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❑ Naskah soal UNKP 2020 sudah diserahkan ke 
percetakan tanggal 5 Februari 2020.

❑ Sesuai dengan Permendikbud nomor 43 tahun 2019
Ujian sekolah disiapkan dan dilaksanakan sepenuhnya
oleh sekolah.

❑ Ujian Nasional Ulangan semua jenjang dilaksanakan 
8 Juni 2020 untuk siswa TA 2019/2020 yang belum 
mencukupi angka minimal.   



GLADI BERSIH UNBK

Memastikan :

•Aplikasi sudah dapat berjalan dengan baik.
•Infrastruktur di pusat dan di sekolah sudah siap dan
berfungsi dengan baik.

•Tim Pelaksana Pusat, Helpdesk, Proktor dan panitia
sudah memahami tugas dan tanggung jawabnya.

•Data infrastruktur (jaringan internet, server dan klien)
sudah tercatat dengan benar.

•Data Peserta (Biodata, mata ujian dan penempatan
server) sudah tercatat dengan lengkap dan benar.



Memperkenalkan bentuk soal Asesmen

Kompetensi Minimum (AKM) kepada siswa.

Memperkenalkan bentuk soal AKM kepada Guru 

semua mata pelajaran (tidak hanya guru mata

pelajaran yang di UN kan)

Tidak untuk persiapan/latihan materi ujian.

GLADI BERSIH UNBK



SDM Proktor dan Teknisi

MOHON mensupport Proktor atau teknisi baru untuk

menyelesaikan masalah yang kemungkinan terjadi.

Koordinasikan berjenjang level

sesama proktor, Helpdesk kab/kota, HD provinsi

Agar tidak terjadi kecurangan mohon optimalisasi

pengawasan saat ujian



Pelaksanaan UN pada sekolah yang terakreditasi. 

Untuk sekolah yang belum terakreditasi secara 

administrasi kewenangan diindukkan pada sekolah 

terakreditasi.

Siswa yang ingin memperbaiki nilai walau sudah di 

atas 55.00 diperbolehkan asal disertai bukti brosur 

yang menunjukkan persyaratan lembaga/instansi 

tersebut



Ada perbaikan pada tampilan dan menu menu pada 

WEB UNBK

❑Masih banyak sekolah yang belum melengkapi data. Mohon

segera disampaikan ke sekolah, untuk melengkapi datanya.

❑ Ada beberapa sekolah yang belum ditetapkan mau mandiri

atau menumpang. Silakan cek penetapan sekolahnya.

❑ Apabila ada update di BIOUN, silakan dilakukan

penyesuaian/update di BIOUN dan web UNBK.

❑ Pelaksanaan yang beririsan, misal SMA – paket C,

penempatan paket jangan pada jenjang yang beririsan. Paket

C bisa diikutkan di SMP atau SMK, kalau terpaksanya di

tempat yang sama, mohon dipisahkan server antara jenjang

SMA dan paket.



Untuk Gladi Bersih, klik selesai akan muncul setelah 15

menit waktu berjalan

Untuk UNBK utama, klik selesai setelah 30 menit waktu

berjalan

Tahun 2020 akan dibuatkan grup baru untuk Tanggap

UNBK 2020 (mohon perhatiannya masih ada beberapa

provinsi yang belum menyerahkan SK penunjukkan HD

provinsi)

Tampilan saat pengisian token sudah diubah, lebih user

friendly untuk pengguna baru (siswa).



❑ VHD Fresh menggunakan versi 12.9.6.0 

❑ Exambro Admin menggunakan versi 19.11.27 (update) 

❑ Exambro Client menggunakan versi (18.1223) (UN 2019)



Apabila file dump TR bermasalah, sekolah /proctor

dapat meminta dibukakan unlock Resinkronisasi ke

pusat, agar siswa tetap bisa tes dengan paket

berbeda namun tes dimulai dari awal.

Helpdesk Provinsi dapat langsung melakukan unlock

Resinkronisasi, namun pastikan sekolah memiliki file

dumb TR.

Pada hari H ujian, exambro admin otomatis menjadi

full screen namun HD propinsi dapat membukakan



Token offline hanya bisa digunakan di mesin dengan 

SN yang sama dengan sinkronisasi, apabila SN 

berubah silakan dilaporkan ke pusat.

Tombol logout di pojok kanan atas dihilangkan

Tombol selesai baru dapat diklik kalau tes sudah 

berjalan 30 menit.

Menu Status Peserta pada cbt sync akan berubah 

menjadi “Tes Selesai” ketika siswa menekan tombol 

“SIMPAN” di komputer client



Server sekolah diharuskan melakukan download

dan upload “Backup Source” dengan menekan

“klikdisini” pada menu backup hapus

Nilai bisa langsung dilihat oleh peserta, dan ada

rekap nilai pada menu Legacy report



Model soal AKM tidak lagi hanya Pilihan ganda 

namun ada model soal lain seperti:

- Benar Salah

- Pilihan ganda Kompleks

- Isian Singkat

- Essay

- Multi Tab

- Drop Down

- Drag and Drop



Thank

You


