PENGUMUMAN
Tes Kemampuan Bidang (TKB) Tahap II
(Wawancara Psikologi, Bidang Tugas, dan English Conversation Test)
Program Perekrutan Bersama (PPB) BUMN
(PT Perkebunan Nusantara I-XIV)
1.

Dibawah ini terlampir daftar peserta TKB Tahap II (Peserta Lulus Seleksi Tes
Tahap I).

2.

Tes tahap II terdiri dari Wawancara Psikologi, Bidang Tugas, dan English
Conversation Test, yang dilaksanakan dalam satu hari bagi masing-masing
peserta.

3.

Lokasi dan jadwal TKB Tahap II (Wawancara Psikologi, Bidang Tugas, dan
English Conversatioan) akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Lokasi Tes Medan
 Tempat: Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP)-Kampus Medan, Jalan
Williem Iskandar (Jalan Pancing), Medan
 Hari/Tanggal : Selasa dan Rabu, 2 dan 3 Juli 2019
 Jam 08.00 wib – selesai.
b. Lokasi Tes Pontianak


Tempat
: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Jalan
Gusti Johan Idrus No. 12, Pontianak, Kalimantan Barat




Hari/Tanggal
: Selasa, 2 Juli 2019
Jam 08.00 wib – selesai

c. Lokasi Tes Makassar
 Tempat
Makassar

: BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan, Jl. Adhyaksa No. 5

 Hari/Tanggal: Selasa, 2 Juli 2019
 Jam 08.00 wita – selesai
d. Lokasi Tes Yogyakarta
 Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP)-Kantor Pusat, Jalan LPP No. 1
Yogyakarta
 Hari/Tanggal : Rabu dan Kamis, 3 dan 4 Juli 2019
 Jam 08.00 wib – selesai
4.

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

5.

Peserta wajib mengikuti semua jenis tes yang diberikan. 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.

6.

Peserta wajib membawa kartu tanda pengenal/identitas (KTP/SIM yang masih
berlaku)

7.

Peserta wajib mengikuti tata tertib selama mengikuti tes.

8.

Pengumuman hasil tes tiap tahap dapat dilihat melalui website: www.lpp.ac.id

9.

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.

10. Selama proses seleksi, panitia tidak menanggung transportasi, konsumsi, dan
akomodasi peserta.
11. Peserta yang hadir dan mengikuti tes secara otomatis dianggap telah menyetujui
tata tertib ini.
12. 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

