
SOP Ujian Seleksi Masuk Calon Mahasiswa Baru Universitas Muslim Indonesia T.A. 
2020/2021 sebagai berikut : 

1. Tim Pengawas ujian CBT Daring terdiri dari 3 orangtim IT, 13 orang dosen,  dan dibantu oleh 
pegawai 

2. Tim Pengawas Ujian mempersiapkan kebutuhan ujian dan berita acara ujian,IT CBT 
mempersiapkan aplikasi dan link untuk peserta yang bermasalah pada saat masuk ke link 
ujian. 

3. Tim Pengawas Ujian membagikan link zoom meeting kepada peserta ujian 
4. Peserta ujian bergabung ke link zoom meeting ujian yang telah ditetapkan 1 jam sebelum 

ujian berlangsung dengan identitas zoom berupa no tes dan Nama, jika tidak sesuai peserta 
ujian tersebut tidak dapat diterima pada link zoom meeting ujian. 

5. Peserta ujian menempatkan diri duduk didepan cermin, posisi ponsel berada di samping atau 
belakang peserta sehingga tampak pantulan peserta di cermin, keseluruhan papan ketik 
laptop terlihat dari ponsel. 

6. Tim Pengawas Ujian CBT melakukan pengecekan terhadap posisi mahasiswa melalui zoom 
meeting. 

7. Setelah semua posisi peserta telah sesuai, Koordinator Pengawas kembali membacakan tata 
tertib dan petunjuk menjawab soal ujian menggunakan CBT.  

8. Peserta ujian dipersilahkan untuk melakukan uji coba komputer dan menanyakan jika ada 
masalah teknis kepada IT sebelum dimulainya  ujian.  

9. Jika ada kendala, mahasiswa akan dipandu melalu zoom meeting untuk bergabung di link 
peserta bermasalah, sehingga tidak mengganggu peserta lainnya 

10. Tim Pengawas Ujian CBT melakukan pengawasan selama ujian berlangsung melalui zoom 
meeting. 

11. Tim IT secara umum mengawasi jalannya ujian CBT by Daring, terkait masalah tehnis antara 
lain : jaringan yang bermasalah atau peserta tiba-tiba keluar dari zoom maka tim IT akan 
melakukan tindakan inter vensi dalam koneksi jaringan dan hal lain yang dianggap perlu. 
Pada kondisi dimana peserta ujian mengalami masalah pada jaringan dan keluar dari zoom 
maka tim IT secara otomatis menutup akses / link soal sampai kemudian peserta aktif 
kembali.  

12. Jika peserta ujian dari awal terkendala masalah koneksi jaringan dengan link zoom atau pada 
saat ujian berlangsung koneksi jaringan terputus dan kemudian dalam waktu 5 menit belum 
bisa terkoneksi atau aktif kembali dalam link zoom maka peserta dapat berkomunikasi dengan 
Panitia melalui nomor HP : 08114191092 atau tim IT akan melakukan komunikasi kepada 
peserta ujian melalui nomor handphone peserta yang ada pada panitia. 

13. Dosen pengawas ujian bertugas mengawasi peserta ujian melalui zoom dengan kapasitas 1 
dosen pengawas untuk 24 peserta ujian (kapasitas maksimal peserta ujian dalam 1 screen 
laptop by zoom) 

14. Jika didapatkan peserta ujian melakukan pelanggaran tata tertib ujian CBT Daring, maka akan 
dikenakan sanksi berupa pembatalan ujian CBT sesuai tata tertib, dikeluarkan dari link ujian 
dan dicatat dalam berita acara ujian. 

15. Peserta ujian yang telah selesai, diminta untuk mengklik “raise hand” pada zoom, melakukan 
submit ujian, mematikan laptop dan tetap berada pada link zoom meeting hingga waktu ujian 
selesai. 

16. Jika waktu ujian telah selesai, seluruh peserta ujian dan Tim Pengawas ujian CBT 
meninggalkan zoom meeting. 

17. IT CBT mengirimkan kepada Ketua Panitia file item analysis ujian, nilai hasil ujian serta soal 
ujian yang telah diujiankan paling lambat 24 jam setelah ujian dilaksanakan. 

 
Demikian penyampaian ini harap di laksanakan dengan baik. 
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