
  KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

I. PANDUAN PESERTA 

 
A. KEWAJIBAN PESERTA 

1. Datang 30 menit sebelum waktu UN dimulai 

2. Menunjukkan Kartu Peserta Ujian dan Kartu Tanda Penduduk 

kepada pegawas ujian 

3. Menandatangani absen kehadiran 

4. Memasuki ruang ujian dan duduk pada kursi yang telah ditentukan 
panitia 

5. Meletakkan Kartu Ujian dan Kartu Tanda Penduduk di atas meja 
6. Mendengarkan secara seksama pengarahan pengawas dan proktor  

ujian 

7. Mengerjakan soal ujian sesuai petunjuk 
8. Meninggalkan ruangan ujian setelah selesai ujian 

 
B. PANDUAN PESERTA 

1. Peserta melakukan login pada sistem tes terkomputerisasi 
menggunakan username dan password yang terdapat pada KPU; 

2. Peserta mengecek kesesuaian identitas/biodata yang tampil di layar 

monitor (pengawas akan mengecek kesesuaian identitas tersebut); 
3. Peserta memasukkan token yang diberikan oleh pengawas; 

4. Peserta mengikuti ujian dengan mengakses soal yang disediakan; 
5. Peserta mengerjakan mata pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan Penyelenggara UN Pusat; 
6. Waktu mengerjakan setiap mata pelajaran adalah 120 menit; 

7. Menjawab butir soal dapat dilakukan dengan cara: 
1) Memilih/mengklik option jawaban menggunakan mouse atau; 

2) menekan keyboard (huruf A atau B atau C atau D atau E). 
8. Peserta dapat mengubah option jawaban dengan cara memilih/mengklik 

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

9. Peserta dapat mengidentifikasi kelengkapan jawaban pada daftar soal di 
sisi kanan layar monitor.Soal yang belum dijawab ditandai dengan 

kotak warna putih dan kotak warna abu-abu menandai soal yang telah 

dijawab beserta dengan pilihan jawabannya. 
10. Aplikasi tes terkomputerisasi akan berhenti secara otomatis ketika 

waktu tes berakhir (hitungan mundur menjadi angka 0). 
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C. TATA TERTIB PESERTA 

1. Peserta yang dapat menjalani UN adalah peserta yang namanya 
tertuang dalam daftar hadir dan terdaftar pada waktu dan tempat UN 

yaitu di sekolah masing – masing peserta; 
2. Peserta wajib membawa dan menunjukkan Kartu Peserta Ujian (KPU) 

dan KTP/NIK kepada pegawas ujian; 
3. Peserta wajib melakukan verifikasi data sebelum masuk ruangan tes; 

4. Peserta wajib memastikan kehadirannya di lokasi tes pada saat proses 
verifikasi data berlangsung; 

5. Peserta wajib menandatangani daftar hadir; 

6. Peserta wajib menempati kursi yang telah ditentukan panitia; 
7. Peserta wajib meletakkan KPU dan KTP/NIK di atas meja; 

8. Peserta dilarang: 
a. keluar masuk ruangan ujian selama pelaksanaan UN tanpa ijin 

pengawas; 
b. membuat catatan-catatan di meja, atau bekerja sama dengan 

peserta yang lain, atau tindakan lain yang dapat dikategorikan 
sebagai tindakan kecurangan/mengarah kepada kecurangan; 

c. mengaktifkan handphone selama proses pelaksanaan ujian; 
d. menggunakan kalkulator dan alat bantu hitung lainnya; 

e. mengganggu peserta lain selama sesi berlangsung. 
9. Peserta yang melanggar tata tertib dapat didiskualifikasi dan dinyatakan 

gugur sebagai peserta UN. 
 

D. KETENTUAN LAIN 

10. Apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan sesi (misalnya karena 
aliran listrik padam) lebih dari satu jam, maka Proktor melaporkan ke 

Tim teknis propinsi dan berkoordinasi ke tim teknis pusat dan akan 
menjadwal ulang sesi yang gagal dilaksanakan dengan tidak menggeser 

jadwal sesi lain yang telah ditetapkan; 
11. Untuk sesi yang sedang berjalan dan mengalami kegagalan maka sesi 

tersebut akan diteruskan kembali setelah sistem aplikasi berjalan 
normal dan sesi berikutnya akan dijadwal ulang. Jawaban peserta akan 

tersimpan dalam sistem, dan peserta dapat melanjutkan mengerjakan 
soal-soal tes yang belum dijawab. 


