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Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi I - XIV
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Uji Kompetensi Nasional bidang Kesehatan
periode Oktober 2020, kami mohon bantuan saudara untuk dapat melakukan pemetaan
tempat Uji Kompetensi Nasional Bidang Kesehatan. Perlu kami sampaikan bahwa dalam
pelaksanaan ujian tersebut memerlukan sarana laboratorium komputer yang memenuhi
standar sebagaimana terlampir.
Untuk melakukan pemetaan sarana Tempat Uji Kompetensi Nasional Bidang Kesehatan
Perguruan tinggi dimohon dapat mengisi data pada formulir daring berikut
http://ringkas.kemdikbud.go.id/PemetaanCBTCenter. Pengisian paling lambat dapat
disampaikan tanggal 28 Agustus 2020. Hasil pemetaan tersebut akan dipertimbangkan
untuk digunakan sebagai Tempat Uji Kompetensi Nasional Bidang Kesehatan Periode
Oktober 2020.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.
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dan Kemahasiswaan
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STANDARISASI TEMPAT CBT CENTER
1.

Ketentuan Umum
1.1 Dalam pelaksanaan Computer Based Test CBT – Uji Kompetensi terdapat
komponen pelaksana ujian yang meliputi pengawas pusat, pengawas lokal,
operator teknologi informasi dan penanggung jawab lokasi (koordinator CBT
Center).
1.2 CBT Center atau TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang akan digunakan dalam
pelaksanaan CBT Online Uji Kompetensi nasional diwajibkan memiliki sertifikat
layak digunakan untuk Uji Kompetensi Nasional yang diterbitkan oleh Pusat Data
dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
1.3 Pengawas pusat merupakan perpanjangan tangan Komite Nasional Uji Kompetensi
selama ujian.
1.4 Pengawas lokal merupakan perwakilan institusi-institusi pendidikan kedokteran
(institusi) di daerah CBT – Uji Kompetensi berlangsung.
1.5 Operator Teknologi Informasi (Operator TI) Pusat merupakan asisten pengawas
pusat dalam hal pengembangan dan implementasi teknologi informasi pada
pelaksanaan CBT – Uji Kompetensi.
1.6 Operator TI Lokal merupakan perwakilan institusi di ruang ujian, dalam hal inni
laboratorium komputer, yang merupakan tempat pelaksanaan CBT – Uji
Kompetensi.
1.7

Penanggung jawab lokasi (selanjutnya disebut Koordinator CBT) merupakan
perwakilan institusi di tempat pelaksanaan Uji Kompetensi.

1.8

Rasio antara pengawas lokal dan peserta ujian adalah 1:25, yang berarti satu orang
pengawas lokal mempunyai kewajiban untuk mengawasi maksimal 25 orang
peserta ujian.

1.9

Rasio antara operator TI lokal dan jumlah komputer/laptop (Workstation) adalah
1:50, yang berarti satu orang operator IT lokal mempunyai kewajiban untuk
mengawasi maksimal 50 Workstation.

1.10 Workstation adalah perangkat keras berupa komputer (Personal Computer), terdiri
dari Central Processing Unit (CPU), layar monitor, keyboard dan mouse, serta
terhubung dengan intranet, yang memenuhi persyaratan minimal dalam
menunjang pelaksanaan CBT – Uji Kompetensi yang telah ditetapkan oleh Komite
Nasional

