
PANDUAN UJIAN IC3

A. PERSIAPAN UJIAN IC3
1. Sekolah mengirimkan Daftar Peserta Ujian ke Test Center

- Selambat-lambatnya 6 Desember 2013 pukul 12:00 WIB
- Kirim via email ke: arif@itc-indonesia.com ; acep@itc-indonesia.com
- Daftar peserta ditulis pada formulir terlampir
- Penulisan nama:

Contoh  Arif Rahmat Darmawan
Nama Depan Nama Belakang
Arif Rahmat Darmawan

2. Test Center akan mengirim kembali  ke sekolah via email:
- Daftar “User Name” dan “Passwords” peserta ujian
- “User Name” dan “Passwords” Administrator ujian IC3
- Kode Group Ujian

3. Laptop dan Modem Internet Pinjaman
- Pengiriman dilakukan H-1 dari jadwal ujian IC3
- 20 Laptop dan 3 Modem internet Wifi
- Laptop pinjaman sudah terinstal program ujian IC3
- Koordinator sekolah diminta untuk membuat “Short Cut Link” ujian IC3 di laptop

(instruksi terlampir)
Catatan: cukup dibuat 1 short cut link saja untuk setiap laptop

B. PERSIAPAN FASILITAS UJIAN IC3
1. Koordinator IC3 menulis beberapa informasi di papan tulis:

- User Name administrator
- Password administrator
- Kode Group Ujian
- Nama modul ujian: IC3 GS3 (Windows Vista/Office 2007)-Key Applications

Catatan: pastikan peserta memilih modul ujian yang tepat
2. Laptop/computer dinyalakan
3. Laptop/computer dihubungkan dengan koneksi internet

Catatan: Selama proses persiapan dan pelaksanaan ujian IC3, seluruh ‘automatic up-date’
program ataupun anti virus agar di ‘turn off’ atau di non-aktifkan, terutama ‘windows up-date’
harus di ‘turn-off’ atau di non-aktifkan.



C. MULAI UJIAN IC3
1. Peserta dipersilahkan menempati tempat ujian
2. Peserta diberi instruksi:

- Membuka “short cut link” ujian IC3 di desktop laptop/computer
- Memasukan “user name” dan “passwords” peserta
- Memilih “Internet and Computing Core Certification”
- Klik “LOGIN”
- Memilih modul ujian: IC3 GS3 (Windows Vista/Office 2007)-Key Applications
- Pilih bahasa Indonesia
- Pilih “YA” pada kolom GRUP UJIAN
- Memasukan “Kode Grup” pada kolom “Bergabung dengan grup ujian baru”
- Klik “Selanjutnya”
- Pada kolom Otorisasi Pengawas klik kotak  (√) untuk “Saya telah menverifikasi ID

kandidat”
- Masukan “user name” dan “passwords”  administrator
- Klik “MULAI UJIAN”

TUNGGU SEBENTAR SOAL UJIAN SEDANG DI MUAT KE DALAM KOMPUTER

Setelah soal dimuat, maka akan muncul 4 halaman panduan (tutorial) di monitor
- Klik “Next” sampai Hal 4 (Page4)
- Klik “Begin Exam”

D. MENJALANKAN UJIAN IC3
1. SOAL UJIAN IC3 akan terdiri dari 3 jenis soal:

- Pilihan berganda
- Mencocokan/menjodohkan (tarik dan tempatkan)
- Praktek (Performance)

2. Soal Ujian (instruksi) akan terletak di kolom bagian bawah
3. Jika jawaban sudah dilakukan akan muncul notifikasi “Jawaban telah selesai dan lengkap”
4. Klik tombol “Next” untuk melanjutkan ke soal berikutnya

Catatan: jika belum mau menjawab dan langsung ke soal berikutnya klik “Skip”
5. Setelah selesai menjalankan ujian hingga soal no 45 akan tampil halaman review yang

menunjukan nomor urut soal ujian dan statusnya jawabannya
Catatan: peserta bisa kembali membuka soal dengan klik “Return to Questions”, lalu klik
“Menu” jika sudah selesai menjawab soal

6. Jika sudah selesai menjalankan ujian klik “Quit Exam”
Catatan: akan muncul notifikasi, klik “YES”

7. Tunggu sampai hasil ujian muncul, lalu klik “Selesai”
8. Tutup aplikasi ujian



JIKA UJIAN TERPUTUS DI TENGAH JALAN

Penyebab terputusnya ujian:

1. Komputer Hang
- Komputer di restart
- Mulai masuk kembali ke ujian sesuai step-step di atas
- Soal akan dimulai di soal terakhir sebelum putus koneksi ujian

2. Mati Listrik
- Hidupkan kembali computer setelah sudah ada listrik
- Mulai masuk ke ujian sesuai step-step di atas
- Soal akan dimulai di soal terakhir sebelum putus koneksi ujian

UNTUK INFORMASI HUBUNGI:
ISU Kontak Telepon

Administrasi dan Anggaran Kegiatan Acep Budi Wijaya 0813 8510 8272
Irfan 0812 1954 9972

Teknis Instalasi dan Ujian IC3 Ahmad Abin 0812 9602 2070
Arif 0816 1361 551
Tommy 0821 1030 8879


