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Pendaftaran Portal Pemohon

Bila ini kali pertama Anda mengakses
Portal, pastikan untuk melakukan
aktivasi pendaftaran Anda sebelum
mencoba mengakses aplikasi.

Anda akan menerima email berisi
instruksi cara melakukan aktivasi
pendaftaran Anda dan membuat
password/kata sandi.

Klik tautan pada email

Setelah proses registrasi ini selesai, Anda bisa mengakses Portal, tempat Anda bisa mengirim dan
meninjau aplikasi, memberi informasi pengiriman uang antar rekening, melengkapi persyaratan
laporan, dan melakukan pembaruan kontak.

Tautan ke Portal Smile Train ada di https://smiletrain.force.com/grantee/

Masukkan password yang bisa Anda
ingat dan simpan password itu.

Klik Ganti kata sandi (Change
Password).

Smile Train saat ini telah bermigrasi ke sistem aplikasi dan laporan hibah online yang baru

Pendaftaran Portal Smile Train

Catatan

https://smiletrain.force.com/grantee/
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Bernavigasi di Portal Smile Train

Dashboard Utama
Dashboard utama pada portal ini didesain agar Anda bisa dengan mudah mengakses aplikasi-aplikasi, hibah
yang sedang aktif, dan syarat-syarat pelaporan.

Permintaan (Requests)
Anda bisa menemukan seluruh aplikasi yang sedang diproses dan
hibah aktif pada tab Buka Items (Open Items). Tab Item Tertutup
(Closed Items) mencakup hibah yang sebelumnya diberikan yang
persyaratan laporannya telah dipenuhi dan tanggal tenggatnya
telah berlalu.

Anda bisa melihat status permintaan Anda pada kolom kolom
Watak (Disposition). Aplikasi yang berstatus Pending atau
Invited sama-sama memiliki opsi Melihat atau Sunting (Edit and
View) (klik ikon ▼). Begitu aplikasi ini diajukan ke Smile Train
untuk ditinjau, atau telah disetujui, Anda hanya bisa melihat
detail aplikasi tersebut, kecuali diminta dilakukan perbaikan.

Bar Navigasi Atas
Grantee Dashboard bisa digunakan
kapan pun untuk kembali ke tampilan
dashboard utama.

Profile (Profile) memungkinkan Anda 
untuk melihat dan memperbarui rincian
kontak organisasi dan pribadi Anda 
sesuai kebutuhan. Anda juga bisa
menambahkan Pusat Perawatan dan
Tenaga Kesehatan baru di bawah profil
Anda.

Anda akan diarahkan menuju Portal Pemohon

Pendaftaran Portal Pemohon
• Untuk langkah-langkah selanjutnya saat mengajukan Aplikasi

Baru, lihat Panduan Aplikasi Baru

• Untuk informasi cara mengajukan Formulir Transfer Antar
Rekening, lihat Panduan Formulir Transfer Antar Rekening

• Untuk informasi penyampaian laporan atau persyaratan yang 
jatuh tempo, lihat Panduan Mengajukan Laporan

• Untuk informasi cara mengajukan Pusat Perawatan atau
Tenaga Kesehatan Baru, lihat Panduan Pusat Perawatan Baru
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