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A. SEBELUM UJIAN UTBK BERLANGSUNG
1. Peserta ujian harus sudah mengetahui RUANG UJIAN dan LOKASI UJIAN sehari sebelum
ujian berlangsung.
2. Peserta harus membawa:
a) E-Card (Kartu Tanda Peserta Ujian).
b) Foto copy Ijazah SMA/SMK/MA atau yang sederajat dan sudah dilegalisasi (bagi lulusan
2018 dan 2019) atau
c) Surat Keterangan Lulus Asli (bagi lulusan 2020) ditanda tangani Kepala Sekolah yang
dilengkapi pasfoto terbaru dan stempel sekolah; atau
d) Kartu Identitas Diri : KTP/SIM (Asli).
3. Peserta diminta mengenakan pakaian sopan dan sebaiknya berlengan panjang (tidak memakai
Kaos Oblong/T-Shirt).
4. Peserta harus bersepatu
5. Peserta harus menggunakan masker.
6. Peserta harus datang ke lokasi ujian paling lambat 60 menit sebelum ujian dimulai.
7. Keterlambatan dengan alasan apapun sejak waktu tes dimulai, Peserta TIDAK
DIPERBOLEHKAN mengikuti ujian.
8. Peserta tidak diperbolehkan masuk ruang ujian sebelum diijinkan memasuki ruang ujian.
9. Peserta tidak diperbolehkan membawa buku maupun catatan lain, alat komunikasi seperti telepon
seluler, jam tangan (arloji), kamera, modem, segala jenis alat eklektronik untuk merekam dan
sebagainya.
10. Tas, buku dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan ditempat yang telah ditentukan
pengawas.
11. Peserta akan diperiksa jika dianggap ada sesuatu hal yang mencurigakan.
12. Peserta dipersilahkan ke toilet sebelum masuk ruang tes.
13. Peserta akan diperiksa suhu tubuh, metaldetektor dan dipersilahkan menempati tempat duduk.
14. Bila ada peserta yang tidak memenuhi persyaratan, peserta diminta menghubungi panitia.
15. Peserta harus duduk di tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan nomor peserta dan nomor
meja, tidak diperbolehkan menempati tempat duduk lain.
16. Peserta meletakkan Kartu Peserta Ujian, Ijazah, dan Kartu Identitas Diri dengan foto menghadap
ke atas.
17. Peserta mengisi daftar hadir dengan menggunakan alat tulis yang telah disediakan.
18. Peserta yang kehilangan E-Card (Kartu Peserta Ujian) harus segera melaporkan diri kepada
Pengawas Ujian
19. Melakukan Tutorial Ujian UTBK sesuai dengan waktu yang telah disediakan agar peserta
mengetahui cara menggunakan aplikasi.
20. Peserta tidak diperkenankan keluar ruang ujian dengan alasan apapun.
B. SAAT MENGERJAKAN UJIAN UTBK
1. Membaca dengan seksama petunjuk mengerjakan ujian yang sudah tersedia pada aplikasi ujian.
2. Mengecek kesesuaian identitas yang tampil dilayar perangkat dan bila sesuai klik “Mulai Ujian”.
3. Memasukkan Token pada isian Token Ujian. Token ujian akan diberikan/diinformasikan kepada
peserta oleh Pengawas Ujian sesaat sebelum ujian dimulai.
4. Mengerjakan soal sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menjawab butir soal dengan cara memilih/meng-klik opsi jawaban menggunakan mouse.
6. Peserta dapat mengubah pilihan jawaban dengan cara memilih/meng-klik pilihan jawaban lain
yang dianggap benar. Jawaban peserta otomatis akan terganti dengan pilihan jawaban yang
terakhir.

7. Selama ujian berlangsung, peserta DILARANG:
a) Menanyakan jawaban soal kepada siapapun
b) Bekerjasama atau berkomunikasi (berbicara) dengan peserta lain
c) Memberi dan atau menerima bantuan dalam menjawab soal ujian
d) Memperlihatkan pekerjaan/jawaban sendiri kepada peserta lain atau melihat
pekerjaan/jawaban peserta lain.
e) Meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali seizin pengawas ujian
f) Menggantikan atau digantikan oleh orang lain
g) Menyalin dan merekam soal ujian dengan menggunakan media apapun
8. Apabila Peserta melakukan kecurangan pada poin B.7, maka yang bersangkutan akan dicatat di
dalam Berita Acara Pelanggaran Ujian (BAPU), sedangkan bial terjadi kadegori pelanggaran
berat akan diserahkan ke Tim UTBK, secretariat dan keamanan kampus
9. Aplikasi UTBK akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir dan peserta wajib klik
tombol “OK”.
10. Peserta yang meninggalkan ruangan setelah memasukkan Token Ujian dan karena satu dan lain
hal tidak kembali lagi hingga waktu ujian berakhir, dinyatakan telah selesai menempuh uijan
UTBK.
11. Peserta tidak diperkenankan keluar ruangan pada saat ujian berlangsung.
12. Bila ada trouble jaringan atau komputer, peserta dipersilahkan menghubungi panitia.
C. SESUDAH MENGERJAKAN UJIAN UTBK
1. Peserta UTBK meninggalkan ruangan pada waktu yang bersamaan sesuai Protokol Covid-19
mengikuti instruksi panitia.
2. Peserta UTBK hanya dapat meninggalkan ruangan ujian dengan izin dan pengawalan dari
pengawas UTBK.
3. Peserta UTBK yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu ujian selesai, tidak boleh
meninggalkan ruangan.
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