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PETUNJUK TEKNIS 
PELAKSANAAN SELEKSI PENMABA MANDIRI  

JALUR UJIAN TULIS SECARA DARING TAHUN 2020 
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

 
A. PERLENGKAPAN UJIAN DARING 

1. Peserta menggunakan salah satu perangkat untuk ujian daring, yaitu: 
a. Komputer atau Laptop yang memiliki webcam, atau 
b. Dua handphone (salah satunya harus memiliki kamera depan) 

Keterangan: disarankan menggunakan Komputer atau Laptop yang memiliki webcam 

2. Peserta menginstal aplikasi Zoom Meeting pada perangkat Komputer atau Laptop, 
atau pada salah satu handphone yang memiliki kamera depan. 
Link instalasi aplikasi Zoom Meeting sebagai berikut: 
a. Windows:  

https://zoom.us/support/download 
b. Play Store: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=in  
c. App Store: 

https://apps.apple.com/id/app/zoom-cloud-meetings/id546505307?l=id  
3. Pada aplikasi Zoom WAJIB gunakan screen name dengan format:  

Nomor Peserta – Nama Lengkap (misalnya: 9120002020 – Hamidillah Ajie) 
4. Koneksi jaringan untuk pelaksanaan ujian daring pada Rabu, 12 Agustus 2020 pukul 

09.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB. 
Keterangan: kendala jaringan pada saat pelaksanaan Ujian Daring bukan tanggung 
jawab panitia UNJ 
 

B. TATA TERTIB 

1. Gunakan pakaian rapi. 

2. Untuk menjaga konsenterasi Anda pada saat mengerjakan soal, pilihlah tempat ujian 

yang tenang dan hindari kebisingan. 

3. Tes Potensi Akademik berlangsung pada pukul 10.00 – 11.00 WIB (60 menit). 

4. Pastikan akses internet Anda stabil agar tidak terputus dari aplikasi ujian dan zoom. 

5. Peserta Dilarang : 

a. menggunakan sumber informasi daring (online) dan/atau luring (offline) untuk 

mencari jawaban dalam mengerjakan soal ujian; 

b. mendapat bantuan dari siapapun dalam mengerjakan soal ujian; 

c. menggunakan perangkat pencari makna (kamus) baik versi daring (online) 

maupun luring (offline) dalam mengerjakan soal verbal; 

d. menggunakan kalkulator, program statistika, atau alat hitung lainnya dalam 

mengerjakan soal numerikal; 

e. menghentikan/menon-aktifkan video dalam aplikasi zoom sebelum waktu 

pengerjaan soal selesai; 

f. berada dalam satu ruang yang sama dengan peserta lain. 

 

 

https://zoom.us/support/download
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=in
https://apps.apple.com/id/app/zoom-cloud-meetings/id546505307?l=id
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C. LANGKAH-LANGKAH UJIAN DARING PENMABA MANDIRI UNJ 

1. Masuk ke dalam laman http://pendaftaran.unj.ac.id  

 

 
 

2. Masukkan username dan password sesuai dengan akun yang dibuat saat 

pendaftaran; 

 

3. Pada layar akan muncul tampilan seperti di bawah ini: 

  
Ketik pernyataan “DEMI TUHAN SAYA MENYATAKAN BAHWA SAYA MENGIKUTI UJIAN 

INI SESUAI DENGAN TATA TERTIB DAN PETUNJUK PENGERJAAN NASKAH UJIAN” pada 

kolom yang telah disediakan. 

 

http://pendaftaran.unj.ac.id/
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4. Pada layar akan muncul tiga menu yaitu DAFTAR HADIR, LATIHAN, dan SOAL UJIAN 

(UJIAN BELUM DIMULAI). 

 
 

5. Klik tautan “DAFTAR HADIR” 

Menu DAFTAR HADIR digunakan untuk mengisi daftar kehadiran peserta. Ketika 

peserta memilih menu tersebut, maka peserta akan terkoneksi dengan aplikasi Zoom. 

Pada saat terhubung ke aplikasi zoom, peserta WAJIB MENGHIDUPKAN VIDEO 

sehingga wajah peserta akan terlihat oleh pengawas ujian. 

 
 

6. Pada saat aplikasi Zoom sudah terhubung, silahkan kembali ke laman 

http://pendaftaran.unj.ac.id untuk mengikuti proses seleksi; 

 

 

 

 

http://pendaftaran.unj.ac.id/
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7. Klik tautan “LATIHAN”, pada layar akan muncul seperti di bawah ini 

Menu LATIHAN untuk mengaktivasi menu SOAL UJIAN. 

 

 
 

 

8. Silahkan kembali ke laman http://pendaftaran.unj.ac.id untuk mengikuti proses 

seleksi. Kemudian Klik tautan “SOAL UJIAN”, layar akan muncul seperti di bawah ini. 

 

  

http://pendaftaran.unj.ac.id/
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Menu “SOAL UJIAN” digunakan peserta untuk mengerjakan soal ujian. Menu tersebut 

berwarna merah yang menandakan SOAL UJIAN belum bisa dipilih. 

Menu SOAL UJIAN akan otomatis aktif dan dapat dipilih pada pukul 10.00 WIB yang 

ditandai dengan perubahan warna menu menjadi HIJAU ketika SUDAH AKTIF dan 

DAPAT DIPILIH untuk membuka soal ujian; 

 

9. Jika pada pukul 10.00 WIB menu SOAL UJIAN masih berwarna MERAH, cek kembali 

menu LATIHAN SOAL dan DAFTAR HADIR sudah dipilih/diklik; 

  

10. Klik menu SOAL UJIAN untuk memulai pengerjaan soal. 

Peserta dipersilahkan untuk mengerjakan soal sesuai dengan petunjuk yang ada 

dalam naskah ujian, dan pengawas akan mengawasi anda melalui aplikasi Zoom. 

Waktu pengerjaan soal berakhir secara otomatis pada pukul 11.00 WIB. 

 

11. Pastikan MENEKAN TOMBOL SUBMIT untuk mengunggah jawaban kedalam sistem 

sebelum pkl. 11.00 WIB. 

 

 


