
 TATA TERTIB 

SELEKSI TERTULIS CALON HAKIM AD HOC 

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XVIII 

TAHUN 2022 
 

1. Registrasi Peserta Ujian Tertulis dimulai Jam 07.30 – 08.00 waktu setempat.  

2. Penjelasan Tata Tertib Ujian Jam 08.00-08.30 waktu setempat.  

3. Ujian Tertulis dimulai Jam 08.30 waktu setempat : 

➢ Sesi I : pukul 08.30 – 10.30 (waktu setempat). 

➢ Sesi II :  pukul 11.00 – 17.00 (waktu setempat). 

4. Peserta yang terlambat datang kurang dari 15 (lima belas) menit dapat mengikuti ujian dengan 

seijin Panitia dengan catatan tanpa menambah waktu yang telah ditentukan.  

5. Peserta wajib dalam keadaan sehat, bebas Covid-19 dengan menunjukkan hasil PCR atau swab 

Antigen pada saat memasuki area pelaksanaan ujian Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap 

XVIII Tahun 2022; 

6. Peserta wajib memakai masker, hand sanitizer, dan mematuhi ketentuan protokol Covid-19;  

7. Peserta wajib membawa Tanda Peserta ujian dan Identitas lain seperti KTP, SIM atau identitas 

lainnya serta menunjukkan kepada Panitia.  

8. Pada saat mengikuti Ujian, Peserta ujian diwajibkan membawa alat tulis sendiri.  

9. Peserta harus duduk pada tempat yang telah ditentukan.  

10. Lembar soal terdapat dalam amplop tertutup dan disegel, dibuka oleh Panitia pada saat ujian akan 

berlangsung dengan menunjukkan kepada para Peserta bahwa amplop soal masih dalam keadaan 

tersegel.  

11. Peserta menerima soal yang dibagikan oleh Panitia.  

12. Peserta wajib mencantumkan Nomor Ujian, Nama, Tanggal, Lokasi pelaksanaan ujian dan Kode 

yang dilamar pada lembar jawaban yang telah disediakan, sesuai dengan Tanda Peserta Ujian yang 

telah diberikan.  

13. Peserta diperbolehkan mengisi identitas Peserta terlebih dahulu pada lembar jawaban dan 

menjawab soal ujian setelah mendapat perintah dari Panitia. 

14. Ujian dengan sistem open book (boleh membuka buku/Undang-Undang, tidak boleh membawa 

contoh putusan). 

15. Peserta wajib menyerahkan lembar soal (yang telah dibubuhi nomor ujian) dan jawaban pada 

Panitia ketika ujian selesai.  

16. Peserta dilarang :  

a. Mengaktifkan telepon  genggam (HP), pager, atau alat komunikasi lainnya selama ujian 

berlangsung. 

b. Menggunakan Laptop selama ujian berlangsung. 

c. Membawa senjata api / tajam atau sejenisnya, selama ujian berlangsung. 

d. Bertanya / berbicara / bekerjasama dengan sesama Peserta selama ujian berlangsung. 

e. Menerima / memberikan sesuatu dari / kepada orang lain tanpa seizin Panitia selama ujian 

berlangsung. 

f. Makan, minum dan merokok di dalam ruangan selama ujian berlangsung. 

17. Peserta wajib :  

a. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu (tidak boleh memakai celana jeans). 

b. Mengisi daftar hadir Peserta yang telah disediakan Panitia.  

c. Mengerjakan semua soal ujian pada Lembar Jawaban sesuai dengan waktu yang ditentukan.  

d. Menuliskan nama dan menandatangani Lembar Jawaban di tempat yang telah disediakan.  

e. Menuliskan jawaban pada lembar jawaban ujian tidak bolak balik. 

f. Jawaban ditulis dengan terang dan jelas (mudah dibaca).  

18. Peserta yang telah selesai mengerjakan soal ujian sebelum waktunya, boleh meninggalkan tempat 

ujian setelah mendapatkan izin dari Panitia.  

19. Peserta memeriksa kembali Lembar Jawaban (yang telah dibubuhi nomor ujian) sebelum 

diserahkan kepada Panitia.  

20. Lembar jawaban yang telah dikumpulkan Panitia disimpan dalam amplop tertutup dan selanjutnya 

disegel.  

Jakarta, 7 September 2022 
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PANITIA SELEKSI 


