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1. Pengantar
Dokumen ini dibuat sebagai pedoman bagi peserta program Pendidikan Profesi Guru Prajab

maupun Daljab dalam melakukan proses lapor diri. Panduan ini membahas secara detail

tahap-tahap melakukan penandatanganan dokumen.

2. Prasyarat
Untuk melakukan proses lapor diri, pastikan data diri Anda pada SIMPKB sudah benar. Mohon

pastikan data berikut sudah benar:

No Data
1 Nama
2 NIK
3 Jenis Kelamin
4 Email
5 Nomor Handphone
6 Tempat & Tanggal Lahir



7 NPWP
8 Alamat
9 Kota
10 Provinsi

Jika terdapat kesalahan pada data Anda, silahkan hubungi admin SIMPKB untuk melakukan

perubahan data.

Anda juga harus menyiapkan foto KTP dalam bentuk .PDF atau .JPG atau .JPEG atau .PNG

dengan maksimal ukuran file sebesar 1MB. Selain itu, untuk penandatanganan Anda harus

mengakses website dengan menggunakan laptop yang memiliki fitur kamera (bukan melalui

HP).

3. Mutakhirkan Data
1. Mahasiswa PPG login dan mengakses menu Berkas PKS 2022 pada SIMPKB-PPG.

2. Mahasiswa PPG klik tombol Mutakhirkan Data untuk memastikan alamat email dan nomor HP

yang benar.



3. Mahasiswa PPG menginputkan alamat email dan nomor HP yang aktif.

4. Setelah tersimpan, muncul notifikasi agar mahasiswa PPG mengakses email.



5. Mahasiswa PPG mengakses email verifikasi dan melakukan proses verifikasi email melalui tautan

yang terkirim.

6. Setelah berhasil verifikasi email, sistem menampilkan tautan ke aplikasi.



7. Mahasiswa PPG mengakses aplikasi e-PKS melalui tombol yang tersedia.

4. Verifikasi Email EPKS
1. Setelah user klik tombol “Menuju App EPKS”, sistem akan menampilkan halaman konfirmasi

untuk lanjut ke layanan EPKS. Selanjutnya user klik tombol Lanjut



2. Sistem akan menampilkan email yang akan dikirimi email validasi. Pastikan email yang tampil

adalah email yang benar, aktif dan dapat diakses.

3. Jika email sudah benar, silahkan membaca dan menyetujui ketentuan dari Peruri CA dengan

mencentang ticked box.



Jika email belum sesuai atau ingin melakukan perubahan data email, silahkan hubungi admin

SIMPKB untuk melakukan perubahan data.

4. Klik tombol Verifikasi.

Sistem akan mengirimkan pesan validasi akun ke email yang tertera di text box.



5. Silahkan periksa email anda melalui browser (Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox) atau

aplikasi email (Gmail) Anda.

a. Buka browser Anda, masuk ke halaman https://mail.google.com/

b. Masukkan alamat email Anda.

c. Masukkan password email Anda.

d. Klik menu Kotak Masuk (Inbox), periksa email dengan Subjek Verifikasi Akun E-PKS. Atau

anda dapat melakukan pencarian pada text box pencarian seperti terlihat pada gambar

dibawah ini.

e. Klik email dan pesan akan terlihat seperti gambar berikut.

f. Klik tombol Aktivasi Akun E-PKS.

https://mail.google.com/


g. Akun anda telah berhasil diaktivasi. Selanjutnya halaman syarat & ketentuan sistem

E-PKS akan tampil. Anda hanya perlu membaca dan menyetujui dengan cara

mencentang ticked box, kemudian klik Selanjutnya

5. Konfirmasi Kelengkapan Data
Halaman akan menampilkan data profil Anda untuk Anda dapat memastikan kembali kesesuaian data.

Jika data diri telah sesuai, centang ticked boxed dan klik tombol Sudah Sesuai.



