
Pastikan Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Pastikan 
Anda memiliki laptop dengan kamera depan, mikropone, dan 
speaker dalam kondisi baik 
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Anda disarankan mengikuti ujian melalui laptop, jika sinyal dirasa sangat 
lemah Anda dapat menggunakan HP dengan aplikasi seperti yang ada di buku 
petunjuk panduan tes. 

Download Browser terbaru yang dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi 
ini adalah Google Chrome (Versi Terbaru) atau Mozilla Firefox (Versi Terbaru). 
Silahkan update browser Anda sebelum ujian.
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Kami akan mengirim email sebelum hari H ujian, mohon 
pastikan Anda memeriksa inbox (kotak masuk) atau 
spam Anda. Baca baik-baik email tersebut, catat kode 
verifikasinya dan baca panduan online assessment 
microphone, dan speaker dengan kondisi aktif.    
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Persiapkan diri anda beserta identitas diri (KTP/-
SIM/Kartu Pelajar) yang dapat digunakan. Sebelum 
memulai tes terlebih dahulu lakukan verifikasi wajah dan 
identitas diri. Foto wajah  menghadap kamera tanpa 
menggunakan masker serta tunjukkan identitas diri ke 
arah kamera. Siapkan kertas kosong dan alat tulis yang 
digunakan sebagai media bantu hitung.
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Bersiaplah duduk di lingkungan kondusif, suara yang hening dan 
pencahayaan yang baik agar dapat terdeteksi dengan baik.

Pastikan Anda membaca email dengan baik. Lihat link untuk room latihan di 
here dan link attend untuk room ujian sebenarnya. Pastikan Kode Ujian 
adalah untuk ujian dan kode latihan untuk latihan. Jangan terbalik. 

Saat mengklik “attend” mohon pastikan laptop Anda dalam setting zona 
waktu sesuai dengan real time Indonesia dan lokasi Anda telah benar

Kamu diberi kesempatan latihan sebelum mulai ujian agar dapat kenal 
dengan aplikasi/website ujian. Setelah yakin, kamu dapat masuk ke link 
untuk ujian dengan memasukkan kode verifikasi 
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Bersikaplah tenang selama ujian berlangsung, pastikan 
wajah Anda menghadap ke kamera device.
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suara mencurigakan, upaya copy-paste, membuka tab 
browser lain, upaya melakukan perekaman dan doku-
mentasi ujian, akan terekam dengan sistem kami.

Anda akan mendapat teguran di sudut kanan 
atas/bawah (tergantung model laptop) jika berusaha 
membuka tab baru. Kami dapat mendiskualifikasi peser-
ta yang melakukan kecurangan. Mohon junjung tinggi 
Kejujuran & Integritas sebagai calon Mahasiswa 

Jika menggunakan laptop, duduklah dengan nyaman di mana wajah 
menghadap ke kamera laptop, pastikan latar belakang saat ujian tidak 
mengganggu anda selama ujian.

Jika menggunakan handphone, posisikan handphone selayaknya wajah 
menghadap ke kamera depan handphone. Disarankan meletakkan 
handphone tegak yang dapat menyandar pada tumpukan buku 
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Setelah ujian selesai Anda akan melihat di layar bahwa “Assessment 
Completed” yang artinya sudah selesai. 

Persiapkan diri dengan baik, pastikan sudah makan dan minum bahkan 
sudah menyelesaikan urusan ke kamar mandi sehingga tidak 
mengganggu Anda selama ujian berlangsung. Belajarlah untuk bekerja 
mandiri, namun jika membutuhkan bantuan orang lain silahkan hanya di 
awal proses, namun ketika mulai menuju instruksi soal pertama mintalah 
orang lain berada di luar rungan Anda.
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ID CARD

TOILET

Kami akan mengirim email Anda pada saat H-1 atau saat sebelum ujian berlangsung, pada email tersebut 
kalian dapat mengikuti latihan ujian online di Practice Assessment sebelum yakin ke ujiannya. Setelah 
yakin, Anda bisa masuk ke website atau aplikasi ujian 

Kita tidak tahu kendala yang akan muncul, namun jika terjadi permasalahan mohon ikuti petunjuk di atas 
terlebih dahulu. Jika tidak teratasi dengan petunjuk di atas silahkan hubungi kami.

Hubungi kami :

Alur Ujian

1. ACT 1 LPP 
2. STIPAP LPP 
3. Politeknik LPP 
4. Politeknik Kampar  

5. ACT 2 LPP 
6. AKPY
7. CWE Bekasi
8. ITSB 

(0812 6358 9399)
(0821 6706 4443)
(0812 2242 5444)
(0852 1129 0621) 

(0852 7013 8024) 
(0822 6600 8823)
(0852 1383 5168)
(0882 9215 5100)

Alur Ujian Daring (Online Test)
Alpensi-BPDP KS


