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PANDUAN TES CEPT ONLINE  

BAGI PESERTA 

 

1. Tes CEPT Online berlangsung pada pukul 08.30 – 11.30 WIB. 

2. Peserta harus siap mulai pukul 08.00 WIB. 

3. Aplikasi yang digunakan : 

a. Virtual X (aktivasi akun akan dipandu setelah terdaftar sebagai peserta). 

b.  Zoom Meeting. 

c. Whatssapp Web (Install di laptop/PC). 

4. Perangkat yang harus disiapkan  

a. Laptop/PC (untuk mengerjakan tes/menjalankan Virtual X). 

b. Smartphone/telepon genggam berkamera (untuk menjalankan zoom 
meeting; install aplikasi zoom meeting di smartphone).  

c. Headset (dapat mendengar dan berbicara; untuk berkomunikasi dan 
mendengarkan soal tes sesi Listening Comprehension). 

d. Koneksi jaringan stabil, paket kuota data internet minimal 3GB. 

e. Kartu identitas diri yang masih berlaku dan terlihat dengan jelas (KTP/SIM). 

5. Setiap peserta wajib masuk (sign-in) ke zoom mulai pukul 08.00 s.d. 09.00 WIB 
(khusus civitas UII menggunakan akun zoom UII). Akun zoom wajib diberi nama sesuai 
nama peserta. 

6. Peserta memilih lokasi/ruangan yang kondusif dan tidak terdapat interaksi dengan 
orang lain. 

7. Peserta harus mengakses zoom dengan tautan yang telah dikirimkan melalui 
WhatssApp Group (WAG) peserta. 

8. Peserta wajib menghidupkan video zoom dan tidak diperbolehkan menggunakan 
background pada zoom. 

9. Peserta akan secara urut diterima (admitted) di zoom oleh proktor dengan prosedur 
berikut (peserta yang lain menunggu di waiting room zoom) : 

a. Proktor menyapa peserta dan peserta menjawab dengan salam dan 
menyebutkan nama lengkapnya. 

b. Proktor meminta peserta mengarahkan kartu identitas ke arah kamera 
smartphone untuk diperiksa. 
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c. Proktor meminta mengarahkan kamera smartphone-nya ke arah kanan, kiri, 
depan, atas dan bawah untuk memastikan tidak ada orang lain di sekitar 
peserta serta memastikan tidak ada tindak kecurangan. 

d. Peserta diminta untuk tetap menunggu sampai seluruh peserta selesai 
diperiksa. 

10. Peserta yang sudah diperiksa tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan/lokasi dan 
harus selalu menghidupkan video zoom-nya. 

11. Apabila peserta tes meninggalkan ruangan/lokasi maka akan dilakukan prosedur 
yang sama dari awal tes. 

12. Setelah seluruh peserta tes selesai diperiksa, proktor menginformasikan panduan 
dan tata tertib tes. 

13. Peserta mengerjakan tes sesuai dengan panduan berikut : 

a. Sign-in ke https://cilacsuii.myvirtualx.com/en/users/sign_in (menggunakan 
alamat email dan password yang telah dibuat). 

b. Klik menu “Exam List” di sisi kiri halaman dashboard. 

c. Pilih tes yang akan dikerjakan secara urut (dari A – C) : 

▪ CEPT Sesi 1 – Listening Comprehension : 40 soal (30 menit) 

- Terdapat 24 halaman soal : 20 halaman soal pilihan ganda dan 
4 halaman soal isian (masing-masing berisi 4-6 sub-soal). 

- Audio soal hanya diputar 1 kali. 

▪ CEPT Sesi 2 – Structure and Written Expression : 20 soal (15 menit) 

- Terdapat 2 halaman soal (masing-masing berisi 10 sub-soal). 

▪ CEPT Sesi 3 – Reading Comprehension : 60 soal (60 menit). 

- Terdapat 4-9 halaman soal (masing-masing berisi 5-20 sub-
soal) 

d. Klik “Attend” pada kolom “Actions” untuk memulai. Halaman tes akan muncul 
sebagai halaman browser baru. 

e. Baca dan pahami perintah baik-baik pada halaman “Instructions”. (Perintah 
juga tertulis di setiap halaman soal). 

f. Mulai tes dengan klik tombol “Start”. 

g. Setelah tombol “Start” diklik maka akan muncul penanda waktu di sisi kanan 
atas halaman. Waktu akan terus berjalan walaupun koneksi internet terputus 
atau peserta keluas dari halaman tes. 

h. Kerjakan tes sesuai perintah. 

https://cilacsuii.myvirtualx.com/en/users/sign_in
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i. Catatan : 

▪ Kerjakan soal dengan urut, sehingga setiap soal dapat tersimpan 
secara otomatis dengan cara klik tombol “Next” untuk menuju 
halaman soal selanjutnya. 

▪ Sebelum waktu habis, pastikan sudah memeriksa jawaban dan semua 
soal sudah terjawab pada halaman review answers yang secara 
otomatis muncul setelah halaman terakhir soal terjawab.  

j. Jika sudah yakin dengan semua jawaban, klik “Finish and Exit”. 

k. Klik “Close this window”. 

l. Tes akan secara otomatis berakhir walaupun belum melakukan poin 10 jika 
waktu sudah habis. 

m. Kembali ke halaman “Exam List”. 

n. Lanjutkan mengerjakan sesi tes selanjutnya. 

o. Pada halaman “Exam List”, jika pada kolom “Actions” sudah tertulis 
“Completed” pada semua sesi tes, berarti tes CEPT sudah selesai dikerjakan. 

p. Apabila sudah selesai mengerjakan seluruh sesi dalam tes, maka peserta 
diperbolehkan keluar dari portal tes (log-out).  

q. Peserta melakukan konfirmasi kepada proktor melalui zoom chat bahwa 
peserta telah selesai mengerjakan tes, kemudian proktor akan melakukan 
pengecekan di sistem untuk memastikan apakah jawaban telah tersimpan 
dengan baik. Selanjutnya proktor akan mempersilahkan peserta untuk 
meninggalkan zoom. Peserta dilarang meninggalkan zoom sebelum 
mendapatkan izin dari proktor.  

r. Segala bentuk pertanyaan selama tes berlangsung hanya diperbolehkan 
dilakukan melalui WAG dan tidak diperbolehkan untuk bertanya di zoom.  

14. Selama tes berlangsung, seluruh kegiatan peserta akan direkam sehingga bila terjadi 
tindak kecurangan maka akan diberikan sanksi dan nilai dari peserta yang melakukan 
kecurangan tersebut tidak akan diproses. 


