
 

 

  



PROSEDUR ASESMEN ONLINE UNTUK PESERTA SKB PSIKOLOGI LANJUTAN CASN 

KEMENTERIAN ESDM TAHUN 2021 

 

 

A. PERSYARATAN DAN KEBUTUHAN ASESMEN ONLINE 

1. Peserta berada di ruangan tertutup dan sendirian.  

2. Ruangan yang tenang dan tidak bising untuk melakukan ujian, tidak ada orang lain yang 

bisa berlalu lalang, serta dengan pencahayaan yang cukup. 

3. Piranti yang dibutuhkan untuk tes adalah komputer (PC) atau laptop dan Handphone.  

4. Sistem operasi yang digunakan adalah minimal Windows 7, namun sangat disarankan 

Windows 10. 

5. Barang yang harus disiapkan dan harus dipastikan dapat berfungsi dengan baik: 

a. Handphone  

b. Komputer atau laptop Windows (Web camera dan Microphone berfungsi baik) 

c. Kartu Peserta CPNS 

d. KTP 

e. Holder untuk HP (opsional) 

6. Jaringan internet yang stabil, dengan minimal kecepatan 2 Mbps (2 Mbps upload dan 

2 Mbps download) untuk komputer (PC)/laptop dan HP. 

7. Aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dalam tes  

a. Handphone : Zoom Meeting 

b. Laptop : psikotes.seb dan Zoom Meeting (lihat bagian D. Tahapan Persiapan)  

8. Peserta dapat melakukan pengecekan fungsi webcam dan microphone menggunakan: 

https://test.webrtc.org/ dan pengecekan kekuatan jaringan internet menggunakan 

aplikasi yang tersedia di play store/app store tanpa berbayar. 

 

B. PERATURAN PELAKSANAAN ASESMEN ONLINE 

1. Peserta harus mengerjakan asesmen secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain. 

2. Peserta DILARANG menggunakan alat komunikasi lain di luar ketentuan selama proses 

pelaksanaan tes. 

3. Peserta tidak diperbolehkan merekam atau mendokumentasikan dan 

menyebarluaskan apapun terkait asesmen. 

4. Peserta tidak diperbolehkan menyebarluaskan seluruh panduan dan dokumen 

pendukung asesmen setelah selesai melaksanakan asesmen. 

5. Peserta tidak diperbolehkan menyimpan seluruh panduan dan dokumen pendukung 

asesmen setelah selesai melaksanakan asesmen. 

6. Penyelenggara berhak menghentikan dan mengeluarkan peserta dari proses asesmen 

jika mendapati peserta melakukan tindakan kecurangan, atau melanggar peraturan 

yang berlaku. 

 

https://test.webrtc.org/


 

C. PROSEDUR DAN KETENTUAN SELAMA PELAKSANAAN ASESMEN ONLINE 

1. Peserta akan menggunakan 2 device selama tes berlangsung, yaitu komputer atau 

laptop untuk tes beserta zoom didalamnya dan handphone untuk zoom sebagai media 

pengawasan tambahan. 

2. Dalam kelas virtual/zoom, 1 orang peserta akan memiliki 2 tampilan zoom. 

3. Peserta harus masuk ke aplikasi tes dan zoom meeting paling lambat 30 menit 

sebelum jadwal asesmen dimulai. 

4. Peserta harus sudah melakukan instalasi perangkat dan aplikasi yang dipersyaratkan 

oleh penyelenggara. Peserta yang belum meng-install akan dikeluarkan dari proses 

asesmen dan tidak dapat mengikuti asesmen dan dinyatakan terlambat serta gugur 

dalam proses seleksi. 

5. Selama mengerjakan tes, zoom laptop peserta menghadap ke layar monitor dengan 

posisi 100% wajah dan bahu tampak terlihat di layar monitor. 

