
REPUBLIK INDONESIA 
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGIJASA PEMERINTAH 

PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN UJlAN SERTlFlKASl PENGADAAN 
BARANGIJASA PEMERINTAH BERBASIS KOMPUTERILAPTOP Dl DAERAH 

ATAS PERMINTAAN INSTANSI 

MAKSUD DAN TUJUAN DllAKSANAKANNYA UJlAN BERBASIS KOMPUTERILAPTOP Dl 
DAERAH : 

a. Mengurangi kesenjangan antara kebutuhan personil pengadaan bersertifikat dengan 
personil pengadaan yang tersedia; 

b. Menyediakan personil pengadaan yang bersertifikat secara merata di seluruh provinsi 
dan kablkota; 

c. Meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan penyelenggaraan ujian 
sertifikasi keahlian pengadaan barangljasa pemerinta h; 

d. Dengan sistem ujian PBJP berbasis komputer/laptop hasil dari penyelenggaraan ujian 
dapat diketahui lebih cepat (langsung setelah peserta menyelesaikan ujian). 

SPESlFlKASl STANDAR MEDIA UJlAN : 

a. Uiian Berbasis Kom~uter di Laboratorium Kom~uter, dipersyaratkan memiliki : 
1. Hardware 

- PC (Min P 4) 
- RAM Min 1 GB 
- HD50GB 
- LAN ( SWITCH, UTP) 
- C C N  (merekam proses ujian, merupakan syarat tambahanladditional) 

2. Software 
- OS Windows XPIup 
- Browser (IE, Firefox) versi terakhir 
- Anti Virus 

3. Brainware 
- Technical Support (mema hami Setting IP, Trouble Shooting LAN) 

Rincian spesifikasi dan check list laboratorium terdapat dalam lampiran. 



b. Uiian denaan media Lapto~, di~ersvaratkan : 

1. Standar minimal spesifikasi laptop yang dapat dipergunakan : 
- Processor : Intel Core 2 Duo 
- RAM:2GB 
- Operating System : Microsoft Windows XP 
- Browser : Internet Explorer Versi 8, Mozilla Firefox 6 
- Komponen lainnya standard. 

2. Panitia wajib menyediakan media untuk menghubungkanlmembuat jaringan (LAN) 
antar seluruh laptop dengan portable server LKPP, yang terdiri dari : 

GAMBAR - - 
1 SWITCHIHUB 

Unshielded Twisted Pair 
Cable (UTP Cable) 1 
Kabel LAN 

Lay out/ denah pengaturan ruangan ujian terdapat dalam lampiran. 

PENGAJUAN PENYELENGGARAAN DAN VERlFlKASl TEMPAT UJI : 

a. Pengajuan ujian dilakukan sesuai dengan prosedur pengajuan ujian manual yaitu 
ditujukan kepada Direktur Bina Sertifikasi Profesi LKPP 3 (tiga) minggu sebelum tanggal 
ujian yang diminta, dengan mencantumkan : 

- pelaksanaan ujian akan menggunakan media laptop atau komputer; 
- tanggal ujian yang diajukan; 
- Jumlah peserta ujian; 
- Jumlah ruangan ujian yang akan digunakan; 
- No telpon (kantor dan HP) panitia yang dapat dihubungi. 

b. PenyelenggaralPanitia yang baru pertama kali menyelenggarakan ujian berbasis 
komputer harus melalui proses verifikasi laboratorium komputer oleh LKPP terlebih 
dahulu. 



c. Penyelenggaralpanitia yang menyelenggarakan ujian dengan laptop HARUS 
memastikan laptop yang dipakai sesuai standar minimal spesifikasi yang ditetapkan 
LKPP. Meskipun pada hari pelaksanaan ujian, pengawas LKPP berhak menolak, 
membatalkan ujian apabila spesifikasi laptop tidak sesuai/dibawah standar yang 
ditetapkan atau menunggu hingga medialperalatan irjian yang sesuai standar dipenuhi, 
dalam batas waktu yang wajar. 

