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A. PESERTA DIDIK TIDAK BISA MASUK KE DALAM SISTEM UJIAN 
 

Jika alamat halaman ujian dan username serta password sudah benar, namun tetap 

tidak bisa masuk ke dalam sistem ujian 

Langkah 2: Pengawas bertanya kepada peserta didik untuk memastikan kestabilan 

koneksi internet. 

Jika koneksi internet dalam keadaan stabil, alamat halaman ujian serta username 

dan password sudah benar, namun tetap tidak bisa masuk ke dalam sistem ujian 

Langkah 3: Pengawas bisa menghubungi helpdesk, sehingga helpdesk  akan datang ke 

ruangan ujian virtual. 

 

B. TOKEN YANG DIGUNAKAN TIDAK BERFUNGSI 
 
Langkah 1: Pengawas bertanya kepada peserta didik untuk memastikan bahwa token 

yang diketik sudah benar sesuai yang diberikan oleh pengawas, tanpa spasi 

di depan dan di belakang token. Token ujian berupa 3-5 huruf unik yang 

berganti sesuai waktu yang ditentukan. 

Jika token yang diketik sudah sesuai dengan yang diberikan oleh pengawas ujian, 

namun tetap tidak berfungsi 

Langkah 2: Pengawas memastikan bahwa waktu berlakunya token.Waktu berlaku token 

bisa dilihat di whatsapp group.  

Jika token yang diketik sudah sesuai dengan yang diberikan oleh pengawas ujian 

dan waktu masih sesuai, namun tetap tidak berfungsi 

Langkah 3: Pengawas menghimbau kepada peserta didik untuk menekan tombol F5 atau 

refresh halaman ujian, lalu mengisi ulang Token. Jika token masih tidak 

berfungsi, bisa langsung menghubungi helpdesk, sehingga helpdesk  akan 

datang ke ruangan ujian virtual 
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Langkah 1: Pengawas bertanya kepada peserta didik untuk memastikan bahwa server / 

alamat halaman ujian yang digunakan sudah sesuai dengan jadwal yang 

digunakan dan username serta password yang digunakan sesuai dengan 

yang diberikan. 



C. SOAL TIDAK MUNCUL DI DALAM SISTEM UJIAN 
 

Langkah 1: Pengawas bertanya kepada peserta didik untuk memastikan kestabilan 

koneksi internet. 

Jika koneksi internet dalam keadaan stabil, namun soal tetap tidak muncul 

Langkah 2: Pengawas menghimbau kepada peserta didik untuk menekan tombol F5 atau 

refresh halaman ujian. 

Jika koneksi internet dalam keadaan stabil dan sudah melakukan refresh halaman 

ujian, namun soal tetap tidak muncul di sistem ujian 

Langkah 3: Pengawas bisa menghubungi helpdesk, sehingga helpdesk  akan datang ke 

ruangan ujian virtual. 

 
D. PESERTA DIDIK SELALU MEMINTA TOKEN BERULANG 
 

Langkah 1: Pengawas bertanya kepada siswa dan mencatat alasan siswa selalu keluar 

dari sistem ujian, jika alasan yang disampaikan berulang dan dianggap 

pengawas terindikasi mencontek, pengawas bisa tidak memberikan token 

dan menuliskannya di berita acara. 
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A. MEKANISME PELAKSANAAN 
 

1. Penilaian Tengah Semester dilaksanakan secara luring yang bertempat di SMA Negeri 24 

Jakarta. 

2. Peserta memasuki ruangan ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai berdasarkan 

jadwal yang telah diberikan. 

3. Alamat halaman ujian yang digunakan selama ujian berlangsung yaitu:      

     https://sman24jakarta.sch.id/aplikasi 
 

4. Sebelum mengerjakan atau mengunjungi situs ujian, peserta didik melakukan clear history 

and cache di menu setting atau menggunakan mode incognito (samaran) pada Google 

Chrome, dan wajib menggunakan Google Chrome. Dalam melakukan clear history and 

cache rentang waktu yang dipilih yaitu semua. (Lihat Lampiran) 

5. Jangan melakukan login sebelum langkah nomor 4 dilakukan. 
 

6. Login ke laman ujian dengan teknologi Single Sign On (SSO) yaitu menggunakan username 

dan password yang sudah diberikan. 

7. Peserta dapat melaksanakan ujian sesuai jadwal yang berlaku. 
 

 
 

B. MEKANISME PENGAWASAN 
 

1. Pengawasan dilaksanakan menggunakan sistem aplikasi ujian yang disetting untuk fokus 

hanya ke halaman ujian. Apabila siswa mengklik halaman baru di web browser nya, atau 

membuka aplikasi lain selain yang  tersedia  di  halaman  ujian, makan  sistem otomatis akan 

mengeluarkan siswa dari ujian (auto log out). 

2.   Peserta ujian akan diawasi oleh pengawas disetiap ruangan, soal diacak, dan peserta duduk 

dalam ruangan yang sudah diatur acak antar angkatan.

PANDUAN PELAKSANAAN 

PENILAIAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN 2022 

http://sman24jakarta.sch.id/
mailto:sman24jakarta@yahoo.com


 

C. MEKANISME PENANGANAN MASALAH 
 

1. Panitia PTS membentuk unit layanan bantuan (helpdesk) yang terdiri dari 3 orang 

Guru yang sudah diberikan tugas. 

2. Dalam   hal   kondisi   khusus   atau   terjadi   hambatan/gangguan   teknis   dalam 

pelaksanaan, panitia PTS dapat mengambil tindakan berdasarkan peraturan 

sekolah. 

3. Kondisi khusus tersebut mencakup antara lain: listrik padam, kerusakan peralatan 

atau sarana/prasarana, kerusakan sistem, hambatan jaringan internet, dan 

sebagainya. 

4. Bentuk tindakan dari penanganan  kondisi khusus tersebut antara  lain meliputi: 

perubahan jadwal pelaksanaan ujian, atau bentuk lain yang diputuskan panitia PTS. 

5. Pelaksanaan ujian yang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan kejadian- 

kejadian khusus serta tindakan penanganannya akan dilaporkan oleh pengawas 

ruangan dalam berita acara pelaksanaan PTS. 

 
 

E. KETENTUAN KHUSUS 
 

1. Peserta ujian dihimbau untuk mematikan aplikasi yang sering muncul tiba-tiba dilayar 

(pop up) seperti Spotify, Anti-Virus, Steam dan lainnya. 

2. Ketentuan tersebut agar ketika ujian berlangsung peserta ujian tidak mengklik atau 

melakukan aktivitas selain di layar ujian, sehingga tidak dikeluarkan dari sistem (auto 

log out) karena mengklik aplikasi lain diluar layar ujian. 

5. Peserta ujian dilarang menggunakan headphone, headset, kalkulator, ataupun 

perangkat lainnya yang mengandung unsur kecurigaan untuk mencontek. 

 

 
F. KETENTUAN KHUSUS 

 

Hal-hal lain berkaitan dengan pelaksanaan PTS tahun 2022 yang belum diatur dalam 

petunjuk teknis pelaksanaan ini dapat langsung bertanya kepada helpdesk. 

 

 

 

 

 

Daftar Nama helpdesk: 

1. Firman Afandi 

2. Imam Muqimil Haq 

3. Triyadi 

 
 
 
 



Lampiran:  

 

1.  Menu Incognito (Menu Samaran di Chrome) 
 

 
 



 

2.  Melakukan clear history and cache 
 

 


