
Nomor : 8'1 0/983/BKPSDM

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
PENYELENGGARAAN PENERIi'AAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN) PADA

PETIERINTAH KABUPATEN MAROS
FORi'ASI TAHUN 2Ot9

Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang bagi pelamar yang

dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Pengumuman Nomor: 810/918/BKPSDM tanggal 30 Juli 2020 Tentang Jadwal dan Protokol
Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CASN pada Pemerintah Kabupaten Maros Formasi Tahun
2019, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
l. Pelamar yang memenuhi Nilai Ambang Batas (Passrng Grade) dan berhak mengikuti

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan Sysfem Computer Assr'sfed i.est (CAT)

berdasarkan jadwal pada dan titik lokasi tes yang tertera pada Lampiran pengumuman ini

ll. Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan pada tanggal 'l-8 September 2020

sesuai dengan titik lokasi yang dipilih oleh pelamar sebagaimana tercantum pada lampiran

pengumuman ini;

lll. Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Pelaksanaan SKB:

1 Peserta mengikuti seleksi dengan metode CAT BKN sesuai Protokol Kesehatan
Pencegahan dan Pengendalian COVID- 19;

Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri 14 (empat belas) hari

sebelum pelaksanaan seleksi;
Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi;

Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;

Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir

dan/atau menggunakan handsanitizer,
Sebelum berangt<at peserta diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan cuci rambut)

se(a menjaga kebersihan;
Menyiapkin dokumen yang diperlukan agar dapat sampai pada lokasi tes dan

mengikuti seleksi;
Pesirta seleksi wajib hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi

dimulai;
Peserta datang ke lokasi seleksi dengan memakai masker menutupi hidung dan mulut

hingga dagu;
eadipeng-antar peserta seleksi berhenti di drop zoneyang sudah ditentukan;
peiglnta-'r peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi

seleksi,
Kepolisian Republik lndonesia yang ditugaskan memastikan tidak ada kerumunan

pengantar dan peserta di sekitar lokasi seleksi;
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Peserta wajib diukur suhu tubuhnya;
a. Peserta yang suhu tubuhnya > 37,3oC ( dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan

jarak 5 menit) ditempatkan pada tempat yang ditentukan;
b. Peserta yang suhu tubuhnya < 37,3oC langsung ke bagian registrasi untuk

diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan ( e-KTP asli/Surat Keterangan
pengganti e-KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli dan Kartu peserta
Seleksi);

Dalam pemeriksaan kelengkapan yang dipersyaratkan seperti e- KTp aslilsurat
Keterangan penganti e-KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli, Kartu
Peserta Seleksi, Peserta membuka masker untuk memastikan bahwa peserta yang
datang adalah peserta yang mendaftar;
Peserta melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN Registrasi;
Peserta melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan
tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
Peserta membawa alat tulis pribadi berupa pensil kayu (bukan pensil mekanik);
Petugas melakukan pemeriksaan atau check body menggunakan alat meta! detector
dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker ;

Jika ada hal yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan
dengan meminimalisir kontak fisik;
Panitia menyemprotkan handsanitizer ke tangan peserta sebelum diarahkan ke ruang
tunggu steril,
Peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu)
meter;
Tim Pelaksana CAT BKN dalam mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan
seleksi tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan untuk kertas buram sekali pakai
akan disediakan oleh Tim Pelaksana CAT BKN;
Peserta selama melaksanakan seleksi dengan CAT BKN, apabila ada keluhan
kesehatan agar melaporkan diri ke panitia;
Peserta Seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal-
soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1

(satu) meter serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
Peserta mengambil barang yang dilitip di tempat yang ditentukan dan langsung
meninggalkan lokasi seleksi;
Hasil seleksi CAT secara livescoing dapat dilihat melalui media online streaming', link
dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi;
Hasil seleksi CAT persesi yang dicetak akan diunggah di situs web www. maroskab.
go.id;
Hasil per-sesi yang dicetak, tidak ditempel di papan pengumuman; dan
Bagi Peserta yang hasil pemeriksaan kedua tetap memiliki suhu tubuh > 37,3oC

sebagaimana pada angka 13 huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Peserta tetap mengikuti seleksi sesuai prosedur bagi peserta yang memiliki suhu

tubuh < 37,3oC dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi khusus;

b. 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.
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4. Peserta mencetak kartu ujian SKB dan membubuhkan tanda tangan pada kolom
yang tersedia;

