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TENTANG 
 

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) 

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2018 

 

Menindaklanjuti Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai 

Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018, Nomor 800/6447.22/2018 

tanggal 21 Oktober 2018, maka Panitia Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 menetapkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) diselenggarakan di GOR Diponegoro Kabupaten 

Sragen dengan alamat Jl. Rinjani, Sragen Wetan, Kabupaten Sragen; 

2. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), pembagian peserta sesuai 

dengan hari/tanggal dan per-sesi dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini; 

3. Peserta tes wajib membawa Kartu Tes (yang dicetak berwarna dan telah 

digunting oleh masing-masing pelamar) dan Kartu Tanda Penduduk Asli 

(KTP)/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli yang masih berlaku 

untuk menghindari perjokian. Apabila Peserta tidak membawa Kartu Tes Asli dan KTP 

Asli/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli yang masih berlaku, maka tidak 

diperkenankan mengikuti tes; 

4. 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 berhijab menggunakan hijab warna 

hitam dan bersepatu pantofel. 

5. Peserta wajib hadir sesuai jam registrasi yang sudah ditentukan (sebagimana 

terlampir) untuk dilakukan proses registrasi (absensi), penitipan barang, pemeriksaan 

dan pengarahan tentang tata cara pelaksanaan CAT oleh Petugas Tes; 

6. Peserta yang hadir pada saat peserta tes lain sudah memasuki ruang CAT dan ujian 

sudah di mulai, peserta tidak diperkenankan memasuki ruangan CAT dan dianggap 

mengundurkan diri serta dinyatakan gugur; 

7. 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 : 

 a. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes; 

 
b. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia 

selama ujian; 

 c. Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia; 

 d. Merokok dalam ruang tes; 

 e. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT. 

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

9. Khusus bagi peserta penyandang disabilitas agar melaporkan kepada panitia 

seleksi tes guna fasilitasi kelancaran dalam mengikuti pelaksanaan tes; 
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10. 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. Teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes; 

 b. Dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur; 

11. Para pengantar peserta tidak diperkenankan memasuki area pelaksanaan tes dan 

diharapkan untuk memarkir kendaraan sesuai tempat yang telah disediakan oleh 

Panitia Seleksi; 

12. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini sehingga berakibat  

pada kerugian peserta, sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan; 

13. Bahwa untuk kelancaran proses seleksi peserta diharapkan untuk tidak membawa 

barang bawaan yang tidak diperkenankan untuk dibawa ke dalam ruang tes (HP, tas, 

dan barang bawaan lainnya), dianjurkan untuk menitipkan barang bawaan kepada 

pengantar; 

14. Apabila terjadi kehilangan barang bawaan dan barang berharga lainnya bukan menjadi 

tangung jawab Panitia Seleksi; 

15. Peserta harap mengingat nomor urut dan nomor meja absensi untuk 

memperlancar pelaksanaan registrasi; 

16. Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah, diharapkan peserta tes agar selalu mengakses 

website http://karanganyarkab.go.id dan http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id. 

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya 

diucapkan terima kasih. 
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