
 
 
 
 

TATA TERTIB PESERTA UJIAN COMPUTER BASED TEST (CBT) 
 

 
A. SEBELUM UJIAN CBT BERLANGSUNG 

1. Peserta wajib melakukan koneksi OpenVPN untuk dapat login kedalam aplikasi. 
2. Peserta wajib hadir sesuai dengan jadwal masing-masing dan join di ruang zoom 

yang telah ditentukan. 
3. Peserta wajib mengaktifkan kamera dan audio selama ujian berlangsung.  
4. Peserta mengenakan pakaian yang rapi dan sopan.  
5. Peserta diwajibkan berada pada posisi yang berlatar belakang dinding dan tidak 

menggunakan virtual background. 
6. Peserta harus menyiapkan: 

a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 
b. Penerangan ruangan yang cukup agar wajah terlihat dengan baik melalui 

webcam.  
7. Peserta harus Login 1 jam sebelum waktu tes dimulai.  
8. Peserta yang terlambat dari jadwal yang seharusnya, maka Peserta TETAP 

DIPERBOLEHKAN mengikuti ujian tanpa ada perpanjangan waktu.  
9. Peserta tidak diperbolehkan membawa daftar logaritma, segala jenis kalkulator, 

kertas, buku maupun catatan lain, alat komunikasi seperti telepon seluler, jam 
tangan (arloji), kamera, modem, segala jenis alat elektronik untuk merekam dan 
sebagainya. 

10. Melakukan Tutorial Ujian sesuai dengan waktu yang telah disediakan agar peserta 
mengetahui cara menggunakan aplikasi. 
 

B. SAAT MENGERJAKAN UJIAN CBT 
1. Membaca dengan seksama petunjuk mengerjakan ujian yang sudah tersedia pada 

aplikasi ujian. 
2. Mengerjakan soal sesuai dengan lama waktu pengerjaan. 
3. Menjawab butir soal dengan cara memilih/meng-klik opsi jawaban menggunakan 

mouse. 
4. Peserta dapat mengubah pilihan jawaban dengan cara memilih/mengklik pilihan 

jawaban lain yang dianggap benar. Jawaban peserta otomatis akan terganti dengan 
pilihan jawaban yang terakhir. 

5. Peserta dapat mengidentifikasi kelengkapan jawaban pada daftar soal di sisi kiri 
layar monitor. Soal-soal yang belum dijawab ditandai dengan kotak warna Putih ( ) 
dan soal-soal yang sudah dikerjakan ditandai dengan kotak warna Abu-abu ( ). 

6. Selama ujian berlangsung, peserta DILARANG : 
a. Menanyakan jawaban soal kepada siapa pun. 
b. Bekerjasama atau berkomunikasi (berbicara) dengan peserta lain. 
c. Memberi dan atau menerima bantuan dalam menjawab soal ujian. 



d. Memperlihatkan pekerjaan/jawaban sendiri kepada peserta lain atau 
melihat pekerjaan/ jawaban peserta lain. 

e. Meninggalkan ujian selama ujian berlangsung, kecuali seizin pengawas ujian. 
f. Menggantikan atau digantikan oleh orang lain. 
g. Menyalin dan merekam soal ujian dengan menggunakan media apapun. 

7. Apabila Peserta melakukan kecurangan maka yang bersangkutan akan 
dicatatat didalam Berita Acara Pelanggaran Ujian (BAPU) 

8. Aplikasi CBT akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir dan peserta 
WAJIB klik tombol "KUMPULKAN SEMUA dan SELESAI". 

9. Peserta yang meninggalkan ruangan setelah LOGIN dan karena satu dan lain hal 
tidak kembali lagi hingga waktu ujian berakhir, dinyatakan telah selesai menempuh 
ujian. 

 
C. SESUDAH MENGERJAKAN UJIAN  
1. Peserta CBT hanya dapat meninggalkan ruangan ujian dengan izin dari pengawas. 
2. Peserta CBT yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu ujian selesai, tidak 

diperbolehkan meninggalkan ruangan. 


