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WALI KOTA BONTANG

PENGUMUMAN
NOMOR 800.1.2.2/40/BKPSDM

TENTANG
JADWAL SELEKSI KOMPETENSI PELAMAR UMUM

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
JABATAN FUNGSIONAL (JF) TENAGAGURU

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG FORMASI TAHUN 2022

Berkenaan dengan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pelamar Umum Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Guru
di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Formasi Tahun 2022, disampaikan hal-hal sebagai
berikut :

A. JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal dan lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi Pelamar Umum PPPK JF Tenaga
Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Formasi Tahun 2022 adalah sebagai
berikut:
1. Pelaksanaan seleksi dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) Ujian

Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
2. Tempat Uji Kompetensi (TUK) di SMA 1 Kota Bontang.
3. Seleksi diadakan selama 2 (dua) hari dalam 2 (dua) sesi pada hari Rabu dan Kamis

tanggal 18 dan 19 Januari 2023.
4. Untuk jadwal peserta per sesi dapat diakses pada akun sscasn masing-masing peserta.
5. Waktu Ujian Total 170 Menit (Kompetensi Teknis, Manajerial, Sosio Kultural dan

Wawancara)

B. SESI SELEKSI
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C. MATERI SELEKSI

D. PERSYARATAN PESERTA

1. Seleksi kompetensi dilaksanakan dengan protokol kesehatan, yaitu:
a. Setiap peserta dapat menunjukkan sertifikat vaksin lengkap (minimal sampai dosis ke

2);
b. Menerapkan protokol Kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak minimal 1,5

meter, mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer).
2. Tata tertib peserta

a. Peserta diwajibkan hadir sesuai Sesi Seleksi pada huruf B di atas sebelum waktu
pelaksanaan seleksi untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen
persyaratan peserta;

b. Wajib membawa KTP elektronik Asli dan kartu peserta seleksi untuk ditunjukkan
kepada Panitia Seleksi Instansi;

c. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;
d. Peserta menggunakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu (kaos, celana jeans dan

sandal tidak diperkenankan) yaitu sebagai berikut:
1) Pria :

a) Kemeja Putih Polos lengan panjang;
b) Celana Dasar berwarna hitam polos (karena ikat pinggang dilarang digunakan di

dalam ruangan seleksi, disarankan menggunakan celana dengan ukuran
pinggang yang bersesuaian/pas);

c) Sepatu Warna Hitam.
2) Wanita :

a) Kemeja Putih Polos lengan panjang;
b) Celana/Rok Dasar berwarna hitam polos (karena ikat pinggang dilarang

digunakan di dalam ruangan seleksi, disarankan menggunakan celana/rok
dengan ukuran pinggang yang bersesuaian/pas);

c) Bagi yang berjilbab, menggunakan jilbab warna hitam (tanpa mengenakan
aksesoris jilbab);

d) Sepatu Warna Hitam.
e. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa:

1) perhiasan dan benda berharga lainnya (kalung, gelang, anting, cincin,
jam tangan dan sebagainya);

2) senjata api/tajam atau sejenisnya;
3) buku atau catatan lainnya;
4) kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, dan alat tulis;
5) alat pendengar;
6) flashdisk;
7) kertas selain dari panitia;
8) ikat pinggang;
9) kartu identitas selain yang dipersyaratkan; dan
10)menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT UNBK.
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f. Peserta dilarang:
1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama

seleksi berlangsung;
3) keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia;
4) membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi;
5) merokok dalam ruangan seleksi; dan
6) Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun.

g. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

3. Lain-lain
a. HaI - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan

merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan;
b. Kelulusan peserta ditentukan oleh kemampuan peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang

menjanjikan kelulusan kepada para peserta dan keluarga dengan imbalan sejumlah uang
atau barang, maka dapat dipastikan hal tersebut merupakan bentuk penipuan. Peserta dan
keluarganya untuk mengabaikan hal tersebut dan agar dapat melaporkan penipuan
tersebut kepada aparat penegak hukum untuk dapat ditindak sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

c. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran,
pemberkasan, maupun setelah diangkat sebagai PPPK Guru, Pemerintah Kota Bontang
berhak membatalkan kelulusannya serta memberhentikan status sebagai PPPK Guru;

d. Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri sebelum pelaksanaan seleksi;
e. Bagi peserta seleksi yang berhalangan hadir pada waktu seleksi diwajibkan segera

melaporkan kepada panitia Seleksi Pengadaan PPPK JF Tenaga Guru di Lingkungan
Pemerintah Kota Bontang Tahun 2022 di Whatsapp dengan nomor 081254552778
selambat-lambatnya H-1 (satu hari sebelum pelaksanaan seleksi) disertai dengan bukti dan
keterangan yang dibutuhkan;

f. Penjadwalan ulang bagi peserta seleksi kompetensi akan disampaikan kemudian;
g. Peserta yang sedang hamil, menyusui dan sakit harap melapor kepada panitia;
h. Informasi lain mengenai seleksi pengadaan PPPK JF Tenaga Guru Pemerintah

Kota Bontang dapat diakses melalui:
1) Web site : https://ppid.bontangkota.go.id dan https://bkpsdm.bontangkota.go.id/
2) Instagram : ppid.bkpsdm.kotabontang
3) Facebook : Bkpsdm Kota Bontang

i. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung
jawab peserta.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Bontang
Pada tanggal 12 Januari 2023

WALI KOTA BONTANG,

BASRI RASE, S.IP

Password Qr Code : 1234
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