
 

+62 823 – 3223 - 9710 

 

 Lspmsdm.pro@gmail.com 

Ruko Mangga Dua Blok 
A7/2, Surabaya 

ALUR SISTEM UJI ONLINE LSP MSDM PROFESIONAL : 

(UNTUK ASESI) 

 

1. Melakukan pendaftaran secara mandiri per individu atau melalui TUK dengan 

mengajukan permohonan uji kompetensi melalui email LSP lspmsdm.pro@gmail.com 

2. LSP akan memberikan invoice tagihan kepada calon asesi atau melalui TUK. 

3. Bukti pembayaran dikirimkan kepada Admin melalui email LSP lspmsdm.pro@gmail.com 

apabila telah selesai melakukan pembayaran. 

4. Jika pembayaran dari Asesi telah berhasil diverifikasi, maka Admin akan memberikan 

link beserta username dan password kepada Asesi. 

5. Link yg digunakan untuk uji online adalah http://ams.lspmsdmpro.com dengan cara sbb: 

 Buka browser, pada address bar ketikkan laman http://ams.lspmsdmpro.com/ 

 Lalu akan muncul tampilan halaman log in, Asesi melakukan log in dengan 

memasukkan username dan password anda, lalu klik button “masuk. 

 

 
 

 Jika berhasil, anda akan masuk ke system aplikasi uji online LSP MSDM 

Profesional. 
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  PENGISIAN FORM APL.01 DAN FORM APL.02 

6. Selanjutnya melakukan pengisian Form APL-01 dan APL-02 dengan cara sebagai 

berikut : 

 Pilih menu isi form di sebelah kiri dan klik pada bagian form APL.01. 

 

 Untuk APL.01 : 

1. Isi semua kolom isian yang diminta kecuali data pekerjaan bisa 

dikosongkan jika anda (Asesi) adalah Mahasiswa. 

 
2. Jika sudah klik pada tombol “Simpan”. 

 

 Jika terdapat isian data salah dan selama APL.01 belum diverifikasi oleh 

Admin maka Asesi bisa melakukan hapus dan melakukan entry ulang kembali. 

Caranya adalah : 

1. Klik pada menu sebelah kiri ”View Form” : 
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2. Klik Form APL.01 lalu klik kata ”Hapus” pada bagian kolom ”Action” 

3. Jika ingin melakukan preview terlebih dahulu bisa dengan cara klik 

kata ”Preview” pada bagian kolom ”Action” 

4. Asesi dapat melihat hasil verifikasi APL.01 oleh admin di kolom status 

pada menu View Form  Form APL.01 

 

 
 

 Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk pengisian Form APL.02 : 

1. Isikan data KTP/NIK/Passpor. 

2. Pada kolom K/BK pilih yang sesuai dengan anda yang mencerminkan 

jawaban dari pertanyaan di kolom sebelah kiri. 

3. Jika anda menjawab K maka upload bukti yang mendukung 

pernyataan anda dengan cara klik tombol ”browse”. 

4. Jika anda menjawab BK maka tidak perlu melakukan upload bukti. 
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5. Berikan centang pada Checkbox tanda tangan Assesi lalu klik tombol 

”Simpan”. 

 Jika terdapat isian data salah dan selama APL.02 belum diverifikasi oleh 

Assesor maka Assesi bisa melakukan hapus dan melakukan entry ulang 

kembali. Caranya adalah : 

1. Klik pada menu sebelah kiri ”View form”  

 
2. Klik Form APL.02 lalu klik kata ”Hapus” pada bagian kolom ”Action” 

3. Jika ingin melakukan preview terlebih dahulu bisa dengan cara klik 

kata ”Preview” pada bagian kolom ”Action” 
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. 

4. Asesi dinyatakan untuk melanjutkan asesmen ketika Form APL.2 telah 

berhasil diverifikasi oleh Asesor dengan melihat pada kolom ”status” 

pada menu View Form  Form APL.02 

 
5. Untuk melihat isian Form APL.2 beserta nama Asesor yang akan 

menguji Asesi tersebut, Asesi klik ”Preview” yang terdapat pada kolom 

”Action”. 

 

6.Asesi sudah dapat melanjutkan proses Uji Online dengan arahan dan jadwal 

yang sudah ditentukan oleh Asesor. 


