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PEMBERITAHUAN

Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Jenderal Nomor : P-34209lSJlB.II.2lKp.00.UIAl20l8
tanggal 23 Oktober 2018 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018, dengan ini diberitahukan
kepada seluruh Pelamar CPNS UIN Antasari Banjarmasin yang Lulus Seleksi Administrasi hal-hal
sebagai berikut :

1. Segera Mencetak Kaftu Peserta Ujian secara online melalui https://sscn.bkn.qo.id
menggunakan akun masing-masing peserta SKD mulai tanggal 24 s.d. 27 OKober 2018,
karena panitia tidak berwenang mencetak kartu ujian;

2. Pada saat Seleksi Kompetensi Dasar pesefta wajib dibawa:
a.) Cetakan (Print out) Kartu Ujian diserahkan ke panitia dalam keadaan baik;

b.) Kartu Tanda Penduduk EleKronik ( e-lCP) asli atau surat keterangan telah melakukan
perekaman kependudukan;

c.) Bagi yang tidak memiliki e-KTP asli karena hilang wajib menunjukkan kartu keluarga asli
yang mencantumkan NIK sesuai yang terdaptar di SSCN BKN

3. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan pada point di atas
tidak dapat mengikuti Ujian SKD

4. Peserta SKD hadir 120 (seratus dua puluh) menit sebelum SKD di mulai, dengan pakaian :

a) Pria : atasan kemeja putih polos, celana panjang berbahan kain warna gelap
polos dengan menggunakan sepatu (rapi dan sopan)

b) Wanita : atasan kemeja putih polos, rok panjang berbahan kain warna gelap polos,
kerudung gelap polos, serta menggunakan sepatu (rapi dan sopan)

5. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti SKD dengan alasan apapun
pada waKu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dinyatakan gugurl

6. Terkait jadwal, waktu dan tempat seleksi SKD, dimohon agar seluruh peserta
SKD selalu memantau website https://kemeneg.go.id atau website : www.uin-
antasari.ac.id

Demikian pemberitahuan ini disampaikan agar dapat diperhatikan,

Banjarmasin, 26 OKober 2018

ReKor Bidang Administrasi Umum,

Tembusan :

ReKor UIN Antasari Banjarmasin (sebagai laporan)

dan Keuangan,

a.n. ReKor,


