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1. Peserta ujian harus datang minimal 15 menit sebelum ujian dimulai. 
2. Peserta ujian yang datang terlambat lebih dari 30 menit tidak diperkenankan mengikuti ujian, 

kecuali dapat menunjukkan alasan yang rasional dan mendapatkan persetujuan dari 
panitia untuk boleh mengikuti ujian tanpa tambahan waktu. 

3. Peserta menggunakan jas almamater selama mengikuti ujian di ruang ujian. 
4. Peserta ujian harus membawa sendiri alat-alat tulis yang diperlukan dan dilarang pinjam 

meminjam  alat tulis antar peserta ujian. Peserta ujian dilarang pula memakai alat-alat elektronik 
(handphone, iPad, transtool machine, dan lainnya yang sejenis, kecuali kalkulator jika memang 
diperlukan) selama ujian berlangsung. Jika melanggar, peserta ujian akan didiskualifikasi (ujian 
dinyatakan gagal). 

5. Peserta ujian harus dapat menunjukkan Kartu Ujian (yang dicetak dari Siakadu) selama ujian 
berlangsung. Peserta ujian yang tidak dapat menunjukkan Kartu Ujian pada ujian hari 
pertamanya harus melapor ke sekretariat ujian. Jika mengulang hal yang sama pada hari kedua, 
peserta ujian tidak diperkenankan masuk ruang ujian hingga peserta ujian dapat menunjukkan 
Kartu Ujiannya. 

6. Peserta ujian harus memakai pakaian yang sopan, tidak diperkenankan memakai kaos oblong, 
pakaian ketat, celana panjang ¾, jaket atau sweater, dan harus memakai sepatu, bukan selop 
atau sandal. 

7. Peserta ujian harus memberi nama, no. registrasi, dan tandatangan pada lembar Jawaban Ujian 
(LJU), lembar soal, dan kertas buram (jika ada). 

8. Selama ujian berlangsung, peserta ujian yang diketahui melakukan tindakan curang, seperti: 
a. Bertanya kepada peserta lain, maka pengawas ujian wajib mengingatkan. Jika peserta ujian 

masih mengulanginya, pengawas ujian dapat mengeluarkan peserta ujian dan ujian 
dinyatakan gagal. 

b. Ngrepek atau nyontek, maka pengawas ujian akan bertindak mengambil LJU dan krepek-
an kemudian menandatanganinya. Peserta ujian juga harus menandatangani sebagai tanda 
atau bukti mengakui perbuatannya dan harus meninggalkan ruang ujian, serta ujian 
dinyatakan gagal. Kejadian-kejadian ini harus dilaporkan pengawas ujian dan ditulis pada 
Lembar Berita Acara Ujian secara jelas. 

9. Peserta ujian tidak diperkenankan meninggalkan ruangan ujian selama ujian berlangsung, 
kecuali seijin pengawas ujian. 

10. Ketika waktu ujian selesai, peserta ujian harus menghentikan pekerjaan dan meletakkan alat 
tulisnya. Peserta ujian harus menunggu di tempat duduk sampai pengawas selesai mengambil 
dan menghitung LJU, lembar soal, dan buram (jika ada). 

11. Peserta ujian yang telah selesai tidak diperkenankan keluar ruangan dan harus tetap pada 
tempat duduknya. Peserta ujian disilahkan keluar setelah ada instruksi dari pengawas ujian. 

12. Panitia ujian tidak menyelenggarakan ujian susulan.  
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