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TATA TERTIB  

UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (CBT) 

 

A. Protokol Kesehatan Sejak Memasuki Area Universitas 

1. Peserta dilakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki area universitas.  

2. Peserta dengan suhu tubuh tinggi / demam (di atas 37,5°C) tidak diperkenankan 

masuk. 

3. Pengantar tidak diperkenankan masuk ke dalam area universitas. 

4. Peserta diwajibkan menggunakan masker. 

5. Peserta diwajibkan menjaga physical distancing. 

6. Peserta mencuci tangan dengan sabun pada fasilitas cuci tangan yang disediakan 

panitia di depan pintu masuk area gedung ujian. 

7. Peserta telah berada di lokasi ujian (PPMB atau Gedung ACC lantai 2, Kampus C 

UNAIR) 60 menit sebelum ujian dimulai dan menuju ruang buffer yang ditunjuk 

oleh panitia. 

8. Hand sanitizer disediakan dan wajib digunakan di ruang ujian. 

9. Peserta diwajibkan mengenakan plastic gloves selama menggunakan fasilitas PC di 

ruang ujian dan membuang di tempat yang telah disediakan setelah ujian berakhir. 

10. Peserta dapat meminta pergantian masker kepada petugas ruangan jika diperlukan. 

11. Peserta membawa pulang bolpoin yang telah dibagikan oleh panitia. 

 

B. Sebelum Ujian 

1. Peserta ujian masuk ruang ujian 30 menit sebelum ujian dimulai. Jadwal sesi ujian 

diumumkan melalui website PPMB 1 hari sebelum Ujian Tulis CBT. 

2. Peserta yang hadir setelah 30 menit setelah ujian berlangsung, tidak diperkenankan 

memasuki ruang ujian. (sesi 1 : 08.00, sesi 2 : 11.00, sesi 3 : 14.00 WIB) 

3. Peserta menyiapkan KTP/SIM dan printout Kartu Ujian. 

4. Peserta wajib membawa dan menunjukkan KTP/SIM dan printout Kartu Ujian saat 

ujian. Barang-barang, handphone (dalam kondisi mati), dan alat elektronik lainnya 

dimasukkan ke dalam tas dan tas diletakkan pada lokasi yang ditunjuk oleh pengawas. 

PC ujian dan alat tulis penunjang disediakan oleh panitia. 

5. Peserta yang tidak dapat memenuhi semua ketentuan tersebut di atas tidak 

diperbolehkan mengikuti ujian. 

 

C. Selama Ujian 

1. Peserta login aplikasi ujian dan masuk ke dalam paket soal TPA maupun Bahasa 

Inggris sesuai arahan yang diberikan oleh Pengawas; 

2. Waktu pengerjaan soal : 

a. paket soal TPA 60 menit; 

b. paket soal Bahasa Inggris 60 menit. 

3. Materi ujian TPA dan Bahasa Inggris akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes 

berakhir, peserta otomatis dianggap sudah logout dan jawaban otomatis tersimpan. 

4. Selama tes berlangsung, peserta dilarang: 

a. Menanyakan jawaban soal atau hal terkait soal kepada siapapun. 

b. Meninggalkan ruangan selama tes berlangsung. 
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c. Mencatat atau mendokumentasikan soal pada media apapun. 

d. Mengakses laman selain laman aplikasi ujian. 

e. Membuka referensi baik berupa buku teks, catatan dan lain lain selama ujian. 

5. Pengawas berhak mengeluarkan peserta dari ujian dan mencatat dalam Berita Acara 

jika peserta melanggar ketentuan yang telah ditentukan; 

6. Segala bentuk kecurangan yang ditemukan, maka akan dikenakan sanksi berupa 

pembatalan hasil tes dan hasil seleksi penerimaan mahasiswa. 

 

D. Setelah Ujian 

1. Peserta dapat mengakhiri ujian dan keluar dari ruang ujian mengikuti instruksi 

Pengawas. 

2. Pengumuman terkait Jadwal dan ID Zoom meeting untuk sesi wawancara dapat dilihat 

pada website ppmb.unair.ac.id pada h-2 sebelum jadwal wawancara. 
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