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PANDUAN OPERASIONAL SISTEM 

PENYARINGAN PERANGKAT DESA 

DI KABUPATEN GROBOGAN 

 

( BAGI PENDAFTAR ) 

 

A. ALUR 
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B. PENGOPERASIAN SISTEM PENDAFTARAN 

Sistem informasi pendaftaran bagi pelamar/pendaftar perangkat desa dapat diakses melalui 

laman https://seleksiperangkatdesa.polines.ac.id dengan menggunakan browser 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, dan yang lainya. 

Tahapan operasionalnya adalah sebagai berikut : 

a. buka browser yang akan digunakan untuk mengakses sistem informasi pendaftaran. 

b. masukan alamat laman akses sistem, https://seleksiperangkatdesa.polines.ac.id 

sehingga akan tampil seperti gambar berikut : 

 

Gambar 1. Halaman utama laman pendaftaran perangkat desa 

 

pada alan tersebut terdapat berbagai informasi mengenai jadwal pelaksanaan 

pendaftaran s.d. ujian, persyaratan, Materi Ujian, Formasi yang dibuka, alur 

pendaftaran, dan menu untuk login. 

 

c. Sebelum melakukan pendaftaran s.d. pemutakhiran data diri, dan mengikuti ujian 

penyaringan, pendaftar wajib mengetahui detail Alur pendaftaran bagi pendaftar yaitu 

sebagai berikut : 

https://seleksiperangkatdesa.polines.ac.id/
https://seleksiperangkatdesa.polines.ac.id/panitia
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d. Setelah pendaftar mendapatkan Akun dari Panitia Desa, maka pendaftar wajib login ke 

sistem dan melakukan pemutakhiran data (melengkapi data diri) pada sistem seleksi 

perangkat desa tersebut. yaitu dengan cara menekan menu Login yang berada pada 

menu bagian atas atau kanan sistem. 

 

Gambar 2. Halaman Login pendaftar 

 

e. masukan Nomor Induk Kependudkan (NIK) dan kata sandi yang telah diberikan oleh 

panitia Desa kepada masing-masing pendaftar, kemudian tekan tombol Login. 

 

f. Setelah berhasil login, maka dashboard sistem pendaftar akan terbuka, seperti gambar 

berikut : 
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Gambar 3. Halaman Dashboard Pendaftar 

 

g. Terdapat 6 menu utama yang ada pada sistem dengan hak akses yang diberikan pada 

admin desa yaitu menu : 

1. Dashboard, menu ini digunakan sebagai halaman awal yang berisi menu-menu 

utama.  

2. Biodata, menu ini digunakan untuk melihat dan melengkapi datadiri  pendaftar; 

3. Kirim Data, menu ini digunakan untuk melakukan Finalisasi data diri yang telah 

dimasukan pendaftar; 

4. Cetak Kartu Peserta, menu ini digunakan untuk mencetak kartu peserta ujian 

penyaringan. 

5. Ubah Password, menu ini digunakan untuk mengubah password yang diberikan 

oleh panitia desa menjadi password baru oleh pendaftar; 

6. Logout, menu ini digunakan untuk keluar dari sistem jika sistem telah selesai 

digunakan. 

 

h. Melengkapi Data Diri Pendaftar 

untuk melengkapi data diri pendaftar (Biodata), yaitu dengan cara menekan menu 

Biodata yang berada pada sisi kiri sistem atau menekan tombol Isi Biodata yang berada 

pada menu Dashboard. 
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Gambar 4. Tampilan Bagian menu Melengkapi Data Diri pada dashboard. 

 

 Perhatikan progress kelengkapan data yang dimasukan (dalam persen) pada bagian 

tersebut. jika semua data telah dimasukan, maka progressnya adalah 100%. 

 tekan tombol Isi Biodata. sehingga akan tampil halaman pengisian kelengkapan 

data diri seperti berikut : 
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Gambar 5. Halaman pengisisn data diri pendaftar 

 

Data yang harus dimutakhirkan/dimasukan oleh pendaftar adalah : 

1. Nama Lengkap  

2. NIK (Nomor KTP) 

3. Tempat dan Tanggal Lahir 

4. Jenis Kelamin 

5. Agama 

6. Alamat Sesuai dengan KTP 

7. Telepon 

8. Pendidikan Terakhir (Jenjang, Nama Sekolah/PT, Nomor Ijazah/STTB, 

Tahun Lulus) 

9. Data orang tua kandung (Nama Ayah dan Ibu) 

10. file Pasfoto dan KTP. 

 

 Setelah semua data dimasukan / diunggah (foto dan KTP), tekan tombol 

 agar data yang telah dimasukan tersimpan ke sistem. 

  

 Jika data berhasil disimpan, maka akan tampil informasi penyimpanan data seperti 

berikut: 
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Gambar 6. Informasi penyimpanan data diri peserta 

 

 Foto dan progress kelengkapan data akan berubah sesuai dengan kelengkapan 

datanya. seperti gambar berikut : 

 

Gambar 7. Tampilan Bagian menu Melengkapi Data Diri pada dashboard. 

i. Mengirimkan Data (Finalisasi Data) 

Setelah progress kelengkapan data mencapai 100%, dan semua data yang dimasukan 

sudah dianggap benar maka data data dapat difinalisaikan (Kirim Data), yaitu melalui 

menu Kirim Data pada menu sisi kiri sistem atau pada bagian Mengirim Data Final 

pada menu Dashboard. 

 

Gambar 8. Tampilan Bagian menu Mengirim Data Final pada dashboard. 

 

untuk mengirim data, tekan tombol  sehingga akan tampil informasi 

pengiriman data (Finalisasi data) seperti berikut: 
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Gambar 9. Informasi pengiriman data (finalisasi data) pendaftar 

 

dan status/keterangan pada bagian Data Final akan berubah menjadi Sukses Dikirim 

seperti gambar berikut : 

 

Gambar 10. Tampilan Bagian menu Mengirim Data Final pada dashboard. 

 

Peringatan! 

 Setelah melakukan Kirim Data, maka pendaftar tidak dapat melakukan 

ubah data diri kembali (data sudah Difinalisasi) 

 jika peserta tidak melakukan kirim data, maka peserta tidak dapat 

mencetak kartu peserta ujian penyaringan. 

 

j. Mencetak Kartu Peserta Ujian Penyaringan 

Kartu peserta ujian penyaringan dapat dicetak  pada waktu yang telah ditentukan (sesuai 

jadwal) yaitu dengan cara melalui menu Cetak Kartu Peserta pada menu sisi kiri 

sistem atau melalui tombol Cetak Kartu Peserta pada dashboard. 

 

Gambar 11. Tampilan Bagian menu Cetak Kartu Peserta Ujian Penyaringan  pada 

dashboard. 

 

untuk mencetak, tekan tombol  sehingga akan tampil cetakan kartu 

peserta  ujian penyaringan seperti berikut: 
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Gambar 11. Tampilan kartu peserta ujian penyaringan. 

 

k. Keluar Dari Sistem 

Untuk mengakhiri akses ke sistem seleksi perangkat desa, lakukan Logout dari sistem 

untuk menjaga keamanan data di Sistem dari potensi penyalahgunaan akses oleh pihat 

yang tidak mempunyai hak akses ke sistem yaitu dengan cara menekan menu Logout. 

 

                                                                               Semarang , 23 April 2021 

                                                                               Panitia Polines 


