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SMILE 05
PUKP 5 SEMARANG
A.

Membuka Halaman WEB
Untuk dapat melakukan pendaftaran TRB pada aplikasi smile 05 , silahkan ketik pada

address bar browser anda alamat berikut : http://smile.pip-semarang.ac.id. Maka akan muncul
tampilan sebagai berikut :

Gambar 1. Halaman Home SMILE 05

B.

Registrasi Akun
Untuk dapat melakukan pendaftaran ujian TRB, anda harus mempunyai akun terlebih

dahulu. Registrasi Akun dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol “SIGN UP” pada bagian
kanan atas halaman web seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 2. Tombol “SIGN UP”
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Kemudian isikan Seaferer ID, Nama, Username, dan Password pada form
Registrasi. Disarankan untuk mencatat username, password tersebut karena juga akan
digunakan saat ujian di PUKP 5 Semarang.

Gambar 3. Form Registrasi

Isikan semua form registrasi, kemudian klik tombol register di bagian bawah
form registrasi.

Gambar 4. Tombol Registrasi

C.

Login
Apabila anda sudah mempunyai akun, anda dapat melakukan pendaftaran dengan
cara mengklik tombol “LOGIN” di sebelah kanan atas halaman web dan disebelah tombol
“SIGN UP” seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 5. Menu Login
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Isikan Username dan Password akun yang sudah anda daftarkan.

Gambar 6. Form Login

Kemudian klik tombol “LOGIN”

Gambar 7. Tombol Login

D.

Dashboard
Ketika anda sudah berhasil melakukan login, maka anda akan diarahkan ke halaman
dashboard akun anda. Halaman ini akan menampilkan informasi tentang akun anda dan
juga informasi dari ujian yang telah anda daftarkan. Berikut adalah tampilan dari halaman
dashboard :

Gambar 8. Tampilan Dashboard
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E. Pendaftaran
Menu pendaftaran adalah menu yang akan anda gunakan untuk melakukan pendaftaran
TRB. Untuk dapat mengakses menu ini anda diharuskan untuk melakukan login terlebih dahulu.
Menu ini dapat diakses dengan mengklik Tab “PENDAFTARAN” pada bagian atas halaman web.

Gambar 9. Menu Pendaftaran

Setelah itu akan muncul pilihan periode ujian yang akan dilaksanakan. Anda akan dapat
mendaftar ujian apabila kuota ujian masih belum penuh.

Gambar 10. Daftar Periode Ujian

Pilih periode yang anda inginkan dengan cara klik tombol pilih di sebelah kanan tabel seperti
pada gambar di bawah ini :

Gambar 11. Tombol Pilih Periode Ujian

Kemudian isikan formulir pendaftaran yang sudah disediakan dan check list persyaratan,
seperti pada gambar di bawah ini :
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Gambar 12. Formulir Pendaftaran

Lalu klik tombol “Daftar” apabila data yang diisikan sudah sesuai. Dan tombol “Batal” apabila
ingin membatalkan pendaftaran ujian.

Gambar 13. Tombol Daftar dan Batal
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Apabila pendaftaran berhasil, maka pada tampilan dashboard anda akan muncul informasil
pendaftaran ujian sudah anda daftarkan.

Gambar 14. Dashboard Belum Membayar

Dan jika anda sudah membayar pendaftaran ujian, maka admin akan mengganti status bayar
menjadi “Sudah membayar”. Dengan demikian anda dapat mencetak kartu ujian anda.

Gambar 15. Dashboard Sudah Membayar

Klik tombol printer seperti pada gambar di atas untuk mencetak kartu ujian.

Gambar 16. Cetak Kartu Ujian
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F. Pengumuman
Menu pengumuman digunakan untuk melihat hasil ujian TRB. Anda dapat mengakses
menu pengumuman dengan cara mengklik Tab “PENGUMUMAN”. Berikut ini adalah tampilan
dari halaman pengumuman.

Gambar 17. Halaman Pengumuman

Apabila anda ingin mendownload hasil ujian, anda dapat mengklik tombol download seperti
pada gambar di bawah ini :

Gambar 18. Tombol Download
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