Jadwal SKD Bagi Pelamar CPNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sabu Raijua T.A 2019

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 20/KR.X/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal
Pengumuman Resmi Jadwal Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 di Wilayah Kerja Kantor Regional X BKN,
bersama ini kami sampaikan jadwal seleksi serta pembagian peserta menurut sesi dan hal-hal penting lainnya
yang diatur sebagai berikut :
1. Nama-nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah berdasarkan lampiran pengumuman
Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Nomor 002/PANSELCPNS-SR/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019.
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak untuk mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi
Dasar.
3. Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar tanggal 18 s/d 21 Februari 2020.
4. Tempat seleksi di Aula Utama Kantor Bupati Sabu Raijua jln. El Tari - Seba.
5. Pelaksanaan seleksi akan dibagi dalam 4 (empat) sesi setiap harinya. Peserta akan dibagi menurut jam sesi,
yaitu 100 (seratus) orang tiap sesi.
6. Daftar pembagian nama peserta per sesi sebagaimana tertera pada lampiran I pengumuman ini.
7. Tata Tertib Peserta seleksi sebagaimana tertera pada lampiran II pengumuman ini.
8. Mengingat kondisi lokasi tes yang terbatas, maka untuk menghindari antrean dan penumpukkan peserta,
diminta peserta hadir sesuai jam sesi yang telah ditetapkan oleh Panitia, 1 jam lebih awal untuk registrasi.
9. Setiap peserta tidak diperkenankan membawa benda apapun, selain KTP dan kartu peserta ujian yang telah
ditandatangani dan dicap oleh Panitia ujian.
10.Peserta wajib menggunakan pakaian kemeja putih dan rok kain warna hitam (untuk peserta perempuan),
celana kain panjang warna hitam (untuk peserta laki-laki).
11.Peserta diminta hadir pada tanggal 14 Februari 2020 jam 09.00 WITA untuk mendengar mendengar
penjelasan umum.
12.Peserta diminta selalu memonitor perkembangan informasi melalui website Pemerintah Kabupaten Sabu
Raijua untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan jadwal seleksi.
13.Kelalaian peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam membaca pengumuman menjadi tanggung jawab
masing-masing peserta.
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