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Kelompok Ujian

IPS
Tipe Ujian

Sistem Seleksi Elektronik
(SSE)

 
Panitia Lokal

(Panlok)
: STAIN Bengkalis

Alamat Panlok : Jl. Lembaga Senggoro Kec. Bengkalis
Kab. Bengkalis

Kode Panlok : 154
Ruang Ujian : Ruang 2 - Sesi 2

No. Ujian dan Tanggal Lahir digunakan saat login ke
aplikasi SSE.

TAHAPAN SSE UMPTKIN

Jadwal Uji Coba

Tanggal Jam (WIB) Tahapan

Rabu, 15 Juli
2020

-
Unduh dan Instal Aplikasi
SSE UMPTKIN

Kamis, 23 Juli
2020

10:50 - 11:00 Login SSE UMPTKIN

11:00 - 12:40 Ujian SSE IPS dan TKD

Jadwal Ujian

Senin, 3
Agustus 2020

10:50 - 11:00 Login SSE UMPTKIN

11:00 - 12:40 Ujian SSE IPS dan TKD

Peserta wajib mengikuti tahapan-tahapan diatas

Program studi pilihan peserta :
Pilihan 1 : STAIN Bengkalis - Sosiologi Agama
Pilihan 2 : STAIN Bengkalis - Komunikasi dan Penyiaran

Islam
Pilihan 3 : STAIN Bengkalis - Pendidikan Agama Islam (PAI)
Peserta wajib:

1. Mengikuti Ujian SSE UMPTKIN dengan
memperhatikan Tatacara, Alur dan Tata Tertib yang
telah ditentukan.

2. Menginstal Aplikasi Ujian SSE UMPTKIN pada
perangkat masing-masing.

3. Berpakain rapi saat mengikuti ujian.

Pengumuman kelulusan Senin, 24 Agustus 2020 .
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TATA TERTIB MENGIKUTI SSE UM-PTKIN 2020
1. Peserta menyiapkan perangkat ujian paling lambat 20 (dua puluh) menit sebelum tes dimulai;
2. Peserta harus melakukan registrasi dengan cara login paling lambat 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai;
3. Toleransi keterlambatan 15 (lima belas) menit setelah ujian dilaksanakan dan tidak ada tambahan waktu ujian;
4. Peserta yang terlambat lebih dari 15 menit setelah ujian dilaksanakan tidak diperkenankan untuk mengikuti tes (dianggap gugur);
5. Peserta wajib menggunakan Aplikasi Ujian SSE UM-PTKIN saat mengikuti Ujian;
6. Peserta wajib melakukan physical distancing/jaga jarak dengan radius 3 (tiga) meter selama ujian berlangsung. Tidak diperkenankan seseorang bersama peserta selama ujian berlangsung;
7. Peserta wajib mengenakan pakaian dengan atasan kemeja polos dan bawahan warna gelap; 
8. Peserta dilarang:

a. bertanya dan/atau berbicara dengan orang di sekitar tempat tes;
b. menerima dan/atau memberikan sesuatu dari/kepada orang disekitar tempat tes;;
c. keluar ruangan tempat tes;
d. Membaca referensi yang bersumber dari manapun;
e. merokok selama ujian berlangsung.

9. Peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan tata cara mengikuti ujian SSE UM-PTKIN maka dianggap gugur.
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TATA CARA, ALUR DAN TATA TERTIB MENGIKUTI SSE UM-PTKIN 2020
 

A. TATA CARA MENGIKUTI UJIAN SSE UM-PTKIN 
1. Peserta wajib menggunakan perangkat mandiri diantaranya smartphone atau laptop atau netbook atau notebook

atau personal komputer atau PC Dektop yang memiliki dan berfungsi dengan baik webcam/kamera depan;
2. Peserta wajib menyediakan koneksi internet bisa menggunakan paket data dengan sinyal minimal 4 bar dan

jaringan 3G/H+ atau yang lebih tinggi atau koneksi internet juga dapat menggunakan wi� yang terhubung dengan
jaringan internet;

