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Teknis Pelaksanaan Tes Online

• Tes Online dilaksanakan bertahap, bergantian
setiap kelas. Jadi ada 3 tahap, waktunya boleh di 
atur yg penting dilaksanakam di hari pertama. 
Server akan dibuka mulai jam 07.00 – 16.00 WIB

• Utk yg terlambat akan diadakan pada hari 2, dgn
pelaksanaan di atas jam 14.00

• Setiap tahap dibutuhkan waktu 1 jam.dg rincian 15 
menit persiapan, 45 menit ujian. Contoh Jadwal :

• 08.00 – 09.00 Kelas A

• 09.00 – 10.00 Kelas B

• 10.00 – 11.00 Kelas C

• Web tes online hanya diakses di pc/laptop yg ada.di
lab komputer, tidak diperkenankan dr pc/laptop lain, 
kecuali utk akses percobaan yaitu halaman menu 
PB VEDC. Semua akses terekam di server, mohon
PB mematuhi hal ini.



Menyiapkan Tes Online



Infrastruktur yang perlu disiapkan

• Komputer PC/Laptop, disarankan dengan

jumlah minimal 24 agar dapat serentak

dalam 1 kelompok kelas. 

• PC/Laptop tersebut terkoneksi Internet

• Aplikasi Browser, disarankan: Chrome, 

Opera, Fire Fox

• Password untuk membuka link Tes Online, 

dapat diperoleh dari help desk (via group 

WA Tim Teknis)



Persiapan

• Buka browser, kemudian mengakses

http://stem.vedcmalang.com

• Klik menu Pusat Belajar dan Pilih sesuai

PB masing-masing,

• Halaman tersebut terprotect, isikan

password yg sudah diperoleh dari tim

teknis, klik Enter . Lakukan ini utk setiap PC

http://stem.vedcmalang.com/


Halaman Siap Tes Online

• Akan Tampil sbb, terlihat sudah ada link ke

halaman tes online. Dengan demikian

PC/Laptop tersebut siap digunakan Tes

Online



MENGIKUTI TES ONLINE



Memulai Tes Online

• Klik Link : Masuk ke halaman Tes Online >>

• atau Tes Online Susulan bagi yg terlambat 

hadir hari pertama.



Halaman Pertama

• Baca Pakta Integritas

• Isi form data yang tersedia: Nama, ID/NIK, 

Kelas, Nama PB

• Klik Next ke halaman Soal



Halaman Kedua

• Baca Petunjuk Soal. 

• Mulai mengerjakan soal, dgn klik pilihan untuk
menjawab.

• semua soal tersaji di halaman ini, scroll ke
bawah/atas untuk mengerjakan seluruh soal.

• Tidak ada nomor soal , tetapi apabila ada yg
belum dikerjakan maka saat submit/kirim akan
ada pemberitahuan



Contoh jika ada Soal yg belum dijawab

• Akan ditandai shading merah spt ini, scroll 

ke bawah/atas untuk melihat yg ditandai

juga.



Kirim/Submit

• Setelah selesai menjawab semua soal, klik

kirim atau submit di bagian paling bawah

dari halaman 2.

• Konfirmasi berhasil submit/kirim sbb:
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Prosedur Pre Tes & Post Tes Online Diklat STEM :

1. Pelaksanaan Pre Tes & Post Tes dilakukan dengan Pengawasan

oleh Instruktur, Operator dan Penjab Pusat Belajar

2. Pelaksanaan dilaksanakan dengan penjadwalan per-kelas (@24) di 

Lab Komputer yang sudah disediakan oleh PB

Perhatian :
Memberikan sebagian atau keseluruhan/membocorkan soal atau

jawaban PRE TES, POS TES dan lain-lain dengan cara memfoto atau

merekam adalah tindakan melanggar hukum karena soal tersebut adalah

termasuk dokumen rahasia Negara dan pelaku dapat diproses secara

HUKUM.


