
Tata Tertib Tes 
Tata tertib bagi peserta tes Seleksi Beasiswa ITS (SBITS) 2023 dibagi dalam tiga bagian yaitu: 
sebelum pelaksanaan tes, selama pelaksanaan tes, dan setelah pelaksaan tes, dengan 
rincian sebagai berikut. 

Sebelum Pelaksanaan Tes 
1. Peserta wajib hadir tepat waktu sesuai dengan pemesanan sesi tes, untuk 

melakukan persiapan dan pengecekan identitas. Sistem tes tidak akan melayani 
peserta yang datang terlambat.  Bagi peserta terlambat akan dianggap tidak hadir. 

2. Peserta wajib mengaktifkan fitur microphone dan video (camera) pada aplikasi 
Zoom meetings. 

3. Peserta dilarang menggunakan virtual background pada aplikasi Zoom meetings. 
4. Peserta harus memastikan cukup penerangan dibagian wajah peserta dan tidak 

menggunakan masker. 
5. Ruang tempat peserta melakukan ujian harus di ruang tersendiri. 
6. Posisi peserta harus membelakangi pintu masuk ruangan. 
7. Peserta harus memastikan ruangan yang dipakai tes tenang. Pengawas dapat 

mengeluarkan peserta dari tes, jika timbul kegaduhan dari ruangan peserta yang 
mengganggu peserta lain. 

8. Peserta harus menunjukan kepada pengawas 
a. Kartu tanda peserta tes 
b. Ruangan sekitar tempat peserta melakukan tes dan memastikan tidak ada 

orang lain di ruangan yang sama. 
9. Peserta yang tidak dapat memenuhi semua ketentuan tersebut diatas akan 

dikeluarkan/dibatalkan keikutsertaannya dalam tes SBITS. 
 

Selama Pelaksanaan Tes 
1. Memasukkan token dan mengklik tombol START. Token akan diberikan/ 

diinformasikan kepada peserta oleh Pengawas Tes sesaat sebelum tes dimulai. 
2. Membaca dengan seksama petunjuk mengerjakan tes yang sudah tersedia 

pada aplikasi tes. 
3. Mengerjakan soal sesuai dengan lama waktu pengerjaan. 
4. Menjawab butir soal dengan cara memilih/meng-klik opsi jawaban. 
5. Pengawas tes akan memonitor peserta tes melalui video Zoom meeting 
6. Peserta tes dilarang keras mematikan kamera dan melakukan mute mikrofon. 

Pengawas dapat mengeluarkan peserta dari tes jika peserta melanggar. 
7. Tidak boleh ada orang lain di ruangan yang sama ketika tes berlangsung 
8. Selama tes berlangsung, peserta dilarang: 

a. Menanyakan jawaban soal kepada siapapun. 
b. Meninggalkan ruangan selama tes berlangsung. 

9. Peserta wajib menunjukkan ulang kondisi sekeliling di ruangan, jika diminta oleh 
pengawas sewaktu-waktu 

10. Aplikasi myCBT ITS akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir dan 
peserta otomatis dianggap sudah logout. 
 

Setelah Pelaksanaan Tes 
1. Memastikan jawaban yang telah diisikan sebelum “klik” tombol selesai tes 
2. Peserta dapat mengakhiri (leave Zoom meeting) setelah diberi instruksi oleh 

Pengawas tes 


