilarang :
1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia
selama ujian;
3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
4) Merokok dalam ruang tes;
5) Mengunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
f. Peserta yang telah selesai mengikuti tes meninggalkan tempat tes secara tertib;
g. Khusus bagi peserta penyandang disabilitas agar melaporkan kepada
panitia

seleksi

tes

guna

fasilitasi

kelancaran

dalam

mengikuti

pelaksanaan tes;
h. 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 :
1) Teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes;
2) Dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
i. Para pengantar peserta tidak diperkenankan memasuki area pelaksanaan tes dan
diharapkan untuk memarkir kendaraan sesuai tempat yang telah disediakan oleh
Panitia Seleksi;
j. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini sehingga
berakibat

pada kerugian peserta, sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang

bersangkutan;

