PROSEDUR PENYELENGGARAN LOT EPT
SEBELUM TES
1. Paling lambat pukul 12:00 sehari sebelum tanggal tes:
• Peserta sdh membayar biaya tes sebesar Rp. 200.000,- ke nmr rekening LB LIA
YOGYAKARTA, BANK BRI (Kode bank 002) atas nama YAYASAN LIA Ac. No 042
601 001 456 309
• Peserta mengisi data peserta di http://tiny.cc/loteptyogya
Peserta mengupload bukti pembayaran, foto kartu identitas asli (KTP/SIM),
foto diri separuh badan di lampiran Google Form
• Peserta menyatakan persetujuan atas SOP tes sebagaimana tertera dalam Surat
Pernyataan.
2. Peserta mempersiapkan 2 (dua) peralatan : 1 peralatan untuk koneksi Google Meet
dan satu peralatan untuk mengerjakan tes (PC/Laptop). EPT Online belum dapat
diakses dengan HP.
3. Peserta memastikan bahwa peserta memiliki koneksi internet yang baik dan stabil
4. Administrator tes mengirim email undangan tes malam menjelang hari tes.
5. Proktor mengirim link Google Meet sehari sebelum tes
SAAT TES
1. Peserta bergabung dengan koneksi Google Meet dari Proktor Tes. Koneksi Google
Meet berlangsung selama tes dan harus memperlihatkan bahwa peserta berada
sendirian di dalam ruang tes
2. Proktor mencocokkan gambar foto diri separuh badan dengan tampilan peserta di
Google Meet
3. Peserta menunjukkan kartu identitas asli di depan kamera Google Meet
4. Peserta membuka email undangan tes. Peserta mengklik tombol “Get Started” untuk
login ke web Edusych.com . Peserta memasukkan username berupa email dan
passcode
5. Apabila selama tes peserta mengalami masalah, peserta dapat meminta bantuan
proktor melalui Chat Google Meet atau WA Proktor
6. Proktor berhak memberi teguran apabila peserta menunjukkan upaya upaya
perbuatan kecurangan.
7. Proktor berhak menghentikan tes apabila peserta terbukti secara sengaja berbuat
curang walau telah diperingatkan.
SETELAH TES
1. Peserta mengakhiri tes dan koneksi Google Meet
2. Peserta mendapatkan hasil LOT EPT dari LB LIA Yogyakarta berupa skor pada hari tes
dan berupa sertifikat paling cepat 5 hari kerja setelah tes

