PANDUAN PENDAFTARAN UJIAN TERTULIS
Periode 44: 24-25 November 2017
A. PENDAFTARAN UJIAN
1. Pendaftaran untuk peserta perorangan (tidak melalui perusahaan/instansi) dilakukan secara
online di situs web PAMJAKI, atau link ke alamat http://www.pamjaki.org/pamjaki35/index.php/pendaftaran-peserta-perorangan.html, atau klik di sini, yakni dengan mengisi
Formulir F01 online dan melengkapi persyaratan.
2. Pendaftaran untuk peserta kelompok (didaftarkan oleh perusahaan/instansi) dapat mengisi
Formulir Pendaftaran Ujian Tertulis – Kelompok atau Formulir F02.
3. Formulir dan Pedoman Pendaftaran Ujian Tertulis dapat diunduh dari situs web
PAMJAKIwww.pamjaki.org.
4. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke BNI cab. UI Salemba Rekening No. 669-9524 atas
nama PAMJAKI.
B. MODUL UJIAN
Peserta yang telah membayar ujian akan menerima softcopy modul (materi utama) dari sekretariat
PAMJAKI (melalui email peserta).
C. PEMBATALAN UJIAN
Setelah melunasi biaya pendaftaran ujian, peserta tidak dapat melakukan pengunduran diri atau
pembatalan ujian. Uang pendaftaran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dan tidak bisa
digantikan dengan peserta lain.
D. PENUNDAAN UJIAN
Penundaan keikutsertaan dalam ujian yang dapat disetujui oleh Komisi Penguji yaitu yang diajukan
selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari atau H-7, sebelum ujian dimulai dan hanya berlaku untuk dua
kali penundaan ujian periode berikutnya. Peserta mengisi formulir penundaan (dapat di-download di
website PAMJAKI) dan mengirimkan kembali kepada sekretariat PAMJAKI.
Pengajuan penundaan untuk mengikuti ujian oleh peserta berlaku ketentuan:
1. Sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan ujian, tidak dikenakan biaya (gratis)
dan tidak bisa diganti dengan peserta lain.
2. Sampai dengan kurang dari 14 (empat belas) hari atau H-14 sebelum pelaksanaan ujian,
dikenakan biaya Rp 100.000 per modul, uang tidak bisa dikembalikan dan tidak bisa diganti
dengan peserta lain.
3. Sampai dengan kurang dari 7 (tujuh) hari atau H-7 sebelum pelaksanaan ujian, dikenakan biaya
Rp 250.000
per modul, uang tidak bisa dikembalikan dan tidak bisa diganti dengan peserta lain.
4. Penundaan setelah H-7 sebelum pelaksanaan ujian, dianggap mengundurkan diri, uang
pendaftaran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dan tidak bisa digantikan dengan
peserta lain.
5. Peserta diwajibkan melakukan pendaftaran ulang kembali untuk dapat mengikuti ujian periode
berikutnya.
E. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
1. Peserta mengetahui nomor urut peserta ujian masing-masing
2. Peserta ujian wajib mengetahui ujian yang diikuti dan jadwal ujian modul yang diikuti. Panitia
tidak bertanggung jawab dalam kesalahan pemilihan modul oleh peserta.
3. Segera hubungi sekretariat PAMJAKI jika:
• belum menerima modul ujian melalui email

• belum mengetahui nomor urut peserta ujian
• belum mengetahui jadwal jam pelaksanaan ujian
• belum mengetahui lokasi ujian PAMJAKI
4. Hindari mendaftar menjelang hari penutupan pendaftaran agar pengiriman modul dan
persiapan ujian tidak terlambat
5. Panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta jika sampai penutupan belum melakukan
pembayaran
6. Peserta membawa alat tulis pensil 2 B + penghapus dan Identitas (KTP, SIM, KTM) sesuai dengan
yang diisi dalam formulir pendaftaran ujian
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TANGGAL-TANGGAL PENTING UJIAN PAMJAKI
12 September 2017 s/d 24 Oktober 2017 pendaftaran Ujian Tertulis PAMJAKI
24 Oktober 2017 penutupan pendaftaran & pembayaran Ujian Tertulis PAMJAKI
17 November 2017 penutupan penundaan Ujian Tertulis PAMJAKI (berlaku ketentuan)
24 November 2017 s/d 25 November 2017 pelaksanaan Ujian Tertulis PAMJAKI periode ke-44
16 Desember 2017 pengumuman Ujian Tertulis PAMJAKI periode ke- 44 via situs web PAMJAKI
25 Desember 2017 pengiriman surat hasil Ujian Tertulis PAMJAKI periode ke- 44 kepada peserta
ujian
7. 02 Januari 2018 pengiriman sertifikat kelulusan vie email periode ke-44 kepada masing-masing
peserta

