PEMERINTAH KOTA METRO

SEKRETARIAT DAERAH
JL. A.H. Nasution No.3 Telp. (0725) 41475 Fax. (0725) 49500
www.metrokota.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR: 810/2161/B-3/02/2018
TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN 2018
DENGAN COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)
Dengan ini dimumkan kepada para Peserta Ujian Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2018, bahwa pelaksanaan Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) akan dilaksanakan
pada Hari Selasa s.d Jum’at, tanggal 30 Oktober s.d 2 November 2018 dengan jadwal dan lokasi
tes sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.
Ketentuan Peserta ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah sebagai berikut:
1.

Peserta yang mengikuti seleksi kompetensi dasar merupakan pelamar yang telah dinyatakan
Lulus Seleksi Administrasi.
2. Peserta wajib hadir di tempat pelaksanaan ujian minimal 60 (enam puluh menit) sebelum ujian
dimulai untuk melakukan pengesahan Kartu Tanda Peserta Ujian dan registrasi peserta. Bagi
peserta yang terlambat 15 (lima belas) menit setelah dimulainya ujian, tidak diperkenankan
mengikuti seleksi/ujian CAT. Karena keterlambatan dapat mempengaruhi sistem aplikasi CAT
3. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
4. Peserta wajib membawa Asli Kartu Peserta Ujian;
5. Peserta wajib membawa Asli KTP/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Peserta duduk pada tempat yang disiapkan oleh Panitia.
7. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Peserta.
8. Peserta ujian di dalam ruang tes dilarang membawa :
a. Tas
b. Buku catatan
c. Kalkulator, smart phone, telepon genggam (HP), tablet, laptop, alat komunikasi lainnya,
kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, alat tulis kantor.
d. Makanan dan minuman
e. Senjata tajam/api dan sejenisnya
9. Peserta dilarang :
a. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta
b. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian.
c. Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia
d. Merokok dalam ruangan tes.
e. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
10 Sanksi:
a. Sanksi yang diberikan bagi pelamar yang melanggar ketentuan angka (8) berupa teguran
lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.
b. Peserta tes yang kedapatan membawa alat komunikasi smart phone, telepon genggam (HP),
tablet, laptop, alat komunikasi lainnya dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan tes.
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.
Dikeluarkan di : M E T R O
Pada Tanggal : 24 Oktober 2018