4. TUGASIKEWAJIBAN PANITIAIPENYELENGGARA DAERAH : 

a. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan petugas administrasi ujian Direktorat Bina 
Sertifikasi Profesi LKPP dan pengawas pusat yang ditugaskan; 

b. Membuat rekap data peserta dalam form standar LKPP dan mengirimkan soft filenya ke 
i~jia~~pO~online@lkpp go id, i1iia172005@ik~~ (70 id; atau i1i1an2005@yahoo con7 paling 
lambat 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal ujian berlangsung. 

c. Untuk ujian di laboratorium komputer, Menyiapkan denah laboratorium komputer, 
mengirimkan IP komputer sesuai denah penempatan komputer kemudian mengirimkan 
ke iljianpbjo~?line@lkpp.go.id pada 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan ujian; 

d. Untuk ujian dengan media laptop, peralatan untuk jaringan (SWITCHIHUB, UTP cable, 
meja, kursi) malam sebelum ujian. Laptop yang akan digunakan sebagai media ujian 
untuk peserta HARUS sudah tertata di meja ujian 1,5 (satu setengah) jam sebelum 
waktu ujian akan dimulai, ha1 tersebut untuk memberi waktu petugas LKPP melakukan 
penataan (setting) aplikasi ujian antar laptop. 

e. Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan ujian yang diselenggarakan sesuai 
tugas dan tanggungjawab panitia daerah pada H-I dan hari H, yaitu sebagai berikut : 

e . l .  Satu (1) hari sebelum ujian (H-I)  
i. Panitia memastikan semua komputer untuk peserta bisa digunakan dengan 

baik; untuk yang memakai laptop dipastikan sesuai spesifikasi standar LKPP 

dan berfungsi dengan baik. 

ii. Menyiapkan lay out ruangan ujian, untuk ujian dengan media laptop peralatan 

untuk jaringan, SWITCHIHUB telah di tempatkan diruang ujian dengan UTP 

cable telah di masukkan dalam port dan ditata ke setiap meja yang nantinya 

akan diletakkan laptop (detail lay out terdapat dalam lampiran). 

iii. Memastikan Jaringan (HUB) bisa melakukan koneksi dengan baik, ke Server 

maupun komputer Client atau sebaliknya. Dan Untuk jaringan Internetlkoneksi 

dari luar kedalam tidak bisa diakses (hanya bersifat Local) 

iv. Petugas memastikan ruangan ujian bersih, aman dan nyaman 
3 



v. . Memastikan listrik cadangan (Genset) dapat bekerja dengan baik, jika sewaktu- 

waktu listrik padam pada waktu ujian berlangsung 

vi. Panitia menyiapkan peralatan LCD/Proyektor, Sound system (Mic). Software 

Browser ; Mozilla minimal versi 4 atau IE minimal versi 8, dan menyiapkan 1 

alat cetak (printer) pada saat ujian. 

vii. Menempel NOMOR dan nama peserta yang telah didapatkan dari petugas 

administrasi LKPP pada masing-masing meja komputer. 

viii. Membantu petugas dari LKPP melakukan persiapan di laboratorium komputer 

atau ruang ujian. 

e.2. Pada saat pelaksanaan Ujian (hari H) 
e.2.'1. Panitia/penyelenggara bertugas : 

J Laptop yang akan digunakan sebagai media ujian untuk peserta HARUS 
sudah tertata di meja ujian 1,5 (satu setengah) jam sebelum waktu ujian akan 
dimulai, ha1 tersebut untuk memberi waktu petugas LKPP melakukan 
penataan (setting) aplikasi ujian antar laptop, selama pengawas LKPP 
melakukan setting, peserta diharapkan masih diluar ruangan agar 
mempercepat proses. 

J Komputer sudah dalam posisi hidup (On); laptop telah berada di meja masing- 
masing dihubungkan ke SWITCHIHUB dengan UTP cable dan telah dalam 
posisi hidup (On).  

J Bersama pengawas LKPP memastikan Jaringan sudah bisa terkoneksi, baik 
antara PC Client ke Server atau sebaliknya, contoh dengan cara melakukan 
PING 

J Melakukan pengawasan dan membantu Pengawas LKPP dalam pelaksanaan 
ujian. 

e.2.2. Pada saat ujian berakhir, Pengawas LKPP dan panitia menandatangani berita 
acara pelaksanaan ujian dan Berita Acara hasil Ujian. 
Berita Acara hasil ujian (berisi waktu, tempat dan hasil kelulusan peserta 
ujian) di cetak (print) sejumlah dua berkas, keduanya ditandatangani oleh 
pengawas LKPP dan panitia daerah. Satu (1) berkas dibawa ke LKPP, satu 
(1) berkas lainnya menjadi milik panitia daerah. 

