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REGISTRASI DAN AKTIFASI USER
1. Calon peserta diklat yang belum mempunyai user di PIP Diklat System dapat mengakses portal
web PIP Diklat System dengan alamat url : https://diklat.pipmakassar.ac.id
2. Pilih menu Pendaftaran untuk memulai proses registrasi/pendaftaran user
3. Masukkan nomor KTP, nama lengkap, tempat tanggal Lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung,
kewarganegaraan dan nomor telpon/hp pada form Data Personal. Semua field wajib untuk diisi
secara lengkap.
4. Masukkan data alamat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, RT/RW dan kode
pos pada form Data Domisili. Semua field juga wajib untuk diisi secara lengkap.
5. Masukkan alamat email, password dan konfirmasi pasword pada form Data Login.
6. Alamat email yang dimasukkan adalah alamat email yang masih aktif dan dapat diakses oleh
calon peserta, di karenakan semua informasi, status diklat, dan aktifasi user akan dikirimkan
melalui alamat email tersebut.
7. Alamat email yang dimasukkan juga berfungsi sebagai UserID untuk login di portal web PIP
Diklat System.
8. Pastikan password dan konfirmasi password yang dimasukkan itu sama.
9. Masukkan captcha sesuai gambar yang tampil pada kolom yang disediakan.
10. Klik tombol daftar pada panel bagian bawah untuk proses pendaftaran. Jika terdapat data yang
tidak sesuai maka system akan memberikan pesan kesalahan.
11. Setelah pendaftaran sukses maka akan tampil seperti gambar berikut.

12. Peserta dapat langsung melakukan aktifasi user sekaligus untuk memvalidasi email dengan cara
mengecek email yang dikirimkan dari portal web PIP Diklat System.
13. Klik link aktifasi yang terdapat dalam konten email :
https://diklat.pipmakassar.ac.id/ValidasiReg?RegID=01234567890abcdefghijkl

14. Jika aktifasi user sukses akan tampil seperti gambar berikut :

15. Setelah aktifasi user, peserta juga akan memperoleh email yang berupa pemberitahuan tentang
user peserta yang sudah aktif, sekaligus menginformasikan nomor Virtual Account yang akan
digunakan peserta untuk proses pembayaran.
16. Nomor Virtual Account tersebut masih dalam keadaan tidak aktif, sampai peserta memperoleh
email dari bagian Administrasi PIP Makassar yang menginformasikan bahwa Virtual Account
telah aktif dan bisa digunakan.
17. Status Nomor Virtual Account juga dapat dilihat melalui dashboad peserta setelah login di portal
PIP Diklat System.
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