TATA TERTIB
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
1. Tata tertib peserta
A. Persyaratan Umum:
1. Test dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2017 dengan 3 (tiga) tahapan test
(Test Potensi Akademik, Test Wawancara, dan Test micro Teaching).
2. Pelasaksanaa Test di mulai pukul 08.00 WIB s/d Selesai.
3.
4.
5.
6.

Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum tes dimulai.
Peserta harus melakukan registrasi sebelum SKB dimulai.
Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa KTP/Kartu Keluarga/surat
keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, serta
kartu peserta tes (Kartu Ujian) dan menunjukkannya kepada Panitia.
7. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
8. Peserta wajib menggunakan pakaian Atasan Putih dan Bawahan Hitam (kaos,
celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
9. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes (dianggap
gugur).
10. Peserta membawa:
1) Photocopy Ijazah dan transkip nilai untuk Strata 1 (S1)
2) CV (Curriculum Vitae)
3) Bukti surat pengalaman kerja (Jika Ada)
4) Sertifikat Toefl (Jika Ada)
11. Peserta dilarang :
1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
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.
B. Tahapan Test:
1. Test Potensi Akademik:
a. Peserta hadir 30 menit sebelum ujian di mulai:
b. Peserta Wajib Membawa Peralatan tulis (pensil 2B, penghapus, dan rule)
c. Tidak di perkenankan memabwa (kalkulator, telepon genggam (HP), kamera
dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint, makanan dan minuman, buku buku dan catatan lainnya, senjata api/tajam atau sejenisnya)

d. Ujian berlangsung selama 90 menit di mulai pukul 08.30 WIB sd 10.00 WIB
sebanyak 100 soal.
2. Test Wawancara:
a. Test wawancara di mulai setelah selesai pelaksanaan TPA, yaitu pukul 10.00
WIB s.d selesai.
b. Waktu pelaksanaan wawancara masing masing peserta dengan durasi
maksimal 30 menit.
c. Peserta hadir sebelum proses wawancara dimulai.
3. Test Praktik Mengajar (Micro Teaching):
a. Tempat pelaksanaan tes micro teaching akan di tentukan panitia pada saat tes
akan dimulai.
b. Tempat test pelaksanaan test ditentukan berdasarkan jurusan yang dilamar.
c. Peserta wajib mempersiapkan bahan ajar sebagai presentasi saat tes Micro
Teaching.
d. Waktu pelaksanaan maksimal 30 menit per peserta.
C. Sanksi
a. Pelanggar tata tertib huruf (A, B, C) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan
dan peserta dinyatakan gugur.
b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (B) berupa teguran lisan
oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.
D. Lain-lain
HaI - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan di atur kemudian dan
mempakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.
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