f. LKPP akan mengirimkan sertifikat bag; peserta yang lulus ke panitia penyelenggara, dan 
menjadi tanggung jawab panitia untuk menyerahkan kepada peserta lulus 

ertifikasi Profesi 
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LAY OUTIDENAH CONTOH PENGATURAN LAPTOP 

Kekrangan : 
* : Unshielded Twisted Poir Cable (UTP Cable) / Kabel LAN 
** Jurnlah Laptop yang dihubungkan dengan UTP Cable ke SWITCH dapat disesuaikan jumlah port (24,32 atau 36port) 

In Focus 0 Server /Laptop I 



PERSYARATAN LABORATORIUM KOMPUTER 

Laboratorium komputer disyaratkan memiliki : 

1. Hardware 

- PC(Min P4)  

- RAM Min 1 GB 

- H D 5 0 G B  

- LAN ( SWITCH, UTP) 

- CCTV (merekam proses ujian) 

2. Software 

- OS Windows XP/up 

- Browser (IE, Firefox) versi terakhir 

- Anti Virus 

3. Brainware 

- Technical Support (memahami Setting IP, Trouble Shooting LAN) 



Formulir Cek List  Perangkat Keras (Hardware) LABORATORIUM 

KOMPUTER untuk Kegiatan Ujian Berbasis Komputer di Daerah 

NAMA LEMBAGA/INSTITUSI 

ALAM AT 

NAMACONTACTPERSONDIINSTUSI : 

NO TELPONIHP 

NAMA PENANGGUNGJAWAB LABKOM : 

NO TELPONIHP 

JUMLAH KOMPUTER 

JUMLAH RUANGAN 

JUMLAH TENAGA LABKOM/IT 



ISILAH SPESlFlKASl KOMPUTER Dl RUANG KOMPUTER/LABKOM YANG AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI 

TEMPAT UJlAN SERTlFlKASl BERBASIS KOMPUTER. 

(Mohon agar di isi oleh Penanggungjawab Laboratorium Komputer) 

1. Apakah semua komputer terkoneksi jaringan (LAN) ? 

a, ya, semua b, sebagian, sebutkan ........................... c. tidak terkoneksi 

2. Apakah semua komputer terkoneksi internet ? 

a. Ya, semua b. sebagian, sebutkan ................. .. ..... c ,  tidak terkoneksi 

3. Berapa jumlah Hub/Switch di Labkom ? ............. jumlah Port ? ............ 

4. Apakah memiliki cadangan Hub/Switch jaringan ? ada / tidak ada 

Bila ada, berapa ? ........... 

Berapa Port ? ................. 

5. Perawatan (Maintenance) dan kerusakan komputer di labkom ditangani oleh ? ............................. 

a. tenaga IT sendiri b, service di luar instansi c. memanggil tenaga service 

6. Seberapa sering gangguan perangkat komputer di labkom dalam 1 bulan terkahir? 

a, sering(>4kal i)  b, kadang-kadang ( 1 - 3 kali) c. tidak pernah 

7 .  Seberapa sering gangguan koneksi LAN di Labkom dalam 1 bulan terakhir ? 

a. sering(>4kal i)  b. kadang-kadang ( 1 - 3 kali) c, tidak pernah 

8. Seberapa sering gangguan Listrik di Labkom dalam 1 bulan terakhir ? 

a. sering ( > 4 kali) b, kadang-kadang ( 1 - 3 kali) c. tidak pernah 

9. Seberapa sering gangguan virus dilabkom dalam 1 bulan terakhir ? 

a. sering ( > 4 kali) b. kadang-kadang ( 1 - 3 kali) c. tidak pernah 



10. Lampirkan Spesifikasi dari masing-masing komputer dengan rincian sebagai berikut : 

Hardware : 

............................ a. Merk Prosessor ( Intel / AMD/ 

b. Type Prosessor ( PIV / Athlon / ........................... 1 

c. Kapasitas RAM / Memory 

d. Kapasitas Hardisk 

e. Type Monitor & size (LCD / CRT) 

Software : 

a. Versi Windows (XP, Vista, ................................ 1 

b. Versi & Browser yang digunakan (IE Versi ............................. , Firefox versi ........................ 1 

c. Antivirus (Avira , ........................ 1 

Diketahui : 

Kepala InstansiIDekan 

..................................................... 2012 

Penanggung Jawab Labkom 

Keterangan : Tanda Tangan mohon disertai stempel resmi 
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