MANUAL BOOK
PENDAFTARAN ONLINE TRB

A. Alur Pendaftaran Online TRB

B. Membuka Halaman Website
Untuk dapat melakukan pendaftaran TRB, silahkan ketik pada address bar browser
anda alamat website STIP Jakarta : http://stipjakarta.dephub.go.id/, kemudian carikan
menu di arah mata angin yaitu “TRB ONLINE” seperti contoh gambar dibawah ini :

Klik menu
diatas

C. Registrasi Akun
Berikut ini adalah halaman awal tampilan beranda Sistem Pendaftaran Online TRB
STIP Jakarta. Untuk bisa melakukan pendaftaran online, maka peserta wajib membuat
account user sistem pada menu “AKUN” dan pilih “DAFTAR”, seperti contoh gambar
berikut ini :

Sehingga akan tampil Form Registrasi, sebagai berikut ini :

Kemudian isikan Seafearer ID, nama, Username, dan Password pada Form Registrasi.
Disarankan untuk mencatat username dan password tersebut karena nantinya akan
digunakan saat ujian di PUKP.
D. Login
Apabila anda sudah berhasil registrasi account maka bisa melanjutkan proses
pendaftaran dengan LOGIN pada sistem pendafartan online TRB. Seperti gambar di
bawah ini :
Pilih menu “AKUN” dan klik “MASUK/LOGIN”

Sehingga tampil halaman LOGIN, maka inputlah “USERNAME” dan “PASSWORD” yang
telah didaftarkan pada form Registrasi.

E. Dashboard
Ketika anda sudah berhasil 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 ini tampilan halaman dashboard
peserta :

F. Upload Berkas Pendaftaran
Jika anda berhasil untuk LOGIN, maka langkah pertama sebelum memilih periode ujian
adalah melakukan Upload Berkas. Pada halaman DASHBOARD ada menu “Berkas
Pendaftaran”. Pilihlah tombol upload agar pada setiap berkas.

Form upload berkas seperti dibawah ini. Silahkan choose file dan klik tombol “UPLOAD”.

Pastikan

bahwa

ada

“info”

berkas berhasil diuplaod seperti
disampin gini.

G. Pendaftaran
Pada halaman utama di bagian atas terdapat menu “Pendaftaran”, anda dapat daftar
ujian TRB dengan memilih salah satu periode yang dibuka.

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

Klik tombol
“PILIH:

Sehingga akan tampil form daftar pada periode ujian yang telah dipilih , sepeti dibawah
ini :

Jika berhasil daftar akan tampil Formulir Pembayaran, seperti di bawah ini :

Silahkan melakukan
pembayaran ke
bank menggunakan
VA (Virtual Account)

“Pembayaran ujian TRB menggunakan VA (Virtual Account) dapat dibayarkan melalui
Teller BANK, ATM, Internet Banking, dan Mobile Banking.”
H. Monitoring Status Pembayaran
Setelah anda bayar biaya ujian maka silahkan melakukan cek “Status Bayar” Sistem
Pendaftaran TRB online dengan login. Pada dashboard klik menu “Data Pendaftaran”,
maka akan tampil data pendaftaran ujian yang pernah ada pilih, seperti contoh berikut
ini :

Note: jika status pembayaran masih tertulis “belum bayar”, itu tandanya masih dalam
proses verifikasi admin.

Namun jika status bayar berwarna biru “SUDAH BAYAR”, seperti contoh gambar
dibawah ini :

I. Cetak Kartu Ujian
Jika anda sudah berhasil daftar ujian TRB pada salah satu periode ujian dan status
pembayaran anda pun “sudah bayar”, maka silahkan untuk melakukan cetak kartu pada
icon “print”, seperti gambar di bawah ini :

Maka secara otomatis kartu ujian akan tampil dan siap untuk dicetak.

*Note : Silahkan untuk mencetak “KARTU UJIAN”, dan ketika mengikuti ujian wajib
dibawa beserta KTP Asli untuk dapat diverifikasi oleh panitian ujian.
J. Pengumuman Hasil Ujian TRB
Apabila anda sudah melakukan ujian TRB, maka hasil pengumuman dapat diakses secara
online melalui link : http://pasca-prala.stipjakarta.ac.id/stip-jakarta/pengumuman

Klik Tombol
“DOWNLOAD”