Uji Kompetensi.
1.11 Maksimal Usia Workstation adalah 7 tahun dari tahun pembelian atau masih dalam
masa garansi fabrikasi yang dapat di buktikan dari service tag online masa garansi
workstation tersebut.
1.12 Ruang Karantina adalah ruangan yang dipergunakan untuk menampung dan
mengkarantina peserta ujian di lokasi ujian yang terdapat 2 kali gelombang ujian,
sesudah peserta melaksanakan ujian.
1.13 Perangkat pembangkit listrik alternatif adalah perangkat keras yang berfungsi
dalam memenuhi persediaan listrik, dalam bentuk UPS (Uninteruptible Power
Supply) dan Genset sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Komite
Nasional Uji Kompetensi.
1.14 User login adalah identitas pengguna aplikasi yang terdiri dari username dan
password, berupa ururan angka yang tersusun secara acak. Informasi ini bersifat:
Unik sesuai dengan tingkatan fungsi masing-masing,
Rahasia
Mengikat pada worsktation dan pengguna user login
Berlaku untuk 1 kali pakai
Hanya diberikan kepada pengguna aplikasi yaitu peserta, pengawas pusat dan
operator TI lokal.
1.5 Pelaksanaan ujian dilaksanakan pada hari Sabtu pada bulan yang bersangkutan.
Dalam keadaan tertentu, sesuai dan setelah mendapat ketetapan/persetujuan dari
Komite Nasional Uji Kompetensi, ujian dapat dilaksanakan diluar hari Sabtu.
1.6

Dalam 1 hari, kegiatan ujian dapat dilaksanakan sampai dengan 2 kali ujian
(gelombang ujian), sesuai dengan syarat dan kapasitas yang telah ditetapkan oleh
Komite Nasional Uji Kompetensi.

1.7

Dalam merencanakan dan menetapkan jadwal serta lokasi pelaksanaan ujian
selama 1 tahun (Januari sampai dengan Desember), Komite Nasional Uji
Kompetensi bekerja sama dengan institusi pendidikan melalui Asosiasi dan
Koordinator CBT, dengan memperhatikan:

Jadwal hari libur nasional yang ditetapkan pemerintah.
Jadwal pemakaian dan utilisasi laboratorium komputer lokasi ujian
Daftar inventarisasi dan spesifikasi komputer lokasi ujian
2. Persyaratan komponen pelaksana ujian
2.1 Pengawas pusat adalah staf pendidik yang termasuk ke dalam kepengurusan
Komite Nasional Uji Kompetensi yang mendapat surat tugas dari Ketua Komite
Nasional Uji Kompetensi, memiliki pengetahuan juga ketrampilan pada komputer
dan jaringan intra-internet, serta mengikuti standarisasi/pelatihan yang

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.

dilaksanakan oleh Komite Nasional Uji Kompetensi.
Operator TI Pusat adalah staf kependidikan yang membantu pengawas pusat
ketika bertugas di lokasi ujian dan memahami aspek instalasi/pemasangan software
(aplikasi) CBT- Uji Kompetensi, persyaratan minimal workstation dan jaringan
intra-internet serta trouble shooting-nya dalam menunjang pelaksanaan CBT- Uji
Kompetensi, yang mendapat surat tugas dari Ketua Komite Nasional Uji
Kompetensi.
Pengawas lokal adalah staf pendidik yang ditugaskan oleh institusi-institusi di
daerah CBT- KomiteNasional Uji Kompetensi berlangsung dan mengikuti
standarisasi yang dilaksanakan oleh Pengawas Pusat pada 1 hari sebelum
pelaksanaan ujian. Jumlah pengawas dari setiap institusi ditetapkan oleh Komite
Nasional Uji Kompetensi berdasarkan kuota secara proporsional terhadap jumlah
peserta dari institusi tersebut.
Operator TI Lokal adalah staf kependidikan yang mengetahui dan memahami
inventarisasi, spesifikasi dan trouble shooting dari workstation serta topologi
jaringan intra-internet lokasi ujian, khususnya laboratorium komputer yang
ditetapkan sebagai tempat ujian, dan ditugaskan oleh institusi-institusi di daerah
CBT – Uji Kompetensi berlangsung. Jumlah operator IT lokal dari setiap institusi
ditetapkan oleh KomiteNasional Uji Kompetensi berdasarkan kuota sec
ara proporsional terhadap jumlah workstation dalam laboratorium komputer yang
ditetapkan sebagai tempat ujian.
Penanggung jawab lokasi/Koordinator CBT adalah staf pendidik yang
bertanggung jawab dan mengkoordinir komponen pelaksana dalam
penyelenggaraan (persiapan, pelaksanaan dan pasca) ujian di lokasi ujian kepada
Komite Nasional Uji Kompetensi, dan ditugaskan oleh pimpinan institusi tempat
CBT – Uji Kompetensi dilaksanakan dalam pelaksanaannya Koordinator CBT
dapat dibantu oleh beberapa orang staf kependidikan.
Seluruh komponen pelaksana ujian harus melakukan pertemuan persiapan ujian
minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ujian sehingga ujian dapat berlangsung
dengan baik.