3. Peserta melaksanakan Ujian SSE UM-PTKIN di tempat tinggal masing-masing atau tempat yang terjangkau jaringan
seluler minimal H+ serta mematuhi peraturan PSBB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Bagi peserta yang
mengalami kendala dalam mencari jaringan seluler H+ di daerahnya wajib melaporkan ke Helpdesk guna
menjadwal ulang pelaksanaan ujian SSE UM-PTKIN paling lambat 1 (satu) hari setelah ujian yang tercantum pada
kartu ujian peserta;

4. Peserta wajib melakukan physical distancing/jaga jarak radius minimal 3 (tiga) meter selama ujian berlangsung;
5. Mengikuti Ujicoba Ujian UM-PTKIN sesuai sesi dan waktu yang tertera pada Kartu Peserta Ujian;
6. Mengikuti Ujian UM-PTKIN sesuai sesi dan waktu yang tertera pada Kartu Peserta Ujian;
7. Peserta wajib menyesuaikan waktu pada perangkat ujian dengan waktu yang tertera pada laman https://um-

ptkin.ac.id;
8. Peserta wajib melakukan instalasi Aplikasi Ujian SSE UM-PTKIN;
9. Peserta wajib mengikuti tahapan kegiatan yang tertera pada kartu ujian;

10. Apabila peserta mengalami kendala teknis maka peserta dapat menghubungi helpdesk telegram/wa/dll dengan
format : No.Ujian#Nama Anda#Kendala; 

B. ALUR MENGIKUTI UJIAN SSE UM-PTKIN
1. Sebelum Ujian :

1. Telah melakukan instalasi aplikasi ujian sesuai perangkat yang digunakan;
2. Menyalakan koneksi internet yang digunakan;
3. Menyiapkan Kartu Ujian UM-PTKIN;
4. Login 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai;

2. Saat Ujian :
a. Peserta melakukan Take Screenshot! dengan cara : Arahkan wajah anda ke kamera dengan memegang

kartu ujian kemudian pilih Take Screenshot! pada aplikasi SSE UM-PTKIN kemudian pilih simpan;
b. Peserta melakukan simulasi ujian;
c. Peserta memulai ujian;
d. Selama ujian peserta wajib mematuhi tata tertib ujian;
e. Peserta dilarang:

1. bertanya/berbicara dengan orang di sekitar tempat tes;
2. menerima/memberikan sesuatu dari/kepada orang di sekitar tempat tes;
3. keluar ruangan tempat tes;
4. Membaca referensi yang bersumber dari manapun;
5. Merokok selama ujian berlangsung.

f. Peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan tata cara mengikuti ujian SSE UM-PTKIN maka dianggap gugur.
3. Setelah Ujian :

1. Peserta memastikan log out dari sistem aplikasi
4. Kendala Ujian :

a. Bagi peserta tidak mendapatkan sinyal seluler/jaringan internet maka peserta wajib mengajukan
permohonan penjadwalan ulang ujian paling lambat 1 (satu) hari setelah ujian dilaksanakan sesuai tertera
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pada kartu ujian peserta;
b. Peserta mengajukan permohonan dengan cara menghubungi helpdesk telegram/wa/dll dengan format :

No.Ujian#Nama Anda#Kendala;

C. TATA TERTIB PESERTA UJIAN
1. Peserta menyiapkan perangkat ujian paling lambat 20 (dua puluh) menit sebelum tes dimulai;
2. Peserta harus melakukan registrasi dengan cara login paling lambat 10 (sepuluh) menit sebelum ujian

dimulai;
3. Toleransi keterlambatan 15 (lima belas) menit setelah ujian dilaksanakan dan tidak ada tambahan waktu

ujian;
4. Peserta yang terlambat lebih dari 15 menit setelah ujian dilaksanakan tidak diperkenankan untuk mengikuti