6. Selama mengerjakan tes, zoom HP peserta wajib diposisikan disamping peserta, 

menghadap ke layar monitor dengan posisi samping wajah, badan dan layar laptop 

tampak terlihat di layar zoom (lihat bagian F. Memulai Asesmen) 

7. Selama pengerjaan tes, peserta harus tetap mengaktifkan webcam dan microphone 

laptop. 

8. Jika terjadi putus koneksi dan mati webcam terjadi pada peserta, maka peserta harus 

segera menyelesaikan kendala tersebut dan harus segera kembali ke zoom dan 

penyelenggara akan memutuskan apakah peserta diperbolehkan melanjutkan tes 

yang sudah dilaksanakan atau tidak, berdasarkan informasi dan data dari admin IT. 

9. Peserta wajib terhubung dengan penyelenggara melalui zoom meeting mulai dari 

proses verifikasi data sampai dengan selesai pengerjaan asesmen. 

10. Peserta yang tidak hadir dalam zoom meeting, dan tidak melalui proses verifikasi data 

maka dinyatakaan peserta tidak hadir. 

11. Peserta yang mengalami kendala teknis saat pelaksanaan telah dimulai dan tidak 

dapat diselesaikan maka dinyatakan peserta tidak dapat melanjutkan asesmen. 

12. Tes akan dimulai bersama-sama, peserta diwajibkan mengikuti arahan dari tester, 

dalam setiap tahapan asesmen. Tidak diperkenankan mengerjakan apapun atau 

bahkan klik icon apapun tanpa instruksi dari tester. 

 

 

 

  



 

D. TAHAPAN PERSIAPAN  

1. Pastikan handphone telah terinstall aplikasi Zoom Meeting dan dapat digunakan. 

2. Untuk Laptop, peserta akan mendapatkan email: Prosedur Asesmen Online 

3. Pastikan dalam email tersebut terdapat berisi file-file berikut: 

• Installer.exe 

• psikotes.seb 

• Prosedur Asesmen Online.pdf 

• Surat Pernyataan.pdf 

4. Download file-file berikut:  

• Bagi yang belum memiliki Aplikasi Zoom di komputer atau laptop, mohon 

dapat mendownload Installer Zoom Client for Meetings di: 

https://zoom.us/download#client_4meeting 

 

E. INSTALASI DAN MENJALANKAN PROGRAM 

1. Instalasi Zoom Meeting: Klik 2 kali pada file ZoomInstaller.exe untuk memulai 

instalasi. Ikuti prosedur instalasi yang ada. 

2. Instalasi Safe Exam Browser: silahkan download aplikasi di link berikut  

https://bit.ly/psikotesesdm 

Jika sudah terdownload, klik 2 kali file Installer.exe yang telah di download untuk 

memulai instalasi. Ikuti prosedur instalasi yang ada sampai finish. 

3. Ekstraksi konfigurasi tes: download dan extrak file psikotes.seb di desktop agar 

mudah ditemukan (atau cara mudah, buka folder zip, klik kanan copy psikotes.seb 

kemudian paste di desktop) 

Menjalankan program tes: pastikan laptop telah terhubung dengan wifi/jaringan 

internet, klik kanan pada psikotes.seb di desktop – open with Safe Exam Browser 

4. Masukan password: lp3t 

5. Setelah program aktif, pastikan muncul tampilan seperti di bawah ini, namun Anda 

baru bisa login saat hari H pelaksanaan asesmen karena sebelum dan sesudah 

jadwal pelaksanaan asesmen, akun peserta tidak aktif. 

Jika tidak muncul tampilan final instalasi yang seharusnya, pastikan telah 

menjalankan proses instalasi secara berurutan. Untuk mengulangi proses, silahkan 

restart ulang laptop dan jaringan, menghapus seluruh installer dan file yang telah di 

download dan diulang kembali mulai dari proses download installer. 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/download#client_4meeting
https://bit.ly/psikotesesdm


 

 

 

 

Berikut ini adalah tampilan ketika Anda sudah berhasil install aplikasi tes. Silakan login pada 

hari H pelaksanaan tes dengan memasukkan username dan password yang telah dikirimkan 

via email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. MEMULAI ASESMEN ONLINE 

1. Peserta bersiap paling lambat 30 menit sebelum kelas dibuka, peserta 

mempersiapkan username dan password aplikasi tes, zoom meeting ID dan password, 

kartu peserta CPNS dan KTP. Peserta bisa mulai join zoommeeting dari HP dan login 

aplikasi tes dari komputer/laptop tepat waktu untuk dapat mengantre giliran verifikasi 

dan memasuki ruang tes virtual. 

