
PETUNJUK PENGISIAN FORM REGISTRASI 
CPNS DEPARTEMEN  PERINDUSTRIAN R.I 2008 

 
 

Berikut ini adalah petunjuk pengisian form Registrasi Online untuk melamar menjadi 
CPNS di lingkungan Departemen Perindustrian R.I Tahun Anggaran 2008. 

 
I. DATA PRIBADI 

Pada bagian ini Anda diminta untuk memasukkan data-data pribadi Anda. 

 
a. Nama Lengkap : isi dengan nama lengkap Anda, tanpa harus disertai gelar 
b. Jenis Kelamin : pilih Jenis Kelamin Anda pada Drop Down List yang disediakan  
c. Tempat Lahir : isi dengan tempat lahir Anda 
d. Tanggal Lahir : Isilah tanggal lahir dengan memilih Drop Down List yang ada 

dengan urutan Tanggal Lahir/Bulan Lahir/Tahun Lahir 
e. Status Nikah : Pilih status pernikahan Anda 
f. Agama : Pilih pada Drop Down List yang disediakan 
g. Kewarganegaraan : Pilih pada Drop Down List yang disediakan 



h. Alamat Tinggal : Isilah kolom Alamat Tinggal Anda dengan lengkap, diantaranya 
Nama Jalan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, kode pos, dan 
propinsi 

i. Alamat E-Mail : kolom ini harus Anda isi dengan alamat e-mail Anda yang masih 
aktif, karena sistem akan memberikan kode verifikasi kepada Anda melalui  
alamat e-mail yang Anda masukkan di kolom ini. Kode verifikasi tersebut dapat 
Anda gunakan untuk mengaktifkan account Anda, sehingga Anda dapat 
mengikuti ujian OnLine. 

j. Password Login Ujian : isilah kolom ini dengan password yang akan Anda 
gunakan untuk mengikuti ujian OnLine, Anda bebas untuk menentukan password 
Anda sendiri, password ini harap Anda jaga baik-baik karena akan Anda gunakan 
untuk mengikuti ujian OnLine. Kerahasian Password Anda menjadi tanggung 
jawab Anda sendiri, oleh karena itu harap dijaga baik-baik. 

k. Ketik Ulang Password : ketik ulang pada kolom ini password yang telah Anda 
ketikkan pada kolom password di atas 

l. Nomor telepon : isi nomor telepon rumah Anda yang bisa dihubungi 
m. Nomor Handphone : isi dengan nomor Handphone Anda 
n. Nomor KTP : isi dengan nomor KTP Anda 

 
II. INFORMASI AKADEMIK 

Pada bagian ini Anda diminta untuk mengisi data-data akademik Anda. 

 
 

a. Tingkat Pendidikan : pilih tingkat pendidikan terakhir Anda dengan cara memilih 
salah satu dari Drop Down List yang ada 

b. Nama Universitas/PT(Perguruan Tinggi) : isilah dengan Nama Universitas/PT 
Anda 

c. Akreditasi : pilih Akreditasi yang dimiliki oleh Jurusan Anda di Universitas/PT 
d. Tahun Lulus : isi dengan tahun kelulusan Anda dari Universitas/PT 
e. IPK : isi dengan IPK Anda (skala 4) 
f. Nomor Ijazah : isi dengan nomor ijazah Anda 
g. Status Universitas/PT : pilih status Universitas/PT Anda 

 
III. WILAYAH VALIDASI DAN TEMPAT UJIAN 

Pada bagian ini Anda dapat memilih wilayah validasi dan tempat ujian tertulis jika Anda 
dinyatakan lulus dalam ujian OnLine. 

 



IV. UNIT KERJA YANG DIPILIH 
Pada bagian ini Anda dapat memilih unit kerja yang Anda lamar. 

 
 

Setelah semua data-data yang diperlukan pada halaman ini telah Anda isi, klik tombol 
“Selanjutnya” untuk menampilkan halaman selanjutnya. 
 
V. MEMASUKKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN 

Pada kolom kualifikasi, Anda diminta untuk mengisi kualifikasi pendidikan/jurusan 
Anda, sesuai dengan lowongan yang ada. 
 

 
 

VI. PERNYATAAN 
Pada bagian ini, Anda diminta untuk mencentang kotak kecil yang ada pada bagian 
pernyataan, dengan mencentang kotak kecil ini berarti Anda telah menyetujui 
pernyataan di sebelah kanan. 
 

 
 
 

Setelah semua data diisi, klik pada tombol “Simpan Data” untuk menampilkan halaman 
selanjutnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. CETAK BUKTI REGISTRASI 
Saat halaman ini ditampilkan, Anda harus mencetak halaman Bukti Registrasi yang 
ditampilkan ini dengan cara mencetaknya ke printer melalui browser Anda. Bukti 
registrasi ini harus Anda serahkan pada saat Anda menyerahkan dokumen-dokumen 
yang diperlukan setelah Anda dinyatakan lulus pada ujian OnLine. 
 

 
 


