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Menindaklanjuti pengumuman kami Nomor 800/3460/BKPSDM, tanggal 6 

Desember 2018 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Dalam 

Rangka Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 

2018, dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut : 

 
1. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 

a. Peserta yang dinyatakan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 

adalah peserta yang diterangkan dengan kode “P1/L” dan “P2/L” pada 

lampiran pengumuman kami Nomor 800/3460/BKPSDM, tanggal 6 

Desember 2018. 

b. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan 

Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai 

Negeri Sipil Tahun 2018, Peserta Formasi Khusus Eks Tenaga Honorer 

Kategori II tidak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang. 

 

2. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 

a. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan pada  

 Hari/tanggal : Senin s.d Selasa, 10 s.d 11 Desember 2018  

 Tempat  : Makodam IX Udayana  

Jl. Udayana No.1, Dauh Puri Kangin,  

Denpasar Barat, Denpasar, Bali 80232 



b. Waktu dan sesi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) masing-

masing peserta adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran  

Pengumuman ini, dengan ketentuan sesi sebagai berikut : 

 Sesi I  : Pukul 08.00 - 09.30 

 Sesi II : Pukul 10.00 - 11.30 

 Sesi III : Pukul 12.30 - 14.00 

 Sesi IV : Pukul 14.30 - 16.00 

a. Peserta wajib hadir paling lambat 60 menit sebelum sesi dimulai untuk 

dilakukan registrasi oleh Panitia  

 

3. Mekanisme Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 

a. Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) wajib membawa dan 

menunjukkan :  

 Kartu Peserta Ujian, dan  

 Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Perekaman KTP. 

b. Peserta hanya dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai 

jadwal (Hari/Tanggal, dan Sesi) terlampir. 

c. Peserta yang datang/hadir di luar jadwal (Hari/Tanggal, dan Sesi) yang 

ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 

kecuali dinyatakan lain oleh Panitia BKN. 

d. Panitia tidak mengadakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) susulan bagi 

peserta yang tidak hadir sesuai dengan jadwalnya masing-masing 

(Hari/Tanggal dan Sesi) kecuali dinyatakan lain oleh Panitia BKN. 

e. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti Seleksi 

Kompetensi Bidang (SKB) sesuai jadwal (Hari/Tanggal, Sesi dan Waktu) 

masing-masing, dinyatakan gugur, kecuali dinyatakan lain oleh            

Panitia BKN. 

f. Peserta wajib berpakaian rapi, sopan, memakai sepatu dengan ketentuan 

tambahan sebagai berikut :  

 Pria  :  mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih dan 

celana panjang kain berwarna hitam, tanpa dasi 

 Wanita  : mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih dan 

rok/celana kain berwarna hitam, tanpa dasi 

 



g. Peserta wajib membaca dengan cermat, memahami, mengikuti dan 

mentaati Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi, sebagaimana terlampir. 

h. Peserta yang menggunakan orang pengganti/joki dalam mengerjakan soal-

soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), selain dikenakan sanksi seperti yang 

tercantum dalam tata tertib, juga akan dituntut sesuai dengan hukum yang 

berlaku. 

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

disampaikan pada saat tahap persiapan pelaksanaan Seleksi Kompetensi 

Bidang (SKB) di Lokasi Ujian 

 

4. Lain lain 

a. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi 

tanggung jawab peserta sendiri 

b. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah 

adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan/ 

data/ dokumen yang tidak sesuai/ tidak benar, Panitia Seleksi dapat 

menggugurkan kelulusan yang bersangkutan 

c. Kartu Peserta Ujian yang hilang atau rusak wajib dicetak kembali oleh 

yang bersangkutan, dan dilegalisir 60 menit sebelum pelaksanaan 

ujian/seleksi dan bertempat di lokasi ujian. 

d. Peserta SKB yang memiliki sertifikat pendidik, wajib melakukan 

konfirmasi ulang dan mengisi data tambahan pada blanko yang disediakan 

panitia, 60 menit sebelum pelaksanaan ujian/seleksi dan bertempat di 

lokasi ujian. 

e. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat 

f. Karena keterbatasan tempat parkir pada lokasi ujian, peserta disarankan 

menggunakan kendaraan roda dua, diantar oleh orang lain atau 

menggunakan transportasi umum untuk menuju ke lokasi ujian. 

g. Karena keterbatasan loker/tempat penyimpanan barang pada lokasi ujian, 

peserta dilarang membawa barang berharga, serta barang-barang lainnya 

yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan ujian. 

h. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga peserta disarankan untuk 

rajin memantau perkembangan informasi melalui website resmi Pemerintah 

Kabupaten Gianyar www.gianyarkab.go.id 

 

http://www.gianyarkab.go.id/



