TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
DALAM RANGKA PENGADAAN CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2017
A. Tata tertib peserta
1. Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum tes
dimulai.
2. Sebelum registrasi, terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi data
peserta dengan dokumen yang dibawa, terkait:
a. Formasi jabatan dengan kualifikasi pendidikan
b. Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan (kecuali
entomolog dan epidemiologi)
c. Formasi cumlaude
d. Formasi putra-putri Papua
3. Peserta harus melakukan registrasi dan mengisi daftar hadir sebelum
tes dimulai.
4. Peserta wajib membawa:
a. Asli printout Kartu Peserta Ujian SKB sebanyak 2 (dua) lembar;
b. Asli Kartu Identitas KTP/Surat Keterangan Perekaman e-KTP yang
ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
c. Asli Ijazah dan asli transkrip nilaisesuai dengan kualifikasi
pendidikan pada formasi peminatan;
Khusus peserta untuk jabatan dosen juga harus membawa asli
ijazah basic D.IV/S.1/Ners/Apt sesuai peminatan;
d. Asli Surat Tanda Registrasi (STR) : bagi peserta untuk jabatan
fungsional bidang kesehatan (kecuali Epidemiolog dan Entomolog);
e. Keterangan lulus cumlaude/pujian pada ijazah/transkrip nilai atau
sertifikat cumlaude (khusus untuk peserta formasi lulusan
cumlaude/dengan pujian);
f. Asli Ijazah SD, ijazah SLTP, dan ijazah SLTA sebagai bukti pelamar
menamatkan sekolah di wilayah Papua/Papua Barat atau asli akte
kelahiran pelamar, KTP bapak (ayah kandung) dan asli surat
keterangan dari kelurahan/kepala desa yang menerangkan bahwa
pelamar asli dari Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan
orang tua (bapak) asli dari Papua/Papua Barat (khusus untuk
peserta formasi Putra-putri Papua/Papua Barat).Peserta harus
sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.

5. Peserta diwajibkan memakai kemeja putih tanpa corak, bawahan
berwarna gelap, sepatu tertutup, jilbab warna putih polos (bagi yang
menggunakan)
6. Tidak diperkenankan memakai kaos, jeans dan sandal.
7. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
8. Peserta dilarang :
a. Membawa buku, kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam
bentuk apapun, jam tangan, bolpoint/pensil, makanan dan
minuman serta senjata api/tajam atau sejenisnya.
b. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
c. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa
seijin panitia selama ujian;
d. Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia dan tidak
menambah waktu;
e. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi
CAT.
9. Barang bawaan peserta wajib dititipkan kepada panitia.
10. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian
secara tertib.
11. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti
tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang
ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
12. Kelalaian peserta dalam menaati tata tertib menjadi tanggung jawab
peserta.
B. Sanksi
Pelanggar tata tertib nomor (8) dikenakan sanksi berupa teguran lisan
sampai dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
C. Jika pada saat verifikasi ditemukan ketidaksesuaian data peserta dengan
dokumen yang dibawa, wajib dibuat berita acara dan peserta tersebut
tidak dapat mengikuti ujian
D. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan di atur
kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.
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