SOP UJIAN JALUR MANDIRI & ALIH JENJANG BERBASIS CBT
POLTEKKES KEMENKES RIAU TAHUN 2021/2022
1. Ruang ujian, kursi dan meja akan disterilisasi satu hari sebelum ujian, dengan
semprotan disinfektan oleh panitia.
2. Pengawas dihimbau langsung datang ke tempat ujian tanpa mampir ke tempat lain.
3. Keyboard pada komputer dan mouse akan disterilisasi kembali oleh petugas sesaat
sebelum ujian dimulai.
4. Panitia menyiapkan masker, handsanitizer, dan sarung tangan cadangan bila
diperlukan. Hand sanitizer disiapkan di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk
ruang ujian.
5. Peserta hadir 60 menit sebelum ujian di ruang karantina dan masuk ke ruangan
ujian CBT 30 menit sebelum ujian dimulai.
6. Petugas mengarahkan peserta ke lokasi transit dengan menggunakan masker, face
shield, dan sarung tangan.
7. Pengantar tidak diperkenankan berada di lokasi transit.
8. Tempat parkir disediakan di tempat tertentu yang telah ditetapkan panitia.
9. Sebelum memasuki tempat transit akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh
memakai thermogun.
10. Peserta dengan suhu lebih dari 37,5°  istirahat maksiml 15 mnt  masih tinggi
 dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan
11. Pada saat pelaksanaan ujian terdeteksi suhu tubuh diatas 37,5 ° peserta ujian di
istirahat sejenak jika masih tinggi (37,5 °) tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
12. Peserta diwajibkan memakai hand sanitizer, tetap memakai masker, sarung
tangan dan selalu jaga jarak.
13. Peserta dilarang menggunakan perhiasan, jam tangan dan benda lain yang
terbuat dari logam kedalam ruang ujian, karena akan ada pemeriksaan oleh
pengawas menggunakan metal detector.

14. Peserta dilarang membawa HP kedalam ruang ujian dan diharapkan menyimpan
ke dalam loker yang tersedia sesuai arahan petugas.
15. Peserta menggunakan pakaian yang sopan dan rapi (baju dan jilbab putih, rok
atau celana hitam)
16. Peserta diharapkan mencetak ulang Kartu Ujian H-1 Ujian (20 Juni 2021).
17. Peserta menyiapkan identitas dan dokumen yang diperlukan untuk diperiksa
pengawas dgn tetap jaga jarak (kartu ujian, KTP/kartu mahasiswa).
18. Pengawas lokal melakukan cek list kehadiran peserta yang telah disediakan.
19. Peserta melakukan log in dengan menggunakan UPAS yg telah diberikan, peserta
dapat melakukan Trial soal sampai selesai dan di pandu oleh pengawas.
20. Lima menit sebelum ujian berakhir peserta akan menerima pengumuman bahwa
ujian akan segera berakhir. Setelah selesai ujian, peserta dipersilakan ke luar
ruangan satu per satu. Saat keluar, tangan peserta kembali disemprot dengan hand
sanitizer.
21. Peserta keluar gedung dipandu petugas keamanan melalui jalur yang berbeda
dengan jalur masuk peserta sesi selanjutnya.
22. Peserta diimbau tidak ke tempat lain dan langsung pulang ke rumah.
23. Petugas kembali membersihkan dan mensterilisasikan ruangan, meja, kursi dan
komputer, keyboard, dan mouse dengan disinfektan untuk peserta sesi selanjutnya
24. Petugas menyiapkan peserta selanjutnya untuk masuk ruang ujian
25. Pelaksanaan Ujian Jalur Mandir & Alih Jenjang Berbasis CBT akan dilaksanakan
sebanyak tiga sesi pada tanggal 21 Juni 2021.
26. Rincian waktu :
- Sesi I : 08.00 WIB - 09.30 WIB
- Sesi II : 10.30 WIB -12.00 WIB
- Sesi II : 13.30 WIB -15.00 WIB
27. Peserta ujian keluar ruangan secara bersama dan tidak bertemu dengan peserta
sesi II dan sesi III