Persyaratan Workstation
3.1 Workstation adalah perangkat komputer dalam bentuk Personal Computer
(PC) atau laptop yang merupakan aset institusi pendidikan, terdiri dari Central
Processing Unit (CPU), layar monitor, keyboard dan mouse, serta terhubung
dengan intranet, yang memenuhi persyaratan minimal dalam menunjang
pelaksanaan CBT- Uji Kompetensi dan telah ditetapkan oleh KomiteNasional Uji
Kompetensi.
3.2
Spesifikasi minimal CPU adalah sebagai berikut:
1.
Prosesor: Minimal Setingkat Core i3
2.
Harddisk minimal: 128 Giga Byte 5400 RPM

3.
4.
5.

4.

Memori minimal (RAM): 4 GB
Usia Workstation tidak lebih dari 7 tahun berdasarkan bios tahun pembuatan.
VGA Display: Mendukung resolusi 1024x800 pixel dan monitor true colors
(32 bit)
6.
Ethernet: 10/100/1000Mbps
7. Sistem Operasi dan Aplikasi/Program yang terinstal pada workstation
adalah: Sistem Operasi yang mendukung Aplikasi Browser Mozilla FirefoxTM
. Mozilla FirefoxTM versi 64 keatas
3.3
Cadangan workstation disediakan dan disiapkan oleh Koordinator CBT dengan
jumlah minimal 10% dari total workstation yang digunakan dalam CBT – Uji
Kompetensi.
3.4 Worskstation yang akan digunakan dalam CBT- Uji Kompetensi harus terhubung
dengan jaringan intranet dengan spesifikasi minimal topologi jaringan adalah
sebagai berikut:
1. Kabel jaringan: UTP Kategori 5 (Cat5) 10/100/1000 Mbps
2. Tidak diperkenankan mengkoneksikan dengan koneksi WIFI
3. Jaringan dengan kemampuan menangani concurrent connections minimal
hingga 100 koneksi
4. Router: Mikrotik minimal level 5 (DHCP dan DNS server diaktifkan)
3.5 Apabila workstation yang digunakan adalah Laptop/Notebook, beberapa hal yang
dipersyaratkan adalah sebagai berikut:
1. Apabila di lokasi ujian sudah tidak tersedia lagi PC, namun dipertimbangkan
perlu untuk membuka lokasi ujian atas ketetapan KomiteNasional Uji
Kompetensi
2. Apabila di lokasi ujian sudah tidak tersedia lagi PC cadangan, namun
dipertimbangkan perlu untuk membuka lokasi ujian atas ketetapan
KomiteNasional Uji Kompetensi
3. Merupakan aset institusi pendidikan
4. Spesifikasi harus memenuhi standar minimal workstation
5. Bersedia untuk dilakukan format/instalasi ulang dari Sistem Operasi dan data
yang ada di dalam laptop/notebook
6. Selambat-lambatnya H-2 ujian sudah terpasang di ruang ujian
7. Tidak diperkenankan menggunakan koneksi Wireless Fidelity (WIFI)
Persyaratan Jaringan Komputer/Networking
4.1 Jaringan komputer/networking harus menggunakan satu unit alat pengelola
jaringan router dan dikonfigurasi dengan rout ing at au tujuan hanya ke 1 (satu)
server Virtual Private Network ( VPN ) Kemdikbud (Disable all conection
kecuali ke server VPN Kemdikbud ).
4.2 Jaringan komputer/networking yang digunakan untuk client tidak terhubung
dengan jaringan internet atau bersifat Local Area Network (Terpisah secara fisik
dengan koneksi internetnya/switch hub ke client terpisah dengan switch hub /router
ke gateway internet) dengan konekti v

