
TATA TERTIB PESERTAUJIAN

1. Sehari sebelum ujian berlangsung peserta sudah harus mengetahui RUANG
UJIAN dan LOKASI UJIAN.
1.1. Peserta harus membawa :

1.1.1.KARTU UJIAN DAN KARTU ID (KTP, SIM, KARTU PELAJAR)
1.1.2.PENSIL HITAM 2B SECUKUPNYA
1.1.3.KARET PENGHAPUS YANG LUNAK DAN BERSIH
1.1.4.BALLPOINT

1.2. Peserta harus sampai di lokasi ujian 30 menit sebelum ujian dimulai.
1.3. Peserta tidak diperkenankan masuk ke ruang ujian sebelum ada tanda untuk

memasuki ruang ujian dan pengawas.
1.4. Tiga puluh menit sebelum ujian dimulai akan diberikan tanda untuk memasuki

ruang ujian. Peserta menunjukkan KARTU UJIAN kepada Pengawas Ujian.
1.5. Peserta yang  tidak  dapat menunjukkan KARTU  UJIAN supaya melapor

kepada Pengawas Ujian. Pengawas akan melapor kepada Penanggung Jawab
Lokasi yang  dengan sepengetahuan Ketua Panitia Penyelenggara Ujian
Mandiri kemudian akan memutuskan apakah peserta boleh mengikuti ujian
atautidak.

1.6. Peserta  harus  duduk ditempat duduk yang bernomor sama  dengan nomor
peserta ujian, tidak diperbolehkan menempati tempat lain.

1.7. Peserta meletakkan KARTU UJIAN dengan foto menghadap ke atas.
1.8. Peserta   tidak diperbolehkan membawa   daftar logaritma, segala jenis

kalkulator, buku, kertas, handphone, jam pager, maupun catatan lainnya pada
waktu masuk ke dalam ruang ujian, kecuali alat tulis dan KARTU UJIAN.

1.9. Peserta yang kehilangan KARTU UJIAN harus segera melapor kepada Panitia
1.10. Penyelenggara Ujian Mandiri untuk mendapatkan penyelesaian penggantinya.

2. Selama ujian berlangsung
2.1. Peserta tidak diperkenankan menjamah Naskah Ujian sebelum diberi tanda

oleh Pengawas ujian.
2.2. Setelah tanda ujian dimulai diberikan, pertama-tama peserta harus memeriksa

lembar Naskah Ujian dengan seksama untuk melihat apakah sudah lengkap.
Apabila ditemukan halaman yang tidak lengkap segera minta ganti dengan naskah
ujian yang baru kepada Pengawas.

2.3. Setelah peserta pasti bahwa Naskah Ujian yang diterimanya sudah lengkap, maka
peserta segera memeriksa LEMBAR JAWABAN.

2.4. Mengumpulkan LJU dengan susunan (atas ke bawah) dari nomor kecil sampai
besar.

2.5. Memasukkan LJU ke dalam plastik dan amplop yang telah disediakan PPUM
2.6. Menyerahkan LJU dan ABHP ke penanggung jawab lokasi dengan berita acara

Penyerahan


