
 
 

TATA CARA, ALUR DAN TATA TERTIB MENGIKUTI UJIAN PENERIMAAN DOSEN TETAP 
BUKAN PNS DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

UIN RADEN INTAN LAMPUNG 

(BAGI PESERTA UJIAN) 
 
 

A. TATA CARA MENGIKUTI UJIAN SELEKSI DOSEN TETAP BUKAN PNS (VIA ZOOM) 
1. Peserta Ujian wajib menggunakan perangkat mandiri diantaranya laptop atau netbook 

atau notebook atau personal komputer atau PC Desktop yang memiliki dan berfungsi 

dengan baik webcam/kamera depan; 

2. Peserta Ujian wajib menyediakan koneksi internet, bisa menggunakan paket data 

dengan sinyal minimal 4 bar dan jaringan 3G/H+ atau yang lebih tinggi atau koneksi 

internet juga dapat menggunakan wifi yang terhubung dengan jaringan internet; 

3. Peserta Ujian melaksanakan Ujian di tempat tinggal masing-masing atau tempat yang 

terjangkau jaringan seluler minimal H+ serta mematuhi peraturan PPKM yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Daerah. 

4. Peserta Ujian wajib melakukan physical distancing/jaga jarak radius minimal 3 (tiga) 

meter selama ujian berlangsung; 

5. Mengikuti Ujian via Zoom Meeting sesuai sesi dan waktu yang tertera pada 

pengumuman; 

6. Peserta Ujian wajib melakukan instalasi Aplikasi Zoom Meeting; 

7. Peserta Ujian wajib mengikuti tahapan kegiatan yang tertera pada pengumuman. 

 

ALUR MENGIKUTI UJIAN  
1. Sebelum Ujian : 

a. Menyiapkan Al-Quran 

b. Telah melakukan instalasi aplikasi zoom meeting; 

c. Menyalakan koneksi internet yang digunakan; 

d. Login 5 (sepuluh) menit sebelum tes wawancara dimulai; 

e. Peserta Ujian menunggu di waiting room pada aplikasi zoom, sebelum di approve 

host untuk melaksanakan tes. 

 
2. Saat Ujian : 

Peserta Ujian memulai tes saat penguji memulai wawancara; 

a. Selama ujian Peserta Ujian wajib mematuhi tata tertib ujian; 

b. Peserta Ujian dilarang: 



i.bertanya/berbicara dengan orang di sekitar tempat tes; 

ii.keluar ruangan tempat tes; 

iii.Membaca referensi yang bersumber dari manapun; 

iv.Merokok selama ujian berlangsung. 

c. Peserta Ujian yang tidak mematuhi tata tertib dan tata cara mengikuti ujian maka 

dianggap gugur. 

 

3. Setelah Ujian : 
 . Peserta Ujian memastikan log out dari aplikasi zoom. 

 
 

C. TATA TERTIB PESERTA UJIAN UJIAN  
1. Peserta Ujian menyiapkan perangkat ujian paling lambat 20 (dua puluh) menit sebelum 

tes dimulai; 

2. Peserta Ujian harus melakukan login paling lambat 5 (lima) menit sebelum ujian dimulai; 

3. Toleransi keterlambatan 2 (dua) menit dari jadwal ujian; 

4. Peserta Ujian yang terlambat lebih dari 10 menit dari jadwal tidak diperkenankan untuk 

mengikuti tes (dianggap gugur); 

5. Peserta Ujian wajib menggunakan Aplikasi Zoom Meeting saat mengikuti Ujian; 

6. Peserta Ujian wajib melakukan physical distancing/jaga jarak dengan radius 3 (tiga) 

meter selama ujian berlangsung. Tidak diperkenankan seseorang bersama Peserta Ujian 

selama ujian berlangsung; 

7. Peserta Ujian wajib mengenakan pakaian atasan kemeja putih lengan Panjang dan 

bawahan hitam, bagi wanita menyesuaikan dan menggunakan jilbab;  

8. Peserta Ujian dilarang: 

a. bertanya dan/atau berbicara dengan orang di sekitar tempat tes; 

b. menerima dan/atau memberikan sesuatu dari/kepada orang disekitar tempat tes; 

c. keluar ruangan tempat tes; 

d. membaca referensi yang bersumber dari manapun; 

e. merokok selama ujian berlangsung. 

9. Pelamar yang tidak mematuhi tata tertib dan tata cara mengikuti ujian maka 

dianggap gugur. 
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