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 jenis penugasan khusus (team based atau
individual) berdasarkan yang tersedia.

7. Setelah jenis penugasan khusus (team based atau individual), 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

Lanjutan Pendidikan
Dikarenakan sistem pendaftaran pada form pendidikan sudah terintegrasi dengan sistem
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) Kemenristek Dikti, maka harus dipastikan kebenaran
penulisan Nomor Induk Mahasiswa (NIP) dan dapat dipastikan juga untuk Nomor Induk
Mahasaiswa sudah terdaftar, Silahkan cek di http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa
Apabila data tidak sesuai akan muncul tampilan peringatan seperti berikut saat penyimpanan:

Jika terjadi hal tersebut silahkan hubungi perguruan tinggi saudara untuk memastikan lebih
lengkap pengiriman data ke PD Dikti.

Lanjutan Pendidikan
Apabila keterangann pihak perguruan tinggi data belum terupdate pada Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi (PDPT), silahkan meminta surat pernyataan dari perguruan tinggi yang
menerangkan saudara benar lulusan dari perguruan tinggi tersebut dan diupload pada kolom
upload surat pernyataan. Setelah itu silahkan klik tombol simpan.

** Untuk Pendaftar yang tidak menemukan nama perguruan tinggi/nama prodi dalam pilihan
form pendidikan dapat mengirimkan email ke nusantarasehat.kemkes@gmail.com dengan subjek
nama pergururan tinggi/nama prodi tidak ditemukan dan menulis isi email dengan nama
perguruan tinggi_nama prodi Contoh: Poltekkes Jakarta I_Analis Kesehatan

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 & kirim. Sebelum menyimpan data keseluruhan, pastikan data yang
diisi sudah benar dan silahkan klik tombol setuju.

C.

Cetak Kartu Pendaftaran
Setelah selesai proses pengisian form pendaftaran dan sudah klik tombol setuju, silahkan mencetak
bukti pendaftaran. (wajib cetak)

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

