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Menyusuli pengumuman sebelumnya nomor : KP.01.03-Mn/1494 tanggal 25 Agustus 2020, dinilai perlu
adanya penyesuaian prosedur dan tata tertib serta penjelasan lebih lanjut kepada seluruh Peserta yang
dinyatakan LULUS Seleksi Kompetensi Dasar dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (Kode
keterangan P/L, P/L[P1TL/19I], P/L[P1TL/18I] dan P/L[P1TL/18]) terkait pelaksanaan Psikotes
Lanjutan. Adapun penyesuaian dimaksud adalah hal-hal sebagai berikut :
1. Aspek – aspek penilaian Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan tetap sebagaimana
yang tercantum pada pengumuman sebelumnya nomor : KP.01.03-Mn/1494 tanggal 25 Agustus
2020 tentang Jadwal, Lokasi dan Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes
Lanjutan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan.
2. Psikotes Lanjutan merupakan bagian dari Seleksi Kompetensi Bidang selain Seleksi Kompetensi
Bidang sistem CAT, maka seluruh Peserta wajib mengikuti Psikotes Lanjutan secara daring
(online) dengan memperhatikan dan mematuhi prosedur serta tata tertib penyelenggaraan
Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan yang telah disesuaikan sebagaimana tercantum
pada lampiran I pengumuman ini.
3. Peserta wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan secara daring (online)
sesuai jadwal (tanggal dan sesi) yang telah ditetapkan panitia sebagaimana tercantum pada
lampiran II.A dan II.B pengumuman nomor : KP.01.03-Mn/1494 tanggal 25 Agustus 2020
tentang Jadwal, Lokasi dan Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan.
4. Apabila Peserta tidak hadir/tidak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang baik keseluruhan
maupun salah satu jenis seleksi sesuai dengan jadwal (tanggal dan sesi pelaksanaan), maka
yang bersangkutan dinyatakan GUGUR.
Jakarta, 31 Agustus 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Sekretaris Jenderal,

Prof. Anita Firmanti
NIP. 196006151987032001

LAMPIRAN I PENGUMUMAN
NOMOR : KP.01.03-Mn/1565
PROSEDUR DAN TATA TERTIB
PENYELENGGARAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PSIKOTES LANJUTAN
I.

Persiapan Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan
A. Persiapan Sarana dan Prasarana
1) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang secara daring (online) membutuhkan
perangkat Desktop PC/Laptop dan Telepon Selular (HP) yang keduanya akan
digunakan untuk mengoperasikan aplikasi zoom dan mengakses aplikasi psikotes.
Peserta diminta untuk menyiapkan kedua perangkat dimaksud, dengan spesifikasi
yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :
No

Desktop PC/ Laptop

1

Memiliki OS minimal Mac
OS X dengan Mac OS
10.10
atau
minimal
Windows 7
Prosessor minimal 2.5 GHz
Dual Core Intel Core i5
(Intel Core i5 generasi
pertama)
RAM minimal 4GB

2

3

4

Memiliki webcam, speaker
dan
microphone
yang
berfungsi dengan baik

OS

Koneksi Internet &
Aplikasi
Minimal
diperlukan
kecepatan internet 10
Mbps,

minimal prosesor 1 Ghz
single core processor,

Aplikasi
google
chrome terbaru

memiliki
camera,
speaker dan microphone
yang berfungsi dengan
baik

aplikasi zoom terbaru

Telepon Selular (HP)
Minimal memiliki
Android 5.0

Javascript
terbaru
pada peramban dan
dalam kondisi aktif.

2)

Untuk memastikan perangkat yang dimiliki dapat digunakan untuk mengikuti psikotes
lanjutan, Peserta dapat melakukan ujicoba dengan cara sebagai berikut :
a. Peserta menginstal aplikasi zoom pada desktop PC/laptop dan HP.
b. Peserta melakukan ujicoba dengan mengoperasikan aplikasi zoom di Desktop
PC/ Laptop dan Telepon Selular (HP) yang dimiliki, serta memastikan
camera/webcam, microphone dan speaker berfungsi dengan baik.
c. Untuk kelancaran pelaksanaan Psikotes Lanjutan Peserta disarankan untuk
menonaktifkan add-on pada peramban (browser) yang digunakan pada saat
pelaksanaan Psikotes Lanjutan (Contoh : Pop-up blocker, Anti Malware, dll).

3)

Durasi waktu pelaksanaan Psikotes Lanjutan mulai dari proses registrasi sampai
dengan pelaksanaan Psikotes Lanjutan membutuhkan waktu ± 3,5 Jam.
Sehubungan dengan hal tersebut, kepada peserta seleksi pada saat pelaksanaan
Psikotes Lanjutan diharuskan untuk memastikan koneksi internet berjalan dengan
baik, menyiapkan kuota internet yang memadai serta memperhatikan masa
aktif langganan internet peserta masih berlaku.

