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Tata tertib bagi peserta Peserta Ujian Tulis Daring Seleksi Masuk Universitas
Padjadjaran Tahun 2020 dibagi dalam tiga bagian, yaitu: sebelum ujian dimulai, selama
ujian berlangsung, dan setelah ujian selesai, dengan rincian sebagai berikut.
1. Sebelum Ujian dimulai
a. Peserta yang dapat menjalani Ujian Daring (Online) adalah Peserta yang
namanya terdaftar dalam Daftar Peserta Ujian.
b. Peserta ujian harus sudah melakukan Ujicoba Teknis Aplikasi Ujian
dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2020.
c. Peserta harus menyiapkan:
i.
Kartu Tanda Peserta Ujian;
ii.
Komputer PC atau laptop dengan fasilitas kamera (webcam) aktif,
yang terkoneksi secara stabil dengan internet, dengan spesifikasi
sesuai dengan yang tertera pada Panduan Instalasi Aplikasi Ujian
SMUP.
iii.
Kuota Internet untuk koneksi selama ujian minimal 2 GB dengan
kecepatan 1 Mbps atau lebih.
d. Kartu Tanda Peserta Ujian ditunjukkan ketika pengambilan foto Peserta
pada saat Peserta melakukan Login pada Aplikasi Ujian. Peserta dilarang
mengenakan Kaos Oblong (T-Shirt).
e. Selama mengikuti Tes, Peserta harus dalam posisi duduk sendiri dalam
ruangan tertutup dan tidak ada gangguan atau intervensi dari orang lain.
f. Peserta harus login ke aplikasi ujian paling lambat 15 menit sebelum
ujian dimulai. Keterlambatan dengan alasan apapun lebih dari 30 menit
sejak
waktu
tes
dimulai,
mengakibatkan
peserta TIDAK
DIPERBOLEHKAN mengikuti tes.
g. Peserta harus menggunakan Webcam dan memastikan kamera menyala
serta dapat mengambil gambar peserta dengan benar (tidak terbalik,
buram, atau gelap).
h. Peserta memasukkan Nomor Peserta Ujian dan PIN untuk login ke dalam
aplikasi.
i. Peserta mengecek kesesuaian identitas yang tampil di layar perangkat
ujian.
j. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator, kertas, buku,
maupun catatan lain, handset, alat komunikasi seperti telepon seluler
selain perangkat yang akan digunakan ujian, jam tangan (arloji), kamera,
dan sebagainya.
k. Peserta tidak diperbolehkan mengenakan masker atau penutup wajah
lainnya.
l. Melakukan latihan ujian sesuai dengan waktu yang disediakan untuk
meyakinkan bahwa aplikasi sudah bisa digunakan.
m. Membaca dengan seksama petunjuk mengerjakan ujian yang sudah
tersedia pada aplikasi ujian/latihan ujian.
2. Selama Ujian Berlangsung
a. Peserta hanya mengerjakan soal ujian dan tidak melakukan aktivitas lain
selama tes berlangsung.
b. Token ujian akan diberikan/diinformasikan kepada peserta oleh
Pengawas Ujian sesaat sebelum ujian dimulai melalui aplikasi ujian.

c. Selama ujian berlangsung, aktifitas peserta akan direkam melalui kamera
yang ada pada perangkat ujian peserta. Apabila aktifitas peserta tidak bisa
terlihat melalui kamera, pengawas dapat menghentikan ujian peserta dan
peserta dianggap telah menyelesaikan ujian.
d. Peserta menjawab butir soal dengan cara memilih/mengklik pilihan
jawaban pada layar.
e. 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.
f. Peserta dapat berpindah ke soal berikutnya dengan mengklik tombol
Selanjutnya.
g. 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.
h. Peserta dapat berpindah ke nomor manapun dengan mengklik nomor soal
pada daftar soal.
i. Selama ujian berlangsung, peserta DILARANG:
i.
MEREKAKAM
ATAU
MENG-CAPTURE SOAL
menggunakan
HP/Laptop atau alat lainnya.
ii.
Bekerjasama atau berkomunikasi (berbicara) dengan orang lain.
iii.
Memberi dan/atau menerima bantuan dalam menjawab soal ujian.
iv.
Meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung.
v.
Mematikan atau menutup kamera selama ujian berlangsung.
vi.
Menggantikan atau digantikan oleh orang lain.
vii.
Membuka atau mengakses aplikasi lain selain aplikasi ujian, jika
dilakukan
akan
mengakibatkan
akun
peserta
disuspend/block dan akan terkunci.
viii.
Makan atau minum selama ujian.
ix.
Menggunakan Handset atau sejenisnya.
j. Aplikasi Ujian akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir
dan peserta otomatis akan logout.
3. Setelah Ujian Selesai Peserta memastikan kembali identitas dan jawaban yang
telah diisikan sebelum menekan tombol Akhiri Ujian.
Setiap pelanggaran terhadap TATA TERTIB ujian ini, akan mengakibatkan peserta
DIBATALKAN ujiannya.

