
SIPENCATAR NON REGULER (MANDIRI) 

TA 2021/2022 

PANDUAN 
TES POTENSI AKADEMIK 

Online 



PERSIAPAN PRIBADI 
 

TPA akan dilaksanakan dari Hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021. 

Masing-masing peserta akan dikirimkan email/Whatsapp mengenai jadwal tes pada sebelum 

jadwal tes. 

Silahkan dibaca dengan baik informasi yang kami berikan,  

karena semua sudah jelas tertera dalam email/whatsapp tersebut.  

• Peserta WAJIB mengenakan atasan 

kemeja putih dan bawahan hitam 

• Peserta WAJIB hadir tepat waktu sesuai jadwal 

• Peserta diharapkan sudah sarapan 

• Peserta WAJIB menyiapkan perangkat dan koneksi internet sesuai ketentuan 



RUANGAN TPA  
Selama TPA online berlangsung, peserta WAJIB 

berada dalam ruangan yang kondusif untuk 

mengerjakan tes. Ruangan yang harus 

disiapkan peserta: 

Ruangan Tenang, Cukup Cahaya,  

Bebas Gangguan Suara 

Tidak ada orang lain dalam satu 

ruangan yang sama 



Perangkat 
Dalam Tes Potensi Akademik online ini, ada 2 perangkat yang 
perlu digunakan dan pastikan keduanya dapat berfungsi dengan baik. 
Perangkat yang diperlukan adalah sebagai berikut.  

SMARTPHONE (HP) Android/IOS 
Digunakan untuk join ZOOM meeting 

LAPTOP/KOMPUTER 
Digunakan untuk mengerjakan TPA online 
melalui Browser: 
Chrome/Mozilla/Opera/Internet Expolrer 



Sebelum catar melaksanakan TPA Online, harus 
terlebih dahulu menginstall Zoom Meeting pada 
Smartphone Android/IOS. Melalui Zoom Meeting 
ini akan dilakukan komunikasi antara Panitia tes 
dengan peserta. Catar WAJIB mengaktifkan 
microphone dan video Zoom, untuk memastikan 
bahwa catar mengerjakan TPA online.  



1. Buka aplikasi Play Store(Android) 
atau App Store(Apple IOS) pada 
Smartphone kemudian ketik kata 
kunci “zoom” pada kolom 
pencarian 

2. Selanjutnya tekan install 

Cara menginstall Zoom di Smartphone Android 1.  2. 



1. Buka aplikasi Zoom 
Meeting kemudian tap/klik 
Join a Meeting 

2. Tap/Klik meeting ID, isi 
meeting ID sesuai dengan 
arahan panitia 
Tap/Klik nama sesuai 
format PRODI_NAMA 
(nb : nama Prodi sesuai 
dengan prodi pendaftaran) 
setelah itu tap/klik join  

3. Maka akan muncul please 
enter your meeting 
passcode, isi passcode 
sesuai petunjuk panitia dan 
klik OK 

Cara bergabung Zoom Meeting di Smartphone Android 

1.  2. 3. 



1. Posisi sudah masuk di 
aplikasi zoom meeting 
Klik/tap Unmute untuk 
mengaktifkan microphone 
Klik/tap Start Video untuk 
mengaktifkan kamera 

2. Klik/tap Leave Meeting 
jika sudah selesai 
 

Cara bergabung rapat di Zoom Meeting 

1.  2. 

PERHATIKAN! 
Tunggu sampai panitia menentukan 
posisi camera zoom yang tepat 
sesuai dengan ketentuan 



Catar diwajibkan menunjukkan keadaan sekitar ruang ujian/tempat 
pelaksanaan ujian berada dengan mengarahkan kamera video ke sekeliling luas 
jangkauan 360 derajat. Letakkan kamera disamping catar sehingga tampak 
layar monitor Laptop/PC, Lembar Jawaban dan catar terkontrol. Seperti gambar 
berikut 

PELAKSANAAN TPA ONLINE 



-LOGIN- 
Buka Web Browser, bisa 
Chrome/Mozilla/Opera/Internet Explorer 

Ketik 
http://ujian.ppi.ac.id/tpa 

Nanti akan muncul 
seperti gambar 
disamping 







Terima Kasih 


