
Tata dan membuat Cara Mendaftar/ membuat akun peserta pada laman 

https://ppsdm.lkpp.go.id 

Dokumen yang harus disiapkan : 

1. Foto warna 3x4 

2. Surat Tugas sebagai peserta PBJ 

3. Dokumen SK  sebagai pejabat 

 

1. Buka https://ppsdm.lkpp.go.id pilih peran anda dan klik peserta pelatihan dan ujian  

 
2.Dilanjutkan klik DAFTAR 

 

 
 

DAFTAR 

https://ppsdm.lkpp.go.id/
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3.Muncul menu registrasi peserta  klik “apakah anda memnuhi kriteria pada no 2 dan 3?” pilih tidak 

dilanjutkan pengisian selanjutnya (2) profil pengguna, (3) profil detail ,(4) konfirmasi 

 

4. selanjutkan cek email saudara akan muncul dibawah ini lalu klik “ Join Cek Peserta” 

 

 
 

 



5. Masuk/ login  kembali ke menu https://ppsdm.lkpp.go.id, masukkan username dan password 

waktu mendaftar. 

6. Selanjutnya masuk beranda pilih peran anda dan klik peserta pelatihan dan ujian lalu klik:  
 Mendaftar untuk mengikuti Pelatihan Tatap Muka dan Ujian 

 

 

7.Setelah klik Mendaftar untuk mengikuti Pelatihan Tatap Muka dan Ujian, pilih jadwal Pelatihan dan 
Kegiatan PBJ menu my search  (ketik “LP3M) lalu klik DAFTAR 
 

 

Mendaftar untuk mengikuti 
Pelatihan Tatap Muka dan Ujian 

Klik DAFTAR 
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8. Selanjutnya akan tampil detail pendaftaran ujian pada web Portal PPSDM danterdapat tiga tombol 
yaitu “DAFTAR PELATIHAN” “DAFTAR UJIAN” “DAFTAR PELATIHAN DAN UJIAN”, silakan klik tombol 
“DAFTAR PELATIHAN DAN UJIAN” untuk kegiatan pelatihan dan ujian sertifikasi tingkat dasar PBJP; 

 

9. Setelah itu silakan upload surat tugas dengan sebelumnya memasukkan nomor surat tugas dan 
portofolio dibidang pengadaan yang berupa portofolio pengadaan atau sertifikat pelatihan 
pengadaan barang/jasa, klik tombol “UPLOAD” kemudian   yang akan diupload dengan klik “Unggah” 
dan setelah selesai upload klik tombol “DAFTAR”; 

 
Adapun dokumen yang harus diappload : 

1. Surat Tugas sebagai peserta PBJ 

2. Dokumen SK sebagai dekan atau wadek 2 

DAFTAR PELATIHAN 

DAFTAR UJIAN 

DAFTAR PELATIHAN & UJIAN 

KET: 

 Peserta dapat memilih 
salah satu sesuai biaya 
yang ditansfer 



 

 
 

10. Setelah semua dokumen di upload, klik daftar 

 

11. Selanjutnya panitia PBJ akan melakukan klik tombol “OVERVIEW” dan akan tampil informasi dan 
persyaratan peserta ujian, silakan klik tombol “Persyaratan Peserta” untuk melihat berkas 
persyaratan yang sudah di-upload peserta apakah sudah sesuai atau belum, jika sudah panitia  akan 
klik “SETUJU” contoh 
 

 
 

 

 

 

 



 

12. Setelah diklik setuju oleh panitia PBJ, peserta PBJ buka email dan akan muncul seperti ini: 

 

13. Tampilan setelah disetujui sebagai peserta PBJ, Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi UNIVERSITAS JEMBER Kab. Jember, Jawa Timur No. Ujian ..................... 

  


