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PENGUMUMAN
Nemer: 15279/UN14,II/KP/2018

Berdasarkan Pengumuman dari Panitia Seleksi CPNS Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi surat Nomor 60495/ A2.1/KP/2018 tanggal 7 Desember
2018, bersama ini diumumkan nama - nama yang telah dinyatakan lulus Seleksi
Kompetensi Dasar di Universitas Udayana seperti daftar terlampir.
Selanjutnya peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar agar
mengikuti Ujian Seleksi Kompetensi Bidang meliputi ujian : Tes Keahlian
(Kemampuan Bidang), Tes Wawancara, Tes Praktik Mengajar, dan penyerahan hasil
Tes Kesehatan denganjadwal pelaksanaan sebagai berikut:
I. Tes Keahlian (Kemampuan Bidang) dan penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan
dari Dokter Pemerintah (Puskesmas/ Rumah Sakitj dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

: Kamis, 13 Desember 2018
: 08.00 Wita - selesai
: Gedung Pascasrujana Universitas Udayana
Jalan PB. Sudirman Denpasar

II. Tes Wawancara dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

: Jumat, 14 Desember 2018
: 08.00 Wita - selesai
: Gedung Pascasrujana Universitas Udayana
Jalan PB. Sudirman Denpasar

III. Praktik Mengajar dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

: Sabtu, 15 Desember 2018
: 08.00 Wita - selesai
: Gedung Pascasrujana Universitas Udayana
Jalan PB. Sudirman Denpasar

Hal- hal yang perlu disiapkan dan diperhatikan oleh peserta ujian sebagai berikut :
1. Dalam tes praktik mengajar untuk disiapkan Satuan Acara Perkuliahan (SAP)
dengan materi sesuai dengan kualifikasi atau Program Studi yang dilamar. SAP
minimal memuat komponen - komponen:
- Identitas Mata Kuliah
- Tujuan Perkuliahan

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Standar Kompetensi
Pokok-pokok materi
Media/ Strategi/ Model
Penilaian
- Alokasi Waktu 30 Menit
Media presentasi praktik mengajar berupa power point dan sejenisnya;
Pelamar agar membawa alat tulis seperti: Pensil 2B, bolpoint dan penghapus;
Pelamar membawa hasil pemeriksaan kesehatan secara mandiri pada rumah
sakit pemerintah/ puskesmas terdekat (yang paling mudah dijangkau). Hasil
pemeriksaan kesehatan harus mencantumkan riwayat penyakit yang pernah
diderita (jika mempunyai riwayat penyakit);
Pada saat pelaksanaan SKB, pelamar wajib:
Membawa Kartu Peserta Ujian yang dapat dicetak pada akun SSCN
pelamar, Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
Membawa KTP asli atau surat keterangan pengganti identitas yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang.
membawa dokumen seperti : Foto copy Ijazah, Foto copy Transkrip Nilai,
Riwayat Hidup atau Curriculum Vitae yang ditulis tangan sendiri dengan
tinta hitam yang memuat data diri, data keluarga (suami/istri, anak,
orangtua), riwayat pendidikan, riwayat peketjaan, pengalaman organisasi,
dan prestasi yang pemah diraih dan dokumen lainnya yang sesuai dengan
kompetensi yang dilamar.
Pelamar agar menggunakan pakaian rapih dan sopan yaitu :
a. Pria: Kemeja wama putih polos lengan panjang, celana panjang wama
hitam dan memakai sepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak
diperkenankan)
b. Wanita: kemeja wama putih polos lengan panjang, celana panjang/rok
wama hitam, kerudung wama hitam (jika menggunakan) dan memakai
sepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan)
Hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai.
Pelamar wajib mengikuti seluruh tahapan tes dan mengisi daftar hadir yang
telah disiapkan oleh Panitia. Pelamar yang tidak hadir dan/ atau tidak
mengikuti tahapan SKB dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang
telah ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi pelamar selama mengikuti SKB
ditanggung pelamar masing-masing;
Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai
atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun
setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka kelulusan yang bersangkutan
dinyatakan batal dan/atau diberhentikan sebagai CPNS/PNS;
Pelamar dimohon untuk mewaspadai tawaran/janji dari oknum tertentu yang
menjanjikan dapat membantu kelulusan pada tahap seleksi dan/atau untuk

diangkat menjadi CPNS, serta dimohon untuk melaporkan hal tersebut kepada
panitia seleksi melalui https:/ /itjen.ristekdikti.go.id;
9. Pelamar CPNS di lingkungan universitas Udayana untuk selalu memperhatikan
pengumuman pada https:/ /cpns.ristekdikti.go.id dan https:/ /www.unud.ac.id
10. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi
tanggungjawab pelamar.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
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