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Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) seleksi kompetensi bidang CBT online Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan dan penjadwalan pelaksanaan seleksi tersebut diatas maka dengan ini 
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 
 

1. Pelaksanaan CBT online dilaksanakan pada tanggal 29 September 2020. 
2. Lokasi pelaksanaan CBT online di lingkungan Politeknik Negeri Tanah Laut dilaksanakan di 

Gedung H. Adriansyah 1 (Gedung 1 Teknologi Informasi), Ruang Laboratorium Komputer B. 
3. Waktu Pelaksanaan Pukul 08.00 WITA s.d 11.00 WITA. 
4. Peserta yang mengikuti SKB wajib mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Badan 

Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana tercantum dalam surat edaran kepala BKN 
Nomor:17/SE/VII/2020. 

5. Peserta wajib hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum SKB dimulai. Peserta yang 
terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur). 

6. Peserta berpakaian sopan dan rapi, dengan ketentuan: 
a. Pria: atasan kemeja putih polos berkerah, celana panjang berbahan kain warna hitam 

polos, dan tidak diperkenankan menggunakan sandal/sepatu sandal; 
b. Wanita: atasan kemeja putih polos berkerah, celana panjang/rok berbahan kain warna 

hitam polos, kerudung hitam polos (bagi yang berhijab), serta tidak diperkenankan 
menggunakan sandal/sepatu sandal; 

c. Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika 
diperlukan, penggunaan pelindung wajah (face shield) bersama masker sangat 
direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan. 

7. Peserta wajib membawa alat tulis pensil kayu (bukan pensil mekanik) dan dokumen untuk 
ditunjukkan kepada panitia, antara lain: 
a. Cetakan Kartu Peserta SKB CPNS Kemendikbud yang dicetak dari laman https://skb-

cpns.kemdikbud.go.id.  
b. KTP (eKTP) asli atau asli Surat Keterangan talah melakukan perekaman kependudukan 

oleh DISDUKCAPIL bagi yang belum memiliki eKTP. 
c. Peserta yang tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut kepada Panitia dinyatakan 

tidak dapat mengikuti SKB. 
d. Peserta SKB yang identitasnya tidak sesuai dengan data yang terdapat pada Kartu Peserta 

Ujian CPNS tidak dapat mengkuti SKB. 
8. Panduan CBT online bagi peserta SKB dapat didownload pada laman http://bit.ly/manualcbt  

 
Demikian disampaikan agar menjadi perhatian para peserta seleksi, atas perhatiannya diucapkan 
terima kasih. 
 
 Panitia Seleksi 
 SKB CBT Online 
 Politeknik Negeri Tanah Laut  
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