PENGUMUMAN:
Nomor: In.17/ UPT.Bhs/ PP.00.9/ 086/ 2020
Tentang:
PETUNJUK TEKNIS UJIAN ONLINE
UJIAN KEMAMPUAN BAHASA ASING (UKBA)
MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2020/2021
Diberitahukan kepada semua peserta ujian yang akan mengikuti ujian online, bahwa demi kelancaran
dan kesuksesan ujian perlu memperhatikan beberapa hal berikut:
A. Jadwal Ujian:
Sesuai waktu yang tercantum pada kartu ujian.
B. Yang harus disiapkan oleh peserta ujian:
1. Jika menggunakan Laptop/ Komputer, maka harus menyiapkan satu HP dengan baterai penuh
(tidak rusak) dengan penggunaan:
a. Laptop/ Komputer untuk ujian;
b. Satu HP untuk absen online dan merekam pelaksanaan ujian;
2. Jika menggunakan Handphone (HP), maka harus menyiapkan dua HP dengan baterai penuh
dan koneksi internet yang bagus:
a. Satu HP untuk ujian;
b. Satu HP untuk absen online dan merekam pelaksanaan ujian;
3. Koneksi internet stabil;
4. Kuota internet (minimal untuk pemakaian selama dua jam);
5. Email aktif (GMAIL) milik sendiri dan sudah terdaftar di siub.iainpurwokerto.ac.id;
6. Charger Laptop/ HP;
7. Identitas diri Kartu UKBA (Ujian Kemampuan Bahasa Asing);
8. Ruang yang cukup cahaya dan bebas dari gangguan orang lain;
9. Pakaian kemeja lengan panjang warna putih atau polos dan berkerah (bukan berbahan kaos);
10. Download aplikasi Google Meet Room di Play Store jika belum punya.
C. Posisi Kamera saat mengerjakan (silahkan pilih salah satu):
1. Posisi pertama

2. Posisi kedua

D. Alur ujian:
1. Link aplikasi meet room: dibuat oleh Admin UPTP Bahasa;
2. Link aplikasi akan diinformasikan (melalui grup telegram) minimal satu hari sebelum ujian
dilaksanakan;
3. Pada ruang meet room, gunakanlah Identitas diri: Kartu UKBA (Ujian Kemampuan Bahasa
Asing);
4. 30 (tiga puluh) menit sebelum jadwal ujian, peserta harus sudah siap memantau informasi
pada grup telegram;
5. 5 (lima) menit sebelum jadwal ujian, akan dilakukan aktivasi;
6. Login ujian ke: siub.iainpurwokerto.ac.id/ujian;
7. Mengerjakan secara bersama-sama (jika semua peserta sudah diaktivasi);
8. Peserta ujian bergabung dengan meet room (kamera aktif dan speaker tidak aktif) sampai
waktu tersedia habis (akan diinformasikan oleh pengawas ujian);
9. Batas maksimal mengerjakan ujian adalah 2 (dua) jam;
10. Peserta dapat mengakhiri ujian, meskipun waktu belum selesai;
11. Nilai minimal kelulusannya adalah 450;
12. Tidak ada ujian ulang/ ujian susulan.
E. Larangan:
1. Identitas pada meet room tidak sesuai;
2. Tidak boleh terlambat, karena 30 menit sebelum ujian Mahasiswa ybs sudah memantau
informasi;
3. Saat bergabung dengan aplikasi:
- Tidak terlihat peserta ujiannya;
- Tidak terlihat layar kerja ujiannya;
- Tidak terlihat sedang mengerjakan;
4. Tidak mengerjakan sendiri/ menggunakan joki;
5. Membuka buku, catatan atau referensi diinternet;
6. Ada orang lain disekitar peserta ujian;
7. Pakaian tidak sesuai.
F. Sanksi:
Pembatalan Ujian.
G. Terjadi kendala:
Jika terjadi kendala teknis dalam mengerjakan soal, silahkan sampaikan melalui grup telegram
atau Japri WA kepada pengawas (tergantung instruksi) dengan format penyampaian sbb=
1. Nama Lengkap
:…
2. NIM
:…
3. Ujian Shift/Kelompok ke:…
4. Kendala
: ...
H. Hasil Akhir:
1. Jika dinyatakan LULUS, akan muncul tanda mencetak sertifikat warna hijau. Mohon segera
mencetak sertifikat secara online dan mandiri.
Baca informasi tentang cara cetak sertifikat online: http://uptbahasa.iainpurwokerto.ac.id/caramencetak-sertifikat-online/
2. Jika nilai kurang dari 450/Tidak Lulus, diwajibkan mendaftar Perkuliahan Pengembangan
Bahasa pada Semester Gasal atau Semester Genap TA.2020/2021.

Purwokerto, 21 Juli 2020
Kepala,

H. Akhmad Sangid, B.Ed., M.A.
Tembusan:
1. Wakil Rektor 1 (sebagai laporan);
2. Arsip.

