
Persyaratan Ujian HSK Online Home Test 
 
 

1. Sediakan scan copy kartu identitas diri peserta ujian. Kartu identitas yang dapat            
digunakan adalah sebagai berikut: passport, KTP, student ID atau surat pernyataan           
sedang belajar di sekolah yang bersangkutan. Saat hari pelaksanaan ujian peserta           
WAJIB menyiapkan identitas asli yang dicantumkan pada saat pendaftaran. Disarankan          
bagi siswa SMA menggunakan paspor. 

 

2. Semua peserta ujian HSK WAJIB menyediakan pas foto dalam 6 bulan sebelum tanggal             
tes, ukuran standar 2 inci, tidak boleh di edit, background putih dan mengenakan baju              
warna lain selain putih. Foto harus jelas, wajah dan telinga tidak boleh tertutup rambut,              
tidak boleh mengenakan topi, hijab, syal, kacamata hitam, kacamata, ikat rambut dan            
aksesoris kepala lainnya. Foto harus di scan (file format .jpeg) dengan ukuran file             
50-100 kb dan file foto harus dinamakan nama lengkap peserta ujian. Foto ini bertujuan              
untuk otentikasi pengenalan (Face ID) peserta ujian oleh pihak penyelenggara pada           
saat login di hari ujian dan selama ujian berlangsung, apabila verifikasi gagal maka ujian              
gagal dan uang tidak dapat dikembalikan.  

 
3. Membayar biaya ujian ke Bank BCA a/n YAY CHIS, no. rekening 146 7602 888.              

Mohon cantumkan nama dan level ujian pada saat pembayaran biaya ujian. Apabila            
tidak ada keterangan maka peserta akan dianggap gagal registrasi dan uang tidak dapat             
dikembalikan. 

 
 
Sebelum mendaftar ujian, harap periksa apakah komputer, konfigurasi perangkat lunak,          
dan jaringan memenuhi persyaratan ujian. 
 

1. Komputer: Sistem operasi Windows (7/10), ujian tidak bisa memakai perangkat Apple,           
tablet ataupun handphone. Resolusi layar yang disarankan adalah diatas 1440 x 900            
piksel.  

2. Download aplikasi ujian HSK, lalu uji kecepatan internet. Kecepatan internet harus           
mencapai 200kb/s. Link download aplikasi ujian:      
https://test2.chinesetest.cn:36165/client.html dan download   
HSKExamClient-Home20201031-HW2.zip 

3. Webcam: Ruangan ujian harus terang dan lensa kamera bersih jernih;  
a. Komputer uji harus membawa atau menyiapkan webcam HD (definisi tinggi) di           

atas 300.000 piksel. 
4. Satu (1) jam sebelum ujian dimulai, peserta wajib sudah memasuki ruangan dan            

meletakkan webcam di sebelah kiri belakang atau kanan belakang dengan jarak 1            
meter, memastikan bahwa penguji dapat melihat layar komputer peserta dan pesertanya           
sendiri. 

https://test2.chinesetest.cn:36165/client.html


a. Penguji akan menggunakan aplikasi yang ditentukan untuk memeriksa        
lingkungan ujian peserta dan kartu identitas peserta dengan sudut pandang 360           
derajat. 

b. Peserta harus menghubungkan webcam ke jaringan WIFI dan mengaktifkan         
“mode pesawat”. 

c. Pastikan webcam memiliki baterai yang cukup agar selama ujian berlangsung          
tidak terhenti secara tiba-tiba. 

5.   Earphone: Suara yang dikeluarkan jelas, efek isolasi suara bagus. 
6. Lingkungan ujian: Ujian harus dilaksanakan di ruangan yang aman, tertutup dan tidak             

ada gangguan. Dilarang untuk melaksanakan ujian di taman, warnet, restoran dan           
tempat terbuka lainnya. Komputer, keyboard dan peralatan yang dipakai untuk ujian           
harus diletakkan di atas meja. Saat ujian berlangsung, tidak boleh ada orang lain yang              
masuk dan keluar, dia tempat ujian tidak boleh ada barang apa pun yang dilarang. Jika               
ditemukan ada pelanggar akan dicatat dan didiskualifikasi.  

 
Perhatian: 

1. HSK Online Home Test tidak memerlukan kertas coretan, saat ujian berlangsung           
dilarang untuk mencatat soal di kertas atau alat elektronik apa pun. 

2. Untuk memastikan keamanan pelaksanaan ujian, penyelenggara ujian akan        
mengumpulkan dan menyimpan informasi seperti: Nama, foto, informasi kartu identitas          
dan rekaman pengawasan selama ujian berlangsung, dsb. 

3. Dilarang mendaftar ujian apabila tidak dapat memenuhi persyaratan. 
 

Hasil Ujian: 
1. Hasil ujian HSK dapat dicek 10 hari setelah ujian selesai di           

http://www.chinesetest.cn/index.do dengan memasukkan nomor ujian, nama dan kode        
verifikasi. 

2. Peserta tes HSK online tidak akan dikirimkan sertifikat seperti ujian sebelumnya. Peserta            
mencetak hasil tes sendiri ke website peserta, sistem panitia tidak bisa digunakan untuk             
mencetak. 

3. Untuk mencetak hasil hanya diberikan 1x kesempatan, mohon untuk peserta mengikuti           
instruksi yang sudah kami upload di website kami. 

 

http://www.chinesetest.cn/index.do

