
 



1. Perangkat yang digunakan 

Setiap peserta wajib menggunakan dua perangkat 

untuk mengikuti Psikotes Online, kedua perangkat 

tersebut yakni: 

a. Laptop/PC 

Digunakan untuk Video dan Audio dalam Zoom 

meeting serta mengerjakan Psikotes melalui 

browser. 

b. Handphone 

Digunakan untuk Video dalam Zoom meeting. 

Handphone diletakkan di samping kanan atau kiri 

posisi tubuh dengan jarak kurang lebih 46 cm 

selama tes berlangsung untuk memastikan bahwa 

peserta mengerjakan tes secara mandiri. Pastikan 

untuk Audio Zoom (mic dan speaker) hanya 

menyala pada 1 perangkat saja. 

Contoh penggunaan kedua perangkat dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini:  

  



 

 

 

2. Login 

Login dilakukan pada kedua perangkat. Langkah-langkah 

untuk melakukan Login, 

a. Ketik alamat website, yaitu 

https://bpsdm.pu.go.id/kompetensi/drh-online pada 

kotak Address Box kemudian tekan Enter.  

b. Input Username dan Password 

- Username 

Masukan username menggunkan nomor peserta 

- Password 

Masukan password menggunakan nomor 

handphone yang telah didaftarkan 

Kemudian klik tombol Login. 

  

 

https://bpsdm.pu.go.id/kompetensi/drh-online


 

 

 

3. Menu Dashboard 

Menu dashboard merupakan tampilan pertama pada 

aplikasi Asesmen Online setelah proses Login berhasil 

dilakukan. 

Pada menu dashboard anda dapat beberapa pilihan, 

antara lain: 

a. Isi DRH 

Menu tersebut untuk mengisi Daftar Riwayat Hidup 

peserta asesmen. 

b. Asesmen Online 

Menu tersebut akan mengarahkan anda ke dalam 

Menu Psikotes Online, silahkan klik menu Asesmen 

Online seperti gambar di bawah ini. 

 



 

 

 

4. Menu Asesmen Online 

Pada Menu Asesmen Online ini terdapat sub menu yang 

akan digunakan dalam pelaksanaan Psikotes Online, 

yakni:  

a. Sub menu Dashboard: 

Pada sub menu ini akan ditampilkan tahapan kegiatan 

beserta jadwalnya seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Registrasi 

Silahkan klik tombol Registrasi pada kedua 

perangkat, untuk masuk ke dalam room Zoom sesi 

registrasi. 

 

 

 



 

 

 

Selanjutnya tampilan layar akan diarahkan ke 

tampilan seperti dibawah ini, silahkan klik Open 

Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika peserta sudah masuk ke dalam Zoom 

meeting, silahkan mengubah nama pada 

tampilan Zoom sesuai dengan format. 

 

Format nama Zoom pada setiap perangkat: 

1. Nama Lengkap – HP  

2. Nama Lengkap – Laptop 

 

 



 

 

 

Seperti contoh berikut ini 

 

 

Tampilan di laptop 

 

 

 

 

 

Tampilan di Handphone 

 

 

 

 

Jika nama pada tampilan Zoom sudah sesuai 

dengan format yang ditentukan, peserta dapat 

menyiapkan KTP Asli dan Kartu Peserta untuk 

proses registrasi. 

Pada saat dipanggil panitia, peserta menunjukkan 

KTP dengan tangan kanan dan Kartu Ujian di 

tangan kiri, lalu menghadapkan kedua dokumen 

tersebut sejajar dengan arah wajah (tidak 



 

 

 

diperkenankan menggunakan masker) ke hadapan 

kamera di Laptop/PC. 

 

2. Psikotes 

Setelah selesai registrasi peserta akan dipandu 

oleh tester yang bertugas untuk melaksanakan 

Psikotes Online, silahkan klik Psikotes melalui 

laptop/PC seperti gambar dibawah ini (ZOOM 

harus tetap aktif).  

 

 

 

Selanjutnya layar akan diarahkan ke tampilan 

seperti dibawah ini, silahkan klik Ya, Saya Setuju 

setelah membaca petunjuk pengerjaan yang ada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jika mengalami kendala dalam pelaksanaan tes, peserta 

dapat mengadukan permasalahan/kendala ke WhatsApp 

Panitia dengan nomor 081584615369 (NO CALL, CHAT 

ONLY) atau langsung menginfokan kepada panitia 

dalam room Zoom meeting. 

 

 


