PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN BOGOR
Jalan Bersih Kelurahan Tengah Kec. Cibinong Telp./Fax (021) 87914275
Cibinong – 16914

HIMBAUAN PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN BOGOR FORMASI TAHUN 2019
TITIK LOKASI PUSBANG ASN BKN
Diberitahukan dengan hormat bahwa pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang
(SKB) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor Formasi Tahun
2019 dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, direncanakan akan
dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 30 September 2020 bertempat di Kantor Pusat
Pengembangan (Pusbang) ASN BKN, yang beralamat di Pandansari, Ciawi, Bogor, Jawa
Barat.
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), sebagai berikut :
1). Peserta wajib membawa Kartu Peserta Ujian Asli dan Kartu Tanda Penduduk (KTP ) Asli
/ Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli / Kartu Keluarga Asli.
2). Peserta mengenakan kemeja atas berwarna putih polos dan celana panjang/rok
berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal.
Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna putih.
3). Peserta wajib memperhatikan hal- hal sebagai berikut terkait pelaksanaan SKB dengan
Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)
yaitu:
a. Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas)
hari sebelum pelaksanaan tes;
b. Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi/tes;
c. Wajib membawa dan menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut hingga
dagu, penggunaan pelindung wajah (faceshield), serta sarung tangan;
d. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
e. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
dan/atau menggunakan handsanitizer;
f. Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu tubuh > 37,3°C diberikan tanda khusus
dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi petugas yang
wajib memakai masker, pelindung wajah (faceshield), dan sarung tangan ;
g. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti
ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
h. Wajib hadir di lokasi test paling lambat 90 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan
test dimulai;
i. Membawa alat tulis pribadi (pensil kayu bukan pensil mekanik);
j. Peserta yang membawa kendaraan roda 4 maupun roda 2 disarankan untuk langsung
menuju drop zone di rest area KM 45 sebagai fasilitas parkir yang sudah disiapkan;
k. Tutorial SKB dapat di lihat pada tautan berikut ini http://bit.ly/videotutorialSKB;
l. Skenario alur lalu lintas menuju lokasi test dapat di lihat pada tautan berikut ini
http://bit.ly/skemaskb;
m. Live Score SKB CPNS Tahun 2019 titik lokasi PUSBANG ASN BKN - Kab. Bogor akan

diumumkan H-1 pelaksanaan tes pada website dan Instagram BKPP Kabupaten Bogor.

Informasi selanjutnya akan diumumkan melalui website BKPP Kabupaten Bogor
http://bkpp.bogorkab.go.id/ dan Instagram BKPP Kabupaten Bogor (@bkppkabbogor),
demikian pengumuman himbauan ini disampaikan untuk diketahui peserta Seleksi Kompetensi
Bidang (SKB) CPNS Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Bogor, 7 September 2020
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