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TENTANG
PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PADA SELEKSI 

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2 0 1 9  PEMERINTAH KOTA TOMOHON

Berkenaan dengan diterbitkannya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V
116-4/99 tanggal 27 Juli 2020 perihal jadwal pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formas!
Tahun 2019 bersam a ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peserta yang dinyatakan Iuujs Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak mengikuti Seleksi 

Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan pengum um an Panita Pengadaan CPNSD Kota 
Tomohon Tahun 2019 N o m o r: 810.14/PAN/CPNSD-TMHN/2020 tentang Pengumuman Hasil 
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Penerimaan Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah 
Kota Tomohon Tahun Anggaran 2019, dan peserta yang berhak mengikuti Seleksi 
Kompetensi Bidang (SKB) Pengadaan CPNS Kota Tomohon Tahun 2019, WA3IB 
mengadakan pendaftaran ulang pada tanggal 1 s.d 7 Agustus 2020 melalui akun masing- 
masing peserta pada laman h ttp s : //s sc n .b k n .q o a d  ;

2. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagaim ana dimaksud 
pada angka 1, dapat memilih kembali lokasi te s  dan diperkenankan untuk merubah lokasi tes 
sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 1 s.d 7 Agustus 2020;

3. Peserta Seleksi Kompetens Bidang (SKB) Pemerintah Kota Tomohon yang berdomisili diluar 
Provinsi Sulawesi Utara ataupun berdomisili dalam Provinsi Sulawesi Utara yang berada di 
luar daerah Sulawesi Utara dapat memilih lokasi tes terdekat dengan domisili sesuai dengan 
pilihan lokasi yang tersedia di akun SSCN masing-masing peserta namun tidak m enutup 
kemungkinan untuk te tap  mengikuti tes  di BKN Kantor Regional XI Manado yang merupakan 
lokasi te s  Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Pemerintah Kota Tomohon dengan te tap  
memperhatikan protokol perjalanan yang ditetapkan Pemerintah;

4. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) WA1IB melakukan 
p en cetak an  Kartu Tanda P eserta  Ujian SKB mulai tanggal 8  A gu stu s 2 0 2 0  melalui 
akun masing-masing peserta pada laman h ttp s : //s sc n .b k n .q o .id :

5. Sesi dan waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang akan diumumkan kemudian ;
6. Ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan m etode Computer Assisted 

Test (CAT), sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 
sebagai berikut:
a. Kebijakan umum bagi peserta

1) Dianjurkan untuk rrelakukan isolasi mandiri mulai 14 (em pat belas) hari sebelum 
pelaksanaan tes;

2) Tidak diperkenankan mampir ketem pat lain selain ke tem pat pelaksnaan tes;
3) Tetap memperhatikan jarak minimal 1 (satu) m eter dengan orang lain;
4) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir 

dan/atau  m enggunakan handsanitizer;
5) Peserta dengan hasil pengukuran suhu 2 37,3°C diberikan tanda khusus dan 

mengikuti ujian ditem pat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugas yang 
wajib memakai m asker dan pelindung wajah (faceshield);

6) Apabila peserta dengan hasil pengukuran suhu £ 37,3°C berdasarkan hasil 
pemeriksaan tim kesehatan tidak dapat mengikuti tes, maka peserta diberikan 
kesem patan mengikuti tes pada sesi cadangan;

7) Peserta yang bera<>al dari wilayah yang berbeda dengan lokasi tes mengikuti 
ketentuan protocol perjalanan yang ditetapkan pemerintah;

https://sscn.bkn.qoad
https://sscn.bkn.qo.id


b. Kewajiban bagi peserta:
1) Wajib hadir di lokasi te s  paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan 

te s  dimulai
2) Wajib m enggunakan m asker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika 

diperiukan, penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersam a m asker sangat 
direkomendasikan sebagai perlindungan tam bahan

3) Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan Kartu Tanda Peserta Ujian serta  
m enunjukkannya kepada panita;

4) Membawa pensil kayu (bukan pensi mekanik)
5) M engenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak dan celana 

panjang/rok berwana hitam serta  sepatu pantofel warna hitam (tidak dipernankan 
m enggunakan kaos, celana berbahan jeans dan sandal). Bagi peserta  yang berjilbab, 
m enggunakan jilbab warna hitam;

6) Duduk pada tem pat yang ditentukan;
7) Melakukan penitipan baran pada tem pat yang ditentukan;
8) Mendengarkan arahan panitia sebelum pelaksanaan te s  dimulai;
9) Mengerjakan sem ua r>oal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu;

c. Larangan bagi peserta
1) Membawa buku, catatan , jam  tangan, perhiasan, kalkulator dan peralatan elektronik 

seperti laptop, tablet, flash disk, telepon genggam  atau alat komunikasi lainnya dan 
kamera dalam bentuk apapun;

2) Membawa makanan dan minuman kedalam ruangan tes;
3) Membawa sejata  api/tajam  atau  sejenisnya;
4) Bertanya/berbicara dengan sesam a peserta tes;
5) Menerima/memberikiin sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama 

te s  beriangsung;
6) Merokok dalam ruangan;
7) Keluar ruangan tes, kecuali seijin panitia.

d. Sanksi bagi peserta  :
1) Peserta yang terlam bat pada saa t dimulainya te s  tidak diperkenankan masuk untuk 

mengikuti te s  dan dianggap GUGUR;
2) Peserta dengan hasil pengukuran suhu > 37,3°C yang tidak dapat mengikuti tes  dan 

diberikan kesem patan untuk mengikuti tes pada sesi cadangan, namun tidak 
mengikuti te s  pada sesi cadangan, maka peserta tersebu t dianggap GUGUR;

3) Peserta yang m elanggar ketentuan dianggap GUGUR dan dikeluarkan dari ruangan 
tes, nam anya dicoret dari daftar hadir serta  dinyatakan TIDAK LULUS.

e. Lain-lain
1) Peserta yang tidak hadir/terlam bat pada waktu dan tem pat pelaksanaan seleksi yang 

telah ditentukan, dianggap m engundurkan diri dan diinyatakan TIDAK LULUS;
2) Lokasi ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ditentukan berdasarkan lokasi te s  yang 

dipilih oleh peserta pada saat m endaftar ulang melalui https://sscn.bkn.Qo.id:
3) Peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda 

dua m aupun roda em pat dalam lingkungan ujian;
4) Pengantar peserta diiarang masuk dan m enunggu di dalam area seleksi untuk 

menghindari kerumurian
5) Setiap pelam ar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.

7. Informasi m engenai seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon Tahun
Anggaran 2019 dapat dilihat melalui laman
- Portal SSCN 

https://sscasn.bkn.Q o.id
- Fan Page Badan Kepegawaian dan Pengem bangan SDM Daerah Kota Tomohon
- Instagram  : @ bkpsdmd.tomohon

8. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
9. Kelalaian dalam m em baca atau memahami pengum um an menjadi tanggung jaw ab

pelamar

https://sscn.bkn.Qo.id
https://sscasn.bkn.Qo


Demikian pengum um an ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atasnya diucapkan 

terima kasih.
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