
   

 

 

 

 

 

 

PENGUMUMAN 
NOMOR : 800/1018/BKPSDMD/III/2023 

 

JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI 

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TEKNIS DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 

TAHUN ANGGARAN 2022 
 

 

Berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN, Nomor: 2212/B-KS.04.01/SD/K/2023, 

tanggal 2 Maret 2023, Hal: Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan 

PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022, dan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi 

Kepegawaian BKN, Nomor: 2270/B- KS.04.01/SD/E/2023, tanggal 6 Maret 2023, Hal: 

Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022, 

bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pelamar  PPPK  Teknis  yang  dinyatakan  lulus  seleksi  administrasi  berhak 

mengikuti Seleksi Kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test 

(CAT). 

2. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan CAT dengan rincian nama peserta, 

jadwal, dan l okasi pelaksanaan sebagaimana terdapat pada Lampiran 

Pengumuman ini 

3. Ketentuan bagi peserta saat melaksanakan ujian Seleksi Kompetensi 

dengan CAT adalah sebagai berikut: 

a. Peserta wajib hadir 90 menit sebelum pelaksanaan seleksi sesuai dengan 

sesi ujian. 

b. Peserta wajib memakai pakaian dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak; 

2) Celana panjang / rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans); 

3) Jilbab berwarna hitam (bagi yang menggunakan jilbab); dan 

4) Sepatu berwarna hitam tertutup. 

c. Peserta seleksi wajib menggunakan masker. 

d. Peserta seleksi membawa kelengkapan yang dipersyaratkan yaitu: 

1. Kartu Peserta Ujian yang dicetak melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/; 

2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP) asli atau Surat Keterangan asli 

telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan 

3. Alat tulis pribadi (pensil kayu). 

e. Bagi peserta seleksi yang menggunakan masker, dalam pemeriksaan 

kelengkapan yang dipersyaratkan, peserta seleksi membuka masker agar 

panitia dapat melakukan verifikasi kecocokan wajah dengan identitas 

pelamar. 
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f. Peserta seleksi melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN registrasi. 

g. Peserta seleksi melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang 

ditentukan. 

h. Peserta seleksi menunggu di ruang tunggu steril. 

i. Peserta seleksi selama mengikuti seleksi dengan CAT BKN, wajib melapor 

apabila ada keluhan kesehatan. 

j. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa: 

1) buku atau catatan lainnya; 

2) kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan; 

3) senjata api/tajam atau sejenisnya; dan 

4) menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT. 

k. Peserta dilarang: 

1) memarkir kendaraan pribadi di lokasi pelaksanaan tes; 

2) bertanya/berbicara  dengan  sesama  peserta  tes  selama  seleksi 

berlangsung; 

3) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin 

panitia selama seleksi berlangsung; 

4) keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia; 

5) membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; 

6) merokok dalam ruangan seleksi; dan 

7) menyebarkan soal seleksi melalui media apapun 

l. Peserta   seleksi   dapat   keluar   dari   ruangan  seleksi,   apabila   sudah 

menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya serta 

meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN. 

m. Peserta seleksi setelah mengambil barang yang dititipkan di tempat 

penitipan secara tertib, segera meninggalkan lokasi seleksi. 

n. Hasil seleksi CAT secara live scoring dapat dilihat melalui media online 

streaming. 

5. Ketentuan bagi pengantar peserta seleksi adalah sebagai berikut: 

a. Pengantar peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan. 

b. Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar 

lokasi seleksi. 

6. Panitia akan membatalkan keikutsertaan peserta seleksi dan menyatakan gugur 

bagi peserta yang dengan alasan apapun dengan kondisi salah satu antara lain: 

a. terlambat hadir atau tidak hadir. 

b. tidak membawa dan tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta Ujian. 

c. tidak membawa dan tidak dapat menunjukkan eKTP asli atau Surat Keterangan 

asli telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). 

d. tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan 

e. Kelalaian  peserta  dalam  membaca  dan  memahami  pengumuman  

menjadi tanggung jawab peserta. 
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