


SOP Ujian Online 
Penerimaan Mahasiswa Baru JARVIS Mandiri 

Politeknik STTT Bandung 
 
Ketentuan Peserta Ujian : 

 
 Memiliki akun pendaftaran online JARVIS Mandiri

 Peserta wajib menggunakan Laptop, PC atau Smartphone (dengan tampilan situs desktop).

*disarankan menggunakan laptop/PC. 

 Akses Internet diharapkan stabil dapat menggunakan Hotspot Rumah, Public hotspot

 Waktu Ujian akan dibagi menjadi beberapa sesi/batch (jika tertinggal tidak bisa 

mengulang ke sesi/batch selanjutnya)

 Diharapkan 15 menit sebelum waktu ujian sudah stand by pada laman akun

 Cetak kartu ujian, dan cocokan no urut pendaftaran dengan yang tertera pada kartu ujian

 

 
Materi Ujian Kompetensi Bidang : 

 
1. Prodi Teknik Tekstil (TPA, Psikotest, Matematika IPA, Fisika, Bahasa Inggris dan 

Bahasa Indonesia) 

2. Prodi Kimia Tekstil (TPA, Psikotest, Matematika IPA, Kimia, Bahasa Inggris dan Bahasa 

Indonesia) 

3. Prodi Produksi Garmen (TPA,Psikotest, Matematika Dasar, Pengetahuan Umum, 

Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) 

4. Prodi Produksi Garmen Konst. Fashion Design (TPA, Psikotest, Matematika Dasar, 

Pengetahuan Umum, Bahasa Ingris dan Bahasa Indonesia) 

*untuk yang mengambil jurusan FD setelah ujian kompetensi bidang & TPA akan ada test sketsa 

gambar desain. 

Pelaksanaan ujian akan di bagi menjadi 1 sesi yaitu: 

 
No Sesi/Batch Ujian No Urut Pendaftaran Waktu Ujian 

1 Sesi 1 21028471 - 21028666 05 Agustus 2021, pukul 08.00-09.20 WIB 



Teknis Pelaksanaan Ujian Kompetensi Bidang : 

 
1. Masuk ke http://simak.stttekstil.ac.id/tespmb/ 

2. Login akun (isi username dan password dan centang captchanya) 

3. Klik Tombol Isi Daftar Hadir 

4. Mengisi formulir form daftar hadir yang telah kami lampirkan. 

5. Simpan tanggapan dengan cara klik tombol simpan 

6. Klik tombol ujian daring CAT atau menu Sesi Ujian untuk mengikuti sesi ujian yang aktif 

sesuai sesi masing-masing 

7. Mulai mengerjakan ujian kompetensi bidang (mafikibi) dan TPA selama maksimal 70 

menit 

8. Mulai mengerjakan psikotes selama maksimal 30 menit dengan mengklik tombol ikuti 

psikotes. 

 Isi nama, 

 Isi Departement :TT untuk pilihan Teknik Tekstil, KT untuk pilihan Kimia Tekstil, 

PG untuk pilihan Produksi Garmen, FD untuk pilihan Fashion Design 

 Isi Pendidikan : SMA/MA/SMK 

 Isi Password : TES2021 

 Klik tombol berikutnya 

 Mulai mengisi soal Psikotest 

9. Pastikan mendahulukan mengikuti ujian kompetensi bidang dan TPA karena waktu 

pengerjaan hanya bisa dikerjakan sesuai waktu ujian yang tertera pada menu sesi ujian, 

misal: waktu pada sesi ujian jam 08.00-09.20 maka ujian tidak bisa diikuti sebelum jam 

8.00 atau setelah jam 9.20. Jika saudara baru ikut ujian pada pukul 8.20 maka otomatis 

waktu ujian yang saudara miliki berkurang sebanyak 20 menit. 

10. Klik tombol Buat sketsa desain. (khusus untuk peserta yang mengambil jurusan 

Fashion design tema sketsa harus sesuai sesi dan max file 10 Mb

http://simak.stttekstil.ac.id/tespmb/index.php/auth


 

Info Tampilan ujian seleksi tahap 1 jalur JARVIS Mandiri Gel.2 

1,login di laman http://simak.stttekstil.ac.id/tespmb/, Isi username dan password centang 

tombol captcha 
 

 

 
2. Masuk ke dashboard akun dan klik tombol isi daftar hadir 

 

http://simak.stttekstil.ac.id/tespmb/index.php/auth


3. isi formulir daftar hadir 
 

 

 
4. Klik buka laman tes 

 



5. Kerjakan Soal TPA dan TKB (dahulukan isi soal TPA dan tes kemampuan bidang) 

 

 
6. Setelah selesai mengerjakan soal TPA dan tes kemampuan bidang selanjutnya isi formulir 

psikotes (dahulukan isi soal TPA dan tes kemampuan bidang) . 

 
 

 

 
7. Untuk yang mengambil jurusan FD setelah mengisi formulir psikotes selanjutnya klik 

tombol sketsa desain. (kerjakan gambar sesuai tema yang diberikan sesuai batch masing- 

masing dengan waktu 20 menit, Maximal 10 Mb). 

 

Ujian selesai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELAMAT BERJUANG!!! 


