
Sehubungan dengan akan dilaksanakan seleksi kompetensi Calon Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Jabatan Fungsional Guru formasi 

pelamar umum (P4) kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Mengunduh dan mencetak Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2022 melalui akun 

SSCASN masing-masing; 
2. Mengakses laman https://gurupppk.kemdikbud.go.id/pelamar umum/ 

mendapatkan informasi lokasi dan waktu Seleksi kompetensi dengan 
menggunakan NIK dan Nomor Peserta Ujian yang ada pada Kartu Peserta Ujian 

Seleksi CASN 2022; 
3. Pelamar yang tidak dapat mencetak Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2022 dan 

tidak mendapatkan lokasi dan waktu seleksi komptensi artinya tidak mendapat 

formasi; 
4. Peserta hadir di lokasi seleksi paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum 

pelaksanaan seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan 

kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; 
5. Peserta yang terlambat hadir pada saat seleksi telah dimulai tidak 

diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur; 
6. Pada saat seleksi kompetensi, peserta wajib: 

a. Membawa Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2022; 
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli / surat keterangan asli telah melakukan 

perekaman data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang belum memiliki eKTP/Kartu 

Keluarga (KK) asli; 
c. Memakai baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak dan celana 

panjang/ rok berwarna hitam (tidak diperkenankan memakai baju kaos 

dan celana berbahan jenis jeans); 
d. Memakai jilbab warna hitam polos (bagi yang mengenakan jilbab); 
e. Memakai Sepatu (tidak diperkenankan menggunakan sandal/sepatu 

sandal). 
f. Menggunakan masker. 
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Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima 
kasih. 

7. Peserta seleksi dihimbau agar membawa barang seperlunya karena peserta 

tidak diperkenankan membawa barang apapun kedalam ruang ujian selain 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Peserta Ujian Seleksi Kompetensi; 

8. Peserta wajib membaca dengan teliti dan memahami lokasi dan jadwal seleksi 

komptensi masing-masing. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami 

pengumuman menjadi tanggung jawab peserta; 

9. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sumbawa Formasi Tahun 2022 tidak dipungut biaya apapun; 
10. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada 

pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa atau dari pihak lain, maka hal 
tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak 
lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun; 

11. Apabila peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di 
kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi, maupun setelah 
diangkat menjadi PPPK Pemerintah Kabupaten Sumbawa berhak menggugurkan 
kelulusan terse but dan/ atau memberhentikan sebagai PPPK, dan melaporkan 
hal tersebut sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib, karena telah 

memberikan keterangan palsu; 
12. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa 
Formasi Tahun 2022 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
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