TATA TERTIB SELEKSI CAT
MATERI BIDANG HUKUM
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Ujian SKB dimulai pukul 08.00 waktu setempat;
Peserta hadir paling lambat 60 menit sebelum SKB dimulai;
Peserta harus melakukan registrasi sebelum SKB dimulai;
Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti SKBf;
Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
Peserta wajib membawa KTP dan Kartu Peserta Tes serta
menunjukan kepada panitia;
Peserta harus sesuai dengan foto yang ada dikartu peserta;
Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan (kaos, celana jean dan
sendal tidak diperkenankan);
Peserta pria memakai kemeja putih dan celana bahan warna gelap,
sedangkan peserta wanita memakai blus putih dan rok / celana
panjang warna gelap;
Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti
tes (dianggap gugur);
Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta dan KTP ke
dalam ruang tes;
Peserta didalam ruang tes dilarang membawa :
a) Alat tulis;
b) Buku-buku dan catatan lainnya;
c) Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun,
jam tangan, ballpoint;
d) Makanan dan minuman;
e) Senjata api / tajam lainnya;
Peserta dilarang
a) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama ujian;
b) Menerima / memberikan sesuatu dari / kepada peserta lain tanpa
seizin panitia selama ujian;
c) Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
d) Merokok dalam ruangan tes;
Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian
secara tertib;
Panitia tidak menyediakan lahan parkir baik untuk kendaraan roda
empat maupun kendaraan roda dua;
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur
kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung
disahkan.
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Ujian wawancara dimulai pukul 08.00 waktu setempat;
Peserta hadir paling lambat 60 menit sebelum wawancara dimulai;
Peserta harus melakukan registrasi sebelum wawancara dimulai;
Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
Peserta wajib membawa KTP dan Kartu Peserta Tes serta
menunjukan kepada panitia;
Peserta harus sesuai dengan foto yang ada dikartu peserta;
Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan (kaos, celana jean dan
sendal tidak diperkenankan);
Peserta pria memakai kemeja putih dan celana bahan warna gelap,
sedangkan peserta wanita memakai blus putih dan rok / celana
panjang warna gelap;
Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti
tes (dianggap gugur);
Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta dan KTP ke
dalam ruang tes;
Peserta didalam ruang tes dilarang membawa :
a) Alat tulis;
b) Buku-buku dan catatan lainnya;
c) Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun,
jam tangan, ballpoint;
d) Makanan dan minuman;
e) Senjata api / tajam lainnya;
Catatan : barang-barang peserta dapat ditipkan kepada petugas
pendamping penguji sebelum memasuki ruangan seleksi wawancara;
Peserta yang telah menyelesaikan seleksi wawancara dapat
meninggalkan tempat ujian secara tertib;
Panitia tidak menyediakan lahan parkir baik untuk kendaraan roda
empat maupun kendaraan roda dua;
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur
kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung
disahkan.

TATA TERTIB
PSIKOTES
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Peserta membawa perlengkapan Alat Tulis psikotes sesuai dengan
yang diminta.
Peserta mengenakan pakaian yang sopan Atasan Putih Bawahan
Hitam.
Peserta WAJIB membawa Nama Dada dan Kartu Ujian Psikotes
(contoh nama dada dan kartu ujian untuk dicetak sebagaimana
terlampir pada file word).
Peserta WAJIB membawa Pas Photo 4 X 6 Terbaru 2 lembar.
Peserta WAJIB HADIR di 9 lokasi tes yang telah ditentukan 30
menit sebelum pelaksanaan tes untuk melakukan registrasi.
Waktu pelaksanaan tes dimulai pada pukul 08.00 s/d Selesai waktu
setempat.
Peserta DILARANG membawa Handphone, Kamera, atau alat
komunikasi dan perekam lainnya. (Panitia psikotes berhak untuk
menyita apabila ditemukan peralatan tersebut)
Panitia penguji psikotes tidak menyediakan konsumsi bagi peserta.

