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TATATERTIB
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
TES CPNS PUSDIKLAT KEMENRISTEKDIKTI 2017
FORMASI WIDYAISWARA

I. Ketentuan Umum:

a. Pelaksanaan SKB dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Praktik Mengajar, Wawancara dan
Tes Potensi Akademik
b. Tempat pelaksanaan SKB di Kantor Kemenristekdikti Gedung II BPPT Jalan MH. Thamrin
No. 8 lantai 23 Jakarta Pusat
c. Praktik Mengajar dan Wawancara dilaksanakan pada tanggal 13 November 2017 waktu
08.00 WIB s.d. selesai dan Tes Potensi Akademik dilaksanakan pada tanggal 14 November
2017 waktu 09.00 WIB s.d. selesai.
d. Waktu Praktik Mengajar maksimal 30 menit dan Waktu Wawancara maksimal 30 menit.
e. Peserta menyiapkan bahan praktik mengajar dalam bentuk hard copy sebanyak 2 (dua)
rangkap dan soft copy dalam bentuk power point text (pptx) dengan memilih salah satu dari
topik yang tersebut di bawah ini:
- Peran Aparatur Sipil Negara dalam Pembangunan Nasional
- Widyaiswara dan lnovasinya
f. Tes Potensi Akademik dibagi menjadi 2 (dua) sesi, tiap sesi terdiri dari 90 menit. Sesi
pertama 15 orang dan sesi kedua 12 orang.

I. Tata Tertib Peserta:
Tata Tertib Umum:
a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai.
b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum SKB dimulai.
c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
d. Peserta wajib membawa KTP Asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman KTP
Elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat yang
Asli dan Kartu Peserta Ujian serta menunjukkan kepada panitia.
e. Peserta wajib menggunakan pakaian rapih dan sopan, yaitu:
1) Pria: Kemeja wama putih lengan panjang, celana panjang wama hitam dan memakai
sepatu (kaos, celanajeans dan sandal tidak diperkenankan).
2) Wanita: Kemeja wama putih lengan panjang, celana panjang/rok wama hitam,
kerudung wama hitam (iika menggunakan) dan memakai sepatu (kaos, celana jeans
dan sandal tidak diperkenankan).
f. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
g. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap
gugur).
h. Peserta dilarang merokok di ruangan seleksi.
i. Peserta seleksi yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian dengan tertib.
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Tata Tertib Praktik Mengajar dan Wawancara
a. Peserta melaksanakan praktik mengajar dan wawancara sesuai dengan urutan
pengumuman kelulusan SKD.
b. Peserta hanya membawa bahan ajar dalam bentuk hard copy dan soft copy (flashdisk),
peserta tidak diperkenankan membawa alat komunikasi dan alat bantu apapun.
c. Peserta tidak diperkenankan menyiapkan bahan praktik mengajar di lokasi ujian SKB
Tata Tertib Tes Potensi Akademik
a. Peserta melaksanakan Tes Potensi Akademik sesuai dengan urutan pengumuman SKD
b. Peserta tidak cl iperkenankan membawa apapun ke da lam ruangan CAT, hanya kartu tanda
penduduk dan kartu peserta.
c. Selama ujian peserta dilarang untuk:
Bertanya/ berbicara dengan sesama peserta selcksi
Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta seleksi lain Keluar ruangan
d. Peserta seleksi dilarang menggunakan komputer selain untuk ap likasi CAT
Ill.

Sanksi
Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib berupa teguran lisan oleh pan itia sampai
dibatalkan sebagai peserta seleksi ujian.

IV.

Hal-ha! lainnya yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan
merupakan tata tertib tambahan yang langsung di sahkan di tempat ujian.

