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TATA TERTIB PESERTA UJIAN 

UTBK SMM PTN-BARAT 2021 
 

Pelaksanaan UTBK SMM PTN-Barat tahun 2021 menyesuaikan dengan protokol kesehatan Covid- 

19 dari Kementerian Kesehatan dan rekomendasi dari gugus Covid 19 di daerah masing-masing. 

Tata Tertib bagi peserta UTBK SMMPTN-BARAT 2021 dibagi dalam tiga bagian yaitu: sebelum 

ujian dimulai, selama ujian berlangsung, dan setelah ujian selesai, dengan rincian sebagai berikut. 

 

1. Sebelum Ujian dimulai 

a. Peserta ujian harus telah mengetahui RUANG UJIAN dan LOKASI UJIAN sehari sebelum 

ujian berlangsung. Peserta dapat mempelajarinya dari leaflet dan peta yang diberikan oleh PTN 

Penyelenggara. 

b. Peserta harus membawa: 

1) Kartu Tanda Peserta Ujian. 

2) Fotocopy Ijazah SMA/SMK/MA atau yang sederajat dan telah dilegalisasi atau Surat 

Keterangan sedang kelas XII dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan Pasfoto 

berwarna terbaru yang bersangkutan dan dibubuhi cap sekolah. 

3) Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Anak yang diunggah saat pendaftaran. 

c. Peserta dilarang mengenakan Kaos Oblong (T-Shirt). 

d. Peserta harus bersepatu. 

e. Peserta harus datang ke lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai. 

f. Keterlambatan dengan alasan apapun lebih dari 30 menit sejak waktu tes dimulai, peserta 

TIDAK DIPERBOLEHKAN mengikuti ujian. 

g. Peserta tidak diperbolehkan masuk ruang ujian sebelum ada tanda untuk memasuki ruang 

ujian. 

h. Peserta tidak diperbolehkan membawa daftar logaritma, segala jenis kalkulator, kertas, 

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

kamera, modem dan peralatan elektronik lainnya. 

i. Peserta akan diperiksa apabila dianggap ada sesuatu hal yang mencurigakan. 

j. Peserta harus duduk di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan nomor peserta dan nomor 

meja, tidak diperbolehkan menempati tempat duduk lain. 

k. Peserta meletakkan Kartu Tanda Peserta Ujian dengan foto menghadap ke atas. 

l. Peserta yang kehilangan Kartu Tanda Peserta Ujian harus segera melaporkan diri kepada 

Pengawas Ujian. 

m. Melakukan latihan UTBK sesuai dengan waktu yang disediakan untuk meyakinkan bahwa 

aplikasi telah bisa digunakan. 

n. Sebelum masuk ruang ujian peserta akan diperiksa suhu tubuhnya oleh tim kesehatan yang 

terdiri dari dokter dan pembantu medis. Bagi peserta yang memiliki suhu di atas 37,5°C 

tidak diperkenankan mengikuti ujian yang dinyatakan dalam bentuk dokumen telaah 

medis oleh tim kesehatan. 
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2. Selama Ujian Berlangsung 

a. Login dengan cara memasukkan username (nomor peserta) dan password yang diberikan 

oleh Pengawas 

b. Membaca dengan seksama petunjuk mengerjakan ujian yang telah tersedia pada aplikasi 

ujian 

c. Mengecek kesesuaian identitas yang tampil di layar, apabila sudah sesuai klik tombol Mulai 

Ujian untuk melanjutkan 

d. Mengecek kesesuaian daftar tes dengan kelompok ujian, apabila sudah sesuai masukkan 

Token yang diberikan oleh Pengawas kemudian klik Mulai 

e. Mengerjakan soal sesuai dengan lama waktu pengerjaan 

f. Menjawab butir soal dengan cara memilih/meng-klik opsi jawaban menggunakan mouse 

atau keyboard A, B, C, D, E 

g. Peserta dapat mengubah pilihan jawaban dengan cara memilih/mengklik pilihan jawaban 

lain yang dianggap benar. Jawaban peserta otomatis akan terganti dengan pilihan jawaban 

yang terakhir. 

h. Peserta dapat mengidentifikasi kelengkapan jawaban pada daftar soal di sisi kiri layar 

monitor. Soal-soal yang sudah dikerjakan ditandai dengan bulatan warna hijau. 

i. Selama ujian berlangsung, peserta DILARANG: 

1) Menanyakan jawaban soal kepada siapa pun. 

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

3) Memberi dan atau menerima bantuan dalam menjawab soal ujian. 

4) Memperlihatkan pekerjaan/jawaban sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan/ 

jawaban peserta lain. 

5) Meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali seizin pengawas ujian. 

6) Menggantikan atau digantikan oleh orang lain. 

j. Aplikasi UTBK akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir dan peserta otomatis 

dianggap telah logout. 

k. Peserta wajib menggunakan masker, sarung tangan selama berada di lokasi ujian. 

 

3. Setelah Ujian Selesai 

a. Memastikan kembali identitas dan jawaban yang telah diisikan sebelum “klik” tombol selesai 

ujian. 

b. Peserta dapat meninggalkan tempat setelah diberi instruksi oleh Pengawas Ujian dengan 

tertip dengan mengikuti Protokol Kesehatan. 

 

Catatan :  

- PPUM dapat menyesuaikan Tata Tertib Peserta UTBK SMM PTN-BARAT 2021 sesuai 

dengan Kondisi dan Situasi PPUM 

- Setiap pelanggaran terhadap TATA TERTIB ujian masuk, akan mengakibatkan 

peserta DIBATALKAN ujiannya. 


