
TATATERTIB UJIAN TULIS NASIONAL(UTN)/UJIAN KOMPETENSI
GURU (UKG) ONLINE SERGUR RAYON 116 UNIVERSITAS JEMBER

1. Peserta UKG/UTN 30 menit sebelum ujian memasuki ruang karantina sesuai

dengan sesi yang telah ditentukan untuk mengisi daftar hadir, menerima kartu

nomor peserta dan pengarahan tentang tata cara UKG/UTN online.

2. Peserta memasuki ruangan UKG/UTN minimal 15 menit sebelum jadwal ujian

dengan hanya membawa/menunjukkan Kartu Peserta UKG/UTN online dan

identitas diri.

3. Setelah duduk di depan komputer sesuai dengan nomor yang telah ditentukan

(sesuai urut presensi), melakukan Login (setelah diberi tanda mulai) pada sistem

ujian online sesuai dengan NUPTK dan Validasi yang tertera pada kartu peserta

UKG/UTN online.

4. Peserta dapat melakukan latihan menggunakan sistem ujian online selama 15 menit

menggunakan soal ujicoba atau soal latihan

5. Peserta mengikuti ujian yang sesungguhnya dengan mengakses soal UKG yang

disediakan.

6. Waktu ujian akan tampil di layar komputer dan mulai menghitung mundur saat soal

ujian mulai diakses.

7. Menjawab soal ujian dengan cara memilih jawaban yang dianggap benar dengan

menggunakan mouse atau menekan keyboard (huruf A, B, C atau D).

8. Jika terjadi salah pilih jawaban, peserta dapat memperbaiki jawaban dengan cara

yang sama pada butir 7 di atas. Peserta dapat mengganti jawaban beberapa kali

tanpa mengurangi nilai.

9. Soal akan tampil di layar komputer satu per satu.

10. Setelah menjawab seluruh soal UKG/UTN online peserta dapat mengakhiri ujian

dengan cara menekan tombol gambar telapak tangan.

11. Aplikasi UKG/UTN online akan berhenti secara otomatis pada saat waktu ujian

Habis/ berakhir.

12. Peserta yang telah menyelesaikan ujian dapat meninggalkan ruangan ujiansecara

tertib dengan ucapan terimakasih dan semoga sukses.

Jember, 1 Oktober 2016
Panitia Sertifikasi Guru Rayon 116 Universitas
Devisi Data dan UKG Online
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