itas VPN.
4.3 Pintu keluar/gateway hanya menuju ke gateway router/alat pengelola jaringan
tidak boleh ada routing ke tempat lain selain ke VPN Kemdikbud .
4.4 Alamat I P Address ditentukan oleh Komiteujian.
4.5 Hanya satu IP Domain Name System ( DNS ) yang terpasang di client yaitu IP
Gateway VPN.
4.6 Adanya komitment tertulis / pernyataan dukungan dari provider penyedia internet
untuk dapat memberikan akses ke layanan vpn kemdikbud untuk kebutuhan uji
kompetensi.
4.7 Internet Provider Internet (ISP) yang digunakan harus bisa menjamin konekti v
itas ke VPN Kemdikbud yang di buktikan dengan Service Level Aggrement
(SLA) tertulis dan dapat di hubungi oleh KomiteNasional Uji Kompetensi untuk
di konfirmasi kesediaannya.
4.8 Tidak diperkenankan memasang koneksi WIFI di lingkungan CBT Center.
4.9 Mematikan koneksi WIFI yang masih tertangkap di area lokasi ujian.
4.10 Setiap CBT C enter di haruskan memiliki koneksi internet sebesar 200 K bps tiap
station komputer.
4.11 Untuk CBT C enter dengan 50 client besrnya bandwith internet 200 K bps x 50 =
10 . 000 K bps (10 Mbps)
5.

Persyaratan Pembangkit Listrik Alternatif (UPS/Genset)
5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

6.

Perangkat pembangkit listrik alter n atif adalah perangkat keras yang berfungsi
dalam memenuhi persediaan listrik, dalam bentuk UPS (Uninteruptible Power
Supply) dan Genset sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh
KomiteNasional Uji Kompetensi .
Mampu memenuhi penyediaan listrik pada sistem penerangan, pendingin dan
ventilasi, workstation, server di ruang ujian, serta topologi jaringan selama
penyediaan listrik utama terganggu pada proses ujian.
Genset memiliki fasilitas untuk mampu memenuhi kebutuhan listrik secara
otomatis (tanpa waktu jeda) begitu pasokan listrik reguler padam. Apabila tidak
terdapat fasilitas otomatisasi ini, penanggung jawab lokasi/koordinator CBT
menugaskan staf untuk mengaktifkan Genset ketika pasokan listrik reguler padam.
Pasokan listrik utama dan alternatifnya dijamin kesiapannya pada 10 (sepuluh) hari
sebelum ujian.
Selambat-lambatnya satu hari (H-1) sebelum ujian berlangsung, penjaminan
kesiapan pasokan listrik dilakukan oleh Koordinator CBT, Pengawas Pusat serta
Operator TI Pusat dan Lokal.

Deskripsi Kerja Penanggung Jawab Lokasi (Koordinator CBT)

