PETUNJUK UNTUK PESERTA UJIAN MANDIRI
PROGRAM SARJANA (S1) TAHUN 2022
PETUNJUK UNTUK PESERTA

TEST ONLINE

PETUNJUK UMUM
• Siapkan kertas kosong beserta pena untuk menghitung
• Siapkan pula kartu identitas (SIM atau KTP)
• Siapkan laptop yang memiliki aplikasi google chrome untuk membuka website ujian dan zoom untuk peserta
• Peserta diperbolehkan menggunakan 2 alat yang berbeda, apabila terjadi kendala dalam proses Ujian Online
• Peserta diharapkan login di ZOOM MEETING pukul 07.30 WIB dengan ID ZOOM: yang tertera di kartu Peserta
• Masing-masing Pesera wajib mengubah nama di ZOOM Meeting dengan format NOMOR PESERTA_NAMA
PETUNJUK TEKNIS
07.30 SD 08.00
• Peserta Login ZOOM MEETING (ID ZOOM dan PASSCODE yang ada pada Kartu Peserta)
• Host zoom akan melakukan breakout room
• Peserta mengubah Nama ZOOM Meeting menjadi NOMOR PESERTA_NAMA_ROOM
• Pengawas akan mengarahkan Peserta untuk membuka Website Ujian (ujian.undip.ac.id).
• Peserta login dengan ussername berupa Nomor Peserta dan Pasword Kode Billkey yang tertera pada kartu
ujian Peserta
• Setelah melakukan login Peserta diharapkan klik Menu Ujian kemudian pastikan terdapat Daftar Ujian yang
sesuai dengan yang tertera pada Kartu
08.00 sd 09.00
• Peserta memulai ujian dengan klik soal TPA. Akan muncul Tata Tertib yang harus dibaca terlebih dahulu oleh
Peserta nantinya saat akan memulai ujian terdapat Pop Up yang harus dilakukan Klik oleh Peserta sebagai
konfirmasi bahwa Peserta sudah menyetujui Tata Tertib Ujian Online.
• Peserta dilarang untuk mematikan Kamera pada Zoom dan Peserta dilarang membuka halaman baru (New
Tab) pada Browser saat ujian berlangsung.
• Silahkan Peserta mengerjakan soal sesuai keinginan Saudara, tidak perlu berurutan
• Pada tes ini, pembatasan waktu per topik tidak diberlakukan sehingga Peserta dapat memulai dari nomor yang
Saudara kehendaki.
• Soal yang telah dijawab peserta akan ditandai pada menu soal
• Jawaban terakhir yang Saudara klik pada setiap nomor akan secara langsung tersimpan sebagai jawaban yang
Saudara pilih
09.00
• Tepat pukul 09.00, aplikasi soal untuk TPS akan terhenti secara otomatis, jawaban Saudara juga akan secara
otomatis tersimpan.
• Saudara dipersilakan untuk logout. Silahkan leave dari zoom.
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• Siapkan pula kartu identitas (SIM atau KTP)
• Siapkan laptop yang memiliki aplikasi google chrome untuk membuka website ujian dan zoom untuk peserta
• Peserta diperbolehkan menggunakan 2 alat yang berbeda, apabila terjadi kendala dalam proses Ujian Online
• Peserta diharapkan login di ZOOM MEETING pukul 09.30 WIB dengan ID ZOOM: yang tertera di kartu Peserta
• Masing-masing Pesera wajib mengubah nama di ZOOM Meeting dengan format NOMOR PESERTA_NAMA
PETUNJUK TEKNIS
09.30 SD 10.00
• Peserta Login ZOOM MEETING (ID ZOOM dan PASSCODE yang ada pada Kartu Peserta)
• Host zoom akan melakukan breakout room
• Peserta mengubah Nama ZOOM Meeting menjadi NOMOR PESERTA_NAMA_ROOM
• Pengawas akan mengarahkan Peserta untuk membuka Website Ujian (ujian.undip.ac.id).
• Peserta login dengan ussername berupa Nomor Peserta dan Pasword Kode Billkey yang tertera pada kartu
ujian Peserta
• Setelah melakukan login Peserta diharapkan klik Menu Ujian kemudian pastikan terdapat Daftar Ujian yang
sesuai dengan yang tertera pada Kartu
10.00 sd 11.00
• Peserta memulai ujian dengan klik soal TPA. Akan muncul Tata Tertib yang harus dibaca terlebih dahulu oleh
Peserta nantinya saat akan memulai ujian terdapat Pop Up yang harus dilakukan Klik oleh Peserta sebagai
konfirmasi bahwa Peserta sudah menyetujui Tata Tertib Ujian Online.
• Peserta dilarang untuk mematikan Kamera pada Zoom dan Peserta dilarang membuka halaman baru (New
Tab) pada Browser saat ujian berlangsung.
• Silahkan Peserta mengerjakan soal sesuai keinginan Saudara, tidak perlu berurutan
• Pada tes ini, pembatasan waktu per topik tidak diberlakukan sehingga Peserta dapat memulai dari nomor yang
Saudara kehendaki.
• Soal yang telah dijawab peserta akan ditandai pada menu soal
• Jawaban terakhir yang Saudara klik pada setiap nomor akan secara langsung tersimpan sebagai jawaban yang
Saudara pilih
11.00
• Tepat pukul 11.00, aplikasi soal untuk TPS akan terhenti secara otomatis, jawaban Saudara juga akan secara
otomatis tersimpan.
