
SOP UJI KOMPETENSI CBT ONLINE  
MASA TRANSISI PANDEMI COVID-19 

 
 

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat dengan mempertimbangkan perkembangan 
situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Adapun SOP yang dilakukan adalah sebagai 
berikut: 

 
A.  PERSIAPAN UMUM CBT CENTER 
1. Mengikuti  dan  menyediakan  standar  baku/protokol  pencegahan  COVID-19  

dalam  bentuk standing banner di ruang karantina. 
2. Menyiapkan masker bedah dan face shield untuk semua komponen atau 

panitia ujian yang terlibat langsung pelaksanaan TO UK AIPKI. 
3. Menyediakan 2 lembar masker bedah untuk masing-masing peserta 

ujian (masker dari rumah dibuang oleh peserta di tempat yang telah 
disediakan) 

4. Menjaga kebersihan ruangan yang digunakan saat karantina dan ujian secara 
lebih intensif (Desinfeksi) 

5. Membersihkan permukaan work station dengan desinfektan pada H-1 dan 
setelah ujian 

6. Menyediakan alat pengecek suhu tubuh (thermogun) dan metal detector di 
ruang karantina 

7. Menyediakan Hand Sanitizer (HS) di ruang ujian dan karantina 
8. Menyediakan printer untuk mencetak kartu login peserta ujian 

 
B.  PERSIAPAN UMUM PESERTA 
1. Peserta ujian mengikuti protokol baku yang berlaku di lokasi kota ujian dan 

institusi CBT Center. 
2. Menunjukkan dokumen yang membuktikan sudah berada di kota lokasi ujian 

minimal H-15 hari sebelum ujian  
3. Menunjukkan hasil tes rapid non reaktif atau tes swab negatif (berlaku 14 hari). 

Keikutsertaan peserta dengan hasil tes rapid reaktif atau swab positif ditunda 
hingga periode berikutnya. 

4. Menjaga kesehatan atau imunitas tubuh. 
5. Memakai masker. 
6. Mengunduh dan mencetak kartu peserta ujian yang dikirimkan TO UK AIPKI 

ke alamat surat elektronik peserta ujian. 
7. Mencetak bukti sudah mengikuti kegiatan briefing virtual H-1. 
8. Membawa kartu identitas (KTP/Paspor). 
9. Membawa alat sholat dan keperluan pribadi. 

 
C.  RUANG KARANTINA 
1. Peserta ujian wajib hadir 90 menit sebelum ujian di mulai 
2. Peserta masuk ruang karantina setelah dilakukan pemeriksaan suhu badan. Peserta 



dengan suhu badan > 37,5°C pada maksimal dua kali pengukuran tidak 
diperbolehkan mengikuti ujian. Keikutsertaan peserta ditunda hingga periode 
ujian berikutnya. 

3. Peserta ujian menunjukkan dokumen yang membuktikan sudah berada di kota 
lokasi ujian minimal H-15 hari sebelum ujian dan menunjukkan hasil tes rapid 
non reaktif atau tes swab negatif (berlaku 14 hari).  

4. Peserta menunjukkan kartu identitas, kartu ujian serta bukti mengikuti briefing H-
1. 

5. Peserta mengisi daftar hadir ujian. 
6. Tas/alat komunikasi/barang milik peserta lainnya dimasukkan ke locker, kecuali 

kartu identitas dan kartu ujian yang akan dibawa ke ruang ujian 
7. Peserta ujian diperiksa mengunakan metal detector 
8. Peserta ujian mencuci tangan dengan memakai Hand Sanitizer (HS) 
9. Peserta ujian mengganti masker yang dikenakan dari rumah dengan masker yang 

telah disiapkan oleh Institusi. Masker yang dikenakan oleh peserta dari rumah 
dibuang di tempat yang telah disediakan 

