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PENGUMUMAN 
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TENTANG 

LOKASI, JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPTENSI 

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) 

TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara 

Nomor: 41964/B-KS.04.01/SD/E/2022 tanggal 2 Desember 2022 hal Penyampaian Jadwal 

Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022, diumumkan hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 menggunakan sistem 

Computer Assisted Test (CAT) BKN dengan lokasi ujian sesuai pilihan pelamar saat 

pendaftaran dan tercantum pada Kartu Peserta Seleksi masing-masing dengan alamat 

sebagai berikut: 

 

No. Lokasi Ujian Alamat 

1 Poltekes Kemenkes Aceh 
Jl. Soekarno - Hatta, Gp. Lagang, Kec. Darul 

Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 

2 Kantor Regional XIII BKN Aceh 
Jl. Iskandar Muda, Gp. Gani, Kec. Ingin 

Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 

3 Gedung Serba Guna IAIN Lhokseumawe 
Jl. Medan Banda Aceh, Gp. Alue Awe, Kec. 

Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh 

 

2. Jadwal Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 berdasarkan lokasi ujian dan pembagian sesi 

masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini; 

 

3. Ketentuan Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK untuk Tenaga Kesehatan di lingkungan 

Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 terdiri dari sebagai berikut: 

a. Penerapan protokol kesehatan: 

1) Peserta seleksi DIWAJIBKAN menunjukkan Sertifikat Vaksin minimal dosis 2, jika 

belum vaksin dosis 2 wajib menununjukkan hasil swab antigen satu hari sebelum 

mengikuti ujian; 

2) Peserta seleksi DIWAJIBKAN mematuhi protokol kesehatan 3 M (memakai masker, 

menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer); 

3) Peserta WAJIB diukur suhu tubuhnya. Bagi peserta yang hasil pengukuran suhu 

tubuhnya ≥ 37,3°C dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan 

jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang 



ditentukan. Jika hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh ≥ 

37,3°C, maka peserta diperiksa oleh Tim Kesehatan. 

b. Kewajiban bagi peserta ujian terdiri dari: 

1) WAJIB menggunakan pakaian dengan ketentuan sebagai berikut: 

i. Bagi Laki-laki, menggunakan kemeja berwarna putih polos lengan panjang, 

celana kain hitam dan sepatu formal berwarna hitam (baju kaos, celana jeans 

dan sandal tidak diperkenankan); 
 

ii. Bagi Perempuan, menggunakan kemeja berwarna putih polos lengan panjang, 

rok kain hitam, jilbab berwarna hitam dan sepatu formal berwarna hitam (baju 

kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan). 

 

2) WAJIB membawa: 

i. KTP elektronik Asli atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku; 
 

ii. Kartu Peserta Seleksi yang dicetak melalui akun masing-masing peserta pada 

website https://sscasn.bkn.go.id dengan printer berkualitas baik agar pas foto 

dan barcode dapat terbaca pada saat registrasi; 
 

iii. Formulir Deklarasi/Pernyataan Sehat yang telah diisi dan dicetak melalui 

akun masing-masing peserta pada website https://sscasn.bkn.go.id dalam 

kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian dan paling lambat 

pada H-1 sebelum ujian; 
 

iv. Pensil kayu (bukan pensil mekanik). 

 

3) WAJIB hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum pelaksanaan seleksi 

kompetensi dimulai sesuai jadwal pembagian sesi masing-masing peserta untuk: 

i. Pemeriksaan suhu badan dan Scan QR Code PeduliLindungi dengan status 

vaksinasi lengkap (sampai dosis ke 2); 

ii. Pemeriksaan kelengkapan dokumen peserta; 

iii. Pemberian pin registrasi kepada peserta; 

iv. Penitipan barang peserta; 

v. Pemeriksaan badan (body checking);  

vi. Menunggu di ruang steril; 

vii. Mengikuti pengarahan dari Tim Pelaksana CAT BKN. 

 

4) WAJIB menerapkan menerapkan protokol kesehatan (memakai masker, menjaga 

jarak dan mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer). 

 

c. Larangan bagi peserta ujian terdiri dari: 

1) DILARANG membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan, kalung, cincin, anting, 

bros, kalkulator, dan peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, 

handphone atau alat komunikasi lainnya, kamera dalam bentuk apapun, serta 

senjata api/tajam atau sejenisnya; 
 

2) DILARANG membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan ujian CAT; 
 

3) DILARANG menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT; 
 

4) DILARANG bertanya atau berbicara dengan sesama peserta dan menerima/ 

memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain selama ujian berlangsung; 



 

5) DILARANG keluar ruangan ujian CAT, kecuali memperoleh izin dari Panitia; 
 

6) DILARANG merokok di lingkungan lokasi ujian. 

 

d. Sanksi bagi peserta ujian terdiri dari: 

1) Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi yang telah ditentukan tidak 

diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur; 
 

2) Peserta yang tidak membawa dokumen yang telah ditentukan tidak diperkenankan 

masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur; 
 

3) Peserta yang tidak melaksanakan ketentuan kewajiban dan/atau melanggar 

ketentuan larangan yang telah ditentukan tidak diperkenankan mengikuti seleksi 

atau dibatalkan sebagai peserta seleksi atau dianggap gugur. 

 

4. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri, apabila diketahui dan dapat 

dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses 

sesuai hukum yang berlaku serta digugurkan kelulusannya; 

 

5. Para peserta diharapkan terus memantau informasi melalui website 

https://bkpsdm.pidiejayakab.go.id/; 

 

6. Kelalaian peserta dalam membaca, memahami dan memantau pengumuman menjadi 

tanggung jawab peserta. 

 

Demikian disampaikan untuk dipedomani. 

 

Meureudu, 6      Desember     2022 M 

12  Jumadil Awal  1444 H 

 

 

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH 

PENGADAAN PPPK KABUPATEN PIDIE JAYA  
 

    
dto. 

 
           

cIr. JAILANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alamat: Komplek Perkantoran Bupati Pidie Jaya Cot Trieng, Telp. (0653) 51283, Fax. (0653) 51283, 

Kode Pos 24186 Meureudu 


