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pada browser di android anda
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Tata cara registrasi online

Ketik alamat 



2Informasi umum tentang kegiatan 
awal calon siswa

Berisi tata tertib dan informasi umum selama 
menjadi siswa di pusdikmin

Berisi tata cara pengisian registrasi online

Formulir registrasi online yang wajib 
diisi oleh calon siswa

Untuk mengecek apakah input data online 
anda sudah masuk atau belum, silahkan anda 

cek di link ini



Pada menu utama pilih

“Formulir” kemudian “Registrasi”, silahkan anda pilih 

link Formulir Registrasi sesuai Dikbangspes/ Diklat Pim/ 

Latsar yang diikuti.
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Setelah anda meng-klik menu

“Registrasi” scroll kebawah dan

silahkan anda pilih link formulir yang

berupa nama Dikbangspes/ Diklat

Pim/ Latsar yang anda ikuti.

NB:

CONTENT JENIS PENDIDIKAN BISA BERUBAH SESUAI DENGAN JENIS

PENDIDIKAN YANG AKAN DILAKSANAKAN.



Setelah di klik link formulir

sesuai Dikbangspes/ Diklat

Pim/ Latsar yang akan diikuti,

silahkan anda isi form tersebut

dengan benar dan lengkap,

semua kolom formulir harus

diisi agar bisa di submit/kirim.
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Jika anda belum bisa submit/kirim berarti ada kolom formulir yang belum terisi dengan lengkap/ beri tanda 

“X” jika kolom tersebut memang tidak ada isinya, kemudian silahkan anda lengkapi dan coba klik 

submit/kirim kembali. Jika sudah terekam maka akan muncul respon “Tanggapan anda telah terekam”
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Jika dalam pengisian formulir terdapat kesalahan maka silahkan anda klik link “edit tanggapan 
anda” maka ada akan kembali ke halaman yang telah anda isi, namun jika anda mengedit formulir 

yang telah ada isi, maka dikhawatirkan orang lain juga akan bisa mengedit formulir anda. Jadi 

sebaiknya anda pilih “isi respon baru” dengan resiko anda harus mengisi formulir kosong, oleh 

sebab itu sebaiknya sebelum anda klik submit/kirim pastikan terlebih dahulu anda mengisi 

formulir dengan data yang benar.
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Untuk mengecek apakah data anda sudah

masuk atau belum silahkan anda klik link

“cek data siswa” sesuai Dikbangspes/

Diklatpim/ Latsar yang anda ikuti,

Caranya:

silahkan masuk lagi ke browser kemudian

ketik minsisonline.wordpress.com

kemudian pada menu utama klik “Cek Data

Siswa” pilih Dasis sesuai pendidikan yang

anda ikuti maka akan tampil speadsheet

berisi data anda.


