
PEDOMAN POST TEST PROGRAM GURU PEMBELAJAR 

MODA DARING MURNI 
 

1. Jadwal pelaksanaan ujian (post test) moda daring murni, dapat dilaksanakan terhitung mulai tanggal 

10 s.d. 24 Desember 2016 

2. Peserta DARING MURNI, dapat menentukan sendiri TANGGAL POST TEST dan LOKASI UJIAN (TUK) 

melalui sim.gurupembelajar.id 

3. Peserta harus datang ke TUK untuk melapor kepada Penjab TUK/Operator TUK bahwa dirinya ingin 

mengikuti post test di TUK tersebut, sekaligus menanyakan kapan jadwal yang tersedia (sesuaikan 

dengan point 1) 

4. Dokumen yang perlu dibawa saat peserta ke TUK, surat tugas dari Kepala Sekolah, dan undangan 

online dari sim.gurupembelajar.id (untuk meyakinkan bahwa Anda adalah peserta guru pembelajar) 

5. Plotting harus dilakukan satu hari sebelum tanggal ujian (tidak dibenarkan peserta mem-plotting 

dirinya pada hari yang sama dengan tanggal ujian, karena server TUK membutuhkan waktu 1 hari 

untuk sinkronisasi data ujian) 

6. Plotting dapat dilakukan peserta setelah kelas ditutup oleh admin kelas, dan peserta harus mem-

plotting untuk dua modul yang telah dipelajari, dengan memilih TUK yang sama, dan tanggal post 

test yang sama jika ingin post test sekaligus dua modul (direkomendasikan peserta post test untuk  

dua modul pada hari yang sama) 

7. Setelah mendapatkan informasi dari TUK, peserta mem-plotting dirinya untuk tanggal dan lokasi 

ujian (TUK) pada menu Agenda Ujian, perhatikan gambar-gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Menu Agenda Ujian 



 

Klik menu Agenda Ujian, maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

Perhatikan dan catat kode Token Anda (password untuk ujian di TUK). 

 

Kemudian klik tombol PILIH, hingga muncul tampilan seperti di halaman berikut: 

 

 

Peserta diminta untuk memasukan tanggal (klik menu Pilih Tanggal Ujian) dan lokasi ujian (klik 

menu PILIH LOKASI). Anda diperbolehkan memilih TUK terdekat yang tersedia pada sistem. Contoh 

tampilan pilihan TUK pada sitem. 

 

 

Setelah peserta menentukan informasi tanggal dan lokasi ujian, klik tombol SIMPAN. Proses 

plotting, selesai. 

 

Nomor Token 



8. Akun ujian peserta adalah Nomor UKG tahun 2015 dan kode validasi (nomor token) yang dapat 

dilihat oleh peserta pada sim.gurupembelajar.id (untuk nomor token perhatikan point 7) 

9. Ujian dilakukan untuk dua modul sekaligus di hari yang sama, teknisnya:  

LOGIN -->  MENGERJAKAN SOAL LATIHAN --> UJIAN MODUL 1 --> LOGOUT --> LOGIN KEMBALI --> 

UJIAN MODUL 2 --> LOGOUT/ selesai (secara teknis akan dibantu oleh Operator TUK). 

 

------ SELAMAT MENGIKUTI POST TEST (UKG) PROGRAM GURU PEMBELAJAR ------ 

 