6. Unggah KTP
Selanjutnya, siapkan foto/file KTP Anda pada device/laptop Anda. File harus berbentuk .PDF atau .JPG

atau .JPEG atau .PNG dengan maksimal ukuran file 1MB. Harap perhatikan dan patuhi pesan yang

ditampilkan demi kelancaran proses penandatanganan.



Unggah KTP Anda dengan mengklik link cari.

Pada kotak dialog yang muncul, cari dan pilih file KTP yang Anda telah disiapkan sebelumnya, kemudian

klik OK.

Klik Unggah.



7. Verifikasi Nomor HP
Setelah melakukan upload KTP,  Anda harus melakukan verifikasi nomor handphone. Pastikan nomor

handphone Anda aktif dan handphone sedang berada di dekat Anda karena sistem akan segera

mengirimkan pesan OTP ke nomor handphone Anda.

Catatan : Nomor Handphone yang akan Anda verifikasi pada tahap ini, akan digunakan sampai

proses penandatanganan selesai. Pastikan nomor tetap aktif dan tidak mengganti nomor

handphone sampai dokumen-dokumen Anda selesai ditandatangani.

Sistem akan menampilkan jendela notifikasi bahwa handphone harus berada di dekat user.

a. Jika nomor handphone Anda sudah sesuai, centang ticked box dan klik tombol Verifikasi



b. Jika nomor Anda belum sesuai, atau jika Anda ingin mengubah nomor handphone Anda,

Silahkan hubungi admin SIMPKB

c. Segera periksa SMS OTP yang dikirimkan oleh PERURI.

d. Masukkan kode OTP yang terdapat pada SMS ke sistem E-PKS sebelum melewati batas waktu.



e. Jika batas waktu untuk memasukkan OTP sudah habis, link untuk mendapatkan OTP selanjutnya

akan muncul. Mohon pastikan Anda dapat benar-benar dapat mengakses OTP sebelum

meng-klik Link Kirim Ulang OTP.

f. Ulangi tahap C

g. Pastikan Anda memasukkan kode OTP dengan benar. Jika Anda melakukan kesalahan dalam

memasukkan kode OTP, maka anda tidak bisa melanjutkan verifikasi, silahkan hubungi admin

help center EPKS.



8. E-KYC
E-KYC merupakan proses perekaman wajah secara langsung untuk dapat di analisa biometriknya.

Mohon pastikan Anda tidak menggunakan aksesoris apapun pada wajah. (Misal: kacamata).

Sebelum mulai merekam, pastikan komputer/laptop Anda bisa mengakses kamera dengan cara

klik icon video di sebelah kanan url Anda.

a. Baca dan ikuti instruksi untuk melakukan video verifikasi. Jika Anda telah siap, klik

tombol Mulai Merekam. Ketika perekaman dimulai, ikuti instruksi yang ada di layar

perekaman, seperti:



Kedipkan mata Anda; Kedipkan mata Anda sekali lagi; Buka mulut Anda; Tutup Mulut

Anda;

b. Anda dapat memutar hasil perekaman video Anda.

c. Jika video sudah jelas dan sesuai instruksi, klik Unggah untuk mengirimkan video

perekaman.

d. Jika video masih buram dan tidak sesuai instruksi, klik Ulangi untuk mengulangi

perekaman wajah



9. Status Pengguna
Setelah E-KYC selesai, sistem akan menampilkan Dashboard status pengguna dan akan

diperbaharui secara berkala. Proses validasi membutuhkan waktu, mohon periksa secara berkala

status verifikasi Anda.

Jika verifikasi Anda telah berhasil, status verifikasi  identitas akan berubah menjadi hijau dan

Anda dapat melanjutkan ke proses pembayaran dengan meng-klik tombol Tandatangani PKS,

Kwitansi, Pakta Integritas.



