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PERSIAPAN PRIBADI

1. Psikotes akan dilaksanakan dari Hari Senin tanggal 11 
Oktober 2021.

2. Masing-masing peserta akan diinformasikan link zoom 
yang akan digunakan sebelum tes dilaksanakan melalui 
whatssapp. 

3. Peserta WAJIB hadir 30 menit sebelum psikotes 
dilaksanakan 

4. Peserta mengenakan atasan kemeja putih dan bawahan 
hitam. 

5. Peserta WAJIB hadir tepat waktu sesuai jadwal. 
6. Peserta menyiapkan identitas diri (KTP/SIM) dan kartu 

peserta tes. 
7. Peserta disarankan sudah sarapan sebelum psikotes 

dilaksanakan. 



A. KONEKTIVITAS 
OPERASIONAL / JARINGAN

1. Penggunaan jaringan Zoom Meeting untuk monitoring 
selama pelaksanaan psikotes daring.

2. Penggunaan jaringan Tes Online Lisa Mitra Mandiri 
untuk pelaksanaan psikotes daring.



B. STANDAR PERANGKAT TES 
ONLINE :

1. Komputer atau laptop yang disarankan adalah ukuran 
display minimal 14”

2. Komputer  atau laptop yang d igunakan min imal 
menggunakan Prosesor Intel Core i3 atau setara dengan 
AMD Ryzen 3 dengan memory RAM minimal 4 Gb, Mouse 
dan Keyboard Standar.

3. Sistem operasi minimal Windows 8.
4. Browser Internet yang bisa digunakan adalah : 

a. Google Chrome update terbaru.
b. Mozilla Firefox update terbaru.
c. Opera update terbaru.

5. Harus ada koneksi Internet melalui kabel LAN maupun 
WiFi dengan Speed internet minimal 10 Mbps setiap 1 
Komputer di dalam jaringan yang sama.



C. PENYIAPAN SARANA DAN 
PRASARANA SECARA UMUM

1. Pastikan saudara berada di dalam ruangan yang nyaman dan tidak 
terganggu oleh aktivitas yang lain. 

2. Pastikan Sumberdaya (battery) Komputer/laptop yang saudara gunakan 
terisi penuh dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. Memastikan ketersediaan Stop-kontak/Listrik untuk komputer/laptop 
yang akan digunakan.

4. Pastikan Operating System pada Komputer atau Laptop yang digunakan 
sudah di update, sehingga ketika pelaksanaan mereka tidak meng-
update secara otomatis sehingga nanti bisa menyebabkan lambatnya 
proses di Komputer atau Laptop yang digunakan Tes.

5. Memastikan perangkat lunak (software) yang dibutuhkan untuk psikotes 
daring (online) sudah tersedia pada komputer/laptop yang akan 
digunakan bebas virus, dan berfungsi dengan baik.

6. Memastikan komputer yang digunakan sudah terhubung dengan 
internet. 

7. Memastikan peramban (browser) yang digunakan sudah sesuai dengan 
yang dipersyaratkan oleh aplikasi psikotes daring (online) dan dapat 
digunakan.

8. Memastikan aplikasi psikotes daring (online) dapat diakses pada alamat 
yang sudah ditetapkan.



D. PANDUAN PENANGANAN 
KENDALA

1. Ketika terjadi gangguan listrik padam, koneksi internet 
terputus, kerusakan komputer.
a. Pastikan penyebab gangguan tersebut dan laporkan 

s e g e r a  k e p a d a  h e l p d e s k  a p a b i l a  g a n g g u a n 
membutuhkan waktu yang lebih lama untuk teratasi. 
(Kami memastikan bahwa jawaban yang sudah diisi 
sudah tersimpan secara otomatis).

b. Hidupkan komputer dan posisikan kembali pada aplikasi 
psikotes daring (online) setelah gangguan teratasi.

c. Segera Login kembali dan melanjutkan asesmen daring 
(online).



E. USERNAME DAN 
PASSWORD

1. Menerima Username dan Password dari Lisa Mitra 
Mandiri melalui Whatsapp masing-masing peserta 
pada hari pelaksanaan.

2. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan Username dan 
Password.

3. Username dan Password hanya bisa diakses oleh satu 
user saja.



F. PELAKSANAAN
1. Diharapkan saudara sudah siap di ruangan yang akan 

dipergunakan untuk pelaksanaan asesmen 30 menit 
sebelumnya untuk verifikasi.

2. Memast i kan  semua sa rana dan  p rasa rana s iap 
digunakan dengan melakukan pemeriksaan sebagai 
berikut:
a. Komputer/laptop;
b. Koneksi internet;
c. Listrik dan penerangan;

3. Sebelum mulai tes, pastikan telah mengisi Daftar Hadir di 
Link yang akan diberikan kepada peserta; 

4. Sebelum mengerjakan soal diharapkan membaca dan 
memahami dengan baik petunjuk-petunjuk yang tampil 
dalam aplikasi;

5. Peserta mengerjakan soal sesuai petunjuk pengisian;



G. KETENTUAN LAIN
1. Untuk  ses i  yang be lum ber ja lan dan mengalami 

kegagalan  dalam pelaksanaan dikarenakan hal yang 
tidak dapat diperkirakan (misalnya karena  aliran   listrik  
padam, force majeur, dll),  maka  akan dipastikan 
kembali dengan User;

2. Untuk ses i  yang sedang ber ja lan dan mengalami  
kegagalan yang masih dapat diatasi (misalnya error 
aplikasi): Sesi  tersebut  akan diteruskan kembali  setelah 
kondisi berjalan  normal  .

3. Jawaban peserta akan tersimpan dalam sistem, dan 
peserta dapat melanjutkan mengerjakan soal-soal 
asesmen yang belum dijawab;



ILUSTRASI POSISI ZOOM 
VIA HANDPHONE



TERIMA KASIH


