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PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529,691617 

FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212 
        

 
 

P E N G U M U M A N 
Nomor : 810/ 1696 /2020 

 

TENTANG 
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG BAGI PESERTA SELEKSI 
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG 

FORMASI TAHUN 2019 
 

 

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor               

E 26-30/V 129-6/99, tanggal 14 Agustus 2020, perihal Penyampaian Jadwal 

SKB CPNS Formasi Tahun 2019 Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan 

Metode CAT BKN, dan Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 2315/SB/K/KR.I/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020, perihal 

Penyampaian jadwal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Tahun 2019 dengan 

CAT BKN di titik lokasi mandiri, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten 

Rembang Formasi Tahun 2019 yang telah dinyatakan Lulus Seleksi 

Kompetensi Dasar (SKD) berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi 

Bidang (SKB); 

2. Berdasarkan pendaftaran ulang Peserta melalui laman 

https://sscn.bkn.go.id, pada tanggal 1 s.d. 7 Agustus 2020, diperoleh 

hasil pemilihan titik lokasi SKB Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 

Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2019 sebagai berikut : 

No Pilihan Titik Lokasi SKB Jumlah Keterangan 

1 Universitas Negeri Yogyakarta 947 Peserta Daftar 

Peserta 

terlampir 

2 BKN Pusat 13 Peserta 

3 Kantor Regional I BKN Yogyakarta 13 Peserta 

4 Kantor Regional II BKN Surabaya 28 Peserta 

5 Kantor Regional III BKN Bandung 1 Peserta 

6 UPT BKN Serang 1 Peserta 

Jumlah 1.003 Peserta 

 

3. Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi Peserta yang 

memilih titik lokasi ujian pada UPT TIK/LIMUNY PUSKOM Universitas 

Negeri Yogyakarta akan dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 19 

https://sscn.bkn.go.id/
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September 2020 dengan pembagian sesi dan waktu ujian sebagaimana 

tersebut pada Lampiran I Pengumuman ini. Sedangkan jadwal Seleksi 

Kompetensi Bidang (SKB) bagi Peserta yang memilih titik lokasi ujian 

Fasilitasi Badan Kepegawaian Negara akan dilaksanakan sesuai dengan 

jadwal sebagaimana tersebut pada Lampiran II Pengumuman ini; 

4. Ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan 

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17/SE/VII/2020 

tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer 

Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol 

Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19), adalah sebagai berikut : 

a. Kebijakan umum bagi Peserta : 

1) Dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat 

belas) hari sebelum pelaksanaan ujian; 

2) Tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat 

ujian; 

3) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan 

orang lain; 

4) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun 

dengan air mengalir dan/atau menggunakan handsanitizer; 

5) Peserta dengan hasil pengukuran suhu ≥ 37,3°C (setelah 

dilakukan 2 kali pemeriksaaan dengan jarak 5 menit) diberikan 

tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan 

khusus) dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker 

dan pelindung wajah (faceshield); 

6) Apabila peserta dengan hasil pengukuran suhu ≥ 37,3°C 

sebagaimana dimaksud pada angka 5) berdasarkan hasil 

pemeriksaaan tim kesehatan tidak dapat mengikuti ujian, maka 

peserta diberikan kesempatan mengikuti ujian pada sesi cadangan 

satu hari setelah jadwal akhir seleksi; 

7) Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi 

ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan 

oleh Pemerintah. 

b. Kewajiban bagi Peserta : 

1) Sebelum berangkat menuju Titik Lokasi ujian SKB Peserta 

diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan cuci rambut) serta 

menjaga kebersihan; 

2) Hadir di lokasi ujian paling lambat 60 (enam puluh) menit 

sebelum pelaksanaan ujian; 



 
 

3 

3) Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga 

dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (faceshield) 

bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan 

tambahan; 

4) Membawa Kartu Tanda Peserta Ujian dan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) Asli/Surat Keterangan Pengganti KTP Asli yang masih 

berlaku/Kartu Keluarga Asli/Salinan Sah Kartu Keluarga; 

5) Membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik); 

6) Mengenakan pakaian : 

a) Pria : kemeja putih lengan panjang, celana kain warna hitam 

(tidak berbahan jeans) dan bersepatu pantofel warna hitam; 

b) 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). 

