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P E M E R I N T A H   K A B U P A T E N   K A R O 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 
JLN. DJAMIN GINTING NO. 17 TELP/FAX. (0628) 20120-20130 

K A B A N J A H E  -  22113 
 

PENGUMUMAN 

Nomor : 800/ 4248 /BKD/2018 

 

TENTANG 

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PENERIMAAN  

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO  

TAHUN ANGGARAN 2018 

 

Sehubungan dengan pengumuman Nomor 800/4234/BKD/2018 tanggal 4 Desember 2018, maka bersama ini 

disampaikan kepada seluruh pelamar yang dinyatakan lulus (P1/L dan P2/L) untuk mengikuti Seleksi Kompetensi 

Bidang (SKB) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 

2018 di Kodam I Bukit Barisan Jl. Gatot Subroto KM 7,5 Medan (jadwal terlampir). 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka disampaikan kepada para pelamar : 

A. Tata Tertib Peserta : 

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

2. Peserta harus melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai; 

3. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia; 

4. Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa KTP dan Kartu Peserta Seleksi/ Kartu Peserta Ujian 

yang telah distempel panitia untuk ditunjukkan kepada Panitia. Apabila peserta tidak memiliki KTP, 

maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti identitas yang telah 

disahkan dan masih berlaku oleh pejabat berwenang sebagai pengganti KTP yang sah; 

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

6. Peserta menggunakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu tertutup bukan terbuka (kaos, celana jeans dan 

sandal tidak diperkenankan) dan tanpa menggunakan atribut tambahan seperti pita, topi, dan lain 

sebagainya. Syarat/ Ketentuan berpakaian para pelamar pada saat ujian : 

1. Bagi Pria 

 Baju : Kemeja warna putih polos lengan panjang (tanpa warna lain dan tanpa 

motif); 

 Celana : Bahan kain warna hitam polos panjang (tanpa warna lain dan tanpa 

motif); 

 Alas Kaki : Sepatu Hitam Tertutup 

2. Bagi Wanita 

 Baju : Kemeja warna putih polos lengan panjang (tanpa warna lain dan tanpa 

motif); 

 Celana Panjang/ Rok : Bahan kain warna hitam polos (tanpa warna lain dan tanpa motif); 

 Terkhusus untuk ibu hamil boleh menggunakan baju terusan berwarna gelap; 

 Alas Kaki : Sepatu Hitam Tertutup 

7. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan; 

8. Peserta dilarang membawa Tas, Jam Tangan, HP, barang-barang berharga ke lokasi ujian karena 

keterbatasan  tempat penyimpanan. Kehilangan barang bawaan menjadi tanggung jawab masing-masing 

peserta; 

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

10. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa: 

a. Buku - buku dan catatan lainnya; 

b. Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint dan alat 

elektronik lainnya; 

c. Makanan dan minuman; 

d. Senjata,.../ 
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d. Senjata api/ tajam atau sejenisnya 

11. Peserta dilarang : 

a. Bertanya/ berbicara dengan sesama peserta tes; 

b. Menerima/ memberikan sesuatu dari/ kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian; 

c. Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia; 

d. Merokok dalam ruangan tes. 

12. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT; 

13. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib. 

B. Sanksi 

1. Pelanggar tata tertib angka (10) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta 

dinyatakan gugur 

2. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib angka (11) berupa teguran lisan oleh panitia sampai 

dibatalkan sebagai peserta tes. 

C. Lain-lain 

1. Untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi CPNS Tahun 2018, PANITIA TIDAK MEMUNGUT 

BIAYA apapun; 

2. Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib 

tambahan yang langsung disahkan oleh panitia pada saat/ hari pelaksanaan ujian; 

3. Peserta yang tidak dapat mengikuti seleksi akibat dari kelalaian peserta sendiri dalam memahami dan 

mematuhi ketentuan dalam pengumuman ini dianggap gugur; 

4. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2018 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak. 

D. Tetap terus-menerus mengikuti, memperhatikan dan mempedomani pengumuman lanjutan perihal Seleksi 

CPNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Karo T.A. 2018 hanya di laman www.karokab.go.id. 

Demikian disampaikan kepada seluruh pelamar untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan. 

 

Kabanjahe,     Desember  2018 

a.n. BUPATI KARO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CPNS 

PEMERINTAH KAB. KARO T.A.2018, 

 

 

 

Drs. KAMPERAS TERKELIN PURBA, M.Si 

PEMBINA UTAMA MADYA 

NIP. 19650117 199303 1 003 

 

http://www.karokab.go.id/

