PENGUMUMAN
Tes Tahap II
(Tes Kesehatan dan Wawancara Direksi)
Seleksi Calon Kepala Dinas Teknik Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit
PT Sinergi Perkebunan Nusantara
1.

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

2.

Tes Tahap II terdiri dari dua (2) macam tes yaitu Tes Kesehatan dan Tes
Wawancara Direksi. Setiap peserta wajib mengikuti kedua macam tes tersebut.
Apabila peserta tidak mengikuti secara lengkap maka otomatis akan dianggap
gugur.

3.

Tes Tahap II akan dilaksanakan hanya di kota Yogyakarta, dengan jadwal sebagai
berikut:
Hari/tanggal tes : Senin, 5 Agustus 2019
Waktu
: 07.30-selesai
Tempat Tes
: 1. Tes Kesehatan: Lab. Kimia Farma, Jl. Adi Sucipto No. 63A
Yogyakarta
2. Tes wawancara direksi: Kampus LPP Yogyakarta, Jl Urip
Sumoharjo.100 Yogyakarta

4.

Peserta menggunakan pakaian bebas rapi dan bersepatu.

5.

Persyaratan khusus untuk tes kesehatan:
a. Peserta langsung datang ke tempat tes yang telah ditentukan oleh panitia, &
diharapkan tiba di lokasi tes kesehatan 15 menit sebelumnya.
b. Peserta mengisi daftar hadir yang disediakan panitia di lokasi.
c. Peserta tes harus berpuasa minimal 10 jam (tidak makan/minum/merokok,
dan hanya diperbolehkan minum air putih saja selama masa puasa) atau
puasa dimulai pukul 21.00 waktu setempat (sebelum tes dilaksanakan).

6.

Setelah semua proses tes kesehatan selesai dilaksanakan, peserta langsung
menuju tempat tes wawancara direksi yang telah ditentukan. Wawancara
Direksi akan dilaksanakan bergiliran sesuai urutan peserta. Jika peserta dipanggil
tidak siap maka akan dilewati nomor urutan berikutnya.

7.

Peserta wajib memperhatikan nomor registrasi, jadwal, dan lokasi tes masingmasing dengan cermat, dan mengikuti tes sesuai jadwal (tempat & waktu).

8.

Peserta bertanggung jawab atas kehadirannya pada tes Tahap II. 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 dinyatakan gugur.

9.

Peserta wajib membawa kartu tanda pengenal (KTP/SIM yang masih berlaku),
melakukan registrasi pada petugas yang mendampingi tes tahap IV, dan
mengikuti tata tertib tes.

10. Pengumuman hasil tes tahap II dapat dilihat melalui website LPP: www.lpp.ac.id
11. Keputusan panitia berlaku mutlak, panitia tidak melayani surat menyurat
(termasuk melalui faksimil atau email) serta telepon yang berkaitan dengan hasil
tes.
12. Selama proses seleksi, transportasi dan akomodasi tidak ditanggung panitia
seleksi.
13. Peserta yang hadir dan mengikuti tes secara otomatis dianggap telah menyetujui
tata tertib ini.
14. Proses seleksi ini murni berdasarkan 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. Selama proses seleksi peserta tidak dipungut biaya
apapun.

DAFTAR NAMA PESERTA TES TAHAP II
(TES KESEHATAN DAN WAWANCARA DIREKSI)
CALON KARYAWAN
PT SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA

Nomor Tes

Nama

TANGGAL TES

1

HP00000007

Ilham Rizal Putra

5 Agustus 2019

2

HP00000015

Wira Fadil

5 Agustus 2019

PANITIA SELEKSI CALON KARYAWAN
PT SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA

