PENGUMUMAN
Hasil Seleksi Administrasi & Jadwal Tes Tahap I
Seleksi Calon Tenaga Profesional LPP
(Lembaga Pendidikan Perkebunan)
1.

Kami ucapkan terimakasih bagi Saudara yang telah berpartisipasi dalam kegiatan
registrasi online rekrutmen calon karyawan ini. Daftar peserta Tes Tahap I (Lolos Seleksi
Administrasi) terdapat pada lampiran di bawah ini.

2.

Jadwal Tes Tahap I (Tes Tertulis)
Tes Tahap I akan dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Februari 2019 dengan lokasi tes
sebagai berikut:
Lokasi Tes Yogyakarta
 Auditorium Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP), Jalan LPP No. 1 Yogyakarta

3.

Peserta Tes Tahap I wajib membawa dan mengumpulkan berkas lamaran yang
dipersyaratkan, yaitu:
 Surat Lamaran dan Curriculum Vitae
 Pasfoto terbaru (uk. 4x6)
 Fotocopy Kartu Identitas (KTP)
 Fotocopy ijazah (S1 dan Profesi/S2) atau Surat Keterangan Lulus yang sah, yang
dilegalisir (cap basah)
 Transkrip nilai (S1 dan Profesi/S2) yang dilegalisir (cap basah)
Berkas diserahkan kepada petugas/panitia di tempat tes (cantumkan nama, bidang yang
dilamar dan no tes), dengan ketentuan sebagai berikut:
 Bidang Tanaman dalam map plastik warna hijau
 Bidang Manajemen dalam map plastik warna kuning
 Bidang Teknik Mesin dalam map plastik warna merah
 Bidang Teknik Kimia dalam map plastik warna biru
 Bidang Psikologi dalam map plastic warna orange
 Pada bagian depan map dituliskan nama peserta, bidang yang dilamar, dan no
registrasi masing-masing.

4.

Tes akan dilakukan pada Pukul 08.00 – selesai.
Tiap peserta hanya dapat mengikuti tes pada jadwal yang ditentukan. Peserta wajib
memperhatikan nomor tes, tanggal dan jam tes dimulai, serta lokasi tes dengan cermat,
dan mengikuti tes sesuai jadwal (tempat, hari/tanggal tes, waktu).

5.

Peserta diharapkan tiba di lokasi tes 30 menit sebelumnya karena pelaksanaan tes akan
dimulai tepat waktu.

6.

Segala bentuk keterlambatan dan ketidakhadiran yang diakibatkan oleh kesalahan
peserta dalam melihat jadwal maupun karena alasan lainnya, otomatis menyebabkan
peserta kehilangan kesempatan untuk mengikuti tes dan tidak bisa mengikuti tes di
kelas yang lain, dan dinyatakan gugur.

7.

Peserta wajib membawa kartu tanda pengenal (KTP/SIM yang masih berlaku), pensil 2 B
dan alat tulis lainnya, papan alas tulis/papan ujian.

8.

Kartu identitas diletakkan di atas meja selama tes berlangsung.

9.

Peserta wajib mengikuti tata tertib selama mengikuti tes.

10. Pengumuman hasil tes tiap tahap dapat dilihat melalui website: www.lpp.ac.id
11. Keputusan panitia berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, panitia tidak
melayani surat menyurat (termasuk melalui faksimil atau email) serta telepon yang
berkaitan dengan hasil tes.
12. Selama proses seleksi, panitia tidak menanggung transportasi, konsumsi, dan akomodasi
peserta.
13. Peserta yang hadir dan mengikuti tes secara otomatis dianggap telah menyetujui tata
tertib ini.
14. Proses seleksi ini murni berdasarkan akurasi data berkas lamaran dan hasil tes. Kepada
para peserta yang mendapatkan tawaran bantuan, atau mengetahui ada pihak-pihak
yang menawarkan bantuan dengan kompensasi imbalan tertentu dimohon segera
melaporkan ke panitia. Proses rekrutmen dan seleksi tidak dipungut biaya apapun.
Apabila dikemudian hari diketahui ada peserta seleksi memberikan uang/barang yang
berkaitan dengan proses seleksi, menyertakan ijasah palsu atau surat palsu lain yang
terkait persyaratan, maka yang bersangkutan akan digugurkan, baik sebelum maupun
sesudah dinyatakan lulus seleksi.

PANITIA SELEKSI

