
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
PUSAT PRESTASI NASIONAL 

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 

Telepon (021)5731177 Faksimile: (021)5721243 

Laman: pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id 
 

 

Nomor : 0624/J3.4/TU/2020 30 Juni 2020 

Lampiran : 2 (dua) lembar 

Hal : Perpanjangan masa pengisian borang dan prosedur 

pelaksanaan CBT Wawasan Kebangsaan dan Bahasa 

Inggris Pilmapres tahun 2020 

 
Kepada Yth. 

1. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta 

2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XV 

 
Dengan hormat, Pemilihan Mahasiswa Berprestasi merupakan kegiatan yang sangat strategis dan 

komprehensif untuk menghasilkan mahasiswa yang memiliki daya saing dan karakter yang unggul. 

Berdasarkan pertimbangan kondisi pandemi Covid 19 serta saran dan masukan dari berbagai pihak, 

maka masa pengisian borang untuk peserta Pilmapres tahun 2020 yang lolos pada tahap verifikasi 

diperpanjang sampai dengan hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020 jam 15.00 WIB. Selain itu, 

bersama ini kami lampirkan juga Prosedur Pelaksanaan Tes Daring CBT Wawasan Kebangsaan dan 

Bahasa Inggris. 

 

Kami sangat berterima kasih apabila Bapak/Ibu, berkenan menginformasikan pengumuman ini 

kepada mahasiswa di perguruan tinggi. Apabila terdapat pertanyaan, dapat menghubungi Bapak 

Yas Ahmad Adha, HP. 08559918983 dan Ibu Sudarwati, HP. 08128328041. 

 

 
 

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih. 

 

 

 
Plt. Kepala, 

 

 

 

 

Asep Sukmayadi, S.IP., M.Si 

Tembusan : NIP. 197206062006041001 

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud 

2. Kasubbag TU Puspresnas 



Lampiran Surat 

No :  0624/J3.4/TU/2020 

Tanggal  : 30 Juni 2020 

 

 

 

Prosedur Mengikuti Tes Daring 

Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional 

Bahasa Inggris dan Wawasan Kebangsaan 

 

 

Kegiatan tes CBT Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Nasional Tahun 2020 dilaksanakan pada 

tanggal 2 Juli 2020, pelaksanaan dilaksanakan serentak diseluruh wilayah. Beberapa ketentuan 

yang harus diketahui dan dipahami oleh peserta adalah: 

 

1. Sosialisasi/ Tanya jawab teknis pelaksanaan CBT :  

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan pemberian arahan kepada peserta dalam 

pelaksanaan tes CBT agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian jawaban. Adapun 

jadwal pelaksanaan Sosialisasi/tanya jawab adalah pada pukul:  

 

 07.30 – 07.55 WIB;  

 08.30 - 08.55 WITA;  

 09.30 - 09.55 WIT  

2. Tes CBT 

Kegiatan ini merupakan tes yang dilaksanakan oleh peserta Pemilihan Mahasiswa 

Berprestasi Tahun 2020 dengan menggunakan PC atau Laptop dan Internet, kegiatan tes 

CBT dilaksanakan dirumah masing-masing, serta pelaksanaan tes CBT menggunakan 

waktu yang telah di tetapkan. 

Tes CBT dimulai pada pukul: 

  8.00 – 09.20 WIB;  

 09.00 -10.20 WITA;  

 10.00-11.20 WIT 

 

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN DALAM TES CBT 

 

1. Pelaksanaan tes CBT menggunakan media daring dengan peserta dapat mengakses 

website http://pilmapres.kemdikbud.go.id 

2.  Peserta Tes sudah harus sudah siap di depan alat bantu tes (PC atau Laptop) 15 menit 

sebelum mulai. Waktu tes akan berlangsung 30 menit untuk tes Wawasan kebangsaan, 

dan 50 menit untuk tes Bahasa Inggris.  Jika waktu maksimum sudah terlampaui sistem 

akan TERTUTUP. Oleh karena itu peserta harus memperhatikan waktu ketika membaca 

soal dan mengisi jawaban 

3. Peserta dipersilakan masuk ke Website dengan link: http://pilmapres.kemdikbud.go.id 

4. Kemudian peserta masuk kedalam link CBT yang telah disediakan 

http://pilmapres.kemdikbud.go.id/
http://pilmapres.kemdikbud.go.id/


5. Log ini dapat dilakukan dengan menggunakan username yang sama dengan login yang 

dipakai untuk upload portofolio, 

6. Setelah Log In mahasiswa akan masuk ke dashboard, klik > Pilmapres 2020  

7. Tes pertama adalah untuk tes wawasan kebangsaan selama 30 menit sebanyak 40 soal. 

Contoh dan cara mengerjakan soal ada di butir 14. 

8. Tes kedua adalah tes Bahasa Inggris selama 50 menit sebanyak 40 soal. Contoh dan cara 

mengerjakan soal ada di butir 15. 

9. Soal Tes Bahasa Inggris akan muncul secara otomatis setelah 30 menit dari mulai 

mengerjakan Tes   Wawasan Kebangsaan 

10. Peserta memilih satu jawaban dengan melakukan ceklis pada jawaban yang benar.  

11. Tayangan soal bersifat sekuensial, sehingga peserta tidak dapat kembali ke soal 

sebelumnya dan jawaban otomatis tersimpan  

12. Jika jawaban telah dianggap selesai sebelum waktu habis klik KIRIM (Submit) 

13. Setelah melaksanakan tes wawasan kebangsaan maka akan tampil layar awal 

14. Contoh tipe soal Wawasan Kebangsaan 

Contoh soal: 

Pernyataan A : Pilkada 2020 dibatalkan karena Covid 19 

Pernyataan B  : Pilkada 2020 diundur karena kekurangan dana  

Pilihan Jawaban:  

a. Pernyataan A Benar dan B salah 

b. Pernyataan A salah dan B benar 

c. Pernyataan A dan B dua dua nya benar 

d. Pernyataan A dan B dua dua nya salah 

 

15. Contoh tipe soal Bahasa Inggris 

 INSTRUCTIONS: 

Read a situation/ passage of information thoroughly.  

Then, for EACH STATEMENT following the situation, make your judgment: 

 click T if the statement is certainly TRUE 

 click N if it is NOT certain whether the statement is TRUE or FALSE 

 click F if the statement is certainly FALSE 

Base your judgment only on the information given in the passage. 

EXAMPLES: 

Test items (statements) 01 to 05 are based on Situation 0. 

Situation 0 

The majority of people in Kula Rawa Village (KRV) are the X religion followers. Apart from 

that fact, more than 70% of them finished their Elementary school and 20% finished their junior 

high school. 

 

01.  In KRV, the number of Y religion followers is fewer than that of  X religion followers.   

  T     N   F 

       Analysis:   It is true because the majority are the X religion followers.   
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