TATA-TERTIB PESERTA
UJIAN PAPER BASED TEST (PBT)
UM-PTKIN TAHUN 2018
1. Sebelum Ujian
a. Sebelum ujian berlangsung, peserta harus sudah tahu tempat, ruang, dan jadwal ujian.
b. Sebelum berangkat ketempat ujian, peserta harus menyiapkan : (1) Pensil 2B yang sudah
diraut. (2) Karet penghapus. (3) Peraut pensil. (4) Bolpoin.
c. Membawa tanda peserta ujian, Ijazah/SKHUN/Surat Keterangan Lulus (SKL), dan kartu
identitas diri (KTP, SIM atau Kartu Pelajar).
d. Harus sudah sampai di ruang ujian 30 menit sebelum ujian tulis dimulai.
e. Duduk pada tempat duduk sesuai dengan nomor peserta.
f. Meletakkan tanda peserta ujian dikursi atau meja dengan pasfoto menghadap ke atas.
g. Masuk kedalam ruang ujian tidak diperbolehkan membawa:
1) Segala macam buku, catatan, dan kertas apapun.
2) Segala macam alat hitung seperti kalkulator, mistar hitung, sempoa, dan lainnya.
3) Segala macam alat komunikasi elektronik seperti radio komunikasi, handy talkie, telepon
genggam, alat bantu pendengaran, jam tangan digital dan lain sebagainya.
2. Selama Ujian Berlangsung
a. Peserta tidak diperkenankan menyentuh naskah soal ujian sebelum ada tanda ujian dimulai.
b. Pengawas akan meminta peserta ujian untuk membubuhkan tanda tangan pada album bukti
hadir dan LJU, dengan menggunakan bolpoin.
c. Sebelum ujian dimulai, pengawas akan memberikan waktu kepada peserta ujian untuk mengisi
nomor peserta, nama peserta, dan kode soal ujian pada LJU.
d. Untuk mengisi identitas peserta pada LJU, peserta membaca dan memperhatikan petunjuk
pengisian LJU.
e. Ujian dimulai secara serentak sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan, peserta
ujian dipersilahkan membuka naskah soal ujian.
f. Sebelum mengerjakan soal ujian, peserta memeriksa semua halaman naskah soal ujian. Apabila
ada halaman yang kurang, tidak terbaca atau kosong, maka dilaporkan kepada pengawas untuk
diganti dengan naskah soal ujian yang lengkap. Bacalah semua petunjuk ujian dengan tenang,
teliti, dan seksama.
g. Semua soal ujian adalah seperti yang tercetak dalam naskah soal ujian. Tidak ada ralat atau
penjelasan lain.
h. Selama ujian berlangsung tidak diperbolehkan bertanya tentang soal kepada siapa pun
termasuk kepada pengawas ujian.
i. Selama ujian berlangsung tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian sampai dengan
waktu ujian dinyatakan selesai oleh pengawas ujian.
j. Untuk menyelesaikan soal-soal hitungan, peserta bisa menggunakan bagian yang kosong dari
naskah soal ujian.
k. Semua jawaban harus diisikan pada lembar jawaban ujian, komputer hanya akan memeriksa
jawaban yang tercantum pada lembar jawaban ujian.
l. Jika peserta ujian telah menyelesaikan semua soal ujian sebelum waktu ujian habis, peserta
dipersilahkan tetap duduk di tempatnya. Gunakan sisa waktu untuk memeriksa hasil pekerjaan.
m. Lima menit sebelum ujian berakhir, pengawas ujian akan memberikan peringatan. Peserta
dipersilahkan memeriksa sekali lagi, apakah semua petunjuk telah dilaksanakan dengan benar.
3. Setelah Selesai Ujian
a. Setelah tanda ujian selesai diberikan, peserta harus berhenti mengerjakan soal ujian.
b. Peserta tetap duduk ditempat sampai pengawas ujian selesai mengumpulkan semua lembar
jawaban ujian dan mempersilahkan peserta ujian untuk meninggalkan ruang ujian.
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