WAJIB BACA!!!
alur pelaksanaan test CAT SKB CPNS Kabupaten Sumenep 2019_fix perubahan
Lokasi bertempat di SMPN 1 Sumenep Jl. Payudan Barat no. 1 Panglegur, Kecamatan Kota Sumenep,
tanggal 17 September 2020 – 19 September 2020
DIHIMBAU UNTUK PESERTA :
• Berpakaian sesuai yang dipersyaratkan, Kemeja putih, Celana Hitam (bagi pria) dan Rok Hitam
(bagi wanita kecuali ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan), Kerudung bergo/segiempat
warna hitam atau gelap wajib disetrika, rambut wajib rapi, sepatu wajib semir mengkilat.
• Minimalisir membawa barang yang sudah jelas tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang test
CAT SKB, misal menggunakan dompet minimalis saja, tas sling, tote saja atau yang praktis bukan
bawa ransel.
• Minimalisir penggunaan jarum pentul, bros dan aksesoris/perhiasan emas untuk peserta
perempuan, diperbolehkan memakai karet gelang untuk mengikat rambut, ingat KARET GELANG
yaaa! Perhiasan emas yang ditolerir hanya anting, jadi sebisa mungkin perhiasan lainnya dilepas
saja di rumah.
• Peserta sudah memakai masker dan face shield dari halaman parkir, sedangkan sarung tangan
lateks akan dipakai di ruang steril sesaat sebelum peserta memasuki ruang test CAT SKB.
• PERHATIAN!!! sesuai arahan dari panitia BKN, bahwa registrasi peserta dengan prosedur scan
barcode untuk mengakses PIN peserta akan ditutup 30 menit sebelum jadwal ujian! Semisal
jadwal ujian di jam 08.30, maka jam 08.00 registrasi akan ditutup dan tidak dapat diakses oleh
panitia. Jadi MOHON DIPERHATIKAN benar benar, garis bawah cetak tebal WAKTU
KEDATANGAN PALING LAMBAT 90 MENIT SEBELUM JADWAL PELAKSANAAN.

Area Parkir terbatas berada di halaman Te Cafe atau area stadion yang akan diarahkan dan dijaga oleh
petugas Satpol PP gabungan dengan Petugas Dinas Perhubungan, lantas peserta menuju Pintu Masuk
SMPN 1 Sumenep di sisi selatan. Pengantar ataupun keluarga tidak diperbolehkan memasuki area
SMPN 1 Sumenep dengan alasan apapun.
I.

Di pintu masuk, petugas medis akan melakukan pengecekan suhu tubuh kepada peserta
menggunakan Thermo Gun. Dan panitia akan mengingatkan untuk :
a) kelengkapan APD (alat pelindung diri) berupa Masker, Face Shield dan Sarung Tangan
Lateks
b) syarat dokumen yang WAJIB dibawa yaitu :
- KTP/KK/Suket ASLI!
- kartu peserta ujian Test CAT SKB print WARNA
pastikan tintanya bagus tidak mbleber dan cetakan jelas ya!
yang sudah ditulis format wajib *tanggal pelaksanaan/sesi/nomor urut,
digunting di batas yang ditentukan dan
ditanda tangani oleh PESERTA di kolom PESERTA
- pensil kayu manual/2B
- sarung tangan lateks
c) jadi tidak perlu membawa berkas lain selain ketentuan poin b) semisal STR, serdik, ijazah
dll
d) HARAP MENGINGAT NOMOR URUT SESUAI SESI, karena panitia juga akan
memfilter antrian berdasarkan nomor urut sesuai meja registrasi.
Meja 1 : Nomor urut 1 – 30
Meja 2 : Nomor urut 31 – 60
Meja 3 : Nomor urut 61 – 85
e) JANGAN LUPA, format penulisan tanggal ujian/sesi/nomor urut peserta sudah harus
ditulis di masing-masing kartu peserta.
f) pastikan meletakkan kelengkapan dokumen sesuai poin b) diatas di tempat yang mudah
dijangkau dalam bagian tas.

II.

Selanjutnya peserta akan berbaris 2 banjar menuju bilik disinfektan dengan tetap
memperhatikan physical distancing sesuai dengan penanda yang telah kami sediakan.

III.

Lalu peserta akan diarahkan untuk mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki area
registrasi, mengeringkan tangan menggunakan tisu lalu mengeluarkan pensil, KTP dan kartu
peserta ujian test CAT SKB.

IV.

Meja registrasi sesuai dengan nomor urut peserta, harapannya tidak ada lagi peserta yang
kebingungan harus registrasi di meja nomor berapa apalagi sampe lupa nomor urutnya sendiri.
Peserta harus membuka masker (untuk validasi keabsahan data peserta, lalu menempelkan
salah satu kartu peserta dengan kolom tanda tangan panitia dan KTP di tempat yang telah
disediakan, sedangkan kartu peserta yang lain harus diletakkan dalam box yang disediakan
panitia. Selanjutnya peserta akan diinfo untuk menulis PIN dari petugas registrasi di lembar
yang tadinya ditempelkan di pembatas akrilik meja registrasi.

V.

Peserta menuju tempat penitipan barang. Peserta tidak diperkenankan membawa hand
sanitizer pribadi ke dalam ruang test CAT SKB karena panitia akan menyediakan di setiap
area. Peserta diperkenankan ke Kamar Mandi sebelum menuju area Metal Detector dan Ruang
Steril karena di lantai atas tidak terdapat Kamar Mandi.

VI.

Area pemeriksaan Metal Detector di bawah tangga sebelum menuju Ruang Steril, harapannya
tidak perlu ada peserta yang harus mengembalikan barang bawaan yang tidak diperkenankan
dibawa selain kartu peserta, KTP dan pensil. Maka amat sangat dihimbau untuk
mendisiplinkan barang bawaan pribadi dan aksesoris/perhiasan tambahan tanpa harus
diperiksa oleh petugas kepolisian dan panitia di area Metal Detector.

VII.

Ruang Steril, ada 3 Ruang Steril yang kami sediakan, peserta hanya mengikuti arahan saja
harus masuk diruang steril yang mana yang masih tersedia.

VIII.

Ruang CAT I - V, pada dasarnya penggunaan Face Shield dianjurkan sebagai APD pelengkap
selain masker, namun apabila selama penggunaannya saat pelaksanaan test CAT SKB
mengganggu peserta silahkan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan masingmasing peserta.

IX.

Setelah selesai test CAT SKB, peserta akan diarahkan ke jalur berbeda dengan jalur masuk.
Jadi jangan bingung-bingung lantas melewati jalur masuk yang tadi dilewati untuk
meminimalisir kontak dengan peserta sesi selanjutnya. Jangan lupa kartu penitipan barangnya
juga dibawa untuk mengambil barang peserta yang sudah di titipkan tadi.

X.

Untuk live scoring yang semestinya kami tampilkan di ruang publik, terkait protokol covid
yang sedang sama-sama kita ikhtiarkan akan diubah menjadi live streaming melalui channel
“Official CAT Kanreg II BKN”
di link https://www.youtube.com/channel/UCaim8j8LxA7ksIxiPJ_70ng
jadi tidak ada lagi alasan berkerumun di area parkir ya, bisa diakses oleh siapapun,
dimanapun.

Berikut denah lokasi SMPN 1 Sumenep yaaa..

