TATA TERTIB PESERTA UJIAN ONLINE IBT
(Internet Based Test) CALON MABA
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA TAHUN 2022
Tata tertib bagi peserta Ujian Online IBT Calon Maba PPNS Tahun dibagi dalam tiga bagian yaitu:
sebelum ujian dimulai, selama ujian berlangsung, dan setelah ujian selesai, dengan rincian
sebagai berikut.
A.

Sebelum Ujian dimulai

1. Peserta yang dapat menjalani Ujian Online adalah Peserta yang namanya tertuang dalam Daftar
Hadir dan Terdaftar pada Jadwal Pelaksanaan Ujian.
2. Peserta ujian melakukan instalasi seperti pada panduan di :
https://pmb.ppns.ac.id/announcement/79
3. Peserta harus menyiapkan:
a. Kartu Identitas Pribadi (KTP), Kartu Ujian;
b. Komputer PC atau laptop dengan fasilitas kamera (webcam) aktif, yang terkoneksi
secara stabil dengan internet. Spesifikasi Komputer PC atau laptop;

Minimum

Rekomendasi

Jenis

Laptop

Laptop

Sistem Operasi

Windows 7

Windows 10

CPU

Dual Core

Intel i3 atau setara

RAM

2 GB

4 GB

Ada dan berfungsi dengan

Ada dan berfungsi dengan

baik

baik

500 MB

1 GB

512 Kbps

>1 Mbps

Webcam
Penyimpanan bebas
(Free Disk Space)
Koneksi Internet

c. Smartphone dengan fasilitas kamera depan/belakang aktif dan terinstal aplikasi zoom;
d. Kuota Internet untuk koneksi selama ujian minimal 2 GB.
4. Apabila diperlukan, peserta dapat menggunakan kertas kosong untuk coretan pada ujian
berlangsung.
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5. KTP, Kartu Ujian dan kertas kosong ditunjukkan ketika pengambilan foto Peserta pada saat
Peserta melakukan Login pada Sistem Ujian.
6. Peserta dilarang mengenakan Kaos Oblong (T-Shirt).
7. Selama mengikuti Tes, Peserta harus dalam posisi duduk sendiri dalam ruangan tertutup dan tidak
ada gangguan atau intervensi dari orang lain.
8.

Peserta harus login ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai, keterlambatan dengan
alasan apapun sejak waktu tes dimulai, Peserta TIDAK DIPERBOLEHKAN mengikuti ujian.

9. Memasukkan Username dan Password untuk login ke dalam aplikasi.
10. Mengecek kesesuaian identitas yang tampil di layar perangkat ujian.
11. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator, buku, maupun catatan lain, alat
komunikasi seperti telepon seluler selain perangkat yang akan digunakan ujian, jam tangan
(arloji), kamera, headset, dan sebagainya.
12. Melakukan simulasi ujian sesuai dengan waktu yang disediakan untuk meyakinkan bahwa
aplikasi sudah bisa digunakan.
13. Peserta tidak diperbolehkan mengenakan masker atau penutup wajah lainnya.
14. Membaca dengan seksama petunjuk mengerjakan ujian yang sudah tersedia pada aplikasi
ujian/latihan ujian.
B.

Selama Ujian Berlangsung

1. Peserta hanya mengerjakan soal ujian dan tidak melakukan aktivitas lain selama tes berlangsung.
2. Selama ujian berlangsung, aktivitas peserta akan direkam melalui kamera yang ada pada
perangkat ujian peserta. Apabila aktivitas peserta tidak bisa terlihat melalui kamera, pengawas
dapat menghentikan ujian peserta dan peserta dianggap telah menyelesaikan ujian.
3. Menjawab butir soal dengan cara memilih/mengklik opsi jawaban pada layar.
4. Peserta dapat mengubah pilihan jawaban dengan cara memilih/mengklik pilihan jawaban lain
yang dianggap benar selama belum berpindah ke soal berikutnya. Jawaban peserta otomatis
akan terganti dengan pilihan jawaban yang terakhir.
5.

Peserta dapat mengidentifikasi kelengkapan jawaban pada daftar soal di bagian bawah layar
perangkat ujian atau di sisi kanan layar pada perangkat ujian yang memiliki layar lebar. Soal- soal
yang belum dijawab ditandai dengan kotak warna merah dan soal-soal yang sudah dikerjakan
ditandai dengan kotak warna hijau.

6. Selama ujian berlangsung, peserta DILARANG:
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a. MEREKAKAM / MENG-CAPTURE SOAL menggunakan HP/Laptop atau alat lainnya.
b. Menanyakan jawaban soal kepada siapa pun.
c. Bekerja sama atau berkomunikasi (berbicara) dengan orang lain.
d. Memberi dan atau menerima bantuan dalam menjawab soal ujian.
e. Meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung.
f.

Mematikan atau menutup kamera selama ujian berlangsung.

g. Menggantikan atau digantikan oleh orang lain.
h. Membuka atau mengakses aplikasi lain selain aplikasi ujian, jika dilakukan akan
mengakibatkan akun peserta di-suspend/block dan akan terkunci.

7.

i.

Makan atau minum selama ujian.

j.

Menggunakan Handset atau sejenisnya.
Apabila peserta diindikasikan melakukan pelanggaran/kecurangan seperti pada poin 6, maka

panitia/pengawas berhak untuk melakukan pemutusan hubungan komputer peserta dengan
server ujian (disconnect).
8. Tidak ada kompensasi tambahan waktu ujian jika terjadi hal hal seperti berikut :
a. Disconnect / terputus jaringan internet.
b. Sumber listrik padam.
c. Ganguan teknis dari perangkat peserta.
d. Hal hal lain non teknis di luar kendali panitia (gangguan orang lain di sekitarnya).
9. Aplikasi Ujian akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir dan peserta otomatis akan
logout.
C. Setelah Ujian Selesai

1. Memastikan kembali identitas dan jawaban yang telah diisikan sebelum menekan tombol akhiri
ujian.

2. Peserta tidak diperbolehkan meneruskan pekerjaan serta tetap duduk di tempat pada saat
waktu ujian berakhir
Setiap pelanggaran terhadap TATA TERTIB ujian ini, akan mengakibatkan peserta DIBATALKAN hasil
ujiannya.
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