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PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PENERIMAAN
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Berdasarkan Pengumuman Nomor 800-29 tentang Hasil Seleksi Administrasi
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku
Tahun Anggaran 2018, bersama ini diumumkan/disampaikan Pelaksanaan Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan
Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
1. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) :

2. Pembagian hari, sesi dan jam bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada point 1
diatas, terdapat pada Lampiran Pengumuman ini.
3. a. Tata tertib peserta :
1)

Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai.

2)

Peserta wajib melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai.

3)

Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa KTP dan kartu peserta tes
untuk dapat ditunjukan kepada panitia. Apabila dalam keadaan yang
mendesak, maka peserta dapat menunjukan Kartu Keluarga atau surat
keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.

4)

Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.

5)

Peserta menggunakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu :
➢ Pria

: kemeja putih tanpa corak, celana Panjang hitam dan sepatu hitam.

➢ Wanita: kemeja putih tanpa corak, rok warna hitam, bagi peserta yang
menggunakan jilbab, warna jilbab polos dan sepatu hitam
6)

Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.

7)

Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi
(dianggap gugur).

8)

Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa:
➢ Buku-buku dan catatan lainya.
➢ Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam
tangan, bolpoint.
➢ Makanan dan minuman.
➢ Senjata api/tajam atau sejeninya.

9)

Peserta dilarang :
➢ Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes.
➢ Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin
panitia selama ujian.
➢ Keluar ruangan kecuali memperoleh ijin dari panitia.
➢ Merokok dalam ruangan tes.

10) Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
11) Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
b. Sanksi :
1)

Pelanggaran tata tertib dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta
dinyatakan gugur.

2)

Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib berupa teguran lisan oleh
panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.

c. Lain-lain :
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan
merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.
4. Informasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Penerimaan CPNS
dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 dapat diakses
melalui website Pemerintah Provinsi Maluku https://www.malukuprov.go.id dan
help desk pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.30 s.d. 16.00 WIT dengan nomor
HP/Whatsapp 081344413359.
Demikian Pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
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