LAMPIRAN III
PENGUMUMAN
NOMOR : B/229/SJ -IND/KP/XI/2021
TENTANG
JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2021

TATA TERTIB DAN KETENTUAN PELAKSANAAN
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) DENGAN COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)

1.

Tata Tertib Peserta
a. Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum SKB CAT dimulai.
b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum SKB CAT dimulai.
c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
d. Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa:
1) KTP elektronik Asli atau KTP asli yang masih berlaku atau Surat Keterangan
Pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli atau Salinan Kartu
Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang;
2) Kartu Peserta Ujian asli;
3) Formulir Deklarasi Sehat asli yang terdapat di website https://sscasn.bkn.go.id
dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan
paling lambat pada H-1 sebelum ujian;
4) Hasil swab test RT PCR kurun waktu maksimal 3 X 24 Jam tau rapid test antigen
kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif yang
pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi CPNS Tahun 2021;
5) Hand sanitizer; dan
6) Ballpoint dan pensil kayu (bukan pensil mekanik).
e. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Peserta Ujian.
f. Peserta menggunakan pakaian rapi dan sopan, sesuai dengan ketentuan:
1) Baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak (kaos tidak diperkenankan)
2) Celana

panjang/rok

berwarna

hitam

polos

tanpa

corak

(jeans

tidak

diperkenankan)
3) Jilbab berwarna hitam (bagi yang menggunakan jilbab)
4) Sepatu tertutup berwarna hitam (sandal tidak diperkenankan)
g. Sesuai rekomendasi Ketua Satgas COVID-19, selama berada di lokasi ujian peserta
wajib:
1) Menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain di bagian luar
(double mask). Masker harus menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
2) Jaga jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter.
3) Cuci tangan dengan mengunakan sabun/ hand sanitizer.
h. Selama mengikuti seleksi, peserta wajib melaporkan apabila ada keluhan kesehatan.

i. Peserta tidak

diperkenankan

mengunakan

perhiasan

dan

membawa

barang

berharga lainnya (kehilangan barang menjadi tanggung jawab peserta)
j. Pengantar peserta tidak diperkenankan untuk masuk dan menunggu di dalam area
seleksi
k. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan
l. Peserta yang terlambat dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk
untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
m. Peserta di dalam ruangan tes dilarang membawa:
1) Buku-buku dan catatan lainnya;
2) Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan,
ballpoin;
3) Makanan dan minuman; dan
4) Senjata api/tajam atau sejenis.
n. Peserta dilarang:
1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes di dalam ruangan;
2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia
selama ujian;
3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
4) Merokok dalam ruangan tes;
5) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
o. Peserta yang telah selesai ujian harus segera meninggalkan tempat ujian secara
tertib.
2.

Sanksi
a.

Pelanggaran tata tertib huruf (n) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan
peserta dinyatakan gugur;

b.

Sanksi yang diberikan bagi pelanggaran tata tertib huruf (o) berupa teguran lisan oleh
panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.

3.

Lain-lain
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ketentuan ini.

