ALUR PELAKSANAAN CAT ( COMPUTER ASSISTED TEST ) BANK GRESIK

Alur Pelaksanaan Tes Tulis Online PD. BPR Bank Gresik berbasis CAT (Computer Assisted Test) :

1. Notifikasi Email
Buka Email yang telah Anda gunakan untuk mendaftar lowongan kerja Bank Gresik dengan subject email USER &
PASSWORD TES ONLINE BANK GRESIK

2. Klik Link Tes Tulis Online
Klik link yang telah disediakan di email tersebut. User, Password dan Link pada gambar di atas hanya sebagai
contoh saja. User, password dan Link yang sebenarnya akan kami kirimkan 1 jam sebelum pelaksanaan tes.

3. Login sebagai Pelamar

Ketik Username dan Password kemudian klik tombol Login. Informasi Username dan Password bisa didapat dari
Email yang diterima masing-masing pelamar. (Lihat poin nomor 1)
4. Mengisi Identitas Pelamar

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Petunjuk Pengisian Kolom :
Tulis nama lengkap anda sesuai KTP. (WAJIB DIISI)
Tulis nomor KTP anda. Tuliskan angkanya saja tanpa tanda baca lainnya. (WAJIB DIISI)
Tulis alamat lengkap / domisili anda. (WAJIB DIISI)
Tulis nomor telepon / Handphone yang aktif (bisa dihubungi). Akan lebih baik apabila tersambung
dengan WhatsApp. (WAJIB DIISI)
Pilih posisi yang anda lamar. (WAJIB DIISI)
Pilih Pendidikan Terakhir anda. (WAJIB DIISI)
Tulis Jurusan / Program Studi Pendidikan terakhir anda. (WAJIB DIISI)
Tuliskan pengalaman kerja anda. (TIDAK WAJIB DIISI)

I.
J.

Cek kembali Data yang telah anda isi. Apabila tidak ada yang perlu anda revisi, klik Simpan. (*Data yang
telah disimpan tidak dapat dirubah. Pastikan telah diisi dengan benar)
Klik OK, apabila anda yakin telah mengisi identitas pelamar dengan benar. Klik Cancel apabila masih ada
data yang perlu direvisi. Harap diperhatikan, *Data yang telah disimpan tidak dapat dirubah. Maka
pastikan anda telah mengisi identitas pelamar dengan benar.

5. Tata Tertib Mengerjakan Soal

Setelah mengisi identitas pelamar, anda akan melihat tata tertib mengerjakan soal. Baca dengan seksama tata
tertib yang tercantum :
1) Total waktu mengerjakan 120 menit
2) Setiap soal yang telah dikerjakan tidak dapat dikoreksi
3) Apabila di tengah pengerjaan soal koneksi internet terputus, maka pelamar tetap dapat melanjutkan dengan
soal & waktu yang tersisa
4) Setiap Peserta Tes Wajib mengerjakan soal dengan mandiri tanpa bantuan / kerjasama dari pihak lain
manapun.
5) Apabila terdeteksi kecurangan dalam pengerjaan Tes Tulis Online, maka akan terdiskualifikasi dan peserta
otomatis akan gugur.

6) 1 Peserta hanya diperbolehkan menggunakan 1 perangkat. Perangkat yang diperbolehkan adalah perangkat
yang telah disebutkan pada Dokumen PERSIAPAN MENGIKUTI CAT BANK GRESIK poin nomor 3 yang
tersedia di email masing-masing pelamar.
7) Apabila Peserta terdeteksi menggunakan lebih dari 1 perangkat maka akan kami diskualifikasi.
6. Mengerjakan Soal

Perhatian ! Batas Waktu Mengerjakan adalah 120 Menit DIMULAI dari Anda Klik Tombol OK (2)
a. Klik Tombol Mulai (1)
b. Klik Tombol OK (2)

c. Contoh Tampilan CAT (Computer Assisted Test) Bank Gresik

d. Pilih Jawaban dengan cara klik (jika menggunakan PC / Laptop / Netbook / Notebook) atau sentuh (jika
menggunakan smartphone Apple / Android) pada lingkaran pada jawaban yang anda pilih. Contoh
seperti nomor (1).
e. Klik Tombol Pilih Jawaban (2).
f. Klik Tombol OK (3).
g. Apabila anda tidak memilih jawaban maka akan muncul peringatan seperti berikut:

7. Pastikan koneksi internet anda stabil selama 2 jam ke depan. Agar tidak terjadi masalah saat mengisi jawaban.
8. Apabila waktu mengerjakan telah habis maka sesi tes tulis secara otomatis akan berakhir. Berikut adalah
tampilan saat sesi tes tulis berakhir.

