Sumber : Buku Panduan Ujian Kecakapan Profesi Pasar Modal Indonesia

HAL - HAL YANG SANGAT PENTING, YANG PERLU
DIPERHATIKAN OLEH CALON PESERTA UJIAN
KECAKAPAN PROFESI PASAR MODAL
HAL-HAL YANG SANGAT PENTING, YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH
CALON PESERTA UJIAN KECAKAPAN PROFESI PASAR MODAL

Untuk menghindari kesalah-pahaman, kesalahan dalam melakukan pendaftaran ujian, atau
hal-hal lain yang tidak diinginkan oleh Penyelenggara Ujian maupun Calon Peserta Ujian,
maka hal-hal yang tersebut dibawah ini, harus diperhatikan oleh Para Calon Peserta Ujian :

1. IDENTITAS DIRI
Yang dimaksud dengan Identitas Diri dalam Buku Panduan, adalah KTP, SIM atau
PASSPORT. Bagi Calon Peserta Ujian yang ingin mendaftarkan diri untuk ujian, wajib
membawa photocopy Identitas Diri yang masih berlaku sampai dengan tanggal Ujian. Bagi
mereka yang Identitas Dirinya telah habis masa berlakunya setelah tanggal pendaftaran tetapi
sebelum tanggal ujian, harus segera memperpanjang kartu Identitas Diri tersebut. Pada saat
ujian, para peserta harus membawa identitas diri yang asli, yang namanya sama dengan
identitas diri yang dipakai pada waktu melakukan pendaftaran.

2. PAKAIAN PESERTA UJIAN
Pakaian bebas tetapi harus rapih dan sopan. Tidak diperkenankan memakai kaos oblong (Tshirts), celana pendek, celana jeans yang sengaja disobek-sobek dan sandal. Peserta Ujian
yang tidak memenuhi ketentuan tentang pakaian ini, tidak diperkenankan mengikuti ujian.

3. PERUBAHAN PILIHAN UJIAN
Perubahan pilihan ujian dari satu profesi ke profesi yang lain hanya dapat dilakukan paling
lambat 8 (delapan) hari kalender, terhitung dari tanggal penutupan pendaftaran ujian.

4. PENUNDAAN UJIAN
Penundaan ujian hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali saja yaitu untuk turut serta pada
kesempatan ujian berikutnya dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Pemberitahuan
permintaan penundaan secara tertulis ditujukan kepada Kantor Sekretariat Panitian Standar
Profesi Pasar Modal, harus sudah diterima oleh Panitia selambat-lambatnya 8 (delapan) hari
kalender sebelum tanggal ujian. Penundaan setelah itu dengan alasan apapun tidak dapat
diterima.
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5. KETERLAMBATAN HADIR DITEMPAT UJIAN
Peserta ujian harus sudah hadir ditempat ujian pada saat registrasi ulang dimulai. Bagi
Peserta ujian yang datang terlambat dan ujian sudah dimulai, maka peserta ujian yang
bersangkutan dengan alasan apapun, tidak diperkenankan mengikuti ujian, dan tidak
ada pengembalian uang pendaftaran ujian maupun perlakuan penundaan ujian.

6. REGISTRASI ULANG DIMULAI PADA :
• Pagi, Ujian WPPE
: 07.30 - 08.00 WIB atau 08.30 - 09.00 WITA
• Siang, Ujian WPEE & WMI : 11.00 - 11.30 WIB atau 12.00 - 12.30 WITA

7. HAL - HAL YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
Selama ujian berlangsung Anda tidak diperkenankan merokok. Setelah memasuki ruang
Ujian, Anda tidak diperbolehkan menghidupkan telepon genggam, pager dan segala jenis
bentuk alarm termasuk wrist watch (jam tangan yang memakai alarm). Apabila Anda
melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas, maka Anda akan di
diskualifikasi.

8. PERALATAN UJIAN
Anda diminta membawa pensil jenis 2B, rautan dan penghapus. Panitia akan menyediakan /
meminjamkan kalkulator yang dapat digunakan selama ujian berlangsung.

9. KECURANGAN
Melakukan kecurangan-kecuranganmerupakan suatu pelanggaraan yang serius dan dapat
mengakibatkan dikeluarkannya Anda dari ruang ujian dan Anda akan di diskualifikasikan.
Apabila pelanggaran anda dianggap serius, Panitia dapat menetapkan sanksi yang lebih berat
antara lain tidak diperbolehkannya Anda mengikuti ujian-ujian berikutnya. Kecurangan
meliputi berbicara dan bekerjasama dengan peserta ujian lainnya selama berlangsungnya
ujian, menggunakan catatan atau bahan pelajaran lainnya, menggunakan jenis kalkulator yang
tidak diizinkan, tidak mematuhi petunjuk dari supervisor / pengawas, usaha menyalin soal
ujian atau usaha membawa soal ujian keluar dari ruangan ujian dapat berakibat dilakukannya
penindakan secara hukum.
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