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PASARWAJO

PENGUMUMAN
Nomor : 800/32001
TENTANG
PERSIAPAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
FORMASI TAHUN 2019
Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/611/M.SM.01.00/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Rencana Pelaksanaan SKB Seleksi
Calon Pegaai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegaaian
Negara Nomor 17/SE/VII/2020 tanggal 02 Juli 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), maka dengan
ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1) Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dan berhak mengikuti
Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) dengan kode (P/L) berdasarkan Pengumuman Ketua Panitia
Seleksi Calon Pegaai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Buton Nomor 800/1204 tanggal
20 Maret 2020 tentang Hasil Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Peserta
Yang Berhak Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Formasi Tahun 2019 (dapat dicek melalui link
https://drive.google.com/file/d/1sBPH049pudYW4zr_xDHgB0Yq5-DpBxu9/view?usp=sharing),
diwajibkan :
a. Memilih lokasi ujian dan mengisi alamat lokasi domisili peserta melalui akun SSCN masingmasing. Peserta dapat melakukan perubahan lokasi ujian paling banyak 3 (tiga) kali paling
lambat tanggal 07 Agustus 2020;
b. Mencetak Kartu Ujian SKB melalui akun SSCN masing-masing, mulai tanggal 08 Agustus
2020.
2) Ketentuan bagi peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) :
a. Peserta diharapkan melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari sebelum jadwal
pelaksanaan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) di daerah tempat peserta memilih
mengikuti ujian SKB;
b. Peserta tidak diperkenankan mampir/berkunjung ketempat lain selain tempat pelaksanaan
SKB;
c. Peserta wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dengan menggunakan masker
yang menutupi hidung, mulut hingga dagu, direkomendasikan menggunakan pelindung
wajah (faceshield) dan masker sebagai pelindung tambahan;
d. Peserta wajib menerapkan jaga jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter dengan
orang lain baik di tempat umum maupun dalam area tempat pelaksanaan SKB sesuai
ketentuan Tim Gugus Tugas COVID 19 Kabupaten Buton;
e. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
dan/atau menggunakan handsanitizer;
f. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya;
g. Peserta yang suhu tubuhnya ≥ 37,3˚C, akan dilakukan pengukuran suhu sebanyak 2 (dua)
kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit, ditempatkan pada tempat yang ditentukan;
h. Peserta yang suhu tubuhnya < 37,3˚C langsung ke bagian registrasi untuk diperiksa
kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan penganti KTP asli yang
masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang
berwenang dan Kartu Peserta Seleksi (Pansel Instansi dalam memeriksa kelengkapan
dokumen Peserta Seleksi tanpa kontak fisik/menjaga jaga jarak minimal 1 (satu) meter);
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j.
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Bagi Peserta yang hasil pemeriksaan kedua tetap memiliki suhu tubuh ≥ 37,3˚C
sebagaimana pada huruf g berlaku ketentuan sebagai berikut :
1) Peserta tetap mengikuti seleksi sesuai prosedur bagi peserta yang memiliki suhu tubuh
< 37,3˚C dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi khusus;Peserta dilakukan
pemeriksaan oleh tim kesehatan, apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta
dapat mengikuti seleksi, maka peserta mengikuti seleksi pada sesi yang bersangkutan.
Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka
peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan satu hari
setelah jadwal akhir seleksi untuk instansi yang bersangkutan. Dan apabila peserta
seleksi tersebut tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi
tersebut dianggap gugur.
Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti
ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
Pengantar dan/atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area
pelaksanaan seleksi untuk menghindari kerumunan;
Akuntabilitas nilai hasil seleksi CAT secara livescoring tetap ditayangkan di lokasi seleksi
dan dapat disaksikan secara live oleh masyarakat melalui media online streaming;
Peserta membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik) dan dokumen yang dipersyaratkan
seperti KTP asli/Surat Keterangan penganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga
Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi;

3) Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Buton Formasi
Tahun 2019, menggunakan Sistem CAT (Computer asissted Test) Badan Kepegawaian Negara;
4) Jadwal dan lokasi pelaksanaan SKB akan diumumkan kemudian melalui akun resmi Twitter dan
facebook milik BKPSDM Kabupaten Buton;
5) Lain-lain :
a. Informasi terkait kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buton
Formasi Tahun 2019 pada website resmi milik Pemerintah Kabupaten Buton dengan alamat
https://www.butonkab.go.id;
b. Untuk informasi yang kurang jelas dapat menhubungi panitia melalui email
bkppd.butonkab@gmail.com;
c. Sebagai pencegahan penularan virus corona, maka panitia tidak menerima titipan barang
dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang milik peserta, oleh karenanya peserta
diharapkan tidak membawa barang apapun selain alat tulis dan dokumen yang
dipersyaratkan di lokasi ujian;
d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung
jawab peserta;
e. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegaai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Formasi Tahun 2019 TIDAK DIPUNGUT
BIAYA.
Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan
terimakasih
Pasarwajo, 27 Januari 2020
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