4)

Untuk memudahkan komunikasi dan penyampaian informasi antara panitia psikotes
dan peserta pada saat pelaksanaan psikotes, informasi akan disampaikan melalui
WhatsApp dan Email. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada seluruh peserta
diminta untuk :
a. Memastikan nomor telepon yang didaftarkan ke database SSCN merupakan
nomor telepon yang aktif digunakan untuk aplikasi WhatsApp.
b. Memastikan alamat email yang didaftarkan ke database SSCN merupakan
alamat email yang valid dan aktif dipergunakan.

c. Apabila nomor handphone yang terdaftar tidak terdapat aplikasi WhatsApp aktif
serta email yang terdaftar tidak valid dan tidak aktif, peserta dapat mengajukan
perubahan
data
nomor
handphone
dan
email
melalui
http://bit.ly/rubahdatakontak sampai dengan tanggal 06 September 2020
Pukul 18.00 WIB.
B. Persiapan Dokumen
1) Peserta membuat pakta integritas yang ditandatangani di atas materai
sebagaimana contoh pada lampiran II pengumuman ini.
2) Peserta seleksi diwajibkan mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta
mengunggah
(upload)
Pakta
Integritas
melalui
website
http://bpsdm.pu.go.id/kompetensi mulai tanggal 08 s.d 14 September 2020 Pukul
17.00 WIB.
3) Peserta login ke dalam website https://bpsdm.pu.go.id/kompetensi dengan
username nomor peserta seleksi dan password nomor HP yang terdaftar dalam
database panitia (nomor yang didaftarkan pada sistem SSCN/yang didaftarkan
dalam form pengajuan perubahan data).
4) Setelah login, peserta menekan
https://bpsdm.pu.go.id/kompetensi

tombol

"Isi

5) Peserta mengunggah (upload) hasil scan Pakta
ditandatangani di atas materai dengan format file pdf.
II.

DRH"

pada

Integritas

yang

website
telah

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan
A.

Tata Tertib Pelaksanaan

1) Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Peserta pria mengenakan pakaian kemeja putih polos dan bawahan
celana panjang bahan berwarna hitam (Tidak boleh mengenakan kaos,
celana jeans,celana corduroy dan legging).
2) Peserta wanita mengenakan pakaian kemeja putih polos dan bawahan
rok/celana panjang bahan berwarna hitam (Tidak boleh mengenakan kaos,
celana jeans,celana corduroy dan legging).
2) Peserta mengikuti seleksi dari tempat domisili masing-masing dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Berada dalam ruang tertutup dengan pencahayaan yang cukup, sendirian
tidak ada kehadiran orang lain, serta tidak terdapat kebisingan yang dapat
mengganggu konsentrasi peserta dalam melaksanakan Psikotes.
b. Posisi duduk dianjurkan untuk berada di sudut ruangan dan
membelakangi tembok.
c. Meletakkan Telepon Selular (HP) pada posisi di samping peserta
sebagaimana terlihat pada contoh di bawah ini :

± 46 cm

± 46 cm
d. Microphone dan kamera pada perangkat Laptop dan HP selama
pelaksanaan Psikotes Lanjutan berlangsung harus selalu dalam kondisi
aktif/menyala.
e. Memiliki koneksi internet/sinyal internet yang stabil sesuai dengan yang
persyaratkan, kuota internet yang mencukupi, serta masa berlaku
langganan internet masih aktif dan tidak akan habis saat pelaksaan
Psikotes.
f. Laptop dan HP terhubung dengan aliran listrik agar kondisi baterai
terjaga tetap penuh, sehingga apabila terdapat gangguan/pemadaman aliran
listrik di tempat peserta diharapkan peserta masih dapat mengikuti Psikotes
dengan sisa daya yang ada dalam baterai.
3) Peserta diharuskan menyiapkan Kartu Peserta Seleksi Kompetensi Bidang dan
KTP Asli/ Surat Keterangan pengganti KTP Asli. Apabila dalam keadaan yang
mendesak/kondisi tertentu, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga Asli atau
Kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
4) Selama kurun waktu pelaksanaan Psikotes Lanjutan, peserta dilarang:
a. Mencetak atau menyalin isi konten materi Psikotes. Segala upaya mencetak
atau menyalin akan terdeteksi oleh sistem dan akan dilaporkan sebagai tindak
kecurangan dan dapat mengugurkan.
b. Membuka/mengakses aplikasi lain pada desktop PC/laptop maupun HP selain
aplikasi Psikotes, Zoom dan aplikasi yang diminta oleh Panitia.

c.
d.
e.

