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TATA TERTIB UJIAN CBT 

JALUR MANDIRI, VOKASI dan ALIH JENIS 

 

1. Peserta ujian WAJIB : 

a. Sudah mengetahui RUANG dan LOKASI UJIAN sehari sebelum ujian berlangsung 

b. Dalam kondisi sehat dibuktikan dengan negatif hasil swab antigen Covid-19. Hasil 

tes hanya berlaku 3 hari sejak swab dilakukan. 

c. Mengisi surveillance Covid-19 pada 1 (satu) hari sebelum jadwal ujian pada tautan 

berikut https://mandiri.ppmb.unair.ac.id  

d. Menerapkan protokol kesehatan sejak berangkat dari rumah. 

e. Mengenakan masker medis untuk digunakan saat ujian dan membawa masker medis 

cadangan sebagai pengganti ketika masker rusak/basah. 

f. Membawa bolpoin/pensil. 

g. Melalui prosedur pemeriksaan suhu tubuh ketika memasuki area kampus.  

h. Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan Handsanitizer ketika memasuki 

lokasi ujian. 

2. Peserta dianjurkan menggunakan pakaian lengan panjang. 

3. Peserta yang tidak memenuhi protokol kesehatan tidak diperbolehkan mengikuti ujian.  

4. Peserta ujian WAJIB membawa dokumen : 

a. Kartu Tanda Peserta Ujian. 

b. Printout hasil uji swab antigen Covid-19 dengan hasil Negatif (Hasil tes hanya 

berlaku 3 hari sejak tes swab dilakukan) 

c. Untuk jalur Mandiri dan Vokasi: Fotocopy Ijazah SMA/SMK/MA atau yang 

sederajat atau Surat Keterangan Lulus (SKL) atau Surat Keterangan sedang kelas XII 

dari kepala sekolah yang dibubuhi dengan cap sekolah. 

d. Untuk jalur Alih Jenis: Fotocopy Ijazah D3 atau D4. 

5. Peserta DILARANG mengenakan Kaos Oblong. 

6. Peserta harus bersepatu. 

7. Peserta harus datang ke lokasi ujian paling lambat 1 jam sebelum ujian dimulai, 

keterlambatan dengan alasan apapun sejak waktu tes dimulai, Peserta TIDAK 

DIPERBOLEHKAN mengikuti ujian. 

8. Peserta tidak diperbolehkan masuk ruang ujian sebelum ada tanda/arahan untuk 

memasuki ruang ujian. 

9. Peserta tidak diperbolehkan membawa daftar algoritma, segala jenis kalkulator, kertas, 

buku maupun catatan lain, alat komunikasi seperti telepon seluler, jam tangan (arloji), 

kamera, modem, segala jenis alat elektronik untuk merekam dan sebagainya. 

10. Sebelum memasuki ruang ujian, buku dan catatan dalam bentuk apapun dimasukkan ke 

dalam tas, ditempatkan di tempat yang telah ditentukan. 

11. Peserta akan digeledah jika dianggap ada sesuatu hal yang mencurigakan. 

12. Peserta harus duduk di tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan nomor peserta dan 

nomor meja, tidak diperbolehkan menempati tempat duduk lain. 

13. Selama ujian berlangsung, peserta DILARANG : 
a. Menanyakan jawaban soal kepada siapapun. 

b. Bekerjasama atau berkomunikasi (berbicara) dengan peserta lain. 

c. Memberi dan menerima bantuan dalam menjawab soal ujian. 

https://mandiri.ppmb.unair.ac.id/
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d. Memperlihatkan pekerjaan/jawaban sendiri kepada peserta lain atau melihat 

pekerjaan/jawaban peserta lain. 

e. Meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung. 

f. Menggantikan atau digantikan orang lain. 

g. Merekam soal ujian dengan alat elektronik apapun. 

14. Peserta mengisi kembali Surveillance Covid-19 pada 3 (tiga) hari setelah ujian pada 

tautan https://mandiri.ppmb.unair.ac.id 

15. Bagi peserta yang tidak bisa mengikuti ujian sesuai jadwal yang sudah ditentukan dengan 

alasan apapun, tidak disediakan relokasi ujian. 

16. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib ujian akan mengakibatkan PESERTA TIDAK 

DIIKUTKAN DALAM PROSES SELEKSI. 
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