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PEDOMAN STANDAR PELAKSANAAN UJIAN DARING SINKRON
PROGRAM STUDI INFORMATIKA PROGRAM SARJANA

Pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, mahasiswa yang belum dapat
mengikuti ujian luring di Kampus Fakultas Teknologi Industri UII difasilitasi dengan ujian
daring sinkron. Pelaksanaan ujian daring sinkron dilakukan pada jadwal yang sama dengan
ujian luring. Sebagai standar persiapan dan pelaksanaan ujian daring sinkron, berikut ini
pedoman bagi mahasiswa dan dosen.

Catatan: pedoman ini berlaku untuk ujian tertulis; bukan ujian lisan, pemrograman di
komputer (live coding), atau bentuk ujian yang lain. Bentuk ujian yang lain dapat
menerapkan pedoman ini dengan modifikasi sesuai kebutuhan spesifik ujian.

MAHASISWA

Persiapan
1. Menyediakan

a. Komputer (termasuk laptop) untuk pengerjaan soal ujian,
b. Gawai berkamera untuk pemantauan ujian, dan
c. Koneksi internet pada komputer dan gawai.

2. Memasang aplikasi SEB (Safe Exam Browsing) yang diunduh dari alamat
https://safeexambrowser.org/download_en.html pada komputer dan memastikan
bahwa aplikasi dapat berjalan dengan benar.

3. Memasang aplikasi Zoom pada gawai berkamera dan memastikan bahwa aplikasi
dapat berjalan dengan benar.

4. Menempatkan gawai berkamera secara berjarak di sisi samping kiri/kanan
mahasiswa sehingga dapat menangkap video

a. Mahasiswa (minimal setengah atas badan)
b. Monitor dan keyboard komputer yang digunakan untuk mengerjakan ujian
c. Luasan meja yang menjadi alas bagi monitor dan keyboard komputer.

5. Memastikan bahwa tersedia koneksi internet yang memadai pada waktu
pelaksanaan ujian.

Pelaksanaan
1. Menghidupkan kamera dan mikrofon pada Zoom selama ujian.
2. Menunjukkan kartu identitas (KTM/KTP/SIM) melalui Zoom sebelum ujian.
3. Mengunduh file konfigurasi SEB yang disediakan dosen di Google Classroom.
4. Memulai mengerjakan soal ujian dengan cara membuka/menjalankan file konfigurasi

SEB yang diberikan oleh dosen di Google Classroom.
5. Tidak diperkenankan meninggalkan layar Zoom.
6. Tidak diperkenankan membuka komputer dan aplikasi lain. Jika ujian bersifat buku

terbuka, semua catatan/referensi harus dalam bentuk tercetak dan terlihat di layar
Zoom.

https://safeexambrowser.org/download_en.html


Tata tertib ujian, seperti: menutup aurat, berpakaian rapi (tidak menggunakan kaos tanpa
kerah), dan maksimal menit terlambat, tetap berlaku dalam pelaksanaan ujian daring
sinkron.

Dosen dapat menyatakan bahwa mahasiswa
a. terlambat mengikuti ujian dan tidak mendapatkan tambahan waktu atas

keterlambatannya, apabila komputer dan/atau aplikasi tidak berjalan pada awal
jadwal ujian.

b. meninggalkan ujian lebih awal, apabila koneksi terputus pada saat ujian atau
mahasiswa meninggalkan/mematikan layar Zoom.

c. tidak mengikuti ujian, apabila mahasiswa tidak mematuhi tata tertib ujian dan
pedoman ini.

DOSEN

Persiapan
1. Menyediakan

a. Komputer, untuk memantau pelaksanaan ujian, dan
b. Koneksi internet pada komputer.

2. Memasang aplikasi SEB (Safe Exam Browsing) yang diunduh dari alamat
https://safeexambrowser.org/download_en.html dan memastikan bahwa aplikasi
dapat berjalan dengan benar.

3. Menyiapkan file konfigurasi SEB yang mengandung link ke soal ujian mata kuliahnya
dan mengunggahnya di Google Classroom. Pastikan bahwa file belum bisa diakses
oleh mahasiswa (pilih Schedule atau Save draft, bukan Post atau Assign).

4. Menyiapkan jadwal sesi Zoom sebagaimana jadwal ujian luring dan membagikan
link-nya kepada mahasiswa melalui Google Classroom.

5. Memastikan bahwa tersedia koneksi internet yang memadai pada waktu
pelaksanaan ujian.

Pelaksanaan
1. Membuka sesi Zoom dan merekamnya.
2. Menerima hanya mahasiswa yang telah meminta izin mengikuti ujian daring sinkron.
3. Memeriksa identitas mahasiswa dengan mencocokan data dan foto pada kartu

identitas (KTM/KTP/SIM) melalui Zoom.
4. Membuka akses ke file konfigurasi SEB di Google Classroom hanya kepada

mahasiswa yang telah diperiksa identitasnya.

https://safeexambrowser.org/download_en.html


Pada Stream: Pada Assignment atau Material:

5. Mengawasi pelaksanaan ujian melalui Zoom.
6. Mengisi berita acara ujian.

Selesai.


