PANDUAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
FRESH GRADUATE ACADEMY
PERIODE OKTOBER – NOVEMBER 2019
1. Ujian Tengah Semester ini adalah diperuntukkan bagi peserta kelas Artificial
Intelligence, Big Data Analytics, Cloud Computing, Internet of Things, dan Machine
Learning.
2. Materi yang akan diujikan adalah seputar Cloud Practitioner dan soal disediakan
oleh AWS Educate. Sifat ujian tertutup.
3. Peserta dan pengajar wajib memastikan seluruh peserta melakukan pendaftaran
ke website digitalent.kominfo.go.id, mengunggah seluruh persyaratan dan
menyelesaikan proses hingga submit. Dalam hal peserta pernah terdaftar
sebelumnya di tahap 1, kami mohon informasi supaya dapat dilakukan reset data
sehingga peserta bisa mendaftar kembali ke lokasi dan tema pelatihan yang
menjadi tempat pelatihan di tahap 2 ini.
4. Peserta dapat login ke akun digitalent.kominfo.go.id sebelum diselenggarakan
ujian. Status peserta akan tetap menunggu sampai pihak Kominfo menggantinya
menjadi diterima sesuai dengan request dari kampus untuk penyelenggaraan
UTS.
5. Peserta diwajibkan mengerjakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Pengajar setiap kelas. Mohon diingat bahwa peserta hanya diijinkan menekan
tombol ‘Mulai Tes’ satu kali. Jangan menekan tombol tersebut sebelum
diperintahkan oleh pengajar kelas.
6. Ujian Tengah Semester dilaksanakan di dalam kelas dan di bawah pengawasan
pihak kampus penyelenggara.
7. Ujian Tengah Semester dilaksanakan dalam bentuk pilihan ganda dan berbahasa
inggris.
8. Peserta menggunakan akun email masing-masing yang didaftarkan dalam web
digitalent.kominfo.go.id, sama seperti saat ujian substansi. Peserta wajib
memastikan dirinya dapat login ke web digitalent.kominfo.go.id.
9. Waktu yang tersedia untuk mengerjakan Ujian Tengah Semester ini 60 menit.
10. Sebelum mengerjakan Ujian Tengah Semester, harap perhatikan dan lakukan halhal berikut :
a. Pastikan koneksi internet stabil

b. Gunakan browser : Mozilla Firefox atau Google Chrome versi terbaru
c. Pastikan

Javascript

ACTIVE/ENABLED.

Cek

hal

ini

melalui

https://www.whatismybrowser.com/detect/is-javascript-enabled atau baca
terlebih dahulu Panduan Pengaktifan Javascript pada https://www.enablejavascript.com/id/
d. Pastikan Cookies ACTIVE/ENABLED. Baca Panduan Pengaktifan Cookie pada
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3D
Desktop&hl=id

dan

https://support.mozilla.org/id/kb/Mengaktifkan%20dan%20mematikan%20k
uki
e. Pastikan keyboard dan mouse/trackpad Anda dalam keadaan baik.
f. Siapkan kertas dan pensil/pulpen untuk mencoret-coret jika diperlukan.
9. Peserta wajib menjawab seluruh soal. Tidak ada nilai negatif untuk jawaban yang
salah.
10. Setelah Ujian Tengah Semester dimulai, waktu tes tidak dapat diberhentikan dan
tes tidak dapat diulang. Setelah waktu habis, halaman soal akan tertutup secara
otomatis.
11. Walaupun peserta belum menekan tombol submit atau mengalami kejadian yang
termasuk force majeure, skor untuk semua soal yang sudah dijawab tetap akan
terhitung.
12. Susulan dapat dilakukan di bawah pengawasan pengajar, hanya untuk peserta yang
diijinkan pengajar untuk susulan karena alasan tertentu, misalnya: ijin, sakit, dll
yang sudah dikomunikasikan dengan pengajar kelas.

