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A. Sebelum Ujian Dimulai
1. Selambat-lambatnya sehari sebelum ujian berlangsung peserta sudah harus
mengetahui ruang ujiannya.
2. Peserta harus membawa: Kartu Peserta Ujian dan Identitas Lain (KTP atau Kartu
Pelajar atau SIM), pensil 2B, karet penghapus dan ballpoint.
3. Peserta harus datang ke lokasi ujian 30 menit sebelum ujian dimulai.
4. Peserta tidak diperbolehkan masuk ruang ujian sebelum ada tanda untuk
memasuki ruang ujian
5. Peserta harus duduk di tempat yang sudah diberi nomor ujian, tidak
diperbolehkan menempati tempat duduk lain.
6. Peserta harus berpakaian rapi dan sopan, tidak memakai sandal dan kaus oblong.
7. Peserta tidak diizinkan membawa tas, buku, kertas, daftar logaritma, kalkulator,
senjata tajam, handphone, dan/atau alat elektronik lain ke tempat duduk ujian
(barang-barang tersebut harus dititipkan ditempat yang telah disediakan).
B. Selama Ujian Berlangsung
1. Peserta tidak diperbolehkan membuka naskah soal ujian (NSU) sebelum
diberitahu oleh Pengawas Ujian.
2. Setelah tanda ujian dimulai, peserta harus memeriksa lembar naskah ujian
dengan seksama untuk melihat kelengkapan lembar NSU. Apabila ditemukan
lembar naskah yang tidak lengkap segera minta diganti dengan NSU yang baru.
3. Peserta harus memeriksa kondisi Lembar Jawaban Ujian (LJU).
4. Peserta mengisi LJU dengan menggunakan pensil 2B
5. Selama ujian berlangsung peserta tidak diperbolehkan meninggalkan ruang
ujian, kecuali seizin pengawas ujian.

6. Peserta tidak diperbolehkan saling meminjam alat tulis, berbicara, menggunakan
catatan, serta melakukan kecurangan dalam bentuk apapun.
7. Apabila peserta telah selesai mengerjakan ujian sebelum waktu ujian berakhir,
maka peserta harus tetap duduk di tempat sampai waktu ujian berakhir.
C. Setelah Ujian Selesai
1. Peserta harus memeriksa Nama, Nomor Peserta, dan lainnya pada LJU, sudah
diisi dan dihitami dengan benar serta sudah ditandatangani.
2. Peserta tidak diperbolehkan meneruskan pekerjaan serta tetap duduk di tempat
pada saat bel tanda waktu ujian berakhir berbunyi.
3. Peserta baru boleh meninggalkan tempat setelah diberi tanda oleh Pengawas
Ujian.
D. Sanksi
Setiap pelanggaran terhadap Tata Tertib Ujian Tulis, akan mengakibatkan peserta
ujian tidak diikutsertakan dalam proses berikutnya dalam seleksi penerimaan
mahasiswa baru.
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