7) Duduk pada tempat yang ditentukan; 

8) Melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat (loker) yang 

telah ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) 

meter; 

9) Mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian 

dimulai; 

10) Mengerjakan semua soal ujian yang tersedia sesuai dengan alokasi 

waktu. 

c. Larangan bagi Peserta : 

1) Membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan, kalkulator, dan 

peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon 

genggam (handphone) atau alat komunikasi lainnya, dan kamera 

dalam bentuk apapun; 

2) Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan ujian; 

3) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya; 

4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian; 

5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa 

seizin panitia selama ujian berlangsung; 

6) Merokok dalam ruangan; 

7) Keluar ruangan ujian, kecuali memperoleh izin dari panitia. 

d. Sanksi bagi Peserta : 

1) Peserta yang terlambat pada saat dimulainya ujian tidak 

diperkenankan masuk untuk mengikuti ujian dan dianggap 

GUGUR; 
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2) Peserta dengan hasil pengukuran suhu ≥ 37,3°C yang tidak dapat 

mengikuti ujian dan diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian 

pada sesi cadangan namun tidak mengikuti ujian pada sesi 

cadangan, maka peserta tersebut dianggap GUGUR; 

3) Peserta yang melanggar ketentuan/tata tertib ujian dianggap 

GUGUR dan dikeluarkan dari ruangan ujian, namanya dicoret dari 

daftar hadir serta dinyatakan TIDAK LULUS. 

5. Registrasi Peserta  

a. Sebelum Registrasi 

1) Peserta terlebih dahulu memotong Kartu Peserta Ujian menjadi 

dua bagian (atas-bawah), menuliskan nama dan membubuhkan 

tanda tangan pada bagian tanda tangan Peserta Ujian; 

2) Peserta melihat nomor urut peserta, pembagian sesi dan jadwal 

pelaksanaan ujian pada papan pengumuman tempel yang telah 

disediakan oleh Panitia Ujian; 

3) Peserta menyiapkan Kartu Peserta Ujian dan Kartu Tanda 

Penduduk Asli/Surat Keterangan Pengganti KTP Asli yang masih 

berlaku/Kartu Keluarga Asli/Salinan Sah Kartu Keluarga. 

b. Pada saat registrasi 

1) Registrasi dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan; 

2) Registrasi dilakukan secara berurutan dimulai dari peserta ujian 

sesi 1/sesi pertama diikuti dengan sesi berikutnya (registrasi sesi 

berikutnya menunggu instruksi dari Panitia Ujian); 

3) Jumlah peserta registrasi dalam 1 sesi adalah sebanyak 150 orang 

peserta; 

4) Persiapan memasuki tempat registrasi :  

a) Peserta duduk pada tempat yang telah disediakan sesuai 

dengan pembagian lajur yang telah ditentukan oleh Panitia 

Ujian; 

b) Posisi duduk pada tiap-tiap lajur tidak berlaku ketentuan 

harus urut dari urutan nomor peserta terkecil (boleh acak); 

5) Peserta menuju meja registrasi sesuai dengan urutan lajur 

masing-masing, dilakukan pencatatan kehadiran secara 

elektronik,  menyerahkan Kartu Lembar Panitia Ujian, memperoleh 

paraf/tanda tangan Panitia pada Kartu Peserta Ujian, memperoleh 

Stempel pada tangan dan Kartu Peserta Ujian; 

6) Selesai dari meja registrasi, Peserta menuju ke ruang tunggu; 
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7) Pembagian tempat duduk peserta pada ruang tunggu : 

a) Tempat duduk Peserta pada ruang tunggu akan dibagi menjadi 

2 (dua) bagian  kiri dan kanan, dengan jumlah tempat duduk 

pada masing-masing bagian adalah untuk 75 peserta; 

b) Tempat duduk bagi peserta Wanita dimulai dari barisan tempat 

duduk paling depan dengan terlebih dahulu mengisi sisi paling 

kanan; 

c) Tempat duduk bagi peserta Pria dimulai dari barisan tempat 

duduk paling belakang dengan terlebih dahulu mengisi sisi 

paling kanan; 

d) Tempat duduk bagi pelamar yang memerlukan perlakuan 

khusus (wanita hamil, pasca melahirkan, pasca operasi, dll) 

akan ditentukan tersendiri oleh Panitia Ujian; 

e) Di dalam ruang tunggu Peserta akan diberikan beberapa 

pengarahan seputar persiapan memasuki Ruang Ujian/Ruang 

CAT; 

8) Peserta menuju Ruang Ujian/Ruang CAT setelah ada instruksi 

dari Panitia Ujian. 

6. Lain-lain 

a. Peserta wajib membawa Surat Keterangan Sehat yang masih berlaku 

dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah (Puskesmas/Rumah 

Sakit Pemerintah); 

b. Sesuai dengan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 saat 

memasuki area kampus Universitas Negeri Yogyakarta, maka Peserta 

yang akan menuju titik lokasi ujian SKB agar mengakses laman 

sebagai berikut : 

1) Gerbang masuk LPMPP UNY 

https://www.google.com/maps/place/LPMPP+UNY/@-

7.7700198,110.2873084,13.42z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1147ac4

3a1b913a9!8m2!3d-7.7726228!4d110.3866634  

2) UPT TIK/LIMUNY PUSKOM UNY 

https://www.google.com/maps/place/UPT+TEKNOLOGI+INFORM

ASI+DAN+KOMUNIKASI/@-

7.7726772,110.3870313,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb92538187

b6610c8!8m2!3d-7.7726772!4d110.3870313  
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