10. Peserta masuk ruang karantina secara teratur dengan jarak 1 meter dan duduk di 
tempat yang telah ditentukan 

11. Peserta mencuci tangan dengan mengunakan Hand Sanitizer (HS) sebelum 
meninggalkan ruang karantina 

 
D.  RUANG UJIAN 
1. Peserta masuk ruang ujian (dengan membawa kartu ujian dan kartu identitas) 

secara teratur dan bertahap (10 orang) dengan jarak 1 meter. 
2. Peserta menggunakan HS sebelum menuju WS masing-masing 
3. Peserta duduk di WS yang telah ditentukan 
4. Peserta yang akan ke toilet diperbolehkan secara bergantian. 
5. Peserta meninggalkan ruang ujian secara teratur dan bertahap dengan jarak 

minimal 1 meter 
6. Aturan lain mengikuti panduan TO UK AIPKI 
 
 
E.  BRIEFING PESERTA UJIAN 
1. IT lokal menyiapkan ID zoom untuk diumumkan di web TO UK AIPKI pada H-3 

ujian. 
2. IT lokal memastikan sudah meng-enable waiting room dan disable participant 

share screen pada fitur setting zoom meeting. 
3. Peserta ujian dan panitia lokal wajib mengikuti briefing H-1 secara virtual. 
4. Peserta menggunakan user ID dengan format: 5  a n g k a  t e r a k h i r  No. 

Peserta_Nama lengkap untuk masuk ke waiting room. 
5. IT lokal memeriksa kesesuaian ID peserta yang akan masuk ke ruang briefing 

dengan daftar peserta CBT sebelum mengizinkan peserta tersebut berpindah dari 
waiting room ke ruang briefing. 

6. Peserta diharapkan sudah bergabung 30 menit sebelum jadwal briefing peserta. 



7. Toleransi keterlambatan 15 menit (15 menit setelah jadwal pelaksanaan briefing, 
aplikasi zoom dikunci oleh IT lokal). 

8. Peserta mengapture dirinya saat sedang mengikuti briefing, untuk diperlihatkan 
saat akan masuk ruang karantina sebelum ujian. 

9. Peserta wajib berpakaian rapi saat mengikuti zoom. 
10. Tidak melaksanakan aktivitas lain selama mengikuti zoom. 
11. Peserta wajib mengikuti kegiatan briefing secara penuh. 
12. Peserta mengisi daftar hadir dan kuesioner di akhir briefing. 
13. Peserta yang tidak mengikuti aturan tersebut dianggap tidak menghadiri briefing 

H-1, dan tidak diperkenankan mengikuti ujian. 
14. KCC dan IT lokal memantau aktivitas peserta selama briefing berlangsung. 
15. Aktifitas briefing direkam oleh host, kemudian diunggah ke google drive dan 

dikirim ke email sekretariat TO UK AIPKI (to.ukaipki@gmail.com) 
16. Host zoom mengunduh report meeting berisi daftar peserta yang mengikuti 

meeting, untuk mengidentifikasi kapan peserta tersebut join serta durasinya. 
17. Penyelia pusat mengevaluasi data yang diperoleh dari hasil unduhan tersebut 

serta data hasil kuesioner untuk menentukan daftar peserta hadir briefing. 
 
F. PEMANTAUAN UJIAN CBT TO UK AIPKI PERIODE OKTOBER 2020  
1. Aplikasi Zoom digunakan saat ujian hari H berlangsung di seluruh CBT Center 

TO UK AIPKI Periode Agustus 2020.  
2. Tujuan penggunaan aplikasi ini adalah untuk menambah serta memperkuat aspek 

pemantauan dan koordinasi ujian, agar ujian bisa terlaksana dengan baik dan 
sesuai standar.  

3. Akun Zoom CBT center akan terhubung dengan host Zoom TO UK AIPKI, 
sedangkan link atau ID meeting dan password akan diberitahukan pada H-1 ujian 
di grup KCC maupun IT lokal. Jika terkendala jaringan, terlog-out sendiri, 
silakan berkoordinasi dengan panitia pusat.  