10. Pembayaran
Sebelum melakukan pembayaran, sistem akan menampilkan preview dokumen yang akan

ditandatangani yaitu dokumen PKS, Kwitansi dan Pakta Integritas. Bacalah dokumen terlebih

dahulu untuk memastikan isi dokumen (penulisan nama, kelengkapan dokumen, dll)  sudah

sesuai.

a. Jika sudah sesuai, centang tick-box dan klik Lanjut ke Pembayaran dan Tandatangan.



b. Pilih metode pembayaran yang Anda inginkan, lalu klik Lanjut Pembayaran.

c. Jika Anda memilih metode pembayaran menggunakan QRIS, silahkan scan scan QR yang muncul

menggunakan aplikasi pembayaran Anda.

d. Jika Anda memilih metode pembayaran menggunakan Virtual Account, maka nomor rekening

Bank yang dipilih akan ditampilkan. Silahkan lakukan pembayaran sebelum nomor virtual

account expired.



e. Setelah memilih metode pembayaran, user akan menerima ‘invoice’ sebagai bukti tagihan.

f. Setelah user melakukan pembayaran, user akan menerima email ‘receipt’ sebagai bukti

pembayaran berhasil dilakukan. Silahkan cek email Anda.



g. Selanjutnya, klik tombol Konfirmasi Pembayaran dan pembayaran Anda sudah berhasil.

h. Klik Lanjut Tandatangan untuk melanjutkan proses selanjutnya.



i. Setelah user klik tombol lanjut tandatangan, user akan diarahkan ke halaman menunggu proses

pembuatan tanda tangan digital. Proses ini akan membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit.

j. Jika waktu tunggu proses pembubuhan tandatangan habis, silahkan klik link muat ulang dan

tunggu kembali hingga proses berhasil. Jika proses pembuatan tanda tangan digital berhasil

maka user akan otomatis diarahkan ke halaman OTP penandatanganan dokumen.



11. Tanda Tangan Dokumen
Untuk menandatangani dokumen, sistem akan mengirimkan OTP melalui SMS dan email Anda.



a. Segera periksa SMS OTP atau Inbox email yang dikirimkan oleh PERURI.

b. Masukkan kode OTP yang terdapat pada SMS/ email ke sistem E-PKS sebelum melewati

batas waktu.



c.

d. Jika batas waktu untuk memasukkan OTP sudah habis, link untuk mendapatkan OTP

selanjutnya akan muncul. Mohon pastikan Anda dapat benar-benar dapat mengakses

OTP sebelum meng-klik Link Kirim Ulang OTP.

e. Ulangi tahap b.

f. Pastikan Anda memasukkan kode OTP dengan benar. Jika Anda melakukan kesalahan

dalam memasukkan kode OTP, maka akun Anda akan di SUSPEND (Blok Sementara)

selama 3 jam. Anda dapat mencoba kembali setelah 3 jam.

g. Jika OTP yang Anda masukkan sudah sesuai, klik Verifikasi



h. Dokumen Anda berhasil dibubuhkan materai dan ditandatangani. Selanjutnya menunggu

maksimal 2x24 jam untuk sistem dapat menyelesaikan proses penandatangan dokumen

oleh pihak PPG. Cek status dokumen secara berkala.



i. Dokumen yang berhasil ditandatangani oleh user akan dikirimkan ke email user, dengan

catatan dokumen yang dikirimkan adalah dokumen yang hanya ditandatangani oleh user

saja.

j. Jika dokumen sudah berhasil ditandatangani pihak PPG, maka notifikasinya akan

berubah menjadi sudah ditandatangani oleh PPG.



12. Pelaporan Kendala Layanan E-PKS

12.1 Akses Laman https://peruridigit.co.id/

12.2 Akses Livechat

Gambar Channel Livechat di Kanan Bawah

Silahkan Chat dengan Agen kami , anda akan diminta menginformasikan data awal sbb:



12.3. Informasi tambahan yang perlukan
Pada Livechat , Agen kami akan meminta informasi lebih lanjut terkait kendala
Layanan E-PKS Mohon dipersiapkan sebelumnya,  informasi tersebut adalah
sebagai berikut :

Lihat Penjelasan



12.4 Contoh Pelaporan Kendala E-PKS  pada kolom  Livechat
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