• Saudara dipersilakan untuk logout. Silahkan leave dari zoom.
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• Siapkan pula kartu identitas (SIM atau KTP)
• Siapkan laptop yang memiliki aplikasi google chrome untuk membuka website ujian dan zoom untuk peserta
• Peserta diperbolehkan menggunakan 2 alat yang berbeda, apabila terjadi kendala dalam proses Ujian Online
• Peserta diharapkan login di ZOOM MEETING pukul 12.30 WIB dengan ID ZOOM: yang tertera di kartu Peserta
• Masing-masing Pesera wajib mengubah nama di ZOOM Meeting dengan format NOMOR PESERTA_NAMA
PETUNJUK TEKNIS
12.30 SD 13.00
• Peserta Login ZOOM MEETING (ID ZOOM dan PASSCODE yang ada pada Kartu Peserta)
• Host zoom akan melakukan breakout room
• Peserta mengubah Nama ZOOM Meeting menjadi NOMOR PESERTA_NAMA_ROOM
• Pengawas akan mengarahkan Peserta untuk membuka Website Ujian (ujian.undip.ac.id).
• Peserta login dengan ussername berupa Nomor Peserta dan Pasword Kode Billkey yang tertera pada kartu
ujian Peserta
• Setelah melakukan login Peserta diharapkan klik Menu Ujian kemudian pastikan terdapat Daftar Ujian yang
sesuai dengan yang tertera pada Kartu
13.00 sd 14.00
• Peserta memulai ujian dengan klik soal TPA. Akan muncul Tata Tertib yang harus dibaca terlebih dahulu oleh
Peserta nantinya saat akan memulai ujian terdapat Pop Up yang harus dilakukan Klik oleh Peserta sebagai
konfirmasi bahwa Peserta sudah menyetujui Tata Tertib Ujian Online.
• Peserta dilarang untuk mematikan Kamera pada Zoom dan Peserta dilarang membuka halaman baru (New
Tab) pada Browser saat ujian berlangsung.
• Silahkan Peserta mengerjakan soal sesuai keinginan Saudara, tidak perlu berurutan
• Pada tes ini, pembatasan waktu per topik tidak diberlakukan sehingga Peserta dapat memulai dari nomor yang
Saudara kehendaki.
• Soal yang telah dijawab peserta akan ditandai pada menu soal
• Jawaban terakhir yang Saudara klik pada setiap nomor akan secara langsung tersimpan sebagai jawaban yang
Saudara pilih
14.00
• Tepat pukul 14.00, aplikasi soal untuk TPS akan terhenti secara otomatis, jawaban Saudara juga akan secara
otomatis tersimpan.
• Saudara dipersilakan untuk logout. Silahkan leave dari zoom.
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• Siapkan laptop yang memiliki aplikasi google chrome untuk membuka website ujian dan zoom untuk peserta
• Peserta diperbolehkan menggunakan 2 alat yang berbeda, apabila terjadi kendala dalam proses Ujian Online
• Peserta diharapkan login di ZOOM MEETING pukul 14.30 WIB dengan ID ZOOM: yang tertera di kartu Peserta
• Masing-masing Pesera wajib mengubah nama di ZOOM Meeting dengan format NOMOR PESERTA_NAMA
PETUNJUK TEKNIS
14.30 SD 15.00
• Peserta Login ZOOM MEETING (ID ZOOM dan PASSCODE yang ada pada Kartu Peserta)
• Host zoom akan melakukan breakout room
• Peserta mengubah Nama ZOOM Meeting menjadi NOMOR PESERTA_NAMA_ROOM
• Pengawas akan mengarahkan Peserta untuk membuka Website Ujian (ujian.undip.ac.id).
• Peserta login dengan ussername berupa Nomor Peserta dan Pasword Kode Billkey yang tertera pada kartu
ujian Peserta
• Setelah melakukan login Peserta diharapkan klik Menu Ujian kemudian pastikan terdapat Daftar Ujian yang
sesuai dengan yang tertera pada Kartu
15.00 sd 16.00
• Peserta memulai ujian dengan klik soal TPA. Akan muncul Tata Tertib yang harus dibaca terlebih dahulu oleh
Peserta nantinya saat akan memulai ujian terdapat Pop Up yang harus dilakukan Klik oleh Peserta sebagai
konfirmasi bahwa Peserta sudah menyetujui Tata Tertib Ujian Online.
• Peserta dilarang untuk mematikan Kamera pada Zoom dan Peserta dilarang membuka halaman baru (New
Tab) pada Browser saat ujian berlangsung.
• Silahkan Peserta mengerjakan soal sesuai keinginan Saudara, tidak perlu berurutan
• Pada tes ini, pembatasan waktu per topik tidak diberlakukan sehingga Peserta dapat memulai dari nomor yang
Saudara kehendaki.
• Soal yang telah dijawab peserta akan ditandai pada menu soal
• Jawaban terakhir yang Saudara klik pada setiap nomor akan secara langsung tersimpan sebagai jawaban yang
Saudara pilih
16.00
• Tepat pukul 16.00, aplikasi soal untuk TPS akan terhenti secara otomatis, jawaban Saudara juga akan secara
otomatis tersimpan.
• Saudara dipersilakan untuk logout. Silahkan leave dari zoom.