6.1. Mengkoordinir penyelenggaraan (persiapan, pelaksanaan dan pasca) ujian di lokasi
ujian pada aspek penunjang (prasarana dan sarana) dan komponen pelaksana ujian
sesuai dengan ketetapan Uji Kompetensi.
6.2. Menyampaikan informasi (laporan) kesiapan penyelenggaraan ujian, meliputi
kesiapan ruang ujian, ruang karantina, jumlah komputer workstation
(beserta cadangan), server dan topologi jaringan serta sumber daya manusia,
kepada Pengelola Pusat Komite Nasional Uji Kompetensi melalui
Koordinator/Manajer Ujian Komite Nasional Uji Kompetensi selambatnya pada 7
(tujuh) hari sebelum pendaftaran ujian (H -7 Pendaftaran Ujian).
6.3. Menyampaikan laporan hasil konfirmasi kesiapan ujian terhadap distribusi peserta
ujian di lokasi ujian yang dimaksud kepada Pengelola Pusat Komite Nasional Uji
Kompetensi selambatnya pada 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan ujian.
6.4. Bekerjasama dengan pengawas pusat dalam persiapan dan pelaksanaan ujian.
6.5. Bertanggung jawab terhadap penyediaan dan kesiapan ruang ujian, ruang karantina,
komputer workstation, server dan topologi jaringan serta sumber daya manusia
sesuai dengan kriteria/spesifikasi minimal pelaksanaan CBT – Uji Kompetensi
yang ditetapkan KomiteNasional Uji Kompetensi.
6.6. Bertanggung jawab dalam persiapan ruang karantina termasuk sarana penunjang di
dalamnya untuk kemudahan pengawasan peserta ujian.
6.7. Bertanggung jawab dalam persiapan ruang ujian termasuk menempelkan kartu
peserta ujian di tiap meja ujian untuk kemudahan pembagian soal serta
mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan ruang ujian.
6.8. Bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban peserta ujian selama di
ruang karantina serta akses komunikasi peserta ujian gelombang ke-1 dengan ke-2,
pada waktu antara gelombang yang bersangkutan.
6.9. Bertanggung jawab terhadap keamanan akses ruang ujian yang menjadi tempat
pelaksanaan CBT – Uji Kompetensi pada waktu antara setelah persiapan sampai
dengan dimulainya proses ujian.
6.10. Bertanggung jawab terhadap penyediaan dan koordinasi pengawas lokal dalam
menunjang pelaksanaan ujian.
6.11. Bertanggung jawab dalam menyiapkan sistem serta mekanisme penyimpanan
barang-barang pribadi peserta ujian yang tidak boleh/dilarang dipergunakan selama
di ruang karantina dan ruang ujian.
6.12. Bertanggung jawab terhadap kesiapan dan berfungsinya prasarana listrik, termasuk
pembangkit listrik alternatif (UPS/Genset), sesuai dengan kriteria/syarat minimal
yang ditetapkan Komite Nasional Uji Kompetensi.
6.13. Menerima Materi soal dan kelengkapan ujian dari pengawas pusat.
6.14. Menyerahkan kembali Materi soal dan kelengkapan ujian kepada pengawas pusat
dalam keadaan tersegel.
6.15. Menjamin kelancaran pelaksanaan teknis ujian.

7.

Deskripsi Kerja Operator TI Lokal
7.1. Bekerjasama dengan Pengawas Pusat, Koordinator CBT dan operator TI pusat
dalam mempersiapkan workstation, komputer server, aplikasi dan topologi jaringan
sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Komite Nasional Uji
Kompetensi.
7.2. Mempersiapkan daftar inventarisasi dan spesifikasi worsktation, topologi jaringan,
dan komputer server yang akan digunakan dalam pelaksanaan CBT – Uji
Kompetensi.
7.3. Mempersiapkan workstation beserta cadangannya, sesuai dengan persyaratan yang
telah ditetapkan, dengan bekerja sama dengan Koordinator CBT.
7.4. Melakukan instalasi dan uninstall aplikasi CBT – Uji Kompetensi pada server
workstation di lokasi ujian.
7.5. Mengganti workstation yang mengalami gagal kerja (hanged) dengan workstation
cadangan yang telah disiapkan.
7.6. Mempersiapkan dan mengamankan topologi jaringan yang menghubungkan antar
workstation yang dipakai pada CBT – Uji Kompetensi dari hubungan internet,
spam dan virus komputer.
7.7. Mengamankan port pada workstation yang memungkinnya melakukan hubungan
dengan peserta ujian dan jaringan intra-internet seperti Port USB, Port LAN dan
lain-lain.
7.8. Mengamankan ruang ujian, dengan mengunci akses masuk ke dalam laboratorium
komputer, pada waktu antara persiapan sampai dengan dimulainya proses ujian.
7.9. Melakukan instalasi pemasangan aplikasi pada komputer server
7.10. Bekerja dengan menempatkan posisi pada workstation yang telah ditetapkan dalam
mengelola identitas peserta.
7.11. Melakukan pemeriksaan pasca pelaksanaan CBT – Uji Kompetensi pada tiap folder
di masing-masing workstation terhadap adanya kemungkinan peserta ujian
melakukan pencatatan soal secara elektronik.

8.