Keluar dari aplikasi psikotes maupun menutup browser yang digunakan untuk
membuka aplikasi psikotes.
Meninggalkan area/keluar dari area di luar pantauan kamera desktop
PC/laptop dan HP.
Makan, minum, ijin ke toilet dan melakukan aktivitas lainnya selain
mengerjakan materi Psikotes.

5) Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti seleksi. Peserta yang
terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dinyatakan gugur).
Sehubungan dengan hal tersebut, Peserta wajib login
ke website
https://bpsdm.pu.go.id/kompetensi pada kurun waktu jadwal registrasi. Peserta yang
baru login setelah Psikotes dilaksanakan, dinyatakan terlambat mengikuti seleksi dan
dinyatakan gugur.
6) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan
merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.
B.

Langkah – langkah pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan
1)

Peserta seleksi login ke website https://bpsdm.pu.go.id/kompetensi melalui
Desktop PC/Laptop dan Telepon Selular (HP) dengan menggunakan username
nomor peserta seleksi dan password nomor HP yang terdaftar dalam database
panitia (nomor yang didaftarkan pada sistem SSCN/yang didaftarkan dalam form
pengajuan perubahan data).

2) Peserta memilih tombol "Assesmen Online".
3) Pada tahap awal, peserta melakukan registrasi dengan menekan tombol
"Registrasi" dan masuk ke room aplikasi zoom yang sudah ditentukan oleh Panitia .
4) Peserta mengikuti proses registrasi dipandu oleh Panitia Seleksi (Panitia
melakukan pengecekan terhadap kesesuaian peserta dengan membandingkan
KTP, Kartu Peserta Seleksi Kompetensi Bidang, dengan wajah peserta, serta
data peserta pada saat pendaftaran) melalui aplikasi zoom.
5) Setelah proses registrasi selesai, panitia akan mengarahkan peserta untuk mengikuti
psikotes online dengan menekan tombol "Psikotes", dan selanjutnya peserta akan
dipandu oleh Tim Psikolog Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6) Selama pelaksanaan Psikotes Lanjutan, Peserta diharuskan mengikuti instruksi yang
diberikan oleh Tim Psikolog.

LAMPIRAN II PENGUMUMAN
NOMOR : KP.01.03-Mn/1565
Contoh Format
(diisi dengan huruf kapital)

PAKTA INTEGRITAS
Saya peserta Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan Pengadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Formasi Tahun 2019, yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Nomor Induk Kependudukan
Nomor Peserta Seleksi

: ......................................................................................................
: ......................................................................................................
: ......................................................................................................

Dalam rangka mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan yang diselenggarakan oleh
Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, menyatakan bahwa :
1.

Telah memahami sepenuhnya seluruh prosedur dan tata tertib pelaksanaan Psikotes Lanjutan
yang meliputi spesifikasi perangkat (sarana dan prasarana) yang dipersyaratkan, tata cara
pengoperasian perangkat dan aplikasi, prosedur pelaksanaan Psikotes Lanjut serta dokumen
kelengkapan yang dibutuhkan.

2.

Telah menyiapkan seluruh perangkat (sarana dan prasarana) yang dibutuhkan untuk
mengikuti Psikotes Lanjutan serta telah memastikan seluruh perangkat (sarana dan
prasarana) berfungsi dengan baik tanpa kendala apapun sesuai dengan sesuai dengan yang
dipersyaratkan oleh Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.

3.

Segala kendala teknis yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan Psikotes dikarenakan
ketidaksesuaian spesifikasi perangkat (sarana dan prasarana) dengan yang dipersyaratkan
oleh Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat serta yang diakibatkan oleh kerusakan/penurunan kinerja/tidak layak
fungsinya perangkat (sarana dan prasarana) selama pelaksanaan Psikotes, sepenuhnya
menjadi tanggung jawab saya.

4.

Akan menjaga kerahasiaan materi dan proses pelaksanaan Psikotes, tidak menyebarluaskan
materi Psikotes serta tidak akan mencetak, menyalin, melakukan perekaman materi Psikotes.

5.

Sanggup melaksanakan Psikotes secara daring (online) secara jujur dan tidak akan
melakukan kecurangan serta tidak akan melakukan hal-hal di luar ketentuan yang ditetapkan
oleh Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dari pihak
manapun. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan pada Pakta Integritas ini,
saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

...................., tgl-bln-thn
Peserta Seleksi Kompetensi Bidang
Psikotes Lanjutan

Materai Rp 6.000,Nama Peserta

