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A. Sebelum Pelaksanaan Tes 

1. Peserta dipersilahkan masuk ruangan 30 menit sebelum tes dimulai 

2. Pengawas meminta peserta untuk menonaktifkan HP dan 

memasukkannya ke dalam tas dan meletakkan tas dan jaket di 

tempat yang di sediakan 

3. Tidak diperkenankan membawa kamus, buku, catatan/kertas, hanya 

diperkenankan membawa alat tulis yang dperlukan: 

- Pensil 2B 

- Pulpen hitam 

- Penghapus 

- Rautan 

4. Peserta menandatangani daftar hadir yang disediakan 

5. Peserta dipersilahkan mengisi biodata pada lembar jawaban, namun 

naskah soal tidak boleh dibuka sebelum tes dimulai 

6. Peserta dipersilahkan untuk ke kamar kecil/toilet sebelum tes 

dimulai karena tidak diizinkan keluar ruang/kelas selama tes 

berlangsung 

7. Peserta yang terlambat tidak boleh mengikuti ujian. 

Keterlambatan dengan alasan apapun tidak diterima dan tidak 

ada pengecualian 

8. Calon peserta yang berhalangan hadir pada tes tersebut dianggap 

mengundurkan diri. 

  

B. Selama Tes Berlangsung 

1. Peserta tidak diperkenankan membantu/meminta bantuan pada 

peserta lain ketika tes berlangsung 

2. Peserta tidak diperkenankan membawa dan melihat contoh materi 

atau kamus baik melalui HP maupun kamus dari buku 

3. Peserta tidak diperkenankan menulis catatan atau mencoret naskah 

soal 

4. Bila terdapat pelanggaran selama tes berlangsung, peserta akan 

diperingatkan oleh pengawas sebanyak 3x dan apabila masih 

melakukan pelanggaran, maka akan langsung dianggap gugur/tidak 

mengikuti tes 



5. Waktu mengerjakan tes adalah 120 Menit: 

- Listening (40 Menit) 

- Structure (25 Menit) 

- Reading (55 Menit) 

6. Peserta dapat melingkari pilihan jawaban pada lembar jawaban 

secara penuh dengan pensil 2B 

7. Peserta yang telah selesai mengerjakan tetap tinggal di tempat duduk 

masing – masing dan memasukkan lembar jawaban ke dalam naskah 

soal hingga waktu tes berakhir 

Apabila terjadi sesuatu hal seperti listrik padam dan/atau kerusakan teknis 

pada perlengkapan tes, maka tes akan dihentikan maksimal selama 15 menit 

untuk pengecekan. Apabila masalah tetap tidak bias diatasi pada waktu itu 

juga, tes akan ditunda dengan jadwal baru dan soal baru. 
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