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1. Peserta dimohon untuk berdoa sebelum kompetisi dimulai.

2. Peserta wajib masuk ke ruang zoom pada pukul 08.00 WIB sesuai dengan link zoom yang 
diinformasikan oleh Panitia melalui email Peserta. 
Fungsi zoom adalah sebagai sarana Komunikasi antara Peserta dengan Panitia sekaligus 
berfungsi sebagai kamera 1. 

3. LOGIN pada laman aplikasi KESN:  https://kompetisieksyarnasional.com  dapat dimulai dari 
pukul 08.00 WIB menggunakan ID dan password yang diinformasikan oleh Panitia ke email 
masing-masing Peserta, sedangkan pengerjaan soal kompetisi dimulai
pukul 08.30 WIB. 

4. Peserta dianjurkan menggunakan personal computer (PC)/Laptop untuk mengerjakan soal. 
Spesifikasi software pada personal computer (PC)/Laptop:

a. Processor minimal dual core, windows minimal 8.1
b. RAM minimal 2 GB
c. Bandwidth minimal 8 Mbps
d. Kapasitas harddisk yang masih tersedia minimal 10 GB

e. Browser : Google Chrome/Mozilla/Safari (tidak disarankan menggunakan internet 
explorer)

5. Peserta tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam (handphone) untuk 
mengerjakan soal. 

6.  Peserta membawa alat-alat tulis yang diperlukan dan dilarang untuk saling meminjam antar 
Peserta. Peserta diperkenankan menggunakan kalkulator hitung biasa (bukan kalkulator 
scientific).

7.   Peserta tidak dibenarkan bekerja sama dalam mengerjakan soal, berbicara dan/atau berdiskusi 
antar sesama Peserta.
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UJIAN TERTULIS



Posisi Peserta,
Kamera zoom dan Audio:
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1. Masing-masing Peserta diwajibkan untuk menggunakan 2 peralatan (device) untuk 
pelaksanaan kompetisi, yaitu:

a. Satu personal computer (PC)/Laptop untuk menjawab soal sekaligus untuk zoom  
dan kamera 1 (posisi tampak depan); dan

b. Satu  peralatan lainnya (misalnya laptop/hp) untuk zoom 2 sekaligus kamera 2 
(posisi tampak samping). 

Apabila tidak terdapat kamera pada PC/Laptop pada point a atau kamera tidak 
berfungsi, dapat menambahkan peralatan lainnya untuk gambar tampak depan 
(misalnya webcam).

Masing-masing Peserta diwajibkan menyalakan 2 kamera zoom dari 2 peralatan 
(device) yang digunakan sehingga Peserta dapat terlihat dengan jelas sebagaimana 
contoh berikut:

2.

Format penamaan zoom:

a. Zoom 1 (kamera tampak depan): Nama Sekolah_Nama Peserta_1
Contoh: SMAN 1 Jakarta_Andini Raharja_1 

b. Zoom 2 (tampak samping): Nama Sekolah_Nama Peserta_2
Contoh: SMAN 1 Jakarta_Andini Raharja_2 

3.

Jika terdapat lebih dari satu Peserta pada satu sekolah dan berada pada ruangan yang 
sama, jarak antara Peserta adalah minimal 1,5 meter.  

4.

TAMPAK DEPAN TAMPAK SAMPING



Posisi Peserta,
Kamera zoom dan Audio:

Peserta diwajibkan untuk memastikan:

a. Semua peralatan yang digunakan berfungsi dengan baik selama kompetisi 
berlangsung, termasuk jaringan listrik dan cadangan dalam hal terjadi 
pemadaman lsitrik/terdapat gangguan.

b. Terdapat jaringan internet yang stabil untuk pelaksanaan kompetisi termasuk    
back up /cadangannya dalam hal terjadi gangguan.

c. Terdapat pencahayaan yang cukup untuk kamera zoom sehingga Peserta dapat 
terlihat jelas oleh Pengawas.

d. Audio zoom dinonaktifkan (mute) dan pengeras suara (speaker) diaktifkan 
sehingga Peserta dapat mendengar suara Pengawas dengan jelas saat 
pelaksanaan kompetisi.

5.

Peserta yang mematikan kamera/mengubah posisi kamera zoom sehingga tidak bisa 
diawasi atau berada pada posisi yang tidak bisa diawasi oleh Pengawas akan diberikan 
peringatan lisan pertama. Jika tidak terdapat perbaikan, akan diberikan peringatan lisan 
kedua.  Jika masih belum terdapat perbaikan, Pengawas akan mencatat Peserta yang 
bersangkutan dan akan didiskualifikasi. 

6.

Dalam hal terdapat pertanyaan selama kompetisi berlangsung, Peserta dapat 
mengajukan pertanyaan melalui kolom chat.

7.

Guru pendamping/pembimbing tidak diperkenankan berada pada ruangan yang sama 
dengan Peserta yang mengikuti kompetisi.  

8.
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Pengerjaan Soal:

1. Soal tahap semifinal terdiri dari 50 nomor soal pilihan ganda dan 5 soal Essay 
dengan waktu pengerjaan 90 menit. Peserta mengerjakan tes sesuai waktu 
yang disediakan. 

2. Soal bisa diakses Peserta satu per satu secara berurutan dan dapat kembali 
pada soal sebelumnya.

3. Jika koneksi internet terputus saat Peserta mengerjakan soal atau keluar dari 
website kompetisi, hasil pekerjaan akan tetap tersimpan, Peserta dapat login 
kembali untuk melanjutkan selama waktu masih tersedia,  namun tidak ada 
perpanjangan waktu pengerjaan.

4. Tidak diberlakukan sistem minus untuk jawaban yang salah. 

5. Aplikasi soal akan berhenti secara otomatis ketika waktu kompetisi berakhir 
dan menyimpan semua jawaban yang telah dijawab.

6. Peserta yang telah selesai menjawab soal dan menyampaikan (submit) jawaban 
diwajibkan tetap berada di link zoom sampai waktu pelaksanaan kompetisi 
selesai. Dalam keadaan mendesak, Peserta dapat meninggalkan link zoom jika 
telah mendapatkan izin dari Pengawas. 

7. Peserta wajib menaati peraturan yang ditetapkan oleh Panitia.

8. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.
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