
 

 

KETENTUAN TES CEPT ONLINE 
 

A. Format tes 

Format dalam tes CEPT online serupa dengan CEPT paper-based meliputi 

3 sesi : Listening, Structure, dan Reading. 
 

B. Jadwal tes 

Tes CEPT online dijadwalkan pada jadwal berikut ini : 

Hari  Tanggal  Jam Kuota 

Jum’at 3 April 2020 08.00 - 10.30 WIB 10 - 80 peserta 

Rabu 8 April 2020 08.00 - 10.30 WIB 10 - 80 peserta 

Jum’at 17 April 2020 08.00 - 10.30 WIB 10 - 80 peserta 

Jum’at 24 April 2020 08.00 - 10.30 WIB 10 - 80 peserta 

Sabtu 2 Mei 2020 08.00 - 10.30 WIB 10 - 80 peserta 

Jum’at 8 Mei 2020 08.00 - 10.30 WIB 10 - 80 peserta 

Jum’at 15 Mei 2020 08.00 - 10.30 WIB 10 - 80 peserta 

Perubahan atau tambahan jadwal bilamana diperlukan akan kami 

informasikan melalui website https://cilacs.uii.ac.id. 

 
C. Perangkat yang digunakan 

Tes CEPT online dikerjakan oleh peserta dari lokasi masing-masing 

melalui perangkat laptop/PC (direkomendasikan) atau smartphone yang 

tersambung ke jaringan internet. Peserta perlu memperhatikan beberapa 
hal : 

1. Koneksi jaringan internet disediakan oleh peserta tes dan 

disarankan memiliki paket data internet setidaknya 1GB. 

2. Peserta dimohon untuk memilih lokasi dengan sinyal internet yang 

stabil dalam mengerjakan soal tes. 

3. Peserta dimohon memastikan power/baterai perangkat terisi 

selama mengerjakan soal tes. 

 
D. Prosedur pendaftaran 

Pendaftaran dilakukan paling lambat H-2 dari jadwal tes. 
1. Kirim pesan WhatsApp ke nomor 0857 4365 0224 dengan format : 

DAFTAR CEPT (NAMA LENGKAP) (NIM) (JADWAL YANG DIPILIH)  

2. Calon peserta mendapat konfirmasi jadwal yang dipilih serta 

tautan/link pengisian formulir pendaftaran. 

a. Jika kursi pada jadwal yang dipilih masih tersedia, maka 

calon peserta akan terdaftar sebagai peserta booking.  

b. Jika kursi pada jadwal yang dipilih telah penuh, maka akan 

ditawarkan jadwal lainnya. 

3. Calon peserta mengisi formulir pendaftaran secara online. 

https://cilacs.uii.ac.id/


 

 

4. Calon peserta mendapatkan informasi teknis pembayaran 

(transfer). 

5. Calon peserta melakukan pembayaran melalui transfer sesuai no. 

rekening yang diinformasikan pada poin 4, selambat-lambatnya 6 

jam setelah menerima informasi teknis pembayaran. Selanjutnya 

mengirimkan foto/scan bukti transfer melalui nomor WhatsApp 

yang sama. 

6. Cilacs UII akan mengirimkan : 

a. Konfirmasi bahwa pembayaran telah dilakukan dan calon 

peserta telah resmi menjadi peserta tes pada jadwal yang 

telah dipilih. 

b. Panduan ketentuan dan tata tertib tes. 

c. Informasi bahwa mahasiswa akan menerima email berupa 

tautan portal tes dan akan diminta untuk melakukan 

konfirmasi/registrasi.  

7. Peserta melakukan registrasi ke portal tes dengan mengikuti 

panduan pada email yang telah diterima, maksimal H-1 (satu hari 

sebelum tes). Peserta dimohon untuk mengingat password yang 

telah dibuat. 

8. Pada hari tes : 

a. Peserta melakukan sign-in ke portal tes : 

https://cilacsuii.myvirtualx.com/en/users/sign_in  dengan 

email dan password yang sama dengan poin 7. 

b. Peserta mengerjakan tes sesuai ketentuan, tata tertib serta 

durasi yang telah ditentukan. 

9. Setelah tes : 

a. Skor dapat diketahui dalam waktu 1x24 jam setelah tes, 

melalui website https://cilacs.uii.ac.id/category/cek-skor-

cept/  

b. Sertifikat diterbitkan dalam bentuk e-Certificate pada 3x24 

jam setelah tes, dan akan dikirimkan ke email peserta. 

c. Cilacs UII akan mengirimkan rekapitulasi skor peserta 

kepada fakultas/prodi masing-masing secara berkala. 

  
E. Tata tertib tes 

1. Peserta wajib melakukan konfirmasi/registrasi setelah 

mendapatkan email dari Cilasc UII/aplikasi VirtualX dan mengikuti 

langkahnya. 

2. Peserta wajib mengakses tes melalui tautan berikut ini : 

https://cilacsuii.myvirtualx.com/en/users/sign_in, sesuai dengan 

jadwal tes CEPT online yang telah ditetapkan 

3. Peserta yang mengakses melebihi jam pelaksanaan tes tidak akan 

diberikan perpanjangan waktu. 

4. Peserta DILARANG melakukan kecurangan dalam tes dan WAJIB 

mengerjakan tes secara mandiri (DILARANG membuka kamus, 

internet atau meminta bantuan kepada orang lain). 

https://cilacsuii.myvirtualx.com/en/users/sign_in
https://cilacs.uii.ac.id/category/cek-skor-cept/
https://cilacs.uii.ac.id/category/cek-skor-cept/
https://cilacsuii.myvirtualx.com/en/users/sign_in


 

 

5. Peserta DILARANG menyalin dan atau menyimpan materi tes dalam 

bentuk apapun. 

6. Segala bentuk kecurangan pada saat tes akan ditindak tegas. Bagi 

peserta yang melanggar maka skor dan sertifikat tidak akan 

diterbitkan, dan akan mendapatkan sanksi sesuai tingkat 

kecurangannya.  

 

Hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada Cilacs UII melalui nomor 0857 
4365 0224. 

 
 

 
--- 

Center for International Language and Cultural Studies 
Universitas Islam Indonesia 

Jl. Demangan Baru No. 24, Depok, Sleman 
email : cilacs@uii.ac.id 

customer service : 0857 4365 0224 (WA) 
 

Cilacs Universitas Islam Indonesia mendukung upaya pencegahan penyebaran 
covid-19, informasi mitigasi : https://cilacs.uii.ac.id/covid-19  
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