Panduan Bagi Mahasiswa
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
FKIP - UNDANA

PANDUAN BAGI MAHASISWA

Petunjuk Pengisian Biodata Mahasiswa PPG
Langkah 1: Buka browser
Pada langkah pertama, peserta membuka browser internet, misalnya Chrome, kemudian pada bagian address bar
ketik http://ppg.undana.org/biodata (Gambar 1)

Gambar 1. Pengetikan Alamat Website di Browser Chrome

Langkah 2: Klik tombol ”Pengisian Biodata Mahasiswa PPG Undana”
Apabila halaman yang diketik benar, akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Setelah tampilan tersebut
muncul, silahkan klik tombol “Pengisian Biodata Mahasiswa PPG Undana”
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Gambar 2. Halaman Utama Website Biodata Mahasiswa PPG Undana

Langkah 3: Ketik Username, password dan Kode Pengaman
Setelah peserta mengklik tombol “Pengisian Biodata Mahasiswa PPG Undana” maka aplikasi akan membuka halaman
login seperti tampak pada Gambar 3 di bawah ini. Setelah tampilan tersebut muncul, ketik Nomor Peserta PPG pada
bagian Username, Nomor Peserta PPG pada bagian Password dan hasil penjumlahan pada bagian Kode Pengaman.
Contoh, nomor peserta PPG adalah 19241921010173, maka pada bagian username diketik: 19241921010173, pada
bagian Password diketik: 19241921010173 (tapi yang muncul adalah tanda *****). Kalau pada bagian Password anda
ketik Nomor Peserta PPG namun yang tampak adalah tanda bintang maka abaikan saja karena tujuan tanda bintang
tersebut hanya untuk alasan keamanan. Pada bagian Kode Pengaman, tampak kata: “Masukan Jumlah dari 69 + 6”.
Oleh karena itu, pada bagian kode pengaman harus diketik hasil penjumlahan dari angka 69 + 6 yaitu 75.
Selanjutnya, setelah ketiga bagian diketik, peserta harus mengklik tombol “Login” supaya dapat masuk ke dalam
system. Apabila ada kesalahan pada salah satu bagian maka akan muncul halaman Unauthorized error. Contoh
tampilan Unauthorized error tampak pada Gambar 4.
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Gambar 3 Halaman Login

Gambar 4. Unauthorized error
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Langkah 4: Klik Biodata
Bagi yang baru pertama kali masuk ke portal biodata, Anda akan mendapatkan halaman utama yang terdiri dari tiga
bagian yaitu: (i) Pengisian biodata, (ii) Cetak ulang biodata yang telah diinput, (iii) Pemasukan foto. Bagian pertama
yaitu Biodata digunakan untuk mengisi biodata mahasiswa PPG Undana, bagian kedua yaitu Cetak Ulang digunakan
untuk mencetak ulang bukti pengisian biodata sedangkan bagian ketiga Foto, digunakan untuk mengupload foto profil
atau dapat juga digunakan apabila anda ingin mengganti foto profil anda.

Gambar 5. Halaman Utama Pengisian Biodata
Klik tombol “Biodata” yang berwarna biru maka akan muncul tampilan seperti pada Gambar 6. Isilah data yang
diminta oleh system. Penjelasan mengenai jenis-jenis data yang diinput oleh peserta adalah sebagai berikut:
 Nama Lengkap (Tanpa Gelar), peserta diminta memeriksa nama yang terdapat dalam system apakah nama
tersebut sama dengan nama yang terdapat pada ijazah S1. Apabila tidak sama, peserta diminta untuk
mengubah nama yang ada di system tersebut supaya sama dengan nama yang terdapat pada ijazah S1;
 Jenis Kelamin, cukup jelas;
 Tempat Lahir, peserta diminta memeriksa tempat lahir yang terdapat dalam system apakah tempat lahir
tersebut sama dengan tempat lahir yang terdapat pada ijazah S1. Apabila tidak sama, peserta diminta untuk
mengubah tempat lahir yang ada di system tersebut supaya sama dengan tempat lahir yang terdapat pada
ijazah S1;
 Tanggal Lahir, cukup jelas;
 Jalan, cukup jelas;
 RT, cukup jelas;
 RW, cukup jelas;
 Nama Dusun, cukup jelas;
 Desa/Kelurahan, cukup jelas;
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Propinsi, cukup jelas;
Kabupaten, cukup jelas;
Kecamatan, Data kecamatan berasal dari data aplikasi PDDIKTI dimana terdapat beberapa ketidaksesuaian
seperti misalnya: Kec Hawu Mehara yang semestinya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sabu
Raijua namun dalam data ini berada pada wilayah Kabupaten Kupang. Oleh karena seluruh data PropinsiKabupaten-Kecamatan berasal dari aplikasi PDDIKTI maka peserta diharapkan mengabaikan kesalahan
tersebut;
Kode Pos, cukup jelas;
Telepon/HP, cukup jelas;
No Induk Kependudukan (NIK), cukup jelas;
No Pokok Wajib Pajak (NPWP), cukup jelas;
Agama, cukup jelas;
Email, cukup jelas;
Nama Ayah, Nama ayah tanpa gelar;
Nama Gadis Ibu Kandung, Nama gadis ibu kandung tanpa gelar merujuk pada nama ibu kandung sebelum
menikah;
Pendidikan Terakhir, cukup jelas;
Nama PT Asal S1, cukup jelas;
Nama Prodi PT Asal S1, cukup jelas;
Tahun Lulus S1, cukup jelas;
No Seri Ijazah S1, cukup jelas;
IP Kumulatif S1, cukup jelas;
No Sertifikasi Guru, hanya boleh diisi oleh peserta/alumni yang telah memiliki sertifikasi guru. Apabila
peserta tidak memiliki sertifikasi guru harap mengabaikan bagian ini;
Tanggal Sertifikasi Guru, boleh diisi oleh peserta/alumni yang telah memiliki sertifikasi guru. Apabila peserta
tidak memiliki sertifikasi guru harap mengabaikan bagian ini;
Jenis PPG, cukup jelas;
Bidang Studi PPG, cukup jelas;
Tanggal Masuk PPG, bagi peserta daring tanggal masuk PPG adalah tanggal dimulai aktifitas daring;
Lokasi Kegiatan SM3T (Khusus bagi mahasiswa/alumni SM3T), cukup jelas;
Data Instansi (Khusus bagi yang sudah bekerja), cukup jelas;
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Gambar 6. Halaman Biodata

Gambar 6. Halaman Biodata (Lanjutan)
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Setelah selesai mengisi data maka klik tombol Simpan yang berwarna biru. Jika berhasil maka akan muncul pesan
seperti tampak pada Gambar 7.

Gambar 7. Pesan Input Biodata Sukses

Apabila peserta mengklik tombol OK, muncul form untuk mengupload foto profil peserta seperti tampak pada
Gambar 8 di bawah ini.

Gambar 8. Upload Foto
Klik tombol “Choose File” kemudian pilih foto berformat JPG yang berukuran maksimal 100 KB. Langkah selanjutnya
adalah klik tombol “Upload”. Apabila foto profil berhasil disimpan maka muncul pesan sukses seperti Gambar 9.
Apabila peserta mengklik tombol “OK” maka akan muncul bukti hasil pengisian biodata seperti yang tampak pada
Gambar 10.
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Gambar 9. Pesan Upload Foto Sukses

Gambar 10. Bukti Hasil Pengisian Biodata
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