tes (dianggap gugur);
5. Peserta wajib menggunakan Aplikasi Ujian SSE UM-PTKIN saat mengikuti Ujian;
6. Peserta wajib melakukan physical distancing/jaga jarak dengan radius 3 (tiga) meter selama ujian

berlangsung. Tidak diperkenankan seseorang bersama peserta selama ujian berlangsung;
7. Peserta wajib mengenakan pakaian dengan atasan kemeja polos dan bawahan warna gelap; 
8. Peserta dilarang:

a. bertanya dan/atau berbicara dengan orang di sekitar tempat tes;
b. menerima dan/atau memberikan sesuatu dari/kepada orang disekitar tempat tes;;
c. keluar ruangan tempat tes;
d. Membaca referensi yang bersumber dari manapun;
e. merokok selama ujian berlangsung.

9. Peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan tata cara mengikuti ujian SSE UM-PTKIN maka dianggap gugur.
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TATA CARA INSTALLASI APLIKASI UJIAN SSE UM-PTKIN 2020
Bagi Peserta yang menggunakan Notebook atau Laptop atau Netbook atau Personal Komputer

1. Spesi�kasi minimal perangkat ujian antaralain :
1. Prosessor Intel/AMD 1,2 Ghz atau lebih tinggi;
2. RAM 2GB atau lebih tinggi;
3. Memiliki dan berfungsi dengan baik webcam/kamera depan. Bagi personal komputer wajib

menggunakan webcam atau yang sejenis;
4. Menggunakan Sistem Operasi Windows 7/10;

2. Koneksi Internet untuk mengakses laman ujian;
1. Koneksi internet bisa menggunakan paket data dengan sinyal minimal 4 bar dan jaringan 3G/H+ atau

yang lebih tinggi;
2. Koneksi internet juga dapat menggunakan wi� yang terhubung dengan jaringan internet;

3. Tata cara Instalasi Aplikasi Ujian UM-PTKIN 2020;
1. Unduh aplikasi ujian pada laman um-ptkin.ac.id pada bagian Aplikasi Ujian;
2. Pilih aplikasi yang tepat dengan perangkat ujian yang anda gunakan;
3. Pilih SSE-UMPTKIN-Win.zip untuk pengguna Windows;
4. Ekstrak File SSE-UM-PTKIN-Win.zip untuk pengguna Windows; 
5. Lakukan Instalasi Aplikasi dengan cara, Buka Folder hasil Ekstrak -> Pilih �le SSE-UMPTKIN Installer - >

klik 2x -> Klik Next -> Pilih Modify -> Klik Next -> Klik Next -> Klik Finish;
6. Pindahkan �le SSE UM-PTKIN 2020 dari folder hasil ekstrak ke Dekstop anda dengan cara pilih �le SSE

UM-PTKIN 2020 -> klik kanan copy -> pindah ke Dekstop anda -> klik kanan paste;
7. Instalasi dan persiapan aplikasi ujian selesai.

 

Bagi Peserta yang menggunakan Smartphone Android

1. Spesi�kasi minimal perangkat ujian antara lain :
1. RAM 2GB atau lebih tinggi;
2. Android 4.4 (Kitkat) atau lebih baru;
3. Memiliki dan berfungsi dengan baik kamera depan

2. Koneksi Internet untuk mengakses laman ujian;
1. Koneksi internet bisa menggunakan paket data dengan sinyal minimal 4 bar dan jaringan 3G/H+ atau

yang lebih tinggi;
2. Koneksi internet juga dapat menggunakan wi� yang terhubung dengan jaringan internet;

3. Tata cara Installasi Aplikasi Ujian UM-PTKIN 2020;
1. Unduh aplikasi ujian pada laman um-ptkin.ac.id pada bagian aplikasi ujian;
2. Pilih SSE UM-PTKIN.apk;
3. Install pada Smartphone Android anda.
4. Cek pada beranda Smartphone anda, jika ada aplikasi SSE UM-PTKIN maka instalasi telah sukses dan

selesai.
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