
 

 

 

 

TATA TERTIB PESERTA UJIAN TULIS SIMAMA 

POLTEKKES KEMENKES DENPASAR 

TAHUN AKADEMIK 2021/ 2022 
 

A. KETENTUAN  UMUM 

1. Peserta wajib membawa : 

a. Kartu ujian asli  

b. Kartu indentitas asli (KTP / Kartu Pelajar / SIM / Paspor)  

c. Face shield dan Handcoon yang akan digunakan saat berada di dalam ruangan ujian 

2. Peserta wajib hadir 60 menit sebelum ujian dilaksanakan 

3. Peserta dihimbau tidak membawa barang-barang berharga. 

4. Peserta hanya diperkenankan membawa kartu identitas, kartu ujian dan Alat tulis 

kedalam ruangan karantina maupun ruangan ujian. Barang-barang yang tidak 

diperkenankan wajib diletakkan pada tempat yang telah disediakan. 

5. Peserta wajib menggunakan masker selama berada di lokasi ujian. 

6. Peserta wajib mencuci tangan dengan sabun dan/atau handsanitizer sebelum memasuki 

ruangan karantina dan ruangan ujian. 

7. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya menggunakan thermogun sebelum memasuki lokasi 

ujian 

8. Peserta yang sakit dengan suhu tubuh diatas 37.5℃ setelah dilakukan 2 kali 

pengukuran, tidak diperkenankan mengikuti ujian 

9. Peserta wajib menggunakan pakaian yang sopan dan rapi, dengan ketentuan baju 

lengan panjang berkerah, celana/rok panjang (bukan bahan jeans), dan bersepatu. 

10. Peserta wajib mematikan seluruh alat komunikasi dan disimpan dalam tas 

11. Peserta tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, celana/ rok pendek / kudorai / 

sejenisnya, sandal jepit atau sandal dengan bentuk dan model lainnya. 

12. Peserta tidak diperkenankan menggunakan jam tangan atau arloji 

 

B. PELAKSANAAN UJIAN 

1. Peserta wajib memperhatikan aba-aba, perintah atau petunjuk pengawas 

2. Peserta akan dipanggil oleh pengawas untuk memasuki ruangan ujian 

3. Setelah memasuki ruangan ujian, peserta diminta berdiri disamping bangku peserta 

sampai diperintahkan duduk oleh pengawas 

4. Peserta tidak diperkenankan menggunakan/mengoperasikan workstation sampai 

diperintah oleh pengawas 

5. Peserta dilarang menyentuh layar monitor komputer 

6. Peserta dilarang berselancar ke menu atau aplikasi selain aplikasi ujian, karena hal 

tersebut dapat mengakibatkan aplikasi ujian akan terkunci secara otomatis dan peserta 

tidak dapat melanjutkan ujian.  

7. Apabila menemukan soal yang tidak tepat atau salah, peserta dapat menyampaikan 

kepada pegawas dan selanjutnya pengawas akan mencatat untuk dituangkan dalam 

berita acara pelaksanaan ujian. 

8. Apabila aplikasi dan/atau komputer yang digunakan ujian mengalami error / mati secara 

tiba-tiba, peserta dapat melaporkan kepada pengawas untuk dapat dipindahkan ke 

komputer cadangan dan kembali melanjutkan ujian. 

9. Pelanggaran terhadap tata tertib pelaksanaan ujian tidak akan mendapat teguran dari 

pengawas, namun akan dituangkan dalam berita acara pelaksanaan ujian dan peserta 

yang melanggar dinyatakan tidak lulus ujian. 
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