PANDUAN DAFTAR ULANG PPG SM-3T ANGKATAN 2011
1. Alamat Sistem
Aplikasi daftar ulang PPG SM-3T Angkatan 2011 berlamat di http://103.23.100.51/daftar

Gambar 1. Alamat Aplikasi Daftar Ulang PPG SM-3T

2. Login Sistem
Untuk login ke dalam sistem gunakan nomor peserta sebagai username dan tanggal lahir
Anda sebagai password. Format tanggal lahir yang digunakan sebagai password adalah
ddmmyyyy. Sebagai contoh lahir pada tanggal 2 Desember 1987 maka passwordnya adalah
02121987. Lalu masukkan Captcha sesuai angka yang tertulis dibawah isian password.
Apabila tidak bisa login ke dalam sistem dengan peringatan “Username/password tidak
cocok” hubungi pengelola SM-3T LPTK yang memberangkatkan Anda dan tanyakan data
tanggal lahir Anda yang diberikan kepada TIM Dikti.

Gambar 2. Halaman Login

Setelah berhasil login maka peserta akan diarahkan kehalaman administrasi.
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Gambar 3. Halaman Utama Administrasi

Langkah pertama adalah ubah gambar profil Anda dengan cara Pilih Gambar (pastikan
gambar memiliki ukuran tinggi dan lebar yang sama) lalu klik Upload Gambar. Setelah itu
refresh browser Anda maka gambar sudah terganti.

Gunakan foto formal karena digunakan untuk formulir pendaftaran.
3. Menu Samping
Di samping kiri terdapat dua buah menu yaitu menu pengaturan dan menu peserta. Menu
pengaturan digunakan untuk mengubah nama, password dan gambar profil.
Sedangkan menu peserta digunakan untuk mengisi kuisioner dan daftar ulang.

Gambar 4. Menu Samping

Peserta tidak dapat melakukan daftar ulang sebelum selesai mengisi
kuisioner.
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4. Menu Kuisioner dan Daftar Ulang
Terdapat 6 menu kuisioner yaitu:
1. Identitas Sekolah
2. Sarpras Sekolah
3. Kondisi Sekolah
4. Keberlanjutan dan Pengamatan
5. Infrastruktur Desa
6. Validasi

Gambar 5. Menu Kuisioner dan Daftar Ulang

Isilah masing-masing menu kuisioner dengan keadaan yang sesungguhnya pada tempat
Anda diterjunkan SM-3T. Jika ada isian yg membutuhkan keterangan misalnya sarana
ibadah, berilah keterangan singkat keadaan sarana tersebut. Lalu setelah semua data terisi
lakukan validasi kuisioner dengan mengakses menu Validasi.

Gambar 6. Validasi Kuisioner

Beri tanda centang pada masing-masing item menu lalu klik valid. Setelah itu akan muncul
menu daftar ulang pada baris paling kanan atau pada baris kedua.
Jika menu daftar ulang masih tidak terlihat tutup jendela chatting Anda dengan meng-klik
tanda panah di pojok kanan bawah.
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.
Gambar 7. Menutup Jendela Chatting

5. Validasi Daftar Ulang
Isilah semua form yang ada dalam menu daftar ulang dengan data yang benar.

Gambar 8. Form Daftar Ulang

Klik simpan untuk menyimpan sementara dan masih bisa diedit. Jika klik Validasi maka Anda
tidak bisa lagi mengedit data yang telah Anda masukkan.

Gambar 9. Tombol Simpan dan Validasi Daftar Ulang
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