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TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2O1B

Cirebon, 14 Desember 2018

Menindaklanjuti pengumuman Sekretriat lenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor :
P=36111/SJ/B.II/Kp.00.Ul2l20l9 tanggal 10 Desember 2018 tentang Hasil Kompetensi Dasar dan peserta yang
Berhak Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Republik
Indonesia Tahun Anggaran 2018, dengan ini kami sampaikan Jadwal Seleksi kompetensi Bidang sebagai berikut :

1. Pendaftaran Ujian SKB akan dilaksanakan
Tanggal

:
:
:

pada

:

Senin/17 Desember 2018
06.30. s.d. 08.00 WIB
Gedung Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
wajib
mengikuti seluruh tahapan dan ketentuan sebagai berikut:
Peserta SKB
Wajib mengikuti setiap ta ha pan seleksi kompetensi bidang (SKB) sesuai dengan jadwal, waktu
dan tempat seleksi yang ditetapkan, dan peserta wajib hadir 90 (sembilan puluh) menit sebelum
Hari/

Jam
Tempat
2.
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.

i.
3.

SKB dimulai.

Pelaksanaan SKB Ujian Psikotest akan dilaksankaan pada
Senin/17 Desember 2018
Hari/

Tanggal :
:
Jam
:
Tempat

:

08.00. s.d. 11.00 WIB

Gedung Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
JadWal, waktu dan sistem pelaksanaan tes praktek kerja dan wawancara akan diatur
berdasarkan kebijakan tim penguji Kementerian Agama Pusat.

Materi dan bobot SKB sebagai berikut

lebih lanjut

:

1) Psikotes dengan bobot 300/o
2) Praktek Kerja dengan bobot 35olo
3) Wawancara dengan bobot 35olo

Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti salah satu atau seluruh
tahapan SKB dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka
dinyatakan gugur;
Pada saat SKB pesefta wajib membawa
1) Kaftu Pesefta Ujian
2) e-KTP asli atau asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan SipillKecamatan bagi yang memiliki e-KTP.
3) Bagi peserta yang tidak membawa KTP asli karena hilang, wajib menunjukkan Kaftu Keluarga
Asli yang Mencantumkan NIK sesuai dengan yang terdaftar diSSCN BKN.
4) Bagi peserta yang NiK pada KTP-nya berbeda dengan NiK pada kartu Peserta Ujian, wajib
melampirkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan serta
wajib membawa asli identitas lain sepefti SIM, Paspor
Sela in persyaratan pada poin 6, pesefta juga dipersyaratkan untuk membawa :
1) Membawa portofolio (format terlampir/bukti karya/prestasi seperti piagam penghargaan, Jurnal
Internasional, karya tulis dan lain-lain)
2) Membawa perlengkapan a lat tulis, Pensil 2b dan Papan Kerja
Pesefta SKB yang pada saat seleksi tidak membawa dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada
point f tidak dapat mengikuti ujian SKB.
f, peserta juga dipersyaratkan untuk membawa :
1) Membawa portofolio (format terlampir/bukti karya/prestasi seperti piagam penghargaan, Jurnal
Internasional, karya tulis dan lain-lain)
2) Membawa perlengkapan alat tulis, Pensil 2b dan Papan Kerja,
Selain persyaratan pada point

Ketentuan Pakaian,
atasan kemeja putih polos, celana panjang berbahan kain warna gelap polos, dan
a.
menggunakan sepatu (Rapi dan sopan).

Pria :
b. Wanita :

atasan kemeja putih polos, rok panjang/sopan berbahan kain warna gelap polos,
menggunakan sepatu (rapi dan sopan), bagi yang berkerudung gelap polos.

4.

Lain-lain :
Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu dihimbau
agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu
kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam

a.
b.

bentuk apa pun.

b.

Apabila pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta/ketentuan atau
melakukan manipulasi data maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang
bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS

c. Apabila pelamar

terbukti memiliki pemahaman keagamaan yang menyimpang dan tidak

komitmen kebangsaan yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan

memiliki

a.
b.

diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta
penetapan/keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Agama tahun 2018 bersifat Final dan
tidak dapat diganggu gugat.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

n CPNS IAIN

rjati Cirebon

FORMULIR PORTOFOLIO
SELEKSI KOMPETENSI BIDAI\G (SKB) PENGADAAN CPNS
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2018
Identitas Peserta

:

No Peserta
Nama Peserta

NIDN

(Khusus Dosen)

Jabatan Fungsional

(Khusus Dosen)

Akun Media Sosial

1. Facebook
2. Twitter
3. Instagram
Buku yang dibaca:

l.
2.
J.

Website/situs yang paling sering dikunjungi:
1.

2.
a

J.

Karya/Prestasi Diri:

I
2
J

Aktif di lembaga pendidikan, organisasi masyarakat/keagamaan/profesi/senrlbtdaya,
kegi atan kemasyarakatan

danJatau

:

1.

2.
1

J.

Cirebon,
Pelamar,

Desember 2018