Syarat Operator TI Lokal
8.1. Staf pendidik atau kepedidikan yang mendapat tugas dari institusi lokasi ujian.
8.2. Pendidikan minimal SMK dengan kompetensi jaringan atau infrastruktur teknologi
informasi.
8.3. Menguasai dasar Networking, Troubleshoting, PC ataupun jaringan.
8.4. Bertanggung jawab, matang, dapat bekerjasama dalam tim, serta dapat dipercaya
untuk pelaksanaan ujian.
8.5. Memahami dan menguasai daftar inventarisasi dan spesifikasi workstation,
komputer server, dan topologi jaringan intra-internet yang akan digunakan pada
pelaksanaan CBT – Uji Kompetensi.

8.6. Memahami dan menguasai sistem operasi yang digunakan dan aplikasi komputer,
khususnya dalam aspek topologi jaringan.
8.7. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon peserta ujian di tempat dia
bertugas.
8.8. WAJIB menghadiri penjelasan dan arahan dari pengawas pusat pada satu hari
sebelum ujian, sekalipun sudah berulang kali menjadi pengawas.
9. Syarat Ruang Ujian
9.1. Ruang ujian harus cukup luas sesuai jumlah peserta ujian dan pengawas dapat
mengawasi jalannya ujian tanpa ada halangan penglihatan.
9.2. Kapasitas ruang ujian sekurang-kurangnya mampu menampung 40 peserta ujian.
9.3. Ruang ujian dapat dicapai dengan mudah dan baik oleh peserta ujian dengan
mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh peserta mencapai ruang ujian serta
ketersediaan prasarana yang ada seperti koridor, jalan setapak, tangga, lift dan
lain-lain.
9.4.
Ruang yang akan digunakan untuk ujian harus bisa dipersiapkan paling lambat
10 (sepuluh) hari sebelum hari ujian.
9.5.
Tidak ada pekerjaan konstruksi yang dilakukan di sekitar ruang ujian pada hari
ujian.
9.6.
Tidak ada kegiatan yang dilakukan di sekitar ruang ujian pada hari ujian yang
dapat menimbulkan keributan serta mengganggu konstrasi peserta ujian.
9.7. Petugas ruangan harus ada pada saat persiapan ruangan serta pada saat
pelaksanaan ujian.
9.8. Jika dibutuhkan disediakan satu ruangan khusus untuk peserta dengan hendaya.
9.9.
Ruang ujian memiliki pencahayaan yang cukup terang dan tenang.
9.10. Ruang ujian dilengkapi dengan sarana pendingin ruangan dan ventilasi yang
dapat diatur pada saat ujian.
9.11. Ruang ujian dilengkapi/difasilitasi oleh pembangkit listrik alternatif selain
persediaan listrik reguler, khususnya UPS pada komputer server.
9.12. Tempat duduk harus cukup nyaman dan memiliki meja yang cukup lebar untuk
peserta menjawab soal ujian.
9.13. Tempat duduk peserta ujian disusun dalam jarak minimal 1 meter baik ke depan,
ke belakang dan ke samping dari tempat duduk peserta lainnya. Keadaan ini
sehingga tidak memungkinkan dan menghindari peserta untuk saling
berkomunikasi.
9.14. Ruang ujian dilengkapi dengan sarana audio untuk membacakan pengumuman
kepada peserta ujian.
9.15. Terdapat penunjuk waktu yang bisa dilihat oleh semua peserta serta papan tulis
atau flip chart untuk menuliskan waktu dimulai dan berakhirnya ujian.
9.16. Terdapat penunjuk arah menuju ruang ujian yang informatif dan dapat dipahami
oleh peserta ujian.
9.17. Terdapat kamar kecil atau toilet di dekat ruang ujian.

