PANDUAN
PEMILIHAN JENIS,
LOKASI, DAN JADWAL TES

TOEP dan/atau TKDA

PUSAT LAYANAN
TES INDONESIA

No.

Langkah

1.

Peserta login pada
https://member.plti.c.id
menggunakan username
dan password yang
sudah dibuat.
Kemudian akan muncul
beberapa menu di bawah
foto profil.

2.

3.

Pemilihan tes dapat
dialkukan dengan
memilih (klik pada)
menu Pilih Tes.
Pilih salah satu TKDA
atau TOEP sesuai jenis
tes yang diinginkan. Jika
akan mengikuti kedua
jenis tes, maka peserta
HARUS melakukan
pemilihan masingmasing jenis tersebut
(dilakukan satu persatu).

Peserta kemudian akan
diarahkan pada pilihan
periode tes dan pilihan
lokasi tes atau Pusat
Layanan Tes (PLT)
Sebagai contoh pada
panduan ini adalah tes
TKDA, untuk tes TOEP
lakukan cara yang
SAMA.
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Gambar

4.

Klik tombol panah ke
bawah pada menu Pilih
Periode Tes dan Pilih
PLT.
Pilih periode aktif
(paling atas) dan PLT
yang dituju dengan cara
mengetik nama
PLT/Universitas.
Jadwal tes dapat dipilih
pada menu action,
dengan cara klik menu
pilih tes. Contoh
tampilah tawaran sesi tes
dapat dilihat pada
gambar berikut.
Jika pilihan PLT tidak
muncul, pastikan
browser yang digunakan
adalah Google Chrome
atau Internet Explore.

5.

Setelah memilih tes
sesuai dengan jadwal,
peserta kemudian akan
diminta untuk memilih
Peruntukan Tes, yaitu
untuk tujuan apa tes ini
Anda Ikuti. Klik tombol
anak panah kebawah
kemudian klik OK.
Pastikan peruntukan tes
tersebut diisi dengan
benar.

Jika berhasil, Peserta
akan melihat tampilan
seperti gambar berikut:
Abaikan kode
pembayaran tersebut.
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6.

Klik menu Riwayat tes.
Kemudian klik Bayar
Menggunakan Doku.
(Lihat PANDUAN
PEMBAYARAN TES
PLTI MELALUI
DOKU)

7.

Setelah melakukan
pembayaran, log in
kembali ke laman
https://member.plti.co.id
dan klik menu Riwayat
Tes kemudian cetak Kartu
Tanda Peserta Tes (KTPT)
pada bagian Dokumen.

8.

Contoh kartu peserta tes
sebagai berikut.

Peserta diharuskan
membawa Kartu Tanda
Peserta Tes (KTPT) dan
Kartu Identitas
(KTP/SIM) pada saat akan
mengikuti tes.
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