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1.

2.
3.

Tes Seleksi Kemampuan Bidang dimulai pada jam 08.00 WITA
dimulai.
Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi
putih, roklcelana hitam)'
Peserta wajib menggunakan pakaian rapi dan sopan (kemeja

g.

dilarang memakai kaos dan sandal
Peserta wajib mentaati segala arahan dari panitia'
Peserta wajib melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai.
kepada panitia'
Peserta wajib membawa KTP dan kartu ujian serta menunjukkan
Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan oleh panitia.
peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta, KTP dan alat tulis ke dalam ruang

9"

seleksi
Selama berada

4.
5.
6.
7.

berikut

a.
b.

c.

di dalam ruang seleksi,

peserta dilarang melakukan hal

* hal sebagai

:

lainnya'
Membawa kalkulator, telepon genggam (hp),
kamera dalam bentuk apapun'
Membawa makanan, minuman atau rokok'

Membawa buku

- buku dan catatan

jam tangan pintar (smart watch),

d. Membawa senjata api,/tajam atau sejenisnya'
e. Bertanya/berbicara atau berkerjasama dengan sesama peserta seleksi.

panitia selama
Menerimalmemberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin
ujian.
g. Membuat gaduh ruangan dan mengganggu peserta yang lain
h. Keluar ruangan
peserta
yang telah selesai mengerjakan seleksi dapat meninggalkan tempat ujian secara
10.

f.

tertib.

11.Bagi peserta yang melanggar tata tertib diatas maka diberikan peringatan mulai dari
teguran lisafl oleh panitia sarnpai dibatalkan sebagai peserta seleksi'
bentuk apapun serta
12. peserta seleksi yang membawa alat komunikasi GiP), kamera dalam
melanggar tata tertib dianggap guguf dan dikeluarkan dari ruangan seleksi'
hal lain yang belum tercantum dalarn tata tertib ini akan diatur kemudian dan
13. Hal

-

merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan'
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