2. Tata cara join zoom untuk HP: Join zoom meeting menggunakan zoom meeting ID dan 

password yang telah dikirimkan via email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inputkan sesuai 
No_Nama yang ada 
di subjek email 

Untuk HP wajib 
connect audio dan 
video 



 

 

 

3. Tata cara login aplikasi dan join zoom untuk computer/laptop:  

Masuk ke aplikasi tes dengan Klik 2 kali pada file psikotes.seb atau klik kanan file 

psikotes.seb open with Safe Exam Browser. 

4. Masukan password: lp3t 

5. Silahkan login dengan menggunakan informasi LOGIN dan password yang telah 

diberikan di email.  

6. Setelah login segera klik ikon ZOOM di kanan atas, mohon tidak klik icon apapun 

sebelum mendapat instruksi dari tester. 

Jika sudah login namun belum nampak tampilan seperti di bawah ini, klik tulisan 

HOME berkali-kali untuk merefresh, sampai muncul tampilan seperti dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Isikan username zoom dengan format: No_Nama Lengkap Peserta tanpa gelar, 

kemudian klik “Join Meeting”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Anda akan tergabung dalam zoom meeting bersama tester dan peserta lainnya. 

Silakan menunggu arahan atau petunjuk lebih lanjut dari tester. 

 

9. Berikut ini tampilan saat Anda sudah berhasil join zoom dari HP dan login aplikasi tes 

serta join zoom dari aplikasi tes di komputer/laptop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Selanjutnya, tester akan membacakan beberapa informasi sebelum tes dimulai, 

peserta harus menyimak arahan atau petunjuk tester.  

11. Saat tes akan dimulai, tester akan mengarahkan peserta untuk kembali ke aplikasi tes 

dan me-minimize tampilan zoom di komputer/laptop. 

 

Tampilan layar monitor ketika zoom meeting di minimize: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP untuk 
zoom 

samping 

Laptop aplikasi 
tes & zoom 

depan 

Tampilan zoom masing-masing peserta 
1. Tampilan depan (komputer/laptop) 
2. Tampilan samping (HP) 
3.  

Pastikan nama 
Anda sudah sesuai 
 

Klik tanda panah biru di 
samping kiri tanggal 
untuk menampilkan tes 

Jika saat login tidak 
muncul icon zoom dan 
kelompok asesmen saya 
 
Klik tulisan home berkali-
kali untuk merefresh 

Tampilan zoom jika di 
minimize. 
Pastikan selalu aktif untuk 
dapat berinteraksi dengan 
tester 



  

Peserta dilarang mematikan webcamera dan microphone selama pelaksanaan 

asesmen. 

 

 

 

12. Peserta WAJIB menyimak setiap arahan atau petunjuk dari tester. 

13. Apabila pada saat pelaksanaan tes koneksi internet anda terputus, silahkan re-join 

zoom di halaman HOME atau silahkan logout dan login kembali, maka anda akan bisa 

melanjutkan tes kembali. 

14. Setelah menyelesaikan keseluruhan tes silahkan logout di pojok kanan atas sesuai 

instruksi. 

15. Apabila ada kendala dalam instalasi aplikasi tes, silakan menghubungi email: 

psikotes.esdm@gmail.com  

Email ini HANYA melayani pertanyaan terkait kendala dalam instalasi aplikasi tes.  

 

 

 

------------------ Terima Kasih ------------------ 

 

 

 
 


