
PANDUAN
Peserta CAT (Computer Assisted Test)

https://cat.pusdiktan.id/

https://cat.pusdiktan.id/


01.
Persiapan Ujian



Buka Aplikasi Browser anda. Anda dapat menggunakan Google Chrome versi terbaru

Cari Aplikasi Browser Anda dengan mengakses list 

menu aplikasi pada windows dengan cara menekan 

tombol Windows          pada keyboard, lalu ketik 

nama aplikasi yang ingin anda buka pada kolom 

isian pencarian

1.1 Unduh Kartu Peserta Ujian



Silahkan unduh kartu peserta ujian, kartu tersebut berisi username dan password yang akan 
digunakan login ke aplikasi CAT. Kartu peserta ujian kompetensi dasar dapat diunduh melalui 
link berikut:
https://pmb.pusdiktan.id/index.php/PesertaCat

1.1 Unduh Kartu Peserta Ujian

https://pmb.pusdiktan.id/index.php/PesertaCat


1. Masukkan NIK anda
2. Klik tombol Cetak

Maka, akan tampil kartu peserta dengan 
berisi beberapa informasi pribadi, dan 
terdapat informasi Username dan 
Password untuk login

Anda dapat mengunduhnya dengan klik 
tombol download



Untuk mencetak kartu peserta ujian perlu 
membuka file kartu peserta ujian. Kemudian klik 
ikon print berikut   atau seperti yang 
ditunjukkan oleh panah atau klik pada keyboard 
“Ctrl” + “P”

1.2 Cetak Kartu Peserta Ujian

Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut 
dan klik “Print”



02.
Perangkat dan alat yang 

wajib dipersiapkan



Perangkat dan alat yang wajib dipersiapkan

Untuk mengikuti ujian online, peserta harus 
mempersiapkan alat-alat sebagai berikut:

1. Komputer atau laptop  yang dilengkapi kamera 
dengan spesifikasi minimal core i3 atau yang setara

2. Terkoneksi internet 4G yang stabil
3. Browser chrome versi terbaru untuk mengakses 

aplikasi
4. Kertas kosong dan alat tulis seperlunya
5. Pengaturan zona waktu di komputer/laptop sesuai 

zona waktu domisili masing-masing



03.
Waktu dan Soal Ujian



Waktu dan Soal Ujian

Soal Ujian

Soal ujian terdiri dari 50 soal:
❏ Matematika 10 soal
❏ Bahasa Inggris 10 soal
❏ Teknik Pertanian 15 soal 
❏ Kewirausaan 15 soal

Waktu Pelaksanaan Ujian

❏ Waktu ujian selama 120 
menit

❏ Presensi dan pengecekan 
peserta selama 30 menit

❏ Pengerjaan soal selama 
90 menit



1. Periksa jadwal ujian Anda pada website masing-masing 
Polbangtan/PEPI

2. Perhatikan Polbangtan/PEPI tempat Anda mendaftar
3. Perhatikan sesi dan room yang sudah ditentukan oleh panitia
4. Kartu peserta ujian yang telah dicetak dengan tinta berwarna

Persiapan Pelaksanaan Ujian



04.
Pelaksanaan Ujian



Mengakses Aplikasi CAT

Setelah itu, ketikkan https://cat.pusdiktan.id/ alamat website CAT 
Pusdiktan pada kolom url Anda alamat website :

https://cat.pusdiktan.id/


Login Ke Aplikasi CAT

Silahkan pilih 
Polbangtan/PEPI tempat 
anda mendaftar

Login ke aplikasi CAT hanya bisa dilakukan pada hari H pelaksanaan CAT sesuai jadwal yang telah 
ditentukan oleh panitia



Selanjutnya, untuk Login. Isikan:
1. Username/email
2. Password

Klik tombol Login
Jika login berhasil, maka Anda akan 
otomatis join zoom
Jika login gagal, maka akan tampil 
notifikasi Anda gagal login

Username dan password terdapat pada 
kartu peserta ujian Anda



Cek Informasi Pribadi

Setelah login, pastikan 
data pada Informasi 
Pribadi dan Informasi 
Ujian sudah benar 
sesuai dengan data Anda



Memulai Ujian

Untuk memulai ujian klik 
tombol request token Anda 
dapat klik tombol

1. 

Setelah itu, maka akan 
muncul pop-up token, salin 
token tersebut

2. 

Masukkan token yang sudah disalin pada kolom token.
Klik tombol                     untuk memulai ujian 
kompetensi dasar.

3. 

Token hanya bisa digunakan pada rentang waktu 30 menit sebelum ujian hingga waktu ujian berakhir



Tunggu ujian dimulai, sistem menampilkan waktu hitung mundur pelaksanaan ujian

Tunggu ujian dimulai



Proses Ujian

Untuk panel zoom dapat disembunyikan dengan 
cara klik SEMBUNYIKAN ZOOM PANEL. Maka 
panel zoom akan disembunyikan dan hanya akan 
muncul tampilan soal seperti ini.
Dan peserta wajib menyalakan kamera saat ujian 
berlangsung.
Terdapat beberapa keterangan mengenai 
ujian kompetensi dasar, yaitu:

- Batas waktu
- Jumlah soal
- Soal dijawab
- Belum dijawab
- Sisa waktu



Proses Ujian

1. Pilih jawaban yang menurut Anda benar
2. Klik tombol SIMPAN untuk 

menyimpan jawaban dan melanjutkan 
ke soal berikutnya



Proses Ujian

Apabila anda ingin melihat soal lainnya, Anda 
dapat klik tombol                

- Tombol soal dengan warna hijau
dapat diartikan soal tersebut sudah dijawab

- Tombol soal dengan warna hitam
dapat diartikan soal tersebut belum 
dijawab

- Tombol soal dengan warna putih
dapat diartikan Anda sedang berada pada 
pertanyaan tersebut



Indikasi Kecurangan

Anda tidak diperbolehkan membuka halaman 
lain selain halaman ujian, 
jika Anda membuka halaman lain maka sistem 
akan mendeteksi Anda melakukan kecurangan

Jika Anda terindikasi curang melebihi batas 
toleransi yang kami tentukan maka Anda 
dinyatakan gugur.



Apabila soal sudah dijawab dengan lengkap, 
Anda dapat mengakhiri ujian kompetensi dasar 
dengan klik tombol

Selesai Ujian



Hasil Ujian

Setelah klik tombol SELESAI UJIAN, 
maka akan tampil hasil ujian kompetensi 
dasar peserta.



Anda Telah Menyelesaikan
Ujian Kompetensi Dasar

Tunggu informasi hasil ujian peserta yang akan diumumkan pada 
website masing-masing POLBANGTAN/PEPI


