


 Laptop untuk tes dengan Sistem Operasi Windows

 Handphone untuk video call melalui Zoom selama tes berlangsung

 Headset/earphone untuk sesi listening

 Pengisi daya laptop

 Internet dengan kecepatan minimal 1 Mbps



 Sistem Operasi Windows (MAC OS belum bisa digunakan untuk tes ini)

 Aplikasi Zoom untuk pemantauan (Download di Playstore/Appstore)

 Aplikasi TeamViewer versi terbaru untuk proses installasi dan penghapusan
program 

 Link download : bit.ly/tvdownload1

 Windows Media Player



 Meja untuk meletakkan laptop

 Arah duduk peserta wajib menghadap ke tembok

 Ruangan pribadi yang terkunci, sunyi dan bebas dari lingkungan luar

 Hanya peserta tes yang boleh ada di dalam ruangan

 Suhu udara yang nyaman bagi peserta tes

 Terdapat stop kontak yang terjangkau untuk melakukan pengisian daya laptop

 Diatas meja peserta tidak boleh ada barang apapun kecuali dibutuhkan untuk tes :
o Laptop

o Mouse

o Pengisi daya laptop

o Stopkontak

o KTP



Minimum Prosesor Minimum Ram Resolusi Layar Kecepatan Internet Minimum OS

Intel Pentium Dual Core 2 GB
Minnimum Screen 

Resolution 1024 x 720

1 mbps ++ per 

computer
Win 7 32bit/64bit



 Peserta akan dihubungi oleh Supervisor remote 1 hari sebelum hari tes untuk melakukan penginstallan aplikasi
pendukung dan program TOEIC CBT.

 Peserta wajib mengirimkan foto kondisi ruangan dan foto meja yang akan digunakan untuk tes 1 hari sebelum hari
tes

 Peserta wajib mengirim foto selfie dengan memegang ID (KTP/SIM/Passport) kepada Supervisor remote untuk di 
verifikasi 1 hari sebelum hari tes

 Dilarang melakukan tes atas nama orang lain

 Dilarang merokok, makan atau minum selama pelaksanaan tes

 Dilarang menggunakan alat-alat seperti telepon selular, jam tangan, kertas coret-coretan, kamus, penterjemah atau
alat elektronik apapun

 Setiap pelanggaran yang dilakukan, akan berakibat terhadap DIBATALKANNYA nilai peserta tes.

 Selama tes berlangsung, peserta akan berada dibawah pantauan Supervisor remote melalui aplikasi Zoom

 Peserta dilarang untuk mendokumentasikan materi program TOEIC CBT dalam bentuk apapun

 Bagi peserta yang kedapatan melakukan penggandaan/pendokumentasian,  akan dilaporkan dengan Pasal 120 
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 1 Rumah = 1 Peserta

 1 Spv remote = 10 peserta

 Jika peserta melebihi batas maksimal, maka =

1. Tambah Sesi, jika ingin dilaksanakan di jam yang sama

2. Tambah Petugas




