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PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529,691617 
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P E N G U M U M A N 
Nomor : 810/ 0450 /2020 

 

TENTANG 
 
 

PERSYARATAN PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG FORMASI TAHUN 2019 

 

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi 

Kompetensi Bidang bagi Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah 

Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Seleksi Kompetensi Dasar bagi Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 

Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2019 akan dilaksanakan pada 

tanggal 23 s.d. 26 Februari 2020, bertempat di UPT TIK/LIMUNY PUSKOM 

Universitas Negeri Yogyakarta; 

2. Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang direncanakan akan dilaksanakan mulai tanggal 

25 Maret 2020 s.d. 10 April 2020, dan akan diberitahukan lebih lanjut pada saat 

pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar yang sesuai rencana akan 

diumumkan pada tanggal 22 s.d. 23 Maret 2020; 

3. Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi 

Bidang sebagaimana dimaksud, dengan ini diberitahukan kepada Peserta Seleksi 

Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2019 

hal-hal sebagai berikut : 

a. Peserta wajib mencetak warna, menuliskan nama,  membubuhkan tanda 

tangan, dan memotong Kartu Peserta Ujian menjadi 2 bagian;  
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b. Kartu Peserta Ujian dinyatakan valid adalah Kartu Peserta Ujian yang dicetak 

setelah tanggal 1 Januari 2020 dan terdapat Logo SSCASN pada bagian foto 

Peserta; 

c.    Peserta wajib membawa Kartu Peserta Ujian dan Kartu Tanda Penduduk 

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

berlaku/Asli Kartu Keluarga pada saat mengikuti ujian (apabila tidak 

membawa maka tidak diperkenankan mengikuti ujian); 

d. Peserta wajib mengenakan pakaian : 

1) Pria : kemeja putih lengan panjang, celana kain warna hitam (tidak 

berbahan jeans) dan bersepatu pantofel warna hitam; 

2) Wanita : kemeja putih lengan panjang, celana panjang/rok panjang warna 

hitam (tidak berbahan jeans) dan bersepatu pantofel warna hitam (khusus 

bagi yang berhijab menggunakan hijab warna hitam). 

e. Peserta dilarang : 

1) Memakai ikat pinggang, memakai jam tangan, membawa dompet, 

membawa HP dan membawa kalkulator/alat hitung pada saat memasuki 

ruang ujian; 

2) Memakai perhiasan dan bros (bagi peserta wanita); 

3) Memakai cincin/akik (bagi peserta pria); dan  

4) Membawa benda-benda lain yang tidak dipersyaratkan dalam ujian. 

f.    Peserta wajib hadir 60 menit sebelum pelaksanaan ujian untuk dilakukan 

proses penitipan barang, pemeriksaan badan, registrasi (presensi dan 

pemberian PIN) dan pengarahan tentang tata cara pelaksanaan ujian 

(pemberian PIN Registrasi secara sistem/otomatis ditutup 5 (lima) 

menit sebelum jadwal pelaksanaan ujian, bagi Peserta yang 

terlambat tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian); 

g. Bagi peserta hamil, hamil tua mulai kontraksi, pasca operasi, pasca sakit 

opname, dalam perawatan, pasca kecelakaan, dan dalam kondisi sakit agar 

melapor kepada Panitia Ujian; 
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h. Bagi Peserta yang menderita sakit tertentu/menular dan dimungkinkan tidak 

dapat ditempatkan dalam ruangan yang sama dengan Peserta yang lain, 

wajib melaporkan kepada Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Rembang paling 

lambat H-1 pelaksanaan ujian melalui nomor telepon seluler 085 266 448 176 

(hanya dalam bentuk Whatsapp  Chat); 

i.    Demi kelancaran pelaksanaan ujian, kepada Peserta diharapkan untuk tidak 

membawa barang bawaan secara berlebihan dan barang berharga lainnya. 

Apabila terjadi kehilangan bukan menjadi tanggung jawab Panitia Ujian; 

j.    Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman ini sehingga 

berakibat pada kerugian Peserta, sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

Peserta; 

k. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah 

Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2019 tidak dapat diganggu gugat; 

l.    Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur 

kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Pengumuman ini. 
 

 

Demikian untuk menjadi perhatian dan harap maklum. 

 

          

 

 


