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Sebelum pelaksanaan Test TOEFL ITP: 

1. Ujian TOEFL ITP akan dilaksanakan secara langsung/luring di UPT Bahasa Unsrat. 

2. Ujian dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat dengan syarat sebagai berikut: 

a. peserta harus memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum dan pada saat mengikuti TOEFL ITP. 

b. Peserta harus sudah divaksinasi sebanyak 2 (dua) kali dan dapat menunjukkan bukti saat datang 

di lokasi ujian lewat aplikasi Peduli Lindungi dan/atau menunjukkan hardcopy kartu vaksinasi. Tidak 

dapat menunjukkan bukti vaksinasi mengakibatkan peserta tidak bisa mengikuti ujian meskipun 

sudah melakukan pembayaran dan sebagai akibatnya, pembayaran yang telah dilakukan dianggap 

hangus. 

c. Peserta memakai masker, mencuci tangan/memakai hand-sanitizer, dan menjaga jarak saat 

memasuki tempat ujian. 

3. Prosedur pembayaran TOEFL ITP: 

a. Peserta membayar biaya ujian TOEFL ITP di BNI’46 sebesar Rp. 650,000 (berdasarkan SK Tarif 

Terbaru Rektor UNSRAT, No.1098/UN12/LL/2020, tanggal 08 Oktober 2020) ke rekening ‘RPL 

049 UNSRAT BLU KELOLAAN’ di BNI ‘46 dengan no. rek.: 537072055. 

b. Pada kolom berita pembayaran tuliskan: TOEFL ITP – nama mahasiswa/NIM (jika mahasiswa 

Unsrat), contoh: TOEFL ITP-Paula Smith/17203112007. Jika bukan mahasiswa Unsrat tuliskan di 

kolom berita: TOEFL ITP – nama peserta, contoh: TOEFL ITP-Jane Tandy. 

c. Setelah melakukan pembayaran, peserta mengunggah bukti pembayaran lengkap dengan biodata dan 

kartu identitas (KTP, KTM, dll) ke Google form: 

https://bit.ly/toeflitp-unsrat-01juli22 

Cat.: Peserta wajib mengunggah bukti pembayaran dan biodata dalam Google form ini. Bagi 

yang tidak terdaftar dalam Google form ini tidak akan diikutkan dalam ujian TOEFL ITP 

yang telah dijadwalkan meskipun sudah melakukan pembayaran. 

d. Peserta bergabung di WAG TOEFL ITP untuk mendapatkan info penting lainnya dari UPT Bahasa 

Unsrat. Saat mendaftar, silakan bergabung di WAG TOEFL ITP 01 Juli 2022 dengan link sbb: 

https://chat.whatsapp.com/EWe6O725d3F7IpWlB8stJV. 

 
4. Sebelum mendaftar, pastikan bahwa peserta belum pernah mengikuti tes TOEFL ITP di lembaga bahasa 

atau institusi manapun di bawah IIEF/ETS di bulan yang sama atau dalam jangka satu bulan sejak tes 

terakhir. Anda hanya diperkenankan mengikuti tes berikutnya paling kurang satu bulan sejak tes terakhir 

diambil di lembaga bahasa atau institusi manapun di bawah IIEF/ETS. Pelanggaran atas hal tersebut di 

atas akan mengakibatkan nilai ujian mengulang Anda tidak akan diterbitkan. 

5.  Ujian TOEFL ITP akan berlangsung dengan jumlah maksimal 50 peserta. Jika telah tercapai 

jumlah kuota maksimal 50 peserta, pendaftaran akan ditutup meskipun waktu pendaftaran 

belum berakhir. Jumlah minimal peserta yang disyaratkan IIEF adalah 20 orang dan jika belum 

tercapai jumlah minimal 20 peserta yang disyaratkan IIEF, pelaksanaan ujian akan ditunda 

dengan waktu yang akan ditentukan kemudian.  

