
 

kunjungi situs http://diesnat23.itpln.ac.id/.  Kemudian klik menu registrasi 

 

 

Kemudian muncul tampilan seperti ini, baca persyaratan. Setelah itu klik setuju jika menyetujuin 

persyaratan 

http://diesnat23.itpln.ac.id/


 

Setelah mengklik tombol setuju, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian isikan data diri sebenar-

benarnya 

 

 

Pada kolom status pendaftar, terdapat 3 pilihan yang dimana di isi dengan status pendaftar 



 

Pada kolom kategori terdapat 3 pilihan sesuai kategori yang ingin di pilih. 

 

 

Setelah data di isi semua dan mengklik tombol submit, maka akan muncul pemberitahuan pendaftar 

berhasil. 



 

Setelah pendaftaran berhasil, silahkan cek email yang terdaftar, kemudian akan muncul email 

pemberitahuan pendaftaran berhasil. Jika email tidak di temukan silahkan mencarinya di folder spam 

atau junk. Setelah beberapa saat muncul email mnegenai status pembayaran. 

 

 

Jika anda terdaftar peserta regular email yang muncul aka seperti tampilan di atas. Silahkan 

melakukan pembayaran ke nomor rekening yang tertera sesuai nominal pembayaran. 



 

Jika anda terdaftar 50 pertama, maka email yang masuk seperti tampilan di atas. Kemudian lakukan 

login pada website. 

 

 

Silahkan login menggunakan akun yang anda daftarkan. 



 

Tampilan akan seperti ini jika berhasil login ke akun. Lingkaran warna hitam menjelaskan jumlah 

seluruh peserta yang terdaftar, warna merah jumlah semua aktifitas yang terupload. Warna kuning, 

hijau dana biru jumlah peserta yang terdaftar pada masing-masing kategori lari. 

 

 

Klik menu konfirmasi pembayaran. 



 

Pilih bank sesuai dengan bank yang melakukan pembayaran. 

 

 

Isi data sesuai dengan rekening pembayaran. 



 

Setelah mengisi konfirmasi pembayaran maka akan muncul pemberitahuan dan data akan di validasi 

oleh admin. 

 

 

Jika pembayaran telah berhasil maka akan muncul email pemberitahuan pembayaran berhasil 

berserta nomor BIB peserta. 



 

Setalah login lagi maka tampilan dashboard akan seperti pada tampilan di atas. 

 

 

Jika mengklik menu profil saya maka akan menampilkan profil peserta. 

 



 

Jika mengklik menu aktifitas saya, muncul tampilan logbook peserta. Klik tombol aktivitas + untuk 

menambahkan loogbok 

 

 

Setelah mengklik tombol aktivtias + maka akan muncul pop up untuk memasukan data setelah 

aktivitas. Isi dengan sesuai jarak tempuh dan upload foto aktivitas. Klik tombol upload jika data sudah 

benar, atau tombol tutup jika tidak ingin menambah aktifitas. 



 

Jika berhasil menambahkan aktifitas, maka tampilan menu aktifitas saya akan seperti tampilan di atas. 

Pada bar di atas terdapat 2 warna, yang biru jarak tempuh yang sudah di lakukan. Dan yang merah 

jarak keseluruhan sesuai kategori. 

 

 

Jika ingin mengubah password, klik menu ubah password, kemudian masukan password baru.  


