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PELAKSANAAN  

TES SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) 

 

 

Berdasarkan pengumuman Nomor 2417/UN50/A/KP/2021 tentang hasil seleksi administrasi dan rencana 

pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar, informasi pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar diumumkan 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Penerimaan 

Dosen Tetap Non ASN Universitas Bangka Belitung dilakukan secara daring/online melalui 

sistem/aplikasi yang dikembangkan oleh Universitas Bangka Belitung; 

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) terdiri dari Seleksi Intelegensi Umum, Seleksi Wawasan Kebangsaan, 

dan Seleksi Kepribadian; 

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari Microteaching/praktik mengajar dan Wawancara; 

4. Pada setiap tahapan seleksi akan dilakukan sistem gugur, sehingga tidak semua peserta Seleksi 

Kompetensi Dasar dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang; 

5. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ditentukan sebanyak-banyaknya 5 (lima) 

kali jumlah kebutuhan masing-masing formasi jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi 

Dasar (SKD); 

6. Penentuan kelulusan adalah berdasarkan urutan nilai tertinggi; 

7. Pelamar yang dinyatakan lulus administrasi agar mengikuti Tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 

dengan jadwal pelaksanaan pada: 

Hari / Tanggal :  Senin, 14 Juni 2021 

Waktu : 09.30 s.d 11.00 WIB 

8. Ketentuan Umum tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD):  

a. Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berdasarkan jadwal yang telah ditentukan; 

b. Peserta berpakaian sopan dan rapi dengan ketentuan: 

1) Pria  : atasan kemeja putih polos berkerah, celana panjang berbahan kain warna hitam 

polos, dan memakai dasi warna hitam; dan 

2) Wanita      :  atasan kemeja putih polos berkerah, celana panjang/rok berbahan kain warna hitam 

polos, dan kerudung hitam polos (bagi yang berhijab). 

c. Peserta wajib menyiapkan dokumen untuk ditunjukkan kepada panitia, antara lain: 

http://www.ubb.ac.id/


1) KTP (e-KTP) asli atau asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan oleh 

Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP; dan 

2) Foto berwarna terbaru (ukuran bebas). 

d. Peserta wajib menyiapkan 2 (dua) buah kamera yang dapat digunakan untuk aplikasi zoom meeting 

yang digunakan untuk memonitoring/mengawasi peserta pada saat melaksanakan ujian dari jarak jauh 

oleh panitia; 

e. Kamera yang digunakan dapat berupa kamera handphone/gadget atau kamera laptop selain yang 

digunakan untuk ujian Seleksi Kompetensi Dasar; dan 

f. Mematuhi tata tertib selama proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). 

9. Tata Tertib Ujian: 

1. Peserta wajib mempersiapkan diri 60 menit sebelum pelaksanaan dan bergabung pada zoom meeting 

yang disiapkan panitia 45 menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai untuk dilakukan proses verifikasi 

data peserta dan pembagian dalam room zoom meeting; 

2. Kamera yang terhubung dengan zoom meeting pada saat ujian dilaksanakan diarahkan ke peserta dari 

2 (dua) sisi (1 sisi depan dengan jarak sekurang kurangnya 1 meter dan 1 sisi belakang peserta dengan 

jarak sekurang kurangnya 1,5 meter); 

3. Peserta dilarang melakukan ujian secara bersama dilokasi yang sama dengan jarak kurang dari 3 meter 

dan dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun pada saat ujian; 

4. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti keseluruhan rangkaian tahapan seleksi 

kompetensi dasar dengan alasan apapun pada waktu yang telah ditetapkan, maka akan dinyatakan 

gugur; dan 

5. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 

10. Ketentuan lain-lain: 

a. Informasi terkait dengan username dan password peserta pada aplikasi ujian Seleksi Kompetensi 

Bidang dan link zoom meeting akan disampaikan lebih lanjut kepada peserta selambat lambatnya 

sehari sebelum ujian dilaksanakan; 

b. Peserta untuk dapat mengkonfirmasi nomor Whatsapp yang aktif kepada panitia melalui nomor gawai 

082125555323 an. Septian Azmiadi untuk mendapatkan konfirmasi dari panitia terkait informasi 

sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a. peserta mengonfimasi dengan menyampaikan data 

berupa Nama lengkap, Nomor Ujian, Jabatan yang dilamar selambat-lambatnya tanggal 4 Juni 

2021; 

c. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan; 

d. Apabila di kemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau 

melakukan manipulasi data, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang 

bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai tetap non ASN; 

e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggungjawab peserta; 

dan 



f. Penetapan/Keputusan Panitia Seleksi Pegawai Non ASN UBB Tahun Anggaran 2021 bersifat final 

dan tidak dapat diganggu gugat. 

11. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang dan tahapan selanjutnya akan disampaikan pada pengumuman 

tahapan seleksi selanutnya. 

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. 

 

 

Rektor, 

 

ttd 

 

Ibrahim 

NIP 198104102012121001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menjadi perhatian : 

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eloktronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah” 

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) 

3. Hasil cetak dokumen ini merupakan salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code 

 



PERUBAHAN JADWAL PENERIMAAN CALON DOSEN TETAP 

NON APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 

No Kegiatan Jadwal 

1 Pengumuman 15 s.d 31 Maret 2021 

2 Pendaftaran 1 s.d 30 April 2021 

3 Seleksi Administrasi  1 s.d 15 Mei 2021 

4 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 17 s.d 21 Mei 2021 

5 Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 14 Juni 2021 

6 Pengumuman Hasil SKD 16 Juni 2021 

7 Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 18 Juni 2021 

8 Pengumuman Hasil SKB  21 s.d 22 Juni 2021 

9 Pengumuman Akhir 24 Juni 2021 

10 Registrasi Peserta Lulus 25 s.d 30 Juni 2021 

11 Mulai Aktif Bekerja 1 Juli 2021 
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