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1

Pendaftaran ID Prometric

Panduan pengguna ini menjelaskan tentang cara mendaftar untuk ID Prometric.
ID Prometric disyaratkan untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Prometric.

1.1 Akses Halaman Situs Pendaftaran Ujian
Akses halaman situs pendaftaran ujian.
http://ac.prometric-jp.com/testlist/jfe/index.html

Klik [Obtain your Prometric ID].
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1.2 Penjelasan Tentang Pendaftaran ID Prometric

(1)

Ini akan menampilkan pedoman ID Prometric. Baca pedoman, lalu klik [Next].
(1)
Periksalah catatan berikut sebelum membuat ID Prometric.
Tentang ID Prometric
 ID Prometric adalah ID yang disyaratkan untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Prometric. (Kecuali untuk
beberapa ujian.)
 Prometric dan badan akreditasi menggunakan ID ini untuk mengelola informasi pribadi dan hasil ujian bagi setiap
peserta ujian.
 Informasi historis sertifikasi Anda mungkin tidak tercatat dengan benar jika Anda mempunyai ID ganda.
 ID Prometric terdiri atas dua huruf dan tujuh angka.
 Anda memerlukan alamat surel yang sah untuk membuat ID Prometric. Jika Anda tidak memiliki alamat surel atau jika
Anda berbagi alamat surel dengan pengguna lain, buatlah alamat surel gratis seperti Yahoo!, Gmail, dsb. sebelum Anda
membuat ID Prometric.
Catatan
Jika Anda terputus dari server kami sebelum menyelesaikan pembuatan ID, prosedur ini mungkin tidak tuntas. Dalam
kondisi ini, Anda perlu membuat sebuah ID Prometric lagi. Jika ada pertanyaan, hubungi
CustomersupportenglishJLFW@prometric.com
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1.3 Perjanjian Informasi Pribadi

(2)

Mengenai Notifikasi dari Prometric
Apakah Anda ingin menerima informasi seputar ujian (informasi tentang
kampanye, seminar, acara, dsb.) yang mendukung pelaksanaan ujian, atau
informasi tentang pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan kami atau
badan akreditasi?

Menuju halaman situs pendaftaran ujian kembali.

Perjanjian informasi pribadi akan ditampilkan. Lihat halaman selanjutnya untuk dokumen yang terkait.
Jika Anda setuju, klik [Agree].
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(2)
Perjanjian
Tentang penanganan informasi pribadi
1. Kami akan menggunakan informasi pribadi yang diperoleh untuk beberapa tujuan berikut.
2. Melakukan prosedur-prosedur pendaftaran atau pemesanan ujian, melaksanakan ujian, memproses hasil ujian, atau
meminta biaya ujian atas nama badan akreditasi.
3. Memudahkan proses memasukkan ulang informasi dasar ketika peserta ujian mengikuti ujian tambahan yang kami
selenggarakan.
4. Melaporkan hasil ujian, yang mencakup informasi pribadi, kepada badan akreditasi untuk tujuan penilaian ujian,
penerbitan sertifikat, dsb.
5. Menghubungi peserta ujian melalui surel:, surat pos, faks, atau telepon dengan informasi dari perusahaan atau organisasi
penguji yang terkait dengan perusahaan, organisasi penguji, atau informasi penjualan, serta informasi yang terkait dengan
kegiatan pemasaran (seminar, acara, kampanye, buletin, dsb.).
6. Informasi pribadi Anda yang Anda daftarkan dapat diajukan kepada badan pemerintah negara Anda.
7. Penggunaan dalam bisnis yang terkait dengan jasa penyelenggaraan ujian.
8. Jika kami memperoleh dan menggunakan informasi pribadi untuk maksud apa pun selain yang tercantum di atas, kami
akan menghubungi Anda secara terpisah guna menjelaskan alasan dan cara data akan digunakan. Sekalipun dalam suatu
situasi seperti ini, kami tidak akan menggunakan informasi pribadi yang diperoleh di luar tujuan yang dijelaskan.
9. Anda tidak harus menyediakan semua informasi pribadi, namun jika Anda tidak dapat memberikan informasi yang
diperlukan, hal itu dapat menimbulkan masalah seperti tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang telah diuraikan pada
poin 1 di atas, atau dapat mempersulit Anda untuk mengikuti ujian.
10. Kami dapat melimpahkan sebagian penanganan informasi pribadi kepada penyedia alih daya yang akan bertindak di
dalam batas-batas penggunaan informasi pribadi yang ditentukan di atas. Kami akan menerapkan tindakan-tindakan
pengelolaan keamanan yang layak untuk semua penyedia alih daya.
11. Kami menyediakan informasi pribadi yang telah terdaftar kepada Prometric Inc. Melalui komunikasi terenkripsi SSL untuk
prosedur pemesanan, pelaksanaan ujian, pengolahan hasil ujian, dan permintaan biaya ujian. Selain hal tersebut, kami
tidak akan menyediakan informasi pribadi apapun kepada pihak ketiga manapun tanpa izin Anda.
12. Bacalah Kebijakan Privasi untuk rincian tentang cara meminta informasi untuk tujuan penggunaan informasi pribadi,
menghentikan penawaran informasi pribadi Anda kepada pihak ketiga, serta mengubah, menambah, atau menghapus
informasi pribadi.
13. Anda bisa memeriksa/mengubah informasi pribadi yang Anda daftarkan untuk ID Prometric di halaman Ubah Informasi
Pribadi.
14. Anda bisa menghubungi kami di CustomersupportenglishJLFW@prometric.com jika mempunyai keluhan apa pun atau
jika Anda ingin mengkaji lebih lanjut penanganan informasi pribadi oleh kami.
Prometric Japan Co., Ltd.