 

6. Peserta yang tidak dapat mengikuti ujian TOEFL ITP dengan alasan apapun pada jadwal yang 

telah ditetapkan dan sudah melakukan pembayaran, biaya ujian tidak dapat dikembalikan dan 

dianggap hangus. 
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Saat mengikuti Test TOEFL ITP: 

1.  Peserta wajib membawa tanda pengenal berupa KTP, KTM, SIM, atau Paspor asli yang masih berlaku  

 yang memperlihatkan foto wajah peserta. 

2.   Peserta datang ke UPT Bahasa UNSRAT 30 menit sebelum waktu pelaksanaan ujian. 

3.   Peserta wajib mengikuti protokol kesehatan dengan ketat dengan memakai masker, menjaga jarak, dan   

  mencuci tangan/memakai hand-sanitizer. 

4.   Peserta menunggu di tempat yang telah disediakan dengan tetap menjaga jarak. 

5.   Pengawas akan memeriksa kelengkapan termasuk bukti vaksinasi sebelum memasuki ruangan ujian,  

  termasuk mengukur suhu tubuh peserta. Bila didapati peserta memiliki suhu tubuh lebih dari 37⁰C, tidak  

  akan diikutkan dalam ujian TOEFL ITP dan akan dilaporkan pada SATGAS Covid- 19 UNSRAT. 

6.    Peserta dengan tertib memasuki ruangan ujian dengan tetap menjaga prokes dengan ketat. 

7.    Peserta mematikan semua alat elektronik (hp, tab, dsb.) dan menyimpannya di dalam tas yang akan  

  diletakkan di depan kelas. 

8.    Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan pengawas. 

9.    Peserta wajib membawa alat tulis menulis sendiri berupa pensil 2B dan penghapus untuk menjawab  

  soal- soal ujian. 

10.   Peserta menerima penjelasan dan menunggu aba-aba dari supervisor dan pengawas sebelum 

   mengerjakan soal-soal ujian secara bersama-sama. 

11.  Ujian akan berlangsung selama kurang lebih 3 jam dan peserta tidak diizinkan ke luar masuk ruangan 

   selama ujian berlangsung (kesempatan ke kamar kecil diberikan sebelum ujian berlangsung). 

12.  Peserta yang telah selesai mengerjakan semua soal sebelum waktu ujian berakhir diminta untuk  

   menunggu sampai peserta yang lain selesai. 

13.  Supervisor dan pengawas akan memberi aba-aba jika waktu ujian telah selesai, dan ujian akan diakhiri  

   secara serentak. 

14.  Peserta keluar ruangan dengan tertib dan tetap menjaga prokes dengan ketat dan tidak lupa mengambil  

   barang-barang titipan di depan kelas. 

15.  Peserta langsung meninggalkan tempat ujian/Gedung FIB untuk menghindari kerumunan orang  

   banyak. 

16.  Peserta yang terlambat datang tidak diberikan kesempatan mengikuti ujian dan dengan demikian biaya  

   ujian yang telah dibayarkan dianggap hangus. 

17.  Peserta yang tidak bisa mengikuti ujian dengan alasan apapun jika telah terlanjur membayar tidak dapat 

  dikembalikan biaya ujiannya dan dianggap hangus. 

18.  Peserta yang tidak dapat hadir dan telah terlanjur membayar tidak dapat digantikan oleh orang lain 

  dan dengan demikian pembayaran dianggap hangus. 
 

Selesai Ujian TOEFL ITP: 

1. Berhubung sementara masa pandemi, sertifikat/hasil ujian TOEFL ITP akan diberikan paling cepat 3 

(tiga) minggu dari tanggal ujian. 

2. Pengambilan sertifikat dapat dilakukan setiap hari kerja di UPT Bahasa UNSRAT. 

3. Contact person: Sdr Donny N. Kaligis, SE  nmr. WA (+62 852-4028-5728) untuk informasi lebih lanjut. 
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