
PANITIA SELEKSI 
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA 

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG 
Sekretariat : Jl. Lintas Sumatera KM. 3,5 Talang BanyuTelp. 0702 - 21008 Tebing Tinggi 

  

PENGUMUMAN 
 

NOMOR : 7/PANSEL-ASN.4L/2020 
 

TENTANG 
JADWAL, SESI UJIAN DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN 

SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG 

FORMASI 2019 
 
Berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : E 26-30/V 126-6/99 tanggal 14 

Agustus 2020 perihal Penyampaian Jadwal SKB CPNS Formasi Tahun 2019 Instansi Pusat 

dan Instansi Daerah dengan Metode CAT BKN. 

 

1. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer 

Assisted Test (CAT), selama 90 (sembilan puluh) menit. 

2. Nama Peserta Seleksi Kompetensi Bidang dan waktu pelaksanaan ujian sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran pengumuman ini. 

3. Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi 

1. Kewajiban bagi Peserta: 

a. Peserta seleksi dianjurkan melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari 

sebelum pelaksanaan seleksi; 

b. Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi 

dimulai; 

c. Peserta Hadir paling lambat 120 (Seratus Dua Puluh) menit sebelum seleksi 

dimulai; 

d. Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer serta memakai sarung tangan 

kesehatan jika diperlukan; 

e. Peserta wajib memakai masker penutup mulut dan hidung hingga dagu. Jika 

diperlukan, penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat 

direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan; 

f. Peserta wajib melakukan pengukuran suhu tubuh yang telah di siapkan panitia 

dan Peserta yang suhu tubuhnya diatas 37,3 Celcius diberikan tanda khusus 

dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus); 

g. Peserta wajib menjaga jarak interaksi 1,5 sampai 2 meter; 

h. Panitia Seleksi Instansi memberikan PIN registrasi kepada peserta ditutup 5 

(lima) menit sebelum dimulai Jadwal SKB; 

i. Peserta yang terlambat maksimal 15 (lima belas) Menit dari jadwal seleksi tidak 

diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur); 

j. Bagi peserta Seleksi CPNS, wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 

Kartu Tanda Peserta Ujian ASLI untuk ditunjukkan kepada Panitia. Dalam 

kondisi tertentu, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau surat 

keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 

dan masih berlaku; 

k. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta; 

l. Peserta Mengenakan Kemeja/baju atas berwarna putih polos tangan panjang dan 

celana panjang/rok dasar berwarna hitam dan memakai sepatu hitam (tidak 

diperkenankan memakai kaos, celana/rok berbahan jeans dan sandal), untuk 

perempuan memakai jilbab warna hitam polos; 

m. Peserta duduk pada tempat yang ditentukan; 

n. Peserta di dalam ruang tes dilarang: 

1) Membawa telepon genggam (handphone)atau alat komunikasi lainnya, tas, 

kalkulator, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint, barang 



berharga, perhiasan dan sebagainya, kehilangan bukan tanggung jawab 

panitia; 

2) Membawa buku-buku dan catatan lainnya, makanan dan minuman; 

3) Membawa senjata api/sajam atau sejenisnya; 

4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes; 

5) Menerima/memberikan sesuatu dan/kepada peserta lain tanpa izin selama 

tes berlangsung; 

6) Keluar ruangan tes kecuali memperoleh izin dari panitia; 

7) Merokok dalam ruangan tes; 
 

4. Sanksi bagi peserta 

a. Pelanggar tata tertib huruf (i) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan 

peserta dinyatakan gugur; 

b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (n) berupa teguran lisan oleh 

panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes. 
 

5. Informasi Pelaksanaan Seleksi 

1. Informasi terkait kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten 

Empat Lawang tahun Anggaran 2019 dapat dilihat di 

https://www.empatlawangkab.go.id; 

2. Pihak Panitia Seleksi CPNS Kab. Empat Lawang Tidak Menerima  dan Menyiapkan 

Penitipan Barang. 

3. Peserta tidak diperbolehkan membawa Kendaraan Baik Roda Dua Maupun Roda 

Empat; 

4. Kehilangan Barang selain yang disyaratkan menjadi Tanggung Jawab Masing-

Masing Peserta; 

5. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung 

jawab peserta; 

6. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun anggaran 2019, para peserta tes 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun; 

7. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Empat 

Lawang Tahun Anggaran 2019 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

6. Lain Lain 

Hal – hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan 

disahkan. 

    Tebing Tinggi, 18 Agustus 2020

 
 

 

https://www.empatlawangkab.go.id/

