
S I P E N M A R U  B E R S A M A  ( S I M A M A  – C B T )

T A H U N  2 0 2 2

BRIEFING PESERTA



TEMPAT PELAKSANAAN

 Tempat Pelaksanaan : 
 Ruang CBT Poltekkes Kemenkes Denpasar

 Alamat : 
 Jalan Pulau Moyo No. 33 Pedungan Denpasar

 Google Map :
 https://goo.gl/maps/53gv5m8REs9zD5J6A



WAKTU PELAKSANAAN

 Periode Ujian : 25 s.d. 28 April 2022 (Gel 1)

9 s.d 10 Mei 2022 (Gel 2)

 Sesi Ujian :
 Sesi 1 : 09.00 - 10.30 WITA / 08.00 – 09.30 WIB

 Sesi 2 : 11.30 - 13.00 WITA / 10.30 – 12.00 WIB

 Sesi 3 : 14.30 - 16.00 WITA / 11.30 – 15.00 WIB



KETENTUAN BAGI PESERTA

 Peserta wajib hadir selambat-lambatnya 60 menit sebelum
pelaksanaan sesi ujian

 Peserta mengenakan pakaian sopan (celana panjang + kemeja), 
rapi, bersepatu

 Tidak diperkenankan :
 Menggunakan kaos oblong
 Celana/rok jeans/kudorai dan sejenisnya
 Sendal jepit atau sandal dalam bentuk dan model apapun
 Menggunakan jam tangan

 Peserta wajib membawa dan menunjukkan :
 Kartu peserta
 Kartu Indentitas Asli

 Peserta wajib membawa dan menggunakan masker (bukan masker 
kain), facesheild, dan sarung tangan medis (handscoon).

 Peserta tidak diperkenankan mengikuti sesi ujian apabila dalam 2 
kali pengukuran suhu tubuh diatas 37,50C



KETENTUAN BAGI PESERTA lanjutan…

 Peserta wajib menggunakan masker selama berada di lokasi
ujian

 Peserta wajib mencuci tangan dengan sabun dan/atau
handsanitizer sebelum memasuki ruangan karantina dan
ruangan ujian.

 Seluruh alat komunikasi harus dimatikan dan disimpan
ditempat yang telah disediakan oleh panitia

 Seluruh barang-barang termasuk buku, catatan atau tas
peserta, dikumpulkan di tempat yang telah disediakan oleh
panitia

 Peserta dihimbau tidak membawa barang-barang berharga, 
karena kehilangan barang-barang bukan menjadi tanggung
jawab panitia.

 Peserta hanya dapat membawa : Kartu Peserta, Kartu
Identitas dan Pensil kedalam ruang CBT



MEKANISME PELAKSANAAN

 Pengawas Lokal (PL) akan mengarahkan agar 
peserta memasuki ruang karantina 60 menit
sebelum sesi ujian dimulai

 Sebelum memasuki ruang karantina :
 PL akan mengukur suhu tubuh peserta dengan thermogun

 PL akan melakukan pemeriksaan kartu peserta, dan kartu
identitas

 PL akan melakukan check list kehadiran dan memastikan
wajah peserta sesuai dengan kartu peserta maupun kartu
identitas

 PL meminta peserta memasukkan semua barang (selain Kartu
Peserta, Kartu Identitas dan Pensil) kedalam tas dan meminta
peserta meletakkan tas ke tempat yang telah disediakan



MEKANISME PELAKSANAAN lanjutan…

 Selama di ruang karantina peserta diharapkan tetap
tenang

 Pengawas Lokal (PL) akan mengarahkan agar 
peserta memasuki ruang ujian 30 menit sebelum sesi
ujian dimulai

 Sebelum memasuki ruang ujian :
 PL akan melakukan pengecekan metal detector kepada peserta

dan apabila ditemukan masih membawa barang yang tidak
diperkenankan maka diminta meletakkan kedalam tas

 PL akan melakukan check list pada absensi dan
menginformasikan nomor workstation yang akan digunakan



MEKANISME PELAKSANAAN lanjutan…

 Setelah memasuki ruang ujian, peserta diminta
berdiri dulu didepan workstation masing-masing

 Selanjutnya Co CBT akan memberikan arahan dan
meminta peserta untuk duduk

 Co CBT akan memandu proses ujicoba aplikasi 15 
menit sebelum sesi ujian dimulai

 Sesi ujian dimulai setelah ada aba2 mulai dari Co 
CBT

 Selama proses ujian peserta yang kendala teknis
terkait aplikasi maupu workstation dapat meminta
bantuan kepada Tim IT yang bertugas



MEKANISME PELAKSANAAN lanjutan…

 Peserta yang sudah menyelesaikan ujian sebelum
berakhir, harus tetap menunggu sampai waktu ujian
berakhir

 Setelah sesi ujian berakhir, semua peserta diarahkan
menuju ruang karantina untuk mengambil tas dan
selanjutnya dapat pulang meninggalkan lokasi ujian




