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Petunjuk Teknis JARVIS 

1. Pengenalan JARVIS 

JARVIS merupakan singkatan dari Jalur Penerimaan Vokasi Industri Kementerian 

Perindustrian Republik Indonesia. Dimana website ini merupakan website 

penerimaan mahasiswa baru secara nasional untuk Kampus Negeri di bawah 

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 

 

2. Halaman Awal Website JARVIS 

 
Pada halaman awal http://jarvis.kemenperin.go.id terdapat beberapa menu 

diantaranya : 

a. Beranda 

Pada menu beranda merupakan halaman awal website jarvis, dimana memuat 

slider website jarvis, timeline jarvis, tata cara pendaftaran, daftar kampus. 

b. Daftar Kampus 

Pada menu Daftar Kampus terdapat nama-nama kampus, profil kampus, profil 

program studi, syarat pendaftaran, rincian biaya kuliah 

c. Pengumuman 

Pada menu ini berisi pengumuman untuk JARVIS 

d. Unduhan 

Pada menu ini berisi unduhan untuk JARVIS 

e. Pendaftaran 

Pada menu ini merupakan Langkah awal peserta melakukan pendaftaran, yaitu 

pembuatan akun. 

f. Login 

Pada menu ini merupakan halaman awal login peserta. 

 

 

http://jarvis.kemenperin.go.id/


3. Pendaftaran Akun 

Langkah-langkah pendaftaran akun 

a. Masuk ke website jarvis.kemenperin.go.id 

 
b. Klik Pendaftaran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



c. Isi field-field yang diperlukan 

 
d. Setelah semua diisi klik Buat Akun 

 
Jika berhasil maka akan muncul pesan seperti gambar dibawah ini 

 
Periksa email anda di folder inbox atau spam untuk mendapatkan kode aktivasi. 

 



4. Aktivasi Akun 

Langkah-langkah aktivasi akun 

a. Setelah melakukan pendaftaran akun dan berhasil, periksa email anda baik di 

spam maupun di inbox. 

 
b. Klik link yang ada di email tersebut dan isi field-field yang ada 

 
c. Klik Aktivasi Akun 

Jika berhasil maka akan terdapat pesan Aktivasi Berhasil 

 



5. Login 

Langkah-langkah login : 

a. Buka website jarvis.kemenperin.go.id klik menu Login 

 
b. Isi field-field yang diperlukan selanjutnya klik Login 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Buat Pendaftaran 

Langkah-langkah Buat Pendaftaran: 

a. Peserta login ke website jarvis.kemenperin.go.id 

b. Setelah itu klik Daftar Disini atau Buat Pendaftaran 

 
c. Terdapat 6 tahap yang harus dilakukan. Anda tidak dapat melanjutkan ke tahap 

selanjutnya jika belum menyelesaikan tahap sebelumnya. 

 
Diisi Sesuai Urutan. Anda tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya jika 

belum mengisi tahap sebelumnya. Pastikan Anda telah mengakhiri proses 

pendaftaran (melalui tahapan 6 Kunci Pendaftaran) sebelum memasuki waktu 

akhir pendaftaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1. Tahap 1 – Identitas diri 

Pada tahap 1 terdapat isian identitas peserta. 

 

Setelah mengisikan semua data identitas diri anda, klik simpan dan lanjut. 



6.2. Tahap 2 – Identitas Orang Tua 

 

Setelah mengisikan semua data identitas orang tua, klik simpan dan lanjut. 

6.3. Tahap 3 – Identitas Sekolah 

 

Setelah mengisikan semua data sekolah, klik simpan dan lanjut. 

 

 

 



6.4. Tahap 4 – Pilihan Kampus dan Jurusan 

Pada tahap 4 anda dapat memilih kampus dan jurusan lebih dari 1 dan maksimal 2. 

Anda dapat memilih lokasi tes yang tersebar di 12 tempat. 

 

Setelah mengisikan semua data Pilihan Kampus dan Jurusan, klik simpan dan 

lanjut. 

6.5. Tahap 5 – Upload Dokumen 

Pada tahap 5 peserta memasukan pas foto dan persyaratan program studi yang 

dapat dilihat pada http://jarvis.kemenperin.go.id/program_studi 

Setelah mengupload file klik Simpan 

 



Peserta dapat melihat dokumen yang diupload dan dapat diperbaiki.

  

Setelah upload dokumen selesai peserta klik Lanjut  



 

6.6. Tahap 6 – Kunci Pendaftaran 

Pada tahap 6 peserta memeriksa data yang telah diinputkan. Data yang sudah di 

kunci tidak dapat diubah. 

 



Setelah diperiksa pada bagian bawah anda diharuskan untuk mengunci 

pendaftaran 

 

Setelah diperiksa dan sudah benar, anda dapat menceklis dan klik selesai 

 

Pendaftaran anda telah masuk, dan menunggu validasi dari kampus yang anda 

pilih. 

7. Mencetak Kartu Peserta Ujian 

Langkah-langkah mencetak kartu peserta ujian: 

a. Pilih menu Daftar Pendaftaran 

 

Peserta dapat mendownload kartu peserta ujian jika status pendaftaran anda 

Sudah Divalidasi. Jika Belum Divalidasi / Tidak Divalidasi anda tidak dapat 

mendownload kartu peserta ujian 

 



 

Jika sudah divalidasi anda dapat mendownload Kartu Peserta Ujian 

 


