
 

TATA LAKSANA ASESMEN PENJURUSAN DARING 
LEMBAGA PSIKOLOGI TERAPAN UNIVERSITAS INDONESIA 

 
Asesmen Penjurusan (Tes Minat Bakat) Daring LPTUI diikuti oleh para peserta dari lokasi masing-

masing. Berikut ini adalah Tata Laksana untuk pelaksanaan Asesmen Penjurusan Daring. Mohon agar 

dibaca dan dicermati dengan baik demi kelancaran proses asesmen daring ini.  

 

PERSIAPAN 
 
Dalam mengikuti kegiatan tes daring, berikut hal-hal yang wajib Anda persiapkan: 

1. Berpakaian rapi dan sopan. 

2. Mempersiapkan ruangan minim kebisingan dengan pencahayaan yang cukup (tidak 

backlight). 

3. Mempersiapkan kertas HVS/kertas kosong serta alat tulis sebagai alat bantu dalam 

mengikuti tes daring. Anda tidak diperkenankan menggunakan alat bantu lain, seperti 

kalkulator, sempoa, dll.  

4. Mempersiapkan smartphone yang akan digunakan saat tes daring dengan ketentuan sebagai 

berikut:  

• Aplikasi Zoom yang telah terinstall/terpasang pada smartphone Anda sebagai 

platform yang digunakan untuk berkomunikasi selama pelaksanaan tes daring. 

• Pastikan baterai smartphone Anda cukup untuk join sesi Zoom selama tes 

berlangsung, disarankan untuk menyediakan charger di lokasi yang mudah dijangkau. 

• Menghidupkan fungsi microphone/mic dan video pada aplikasi Zoom di smartphone. 

• Menyediakan headset/earphone. 

5. Mempersiapkan laptop yang akan digunakan saat  tes daring dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

• Memiliki charger laptop. 

• Memiliki spesifikasi intel core i3 atau setara, dan RAM 4GB (rekomendasi intel core 

i5 dan RAM 8GB). 

• Memiliki koneksi internet stabil, yaitu 5 Mbps dan kuota internet mencukupi yaitu 

minimal 4 GB (Gigabytes) dan disarankan menyediakan 2 jenis provider internet. 

Ujilah terlebih dahulu kecepatan internet yang Anda miliki, dengan mengunjungi 

website seperti https://www.fast.com atau https://www.speedtest.net. 

• Anda disarankan menyediakan laptop cadangan dengan spesifikasi setara. 

• Anda tidak disarankan menggunakan Desktop PC untuk menghindari masalah listrik 

padam, netbook, dan laptop dengan processor seri Intel Atom atau Intel Pentium. 

• Aplikasi browser yang digunakan serta direkomendasikan adalah Google Chrome atau 

Mozilla Firefox (versi terkini/latest update). Jadi, pastikan Anda tidak menggunakan 

browser selain itu. 

6. Jagalah kesehatan Anda dan beristirahatlah dengan cukup sebelum hari pelaksanaan tes 

agar Anda berada dalam kondisi sehat dan bugar saat hari pelaksanaan tes.  

7. Tes ini berfungsi untuk mengetahui kapasitas potensi kemampuan Anda yang sebenarnya, 

namun Anda tidak perlu belajar atau berlatih materi apapun sebelumnya. Hasil tes akan 

https://www.fast.com/
https://www.speedtest.net/


 

optimal bila Anda mengerjakannya secara spontan dan dengan sungguh-sungguh sesuai 

kemampuan Anda.  

8. Tes dikerjakan secara individual dan dengan sejujur-jujurnya, sehingga apabila dicurigai 

terdapat kecurangan, pihak LPTUI dapat memberhentikan peserta secara sepihak. 

9. Tes akan berlangsung dalam waktu + 5 jam dengan jeda/istirahat. Silakan ke toilet terlebih 

dahulu sebelum kegiatan tes dimulai. 

10. Zona waktu yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Waktu Indonesia Barat (WIB). 

11. Apabila di tengah pengerjaan Anda terlempar/keluar dari platform Zoom Meeting, segera 

join kembali dengan link yang sama. 

 

PELAKSANAAN 
 

Berikut ini gambaran pelaksanaan tes daring: 

1. Rundown kegiatan: 

Jam Kegiatan 

07.30-08.00 Persiapan; Masuk ke platform Zoom melalui smartphone 

08.00-12.00 Pelaksanaan Tes; Mengerjakan di laptop 

12.00-12.45 Istirahat 

12.45-15.00 Pelaksanaan Tes (Lanjutan bila belum selesai) ; Mengerjakan di laptop 

 

2. Anda wajib hadir di platform Zoom melalui smartphone pada pukul 07.30 WIB. 

3. Posisikan diri Anda menghadap ke layar laptop. Kemudian, posisikan smartphone Anda 

berada di samping-belakang Anda sehingga Anda dan layar laptop secara bersamaan dapat 

terlihat jelas melalui layar smartphone (yang mengakses platform Zoom Meeting). Bila Anda 

memiliki tripod untuk smartphone, maka hal itu akan lebih memudahkan Anda.  

Berikut adalah posisi duduk yang benar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Silakan ikuti arahan dari Instruktur Tes untuk memulai tes, jangan mulai terlebih dahulu 

sebelum ada pengarahan. 

 
 

POSISI 
SMARTPHONE 

 

         POSISI DUDUK 
YANG TERLIHAT DI  

LAYAR SMARTPHONE 



 

Catatan:  

• Anda diwajibkan melakukan uji coba/persiapan mandiri satu hari sebelum kegiatan guna 

memastikan koneksi internet dan browser/aplikasi yang digunakan mendukung pelaksanaan Tes 

Psikologi Daring. 

• Anda tidak diperkenankan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut selama proses tes 

daring ini: 

o Mematikan video di aplikasi Zoom.  

o Mengganti latar belakang posisi Anda atau menggunakan fitur Virtual Background. 

o Menggunakan fitur Share Screen, dan fitur chat hanya diperbolehkan digunakan kepada host. 

o Merekam aktivitas yang ada di layar atau recording screen. 

o Mengambil gambar yang muncul di layar atau capture screen. 

o Meninggalkan platform tes dan Zoom tanpa izin selama kegiatan berlangsung. 

 

Demikian jabaran tata laksana kegiatan tes daring untuk Peserta Asesmen Penjurusan (Tes Minat 

Bakat) Daring LPTUI. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

 
Salam, 
Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPTUI) 
 


