
 



Petunjuk Teknis 
Ujian TPA & Psikotes Daring 

Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur PMDK II 
Politeknik STTT Bandung 

 
 
Ketentuan Peserta Ujian : 

 Peserta Ujian yang berhak mengikuti ujian adalah peserta yang lulus seleksi 

administrasi PMDK 2. 

 Peserta wajib menggunakan Laptop/PC/Smartphone untuk pelaksanaan ujian. 

*direkomendasikan menggunakan laptop/PC. 

 Memiliki akses internet yang stabil saat pelaksaan ujian. 

Pelaksanaan ujian akan dibagi 2 sesi : 

Sabtu, 2 April 2022 

- Sesi 1 akan dimulai Pukul 09.00 – 10.00 WIB 

- Sesi 2 akan dimulai Pukul 10.00 – 11.00 WIB 

Teknis Pelaksanaan Ujian Psikotes & TPA : 

1. Login akun peserta pada laman Tes PMB Politeknik STTT Bandung di 

http://simak.stttekstil.ac.id/tespmb atau https://bit.ly/TPASTTT atau melalui scan QR 

sebagai berikut 10 menit sebelum ujian dimulai. 

 

http://simak.stttekstil.ac.id/tespmb
https://bit.ly/TPASTTT


2. Setelah login, isi 2 formulir yang telah terlampir (form daftar hadir dan form isian psikotest) 

 

3. Baca dan ikuti instruksi pengisian di masing-masing formulirnya dengan baik. 

4. Peserta diberi waktu selama 40 menit untuk mengisi kedua form tersebut (Sesi 1 pukul 

09.00 – 09.40 WIB ; Sesi 2 pukul 10.00 – 10.40 WIB) 

5. Setelah selesai mengisi kedua form tersebut, klik tombol ujian daring pada tampilan 

dashboard akun peserta. 

6. Jika peserta keluar/terlogout dari akun ujian, silahkan login kembali menggunakan akun 

peserta dan mulai mengerjakan soal TPA. 

7. Akses ujian terdapat pada menu samping ujian, lalu klik tombol “Ikut Ujian” jika sudah 

tersedia. Peserta diberi waktu selama 40 menit untuk mengisi soal TPA. Soal TPA baru 

akan bisa diakses pada waktunya. (Sesi 1 pukul 09.40 – 10.20 WIB ; Sesi 2 pukul 10.40 

– 11.20 WIB) 

 

Pengumuman hasil psikotes & TPA akan diumumkan paling lambat tanggal 

7 April 2022 melalui email peserta, whatsapp peserta, website dan media sosial kami. 

Jika ada pertanyaan tentang teknis ataupun jika nanti terjadi kendala saat pelaksanaan, silahkan 

untuk menghubungi kontak resmi PMB Politeknik STTT Bandung melalui telepon (fast 

response)/SMS/Whatsapp di nomor 0851-5655-7950. 

 

Terimakasih dan semoga sukses! 