Point number 2-8 should be part of point 1. Please check the numbering
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1.4

Pengisian Alamat Surel

(3)
1

Membatalkan pembuatan ID Prometric dan
menuju halaman atas untuk situs pendaftaran
ujian.

Isikan alamat surel Anda, lalu klik [Next]
1

E-mail address

Wajib Diisi

Isikan alamat surel Anda

(3)
Pastikan bahwa Anda mengisikan alamat surel yang sah karena kami akan mengirim ID Prometric Anda melalui surel.
Jika Anda tidak memiliki alamat surel, buatlah alamat surel gratis seperti Yahoo!, Gmail, dsb. sebelum Anda membuat ID
Prometric.
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1.5 Ulangi Alamat Surel yang Dimasukkan

Jika alamat surel benar seperti ditampilkan, klik [Next].

Jika alamat surel yang diisikan sudah terdaftar, layar berikut akan dimunculkan.
Jika Anda mengklik [Yes], informasi ID Prometric yang terdaftar akan dikirim ke alamat surel itu.
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1.6 Pengaturan Kata Sandi

(4)

1

2

Masukkan kata sandi pilihan Anda ke "Kata Sandi" dan sekali lagi di "Tegaskan Kata Sandi", lalu klik [Next].
1

Password

Wajib Diisi

Buat kata sandi log masuk

2

Confirm Password

Wajib Diisi

Untuk konfirmasi ulang, masukkan ulang angka dan huruf yang sama seperti yang dimasukkan
untuk kata sandi di atas

(4)
 Kata sandi harus sebuah kombinasi 6-14 karakter alfanumerik.
 Kata sandi bersifat peka huruf besar.
 Pastikan untuk mengingat kata sandi Anda karena akan diperlukan untuk pendaftaran ujian.
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1.7 Pengisian Informasi Pribadi

1
2

Required

3
4

Required

5
Required

6

Required

7

Required

8
9

Required

Menghapus semua informasi yang telah
diinput.

Isikan informasi Anda sendiri untuk peserta ujian, laku klik [Next].
1
2
3

First Name
Middle Name
Last Name

Wajib Diisi

4
5

Phone
Street Address 1

Wajib Diisi

6

Street Address 2

Wajib Diisi

7
8
9

City
State/Province
Postal/Zip Code

Wajib Diisi
Wajib Diisi
Wajib Diisi
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Isikan nama peserta ujian dalam bahasa Inggris.
Jika nama Anda terlalu panjang, tidak cukup semuanya dalam satu kotak, mohon
gunakan kotak lain (misal: masukkan bagian terakhir nama di kotak nama tengah).
Nama Anda akan ditampilkan dengan urutan nama dalam bahasa Inggris (nama depan,
nama tengah, nama belakang) pada pengumuman hasil ujian.
Saat login ke situs pendaftaran ujian, masukkan nama dan nama belakang yang
terdaftar di sini.
Jika digunakan untuk dokumen resmi, seperti dalam permohonan status kependudukan
Jepang, masukkan nama Anda persis seperti yang tertera pada paspor Anda (nama
tidak dapat direvisi setelah ujian).
Masukkan nomor telepon
Nama bangunan, seperti gedung apartemen dan nomor kamar (jika sesuai)
Masukkan alamat dalam bahasa Inggris
Nomor rumah, jalan, kecamatan/desa
Masukkan alamat dalam Bahasa Inggris
Masukkan nama kota dalam Bahasa Inggris
Masukkan nama negara bagian atau provinsi dalam bahasa Inggris
Masukkan kode pos atau zip
Jika Anda tidak mempunyai kode pos, masukkan "000"
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1.8 Konfirmasi Ulang Informasi yang Diisikan

Jika informasi yang dimasukkan benar seperti ditampilkan, klik [Next].
Periksa nama Anda dengan seksama. Informasi ini akan ditampilkan dalam pengumuman hasil ujian.
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1.9 Pendaftaran ID Prometric Selesai

(5)

Klik [Back] untuk menuju halaman atas situs pendaftaran ujian.
ID Prometric, kode sandi, dan nama Anda (nama depan + nama belakang) dibutuhkan untuk masuk ke situs pendaftaran ujian. Jangan
lupakan rincian yang Anda daftarkan.
(5)
ID Prometric Anda sudah dikirim ke alamat surel berikut.
* Anda memerlukan ID Prometric untuk mendaftar untuk ujian.
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