NUSANTARA SEHAT

Registration Manual

A.

Daftar dan Login Akun
Membuat akun merupakan langkah awal dalam sistem yang digunakan agar pendaftar dapat login.
(Pastikan anda mengakses website menggunakan pc/laptop)

Setelah itu akan muncul halaman pendaftaran, silahkan mengikuti langkah-langkah berikut:
1. untuk pendaftar baru silahkan membuat akun terlebih dahulu, Klik Disini. (Pastikan email yang
digunakan saat mendaftar aktif)

**untuk pendaftar yang sudah pernah mendaftar pada periode sebelumnya/team based
silahkan langsung login dan mengisi form pendaftaran yang diminta.

2. Konfirmasi pendaftaran telah terkirim ke alamat email pendaftar (cek kontak masuk/spam).
Apabila tidak mendapatkan email konfirmasi ada 2 kendala:
a. Email yang didaftarkan saat membuat akun tidak aktif
b. Terjadi pending, pada kejadian ini silahkan langsung login dan akan mendapatkan tombol
resend untuk emngulang kembali mengirimkan email konfirmasi ke email pendaftar/klik lupa
password.
3. Masuk ke email dan aktifkan email registrasi.
4. Setelah itu masukkan username & password pendaftar.
5.

6.

Setelah login berhasil, pendaftar akan diminta memilih posisi sesuai dengan profesi.

B.

Pengisian Form Pendaftaran
Setelah pemilihan posisi sesuai profesi akan muncul form pengisian yang terdiri dari informasi dasar,
informasi kontak, pendidikan, pengalaman, essai dan preview kirim.
1. Informasi Dasar
Halaman ini merupakan awal form pendaftaran.

Informasi dasar yang harus diinputkan oleh calon peserta adalah sebagai berikut:
a. Informasi Dasar
b. Profil Online
c. Photo Profil
d. Klik tombol simpan untuk menyimpan data informasi dasar
** Untuk file yang diupload berbentuk pdf yang masing-masing berukuran maksimal 250kb dan
pas foto yang diupload berbentuk jpeg yang berukuran maksimal 250kb

2. Informasi Kontak
Setelah berhasil menyimpan data informasi dasar, silahkan lanjut mengisi informasi kontak.

Informasi ini untuk mengisi kontak yang terdiri dari:
a. Informasi Kontak
b. Alamat Sesuai KTP
c. Kontak Emergency
d. Klik tombol simpan untuk menyimpan data Informasi Kontak

3. Pendidikan
Setelah berhasil menyimpan data informasi kontak, silahkan lanjut mengisi data pendidikan

Kemudian mengisi informasi pendidikan yang terderi dari:
a. Pendidikan (Pendidikan Terakhir)
b. Sertifikasi Pelatihan (jika ada)
c. Beasiswa (jika ada)
d. Prestasi (jika ada)
** untuk file diupload berbantuk pdf yang masing-masing berukuran 250kb

4. Pengalaman
Setelah berhasil menyimpan data pendidikan, silahkan lanjut mengisi data pengalaman.

Setelah itu dilanjutkan dengan mengisi pengalaman yang dimiliki oleh pendaftar yang terdiri dari:
1. Organisasi
2. Pengalaman Kerja
3. Informasi Tambahan
4. Klik tombol simpan untuk menyimpan data pengalaman
** form ini diisi apabila pendaftar pernah terlibat dalam kegiatan tersebut.

5. Essai
Setelah menyimpan data pengalaman, silahkan lanjut mengisi data essai.

Klik tombol simpan untuk menyimpan data essai

6. Preview & Kirim
Setelah berhasi menyimpan data essai, maka pengisian form pendaftaran telah selesai dan
masuk pada menu preview.

C.

Verifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR)
Setelah mengisi biodata pendaftaran sampai menu preview, untuk menuju tahap pemilihan form
pendaftaran penugasan khusus nusantara sehat team based atau nusantara sehat individual peserta
diminta melakukan verifikasi ijasah dan surat tanda registrasi (STR)
1. Klik menu dasboard untuk melakukan verifikasi.

2. Tampilan dasbord
a. Tampilan ini berlaku untuk pendaftar akun baru dan pendaftar yang sudah mempunyai akun
pada periode sebelumnya. Bagi pendafta yang sudah mempunyai akun pada periode
pendaftaran sebelumnya dapat melengkapi biodata sesuai step pada Point B diatas.

b. Setelah pengisian biodata pendaftaran akan peserta harus memverifikasi data perguruan
tinggi pada pangkalan data DIKTI dan sistem surat registrasi online (STR) KKI/MTKI

c. Apabila data belum/tidak sinkron pada saat verifikasi akan membuat form pendaftaran tidak
terbuka seperti gambar berikut.

d. Untuk melakukan verifikasi dapat dilakukan dengan menyesuaikan data diri dengan data yang
ada dalam sistem pada pangkalan data DIKTI dan sistem surat registrasi online (STR) KKI/MTKI.
Apabila data tidak sinkron akan muncul peringatan seperti berikut:

Verifikasi sistem Pangkalan Perguruan Tinggi (PD PT) gagal

Verifikasi sistem Pangkalan Perguruan Tinggi (PD PT) gagal
Peserta data melakukan pengecekan pada penulisan nama dan tanggal lahir apabila terjadi
gagal verifikasi. Untuk melakukan verifikasi ulang peseta dapat mengklik tombol batalkan
data.

Jika verifikasi berhasil peserta, tampilan akun akan seperti berikut:

Apabila terjadi tidak sinkronya data di pangkalan data perguruan tinggi (PDPT) dan sistem
surat tanda registras (STR) online yang membuat peserta tidak dapat melanjutkan
pendaftaran, admin akan melakukan pengecekan data peserta dan jika data peserta yang
masuk memang ada kesalahan yang murni kesalahan input dari perguruan tinggi/universitas
di pangkalan data perguruan tinggi (PDPT) maupun data surat tanda registrasi (STR) oleh
MTKI, admin akan memberikan akses upload surat pernyataan. (tidak berlaku bila peserta
tidak mempunyai ijasah atau STR).
Tampilan akses upload surat pernyataan seperti berikut:

Surat pernyataan dikeluarkan oleh perguruan tinggi (Ijasah) dan KKI/MTKI/MTKP (STR).
Setelah upload surat pernyataan admin akan melakukan validasi surat pernyataan dan ijasah
yang diupload peserta. Jika disetujui, peserta data melanjutkan dengan

Surat pernyataan sudah terupload dan akan dilakukan validasi oleh admin, apabila sesuai
akan terverifikasi akses untuk melakukan pemilihan form pendaftaran.

Surat pernyataan dinyatakan valid dan status pending berubah menjadi verified.

D.

Form Pendaftaran
Peserta dapat memilih salah satu form pendaftaran apabila 2 pilihan penugasan khusus untuk team
based dan individual dibuka. Terkait syarat pendaftaran dalam pemilihan form dilakukan filter untuk
umur, status pernikahan dan jenis tenaga yang dibuka (sesuai persyaratan pada surat pengumuman)

E.

Cetak Kartu Pendaftaran
Setelah peserta melakukan pemilihan form pendaftaran (team based/individual), tampilan akun akan
berubah menjadi formulir pendaftaran, untuk selanjutnya silahkan mencetak bukti pendaftaran.
(wajib cetak)

======================================Salam Sehat=====================================

