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PENGUMUMAN 
NOMOR : 800/6447.22/2018 

 

TENTANG 
 

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI 

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 
 

Berdasarkan hasil Seleksi Administrasi melalui verifikasi online terhadap dokumen yang 

diunggah dalam aplikasi SSCN BKN pada tanggal 4 Oktober 2018 s.d. 18 Oktober 2018, 

maka Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 

2018 dengan ini menetapkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pelamar yang lulus seleksi administrasi adalah pelamar yang memenuhi persyaratan 

sesuai dengan ketentuan dalam Pengumuman Ketua Tim Panitia Seleksi Penerimaan 

Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 

800/5566.22/2018 tanggal 25 September 2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai 

Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018; 

2. Daftar pelamar yang lulus seleksi administrasi adalah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I Pengumuman ini; 

3. Daftar pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi adalah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II Pengumuman ini; 

4. Kepada Pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat berhak untuk mengikuti Seleksi 

Kompetensi Dasar (SKD). Adapun  ketentuan  tes yaitu : 

 a. Peserta wajib mencetak kartu tes melalui laman https://sscn.bkn.go.id; 

 b. Informasi mengenai jadwal dan lokasi tes akan disampaikan lebih lanjut melalui 

laman http://karanganyarkab.go.id atau http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id dan 

kepada para Pelamar yang Memenuhi Syarat agar selalu memantau dengan 

mengakses alamat tersebut; 

 c. Peserta tes wajib membawa Kartu Tes dan Kartu Tanda Penduduk Asli (KTP)/Surat 

Keterangan Perekaman Kependudukan Asli yang masih berlaku untuk menghindari 

perjokian. Apabila Peserta tidak membawa KTP Asli/Surat Keterangan Perekaman 

Kependudukan Asli yang masih berlaku dan Kartu Tes Asli maka tidak 

diperkenankan mengikuti Tes; 

 d. 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), khusus bagi yang berhijab menggunakan hijab 

warna hitam dan bersepatu pantofel. 

 e. Peserta wajib hadir 60 (enam puluh) menit di lokasi tes sebelum jadwal tes 

yang telah ditentukan untuk dilakukan proses registrasi (Absensi), penitipan 

barang, pemeriksaan dan pengarahan tentang tata cara pelaksanaan CAT oleh 

Petugas Tes; 

 f. Peserta yang hadir pada saat peserta tes sudah memasuki ruang CAT sesuai 

dengan  lokasi dan jadwal yang telah ditentukan dengan alasan apapun, 

dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur; 
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