9.18. Terdapat ruangan yang cukup aman atau lemari untuk penyimpanan barang
pribadi peserta.
9.19. Ruang ujian harus siap digunakan pada hari ujian oleh pengawas pusat dan lokal
serta telah ditempelkan kartu ujian selambat-lambatnya pukul 07.00 WIB.
9.20. Di lingkungan lokasi ujian dan ruang ujian adalah area bebas rokok.
10. Syarat Ruang Karantina
10.1. Ruang karantina harus cukup luas, sesuai dengan jumlah peserta ujian dan
pengawas dapat mengamati seluruh peseta ujian yang dikarantina tanpa ada
halangan penglihatan.
10.2. Ruang karantina dapat dicapai dengan mudah dan baik oleh peserta ujian dengan
mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh peserta mencapai ruang ujian serta
ketersediaan prasarana yang ada seperti koridor, jalan setapak, tangga, lift dan
lain-lain.
10.3. Ruang yang akan digunakan untuk ujian harus bisa dipersiapkan paling lambat
satu hari sebelum hari ujian.
10.4. Tidak ada pekerjaan konstruksi yang dilakukan di sekitar ruang karantina pada
hari ujian.
10.5. Tidak ada kegiatan yang dilakukan di sekitar ruang karantina pada hari ujian yang
dapat menimbulkan keributan serta mengganggu konstrasi peserta ujian.
10.6. Tidak ada alat tulis dan media menulis yang memungkinkan peserta mencatat
soal.
10.7. Petugas ruangan karantina (pengawas lokal) harus ada di tempat pada saat
persiapan, pada saat peserta ujian memasuki ruangan, dan pada saat ujian selesai
dan peserta sedang keluar dari ruang ujian.
10.8. Ruang karantina memiliki pencahayaan yang cukup terang dan tenang.
10.9. Ruang karantina dilengkapi dengan sarana pendingin ruangan dan ventilasi yang
dapat diatur.
10.10. Ruang karantina dilengkapi dengan sarana beribadah yang baik, dan
memungkinkan peserta ujian beribadah dengan khidmat dan tertib.
10.11. Ruang karantina dilengkapi dengan tempat sampah yang baik.
10.12. Ruang karantina dilengkapi tempat duduk yang baik dan nyaman
10.13. Ruang karantina dilengkapi dengan sarana audio untuk membacakan
pengumuman kepada peserta ujian.
10.14. Ruang karantina dilengkapi penunjuk waktu yang bisa dilihat oleh semua peserta.
10.15. Terdapat penunjuk arah menuju ruang karantina yang informatif dan dapat
dipahami oleh peserta ujian.
10.16. Terdapat kamar kecil atau toilet di dekat ruang karantina.
10.17. Terdapat ruangan yang cukup aman atau lemari untuk penyimpanan barang
pribadi peserta.
10.18. Memungkin agar peserta dapat membawa dan mengkonsumsi makanan dan
minuman dalam kemasan tertutup dengan baik dan tertib.

10.19. Terdapat tempat sampah yang baik.
10.20. Di lingkungan lokasi ujian dan ruang karantina adalah area bebas rokok.
11.

Pengaturan Tempat Duduk/Workstation Peserta
11.1. Workstation disusun dalam jarak minimal 1 (satu) meter baik ke depan, ke
belakang dan ke samping dari tempat duduk peserta lainnya. Jarak dan keadaan
ini diharapkan mencegah peserta bisa bekerja sama, berkomunikasi ataupun
melihat hasil pekerjaan peserta lain.
11.2. Jika tidak memenuhi point 12.1, workstation peserta ujian disusun berdasarkan
situasi dan kondisi ruangan dan disetujui oleh pengawas pusat.

Posisi tempat duduk peserta diatur seperti bagan berikut:
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Meja Pengawas

1. Jika ruangan yang digunakan berbentuk teater maka jarak ke depan dan ke belakang
diatur lebih jauh untuk menghindari terlihatnya soal ujian oleh peserta di belakang.
2. Peserta ujian mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan gelombang ujian yang telah
ditentukan oleh Komite Nasional Uji Kompetensi.
3. Peserta ujian tidak diperkenankan merubah jadwal dan gelombang ujian yang telah
ditetapkan.
4. Untuk kondisi tertentu posisi tempat duduk workstation ditentukan oleh Komite
Nasional Uji Kompetensi.

13. Gambaran Topologi Jaringan
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