4. Mohon mengubah/rename akun Zoom sesuai wilayah AIPKI dan nama institusi 
masing-masing, seperti contoh berikut:  

       AIPKI Wil_1_FK Universitas TO AIPKI 
5. Device/gawai yang dapat digunakan adalah smartphone ATAU laptop dengan 

penambahan webcam portable (boleh pilih SALAH SATU).  
6. Berikut ini ketentuan jika menggunakan smartphone:  

a. Smartphone spesifikasi bebas, boleh menggunakan HP Android atau iPhone, 
dan khusus digunakan untuk membuka aplikasi Zoom saja. Pastikan 
smartphone tsb terdapat fitur kamera depan dan belakang (spesifikasi kamera 
bebas).  

b. Smartphone tidak harus baru. Boleh menggunakan smartphone operasional 
institusi atau meminjam staf institusi. Pastikan smartphone dalam kondisi baik 
dan tidak mengalami kendala/hang/restart sendiri.  

c. Ringtone atau nada dering di-setting silent. Audio smartphone tersambung 
dengan headphone/headset jika diperlukan.  

d. Tidak boleh digunakan untuk aktivitas lain, misalnya membuka aplikasi WA, 



menerima atau melakukan panggilan telepon, membuka SMS dll.  
e. Terinstall aplikasi Zoom, video on, audio mute (audio bisa di-unmute jika ada 

instruksi dari pusat).  
f. Aplikasi Zoom dinyalakan selama sesi ujian, yaitu sekitar 3,5 jam per sesi.  
g. Smartphone pastikan sudah terisi paket internet data seluler 5 GB per sesi. 

Boleh membeli paket data khusus untuk video conference yang cukup untuk 
setiap sesi ujian sekitar 3,5 jam.  

h. Pastikan selama penggunaan, smartphone tidak kehabisan daya/baterai. Saat 
penggunaan, boleh disambungkan ke charger.  

i. Smartphone dilengkapi dengan tripod atau sejenisnya, agar dapat diletakkan 
di meja Penyelia Wilayah dengan lebih mudah dan sudut pandang kamera 
lebih baik.  

j. Posisi smartphone diletakkan di meja Penyelia Wilayah dan sudut kamera 
diupayakan mencakup sebagian besar ruangan/peserta.  

k. Penyelia Wilayah bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan smartphone 
dengan aplikasi Zoom.  

7. Berikut ini ketentuan jika menggunakan laptop + webcam portable:  
a. Laptop spesifikasi bebas, boleh menggunakan OS Windows atau iOS.  
b. Laptop tidak harus baru, boleh menggunakan laptop operasional kampus atau 

milik IT lokal. Pastikan laptop dalam kondisi baik dan tidak mengalami 
kendala/hang/restart sendiri.  

c. Laptop khusus digunakan untuk membuka aplikasi Zoom saja. Tidak boleh 
digunakan untuk aktivitas lain, misalnya membuka menu pengawas untuk 
aktivasi ujian, membuka aplikasi WA, membuka email, YouTube dll.  

d. Webcam portable dilengkapi tripod atau sejenisnya untuk memudahkan 
penempatan dan penyesuaian sudut kamera agar mendapatkan video yang 
baik. Pastikan webcam sudah tersambung dengan aplikasi Zoom.  

e. Terinstall aplikasi Zoom, video on, audio mute (audio bisa di-unmute jika ada 
instruksi dari pusat).  

f. Audio laptop tersambung dengan headphone/headset jika diperlukan.  
g. Akses data internet Zoom menggunakan paket data seluler yang terhubung 

secara tethering dengan smartphone IT lokal atau smartphone lain.  
h. Pastikan kuota data saat tethering mencukupi untuk akses data Zoom, yaitu         

5 GB per sesi.  
i. Pastikan selama penggunaan, laptop+webcam portable tidak kehabisan 

daya/baterai. Saat penggunaan, boleh disambungkan ke charger.  
j. Penyelia Wilayah bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan laptop + 

webcam portable dengan aplikasi Zoom.  
 
 
 
 


