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TATA TERTIB UJIAN DINAS

1. Ketentuan dan kewajiban peserta pada saat Ujian CAT :
a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) Menit sebelum ujian dimulai;
b. Peserta harus melakukan registerasi sebelum ujian dimulai;
c. Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti Ujian;
d. Peserta wajib mengisi daftar hadir/presensi yang telah disiapkan oleh Panitia;
e. Peserta wajib membawa Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) dengan menunjukkan kepada

Panitia;
f. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU);
g. Peserta mengenakan pakaian yang rapih dan sopan dengan ketentuan : Pria/Wanita Baju

warna Putih Lengan Panjang dan Celana/Rok warna Hitam/Gelap;
h. Peserta tidak diperkenankan mengenakan pakaian : Kaos, Celana Jeans dan Sandal;
i. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
j. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti ujian (dianggap

gugur);
k. Peserta hanya diperbolehkan membawa Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) dan Alat Tulis

berupa Pensil/ballpoint ke dalam ruangan Ujian/Stasiun CAT;
2. Peserta di dalam ruangan Ujian/Stasiun CAT dilarang :

a. Membawa buku-buku dan catatan lainnya;
b. Membawa Perhiasan, Kalkulator, Kamera dalam bentuk apapun;
c. Menghidupkan HP di Ruangan Stasiun CAT
d. Membawa Makanan dan minuman;
e. Membawa Senjata Api/Tajam atau sejenisnya;
f. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian;
g. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin Panitia selama ujian;
h. Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari Panitia;
i. Merokok dalam ruangan Ujian/Stasiun CAT;
j. Menggunakan Komputer selain untuk aplikasi CAT.

3. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib;
4. Sanksi :

a. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib berupa teguran lisan oleh Panitia sampai
dibatalkan sebagai peserta Ujian Dinas;

b. Peserta ujian yang kedapatan membawa Kamera dalam bentuk apapun serta melanggar
tata tertib dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan ujian.

5. Pembagian Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) dapat diambil di Instansi masing-masing asal
pengirim calon peserta (BKD Provinsi dan BKD Kabupaten/Kota);

11. Informasi tentang nama-nama Calon Peserta Ujian Dinas yang dinyatakan Lulus Seleksi
Administrasi dan Jadwal Ujian dapat dilihat dan diakses melalui Website
http://bkd.ntbprov.go.id;

13.Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur lebih lanjut dan
merupakan pengumuman tambahan yang langsung disahkan;

14.Keputusan Panitia Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2017, bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Mataram, 22  Februari 2017.