5. Peserta mencetak sendiri nomor urut dada dengan menggunakan ke(as karton
jilid sesuai warna sesi sebanyak 1 (satu) lembar, sebagaimana format yang

disediakan untuk ditempel dengan isolasi/selotip timbal balik ( double tape) pada

bagian dada sebelah kanan sebagai nomor urut (sesl / kertas karton jilid wama
kuning, sesi ll kertas karton jilid wama biru muda, sesi lll kertas karton jilid wama
putih)

6. Terdapat 3 (tiga) sesi jadwal ujian sebagai berikut :

7. Peserta mendengarkan pengarahan panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai;

8. Mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu '

Sesi Waktu*) Durasi Keterangan
90 Menit 1. Registrasi dan Pemberian Pin Peserta

2. Penitipan barang
3. Body checking
4. Peserla masuk ruang tunggu steril

06.30 - 08.00

Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang
uiian

08.00 - 08.30

90 Menit Uiian SKB08.30 - 10.00

1. Registrasi dan Pemberian Pin Peserta
2. Penitipan barang
3. Body checking
4. Peserta masuk tu u steril

90 Menit09.30 - 1'1.00

Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang
u n

30 Menit11.00-11.30

ian SKB90 Menit

il

Pe rotan Desinfektan
1. Registrasi dan Pemberian Pin Peserta
2. Penitipan barang
3. Body checking
4. Peserta masuk ruan tu u steril

90 Menit12.30 - 14.00

30 Menit Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang
u an

il

14.00 -'t4.s0

U ian SKB90 Menit14.30 - 16.00
DesinfeKanPe

aikan de dwal/zona wakfu setem* Hara n

lV. Tata Tertib Tes:
a. Kewajiban Bagi Peserta:

1. Hadir di lokasi tes paling lambat 60 ( enam puluh) menit sebelum tes dimulai;
2. Mengisi daftar hadir/registrasi yang telah disiapkan oleh Panitia;
3. Peserta ujian wajib menggunakan pakaian :

Pria : Kemeja putih polos tanpa corak, celana kain panjang warna hitam
(celana jeans tidak diperkenankan) sepatu tertutup/pantofel
warna hitam ( sendal sepatu dan sepatu olah raga tidak
diperkenankan);

Wanita : Kemeja putih polos lengan panjang, rok kain wama hitam, jilbab
polos hitam (bagi yang menggunakan) dan sepatu
tertutup/pantofel warna hitam.

30 Menit

Penyemprotan Desinfektan

,t 1.30 - 13.00



b. Larangan bagi peserta:
1 . Membawa buku-buku dan catatan lainnya, membawa kalkulator, telepon

genggam atau alat komunikasi lainnya, kamera dalam bentuk apapun, jam

tangan, pulpen, accessories/perhiasan (kalung, cincin, gelang, anting-anting,
penjepit jilbab/bross, ikat pinggang, topi, kacamata gayalstyle bukan ukuran)

2. Membawa makanan dan minuman;
3. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
4. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;

5. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia

selama tes berlangsung;
6. Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia/petugas;

7. Merokok dalam ruangan.

c. Sanksi bagi Peserta
1. Peserta yang terlambat pada saat tes di mulai tidak diperkenankan masuk

untuk mengikuti tes dan dianggap gugur;

2. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan

seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan , maka

dinyatakan gugur;

3. Peserta yang tidak mampu menunjukkan kartu tanda peserta ujian dan

KTP/Surat Keterangan Perekaman E-KTP, maka panitia berhak membatalkan
keikutsertaan peserta Pada SKB.

V. Dihimbau kepada seluruh peserta sKB untuk mengakses laman website

https:// www.maroskab.go.id; akun media sosial Facebook pada grup lnfo CASN

Kab. Maros 2019 secara periodik dan berkala untuk mendapatkan informasi

terbaru dan bergabung pada Grup Telegram SKB KAB. MAROS 2020 '

Vl. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi

tanggung jawab Peserta.
Vll. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang

menjanjikankelulusandenganmotifapapun,makahaltersebutmerupakan
tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab panitia'

Vlll. seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi calon Aparatur Sipil Negara

Pemerintah Kabupaten Maros TIDAK DIPUNGUT BIAYA'

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui'

Maros, 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH SELAKU
PANITIA PENYELENGGARA

IMAAN CASN KABUPAT EN MAROS
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: Pembina Utama MadYa

80924 1996121001

Tembusan :

i. 'GpIil 
Kantor negional lV BKN Makassar di Makassar;

2. Bupati Maros di Maros:
3. Ketua DPRO Kab.Maros di Maros;

4. lnspektur Kab.Maros di Maros.
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