
 

 

PENGUMUMAN 
 

NOMOR : 420 / 1029 / DISDIKBUD / 2021 
 

TENTANG JADWAL DAN TATA TERTIB BAGI PESERTA SELEKSI GURU PEGAWAI 
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHAP II TAHUN 2021 

 
I. TAHAPAN PELAKSANAAN  

Bahwa akan dilaksanakan Seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK) Tahap II dengan jadwal tahapan sebagai berikut : 
 

No Kegiatan Jadwal 

1. Pengumuman dan Pemilihan Formasi II 15 s.d. 19 November 2021 

2. 
Pengumuman daftar peserta, waktu dan 
tempat seleksi PPPK Guru II 

2 Desember 2021 

3. Cetak kartu peserta seleksi PPPK Guru 2 s.d. 5 Desember 2021 

4. Pelaksanaan seleksi kompetensi II 7 s.d. 10 Desember 2021 

5. Pengumuman hasil seleksi kompetensi II 16 Desember 2021 

6. 
Masa sanggah II (masa pengajuan 
sanggah) 

17 s.d. 19 Desember 2021 

7. Jawab sanggah II (tanggapan sanggah) 19 s.d. 25 Desember 2021 

8. Pengumuman pasca masa sanggah II 30 Desember 2021 

9. 
Jadwal swab antigen peserta sesi 1 dan 2 
seleksi kompetensi 

Puskesmas masing-masing  
(sesuai jam kerja) 

 
II. TATA TERTIB PELAKSANAAN TES 

a. Mengingat masa pandemic Covid-19 maka peserta seleksi dianjurkan untuk 
melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi; 

b. Peserta seleksi PPPK wajib mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di 
website sscn.bkn.go.id dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti 
ujian seleksi dan paling lambat H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi wajib 
dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum 
dilakukan pemberian PIN registrasi; 

c. Berdasarkan rekomendasi Ketua Satgas Covid-19, pelaksanaan seleksi PPPK 
Tahun 2021 wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain: 
1) Melakukan swab test RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test 

antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif; 
2) Khusus untuk pelaksanaan rapid test antigen akan difasilitasi oleh Pemerintah 

Kabupaten Landak secara gratis (tidak dipungut biaya) dengan syarat 
menunjukan kartu peserta seleksi di Puskesmas masing-masing peserta 
berdomisili; 

3) Peserta diijinkan melakukan swab test RT PCR atau rapid test antigen pada 
fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta selain 2 (dua) tempat 
yang sudah disediakan pada angka 1 (satu) diatas dengan syarat tempat tes 
tersebut sudah memiliki ijin penerbitan hasil pemeriksaan RT PCR dan Rapid 
Diagnostic Test Antigen dan memakai biaya mandiri; 

4) Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain di 
bagian luar (double masker); 

5) Peserta wajib jaga jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter; 
6) Peserta wajib cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer yang sudah disediakan 

panitia.    
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d. Peserta wajib hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum tes dimulai; 
e. Peserta tidak diperkenankan mampir dan/atau berada ke tempat lain selain ke 

tempat seleksi; 
f. Bagi pengantar peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan; 
g. Bagi pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar 

lokasi seleksi; 
h. Peserta membawa alat tulis pribadi berupa pensil kayu (bukan pensil mekanik); 
i. Peserta seleksi akan diukur suhu tubuhnya sebelum memasuki ruang registrasi; 
j. Peserta yang suhu tubuhnya >- 37,3 C (dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan 

jarak 5 (lima) menit ditempatkan pada tempat yang ditentukan; 
k. Peserta dengan hasil pengukuran suhu > 37,3 C diberikan tanda khusus dan 

mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugas 
yang wajib memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, masker dan pelindung 
wajah (faceshield); 

l. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian 
mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan pemerintah; 

m. Peserta wajib membawa: 
1) Formulir deklarasi sehat; 
2) Bukti hasil swab RT PCR atau Rapid Tes Antigen yang dikeluarkan oleh fasilitas 

pelayanan kesehatan yang sudah memiliki ijin penerbitan hasil pemeriksaan RT 
PCR dan Rapid Diagnostic Tes Antigen (surat keterangan); 

3) Kartu peserta tes; 
4) KTP asli/surat keterangan kependudukan dan menunjukkannya pada panitia 

untuk disahkan. Dalam kondisi tertentu, maka peserta dapat menunjukkan surat 
keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.   

n. Panitia seleksi instansi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum 
pelaksanan dimulai dan PIN registrasi akan ditutup 5 menit sebelum ujian dimulai; 

o. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta; 
p. Peserta menggunakan pakaian rapi dan sopan (celana panjang/rok hitam) dan 

atasan wajib memakai kemeja warna putih; 
q. Peserta wajib menggunakan alas kaki berupa sepatu (dilarang menggunakan 

sendal/sepatu sendal); 
r. Peserta hanya diperbolehkan membawa alat tulis berupa pensil, kartu peserta ujian 

dan KTP/surat keterangan perekaman kependudukan dari Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil ke dalam ruangan tes (kertas buram disediakan oleh panitia). Peserta 
di dalam ruangan sterilsasi dan ruangan tes dilarang: 
1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes; 
2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia 

selama ujian; 
3) keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia; 
4) membawa kalkulator, handphone, smartphone, jam tangan dan smartwatch; 
5) membawa makanan dan minuman; 
6) membawa senjata api/tajam atau sejenisnya. 

s. Jika pada hari pelaksanaan ujian peserta dinyatakan positif Covid-19 maka peserta 
melapor ke panitia seleksi; 

t. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan 
dianggap gugur; 

u. Tidak ada susulan untuk peserta yang terlambat, tidak tahu jadwal atau salah 
melihat jadwal, kecuali ada perubahan jadwal dari pusat; 

v. Sanksi: 
Bagi peserta yang melanggar tata tertib diberikan sanksi berupa teguran lisan oleh 
panitia sampai dengan dibatalkan (dianggap gugur) sebagai peserta tes. 

 
III.  LAIN-LAIN 

a. Hasil seleksi akan diumumkan di akun masing-masing peserta tes; 
b. Kelalaian dan/atau kegagalan dalam memahami informasi menjadi tanggung jawab 

peserta; 
 
 
 
 
 
 
 
 



c. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan 
merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan oleh pejabat yang 
berwenang. 
 

 
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan. 

 
 

   Ngabang, 03 Desember 2021 
    
   a.n. BUPATI LANDAK 

Sekretaris Daerah, 
 
 
 

VINSENSIUS, S.Sos, M.MA. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19680122 198908 1 001 
 

 
Tembusan : 
1. Bupati Landak di Ngabang; 
2. Wakil Bupati Landak di Ngabang. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


