
PANDUAN PENDAFTARAN

UJI PROFISIENSI MELALUI SPARTA

1. Buka laman sparta.metrologi.lipi.go.id

Kemudian pilih Bahasa yang ingin digunakan dan akan tampil Beranda sebagai berikut:

2. Klik Login pada Menu bar

Klik untuk
memulai
SPARTA

Pilihan
ubah
Bahasa:
1. Bahasa
2. English

Klik di sini
untuk Login



Catatan:

a. Menu bar Registrasi hanya untuk Pengguna/User yang belum memiliki akun untuk Login.

Khusus bagi peserta Uji Profesiensi yang telah mendaftar sebelum tahun 2018, TIDAK

dianjurkan untuk melakukan registrasi lagi di SPARTA.

Peserta UP dapat langsung Login dengan

Username menggunakan alamat Email (yang pernah didaftarkan sebelumnya) atau Kode Lab

Peserta (Lxxx, misalnya: L218) dan dengan

Password default (jika belum diganti oleh Peserta) adalah Passowrd1

b. Jika Peserta telah mengubah Password default namun lupa, Peserta dapat Klik pada tulisan Do

you forget your password? Kemudian akan muncul tampilan berikut dan masukan Alamat Email

yang telah terdaftar.

Password akan dikirim ke email peserta tersebut melalui email SPARTA

(sparta.metrologi.lipi@gmail.com), seperti contoh berikut:

Klik di sini untuk
mengetahui
password saat ini

Klik di sini untuk
melakukan pendaftaran
SPARTA



3. Setelah Login berhasil akan tampil Beranda kembali, namun dengan Menu bar yang berbeda.

Kemudian arahkan kursor (anak panah) ke Menu bar Info Layanan dan pilih menu UP, kemudian

akan tampil informasi detail mengenai UP seperti sebegai berikut

Pilih menu UP untuk ke

mendapatkan informasi

lengkap mengenai UP

(termasuk pendaftaran UP)



4. Pendaftaran ikut serta Uji Profisiensi dilakukan dengan klik Pendaftaran Peserta Program Uji

Profisiensi (tombol paling bawah halaman)*

*Tombol ini hanya dapat diakses saat waktu pendaftaran dibuka.

5. Kemudian akan tampil formulir pendaftaran berikut

Klik di sini untuk

menjadi Peserta UP

pada tahun berjalan



Catatan:

Edit profil di sebelah kanan atas

Data pribadi ini

tidak dapat diisi

maupun diubah.

Jika kolom kosong

atau ingin diubah,

lakukan

pengisian/pengedi

tan di Edit Profile

(Menu bar pojok

kanan atas)

Klik di sini untuk

Edit Profle

Data diisikan

sekali saat

pertama kali

pendaftaran

menggunakan

SPARTA

Dapat dipilih salah

satu atau

keduanya
Klik di sini untuk mendaftar UP



Tampilan apabila pendaftaran berhasil dilakukan, akan terdapat status Successfully Updated.

Peserta juga akan mendapat notifikasi pendaftaran melalui email seperti berikut

6. Untuk memantau / update status berkaitan dengan proses Uji Profisiensi, klik di Menu bar

Riwayat dan pilih tombol Uji Profisiensi.

a. Status Pertama (setelah pendaftaran): Terdaftar sebagai peserta.

Hal-hal yang dilakukan:

1. Buat surat perjanjian yang dapat diunduh dengan klik tombol Unduh Surat Perjanjian.
2. Isikan formulir Surat Perjanjian tersebut, kemudian diunggah kembali ke SPARTA dengan klik

tombol Unggah Surat Perjanjian.

Klik di sini untuk

mengunduh

surat perjanjian

Klik di sini untuk

mengunggah

surat perjanjian

yang telah diisi



3. Kemudian unggah Surat Perjanjian dalam format PDF

b. Jika proses unggah SP berhasil, akan ditunjukkan dengan status telah berubah menjadi
Agreement letter uploaded by participant dan terdapat notifikasi Successfully Updated

1. Kemudian akan dikirimkan invoice resmi dari Penyelenggara melalui email, kemudian
Peserta baru dapat melakukan pembayaran dan unggah bukti pmbayaran dengan klik pilih
metode pembayaran

c. Jika proses unggah bukti pembayaran berhasil, akan ditunjukkan dengan status telah berubah
menjadi Waiting for Confirmation dan terdapat notifikasi Successfully Updated

Klik di sini untuk

unggah bukti

pembayaran

Bukti pembayaran

dapat diunggah

hanya dalam

format jpg, gif,

png, dan pdf

Klik di sini untuk

mengunggah

sekaligus

mengupdate

status



1. Peserta diharapkan menunggu konfirmasi dari Penyelenggara, sampai dengan menerima
konfirmasi dalam bentuk email dan perubahan status SPARTA menjadi Lunas sebagai berikut

d. Peserta akan dikirimkan undangan Pertemuan Teknis melalui notifikasi email dan undangan
resmi dapat diunduh melalui laman SPARTA pada bagian Komoditas yang diikuti (misalnya DHL
18). Kemudian peserta diharapkan melakukan konfirmasi kehadirannya.

Klik di sini untuk melihat riwayat lebih rinci

untuk komoditas yang diikuti

Klik di sini

untuk unduh

Surat Undangan

Klik di sini untuk

konfirmasi kehadiran

pertemuan teknis



e. Setelah pertemuan teknis dilaksanakan, Peserta sudah dapat melakukan pengunggahan laporan
hasil uji Peserta ke laman SPARTA

1. Kemudian unggah file hasil uji dalam format ZIP atau RAR (max. 200 MB)

2. Jika proses unggah hasil uji  peserta berhasil, akan ditunjukkan dengan status telah berubah
menjadi File uploaded by participant dan terdapat notifikasi Successfully Updated

f. Peserta akan mendapatkan Laporan Sementara (interim report), Kode LC, dan cover. Dapat
diunduh dari laman SPARTA

g. Peserta juga diharapkan memberikan konfirmasi interim report

Klik di sini untuk

mengunggah

laporan hasil uji

Peserta

Klik di sini untuk unduh

Cover Laporan dan

Laporan Sementara



1. Kemudian Peserta memilih Status. Jika memilih Agree, kolom keterangan TIDAK diisi. Jika
memilih Revision are needed, kolom keterangan Wajib diisi.

2. Jika proses konfirmasi berhasil, akan ditunjukkan dengan status telah berubah menjadi
Agree / Revision are needed dan terdapat notifikasi Successfully Updated

h. Peserta akan mendapatkan Laporan Akhir (final report) dapat diunduh di unduh final report

6. Untuk memantau status pendaftaran dan pelaksanaan UP, klik pada Menu bar Riwayat dan pilih

menu Uji Profisiensi

Klik di sini untuk

Konfirmasi laporan

sementara

Klik di sini untuk

unduh final report




