PANDUAN PENERIMAAN PESERTA SOSIALISASI

JAKARTA,

2021

USER MANUAL UNTUK CALON PESERTA
A.

Petunjuk Pengisian Form
Sistem pengisian data calon peserta Sosialisasi Pemantapan Nilai-Nilai
Kebangsaan Lemhannas ini bertujuan untuk memungkinkan semua peserta
kegiatan Sosialisasi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI untuk
mengisi data dirinya selengkap mungkin, untuk dapat digunakan sebagai
sumber data sistem yang terintegrasi ke dalam server Lemhannas RI.
Dalam pengisian form peserta ada beberapa yang harus diperhatikan:
1.

Pengisian form menggunakan huruf kapital di awal kata, contoh:
Mohammad Rozi Keevanza Nasution.

2.

Form dengan tanda (*) wajib diisi.

3.

Untuk pengisian kalimat dengan singkatan menggunakan huruf kapital,
contoh: PNS.

B.

Menjalankan Aplikasi
1.

Sistem

pendaftaran

peserta

Sosialisasi

Pemantapan

Nilai-Nilai

Kebangsaan Lemhannas menggunakan fasilitas web browser. Untuk
menjalankan web browser, akses terlebih dahulu Google Chrome, Mozilla
Firefox, Safari atau program web browser yang biasa digunakan pada
komputer/laptop/handphone masing-masing.

Gambar B.1 Ikon Google Chrome dan Mozilla Firefox pada desktop

2.

Setelah mengakses browser maka akan keluar tampilan halaman default
dari web browser tersebut lalu ketikkan alamat aplikasi E-Taplai di link url
https://etaplai.lemhannas.go.id/

Gambar B.2 Tampilan address bar

3.

Setelah alamat dimasukkan, muncul halaman depan aplikasi E-Taplai
yang di dalamnya terdapat link akses menuju PENERIMAAN PESERTA
S
O
S
I
A
L
I
S
A
S
I

s
eperti berikut:
Gambar B.3 Halaman utama aplikasi E-Taplai

4.

Scroll down atau gulir halaman ke bawah dan temukan kotak berisi info
PENERIMAAN PESERTA SOSIALISASI di pojok kanan bawah lalu klik
bagian tersebut sesuai kegiatan yang akan diikuti.

G

Gambar B.4 Halaman kotak info aplikasi PENERIMAAN PESERTA SOSIALISASI

5.

Setelah meng-klik gambar di atas, maka tampilan yang akan muncul
adalah seperti berikut:

Gambar B.5 Tampilan halaman form PENERIMAAN PESERTA SOSIALISASI

C.

Pengisian Form PENERIMAAN PESERTA SOSIALISASI
Data seputar identitas yang perlu diisi dalam beberapa kotak informasi sebagai
berikut:
1.

Pengisian nama lengkap beserta gelar (jika ada) wajib diisi karena diberi
keterangan ikon (*) Contoh: Mohammad Rozi Keevanza Nasution,
S.Kom., M.Sc.

Gambar C.1 Kotak informasi nama lengkap beserta gelar

2.

Pengisian nama panggilan wajib diisi karena diberi keterangan ikon (*)
Contoh: Rozi

Gambar C.2 Kotak informasi nama panggilan

3.

Pengisian data jenis kelamin dengan mengklik kolom pick an option
kemudian akan muncul pilihan jenis kelamin perempuan atau laki-laki.

Gambar C.3 Kotak informasi pilihan jenis kelamin

4.

Pengisian tempat lahir dengan memasukkan nama kota, provinsi dan
negara tempat lahir. Contoh: Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

Gambar C.4 Kotak informasi tempat lahir

5.

Pengisian tanggal lahir dengan memasukkan informasi lengkap mengenai
tanggal, bulan dan tahun lahir berupa angka. Contoh: 04-09-1982

Gambar C.5 Kotak informasi tanggal lahir

6.

Pengisian usia dengan menggunakan angka. Contoh: 38

Gambar C.6 Kotak informasi usia

7.

Pengisian data agama dengan meng-klik kolom pick an option kemudian
akan muncul beberapa pilihan agama, sesuaikan dengan agama yang
dianut.

Gambar C.7 Kotak informasi agama

8.

Pengisian alamat tempat tinggal lengkap dengan mengisikan nama jalan
serta

RT/RW,

kelurahan/desa,

kecamatan,

kabupaten/kota hingga

provinsi di masing-masing kotak . Walaupun tidak terdapat keterangan (*)
diharapkan untuk tetap mengisi setiap kolom tersebut.

Gambar C.8 Kotak informasi alamat tempat tinggal

9.

Pengisian nomor handphone, contoh 081315133222

Gambar C.9 Kotak informasi nomor handphone

10. Pengisian alamat email lengkap pribadi, contoh: contohemail@gmail.com

Gambar C.10 Kotak informasi alamat email

11. Pengisian data pekerjaan dengan meng-klik kolom pick an option
kemudian akan muncul beberapa pilihan pekerjaan, sesuaikan dengan
profesi saat ini.

Gambar C.11 Kotak informasi pekerjaan

12. Pengisian NIK (Nomor Induk Kependudukan) wajib diisi karena bertanda
(*) dengan angka.

Gambar C.12 Kotak Informasi Nomor Identitas

13. Pengisian pangkat/golongan. Contoh: Penata (III/c)

Gambar C.13 Kotak Informasi pangkat/golongan

14. Pengisian informasi jabatan. Contoh: Kasi Ren Sosialisasi Ditsosmed

Gambar C.14 Kotak informasi jabatan

15. Pengisian asal instansi. Contoh: Lemhannas RI

Gambar C.15 Kotak informasi instansi

16. Pengisian alamat instansi dan nomor telepon instansi. Contoh : Jl. Medan
Merdeka Selatan No.10. (021) 3831010

Gambar C.16 Kotak informasi alamat dan nomor telepon instansi

17. Pengisian data pendidikan terakhir dengan meng-klik kolom pick an
option kemudian akan muncul beberapa pilihan pendidikan, sesuaikan
dengan pendidikan terakhir yang ditempuh.

Gambar C.17 Kotak informasi pendidikan terakhir

18. Pengisian data status kepesertaan dengan meng-klik kolom pick an
option kemudian akan muncul beberapa pilihan status kepesertaan yang
pernah diikuti di Lemhannas RI, kemudian sesuaikan.

Gambar C.18 Kotak informasi status kepesertaan

19. Pengisian motivasi mengikuti kegiatan.

Gambar C.19 Kotak informasi motivasi mengikuti kegiatan

20. Langkah terakhir setelah pengisian seluruh data adalah meng-klik submit
di pojok kanan bawah. Proses pengisian data selesai.

Gambar C.20 Letak “Submit” untuk menyelesaikan tahapan pengisian

21. Setelah tahapan dilakukan maka calon peserta telah berhasil mengisi.

Gambar C.21 Halaman telah berhasil menmasukkan data dan informasi peserta

