PANDUAN
PENDAFTARAN PESERTA
TES ONLINE TOEP dan TKDA

PUSAT LAYANAN
TES INDONESIA

No.

Langkah

1.

Pendaftaran
dilakukan
melaui
laman
http://member.plti.co.id.
Pilih Daftar Sekarang

2.

Selanjutnya
akan
muncul
tampilan
seperti berikut

Gambar
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3.

Silahkan isi :
 Username,
dengan
kata atau nomor yang
unik mis (no NIDN,
No
SIM,
nama
panggilan dan lainlain). Sistem akan
member
peringatan
jika user tersebut
sudah
terdaftar
sebelumnya.
 Email, dengan email
yang aktif dan sering
digunakan.
 Password,
huruf,
angka,
dan
atau
kombinasi
diantaranya
yang
sifatnya rahasia, sulit
ditebak tapi mudah
Anda ingat.
Perhatikan contoh berikut:

Jika data tersebut valid,
akan tampil pesan seperti
gambar berikut:

4.

Buka email dan pastikan
Anda menerimal email
dari Pusat Layanan Tes
Indonensia.
Kemungkinan
besar
email termasuk masuk
folder SPAM. Lihat
contoh tampilan berikut:
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5.

Klik atau baca email
tersebut. Pesan yang ada
di dalam berisi :

6.

Kliklink verifikasi atau
tulisan yang berwarna
biru :

7.

Pada
laman
member.plti.co.id akan
tampak pesan seperti
berikut:
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8.

Silahkan login dengan
user dan password yang
telah dibuat sebelumnya
oleh peserta, dengan klik
tombol LOGIN

Sehingga akan tampil
seperti gambar berikut:

9.

Sebagai anggota baru,
bisa dipastikan Anda
belum melengkapi profil.
Silahkan
mengklik
tombol SINI hingga
muncul isian seperti di
bawah. Isilah berdasarkan
petunjuk pada keterangan
di sebelah kanan.
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10.

Pastikan bahwa Anda
mengupload
pasfoto
resmi yang paling update
sesuai ketentuan (ukuran
file maks 250KB) dan
rasio foto 3x4. Foto
tersebut akan tercetak
pada sertifikat hasil tes.
Peserta
yang
tidak
mengupload foto sampai
sehari sebelum hari
pelaksanaan tes akan
ditolak oleh panitia saat
pelaksanaan tes
dan
haknya untuk tes hilang.

11.

Jika selesai, klik tombol
Simpan Profil. Anda
telah
resmi
menjadi
anggota dan siap memilih
tes termasuk lokasi tes
(PLT).
Untuk pemilihan tes
silahkan lihat Panduan
Pemilihan Jenis Tes dan
Tempat Tes.

SELESAI
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