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Mengakses Aplikasi Bangkom Simdiklat 

Berikut adalah langkah-langkah untuk masuk ke aplikasi Bangkom 

simdiklat 

1. Pastikan pc/komputer anda memiliki koneksi internet. 

2. Buka aplikasi perambah (browser) seperti : google chrome, 

mozila firefox, dan lain sebagainya. 

3. Lalu pada kolom url ketik link di berikut :   

http://simdiklat.babelprov.go.id/ 

 

 
 

 

  

http://simdiklat.babelprov.go.id/
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Login Aplikasi 

Setelah berhasil mengakses aplikasi, langkah selanjutnya adalah 

dengan login ke aplikasi. Berikut adalah langkah-langkah untuk login 

ke aplikasi Bangkom Simdiklat 

1. Pada halaman depan, klik Menu login seperti yang 

ditampilkan pada gambar dibawah ini  

 

2. Setelah itu, user akan dialihkan ke halaman login seperti yang 

ditampilkan pada gambar dibawah ini : 
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3. Inputkan Username & Password anda, lalu klik tombol Login 

 
 

4. Setelah selesai login, user akan dialihkan ke halaman 

dashboard instansi seperti yang ditampilkan pada gambar 

dibawah ini 

 

5. Selesai.  
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Dashboard 

Setelah melalukan login pada aplikasi, user akan di arahkan ke 

halaman dashboard instansi, berikut tampilan halaman dashboard 

instansi. 

 

Pada halaman dashboard terdapat beberapa komponen penting, 

yaitu: 

• Filter Tahun Diklat 
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Filter tahun diklat berfungsi untuk memfilter data yang di tampilkan 

pada dashboard aplikasi berdasarkan tahun diklat. Untuk dapat 

memfilter data tersebut user hanya perlu mengisi tahun diklat pada 

kolom yang tersedia, lalu klik tombol “Search” . 

• Detail Instansi 

 

Berisi informasi nama dari Instansi yang melakukan login pada 

aplikasi. 

• Rekapitulasi 

 

Berisi informasi rekapitulasi Jumlah dari data Pengajuan dalam proses 

Verifikasi, Pengajuan yang Ditolak, Pengajuan yang Diterima, dan 

Jumlah Kegiatan Selesai pada aplikasi Bangkom ini.  

User pun dapat melihat rincian dari rekapitulasi data tersebut dengan 

cara klik pada tombol “Info Lebih Lanjut” pada setiap box rekapitulasi 

yang tersedia, perhatikan gambar dibawah. 
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• Daftar Pengajuan 

 

Pada Daftar Pengajuan berisi informasi data pengajuan dari Instansi 

yang login. Data Pengajuan tersebut berisi data Nama Pegawai yang 

Mengajukan, Jenis Kegiatan, Tanggal Pelaksanaan, Biaya yang 

dibutuhkan, Lembaga Penyelenggara, serta status dari pengajuan 

tersebut. 

Disini userpun dapat  mengunduh Formulir pengajuan dengan cara 

klik ikon “file”  dan juga melihat detail dari pengajuan dengan cara 

klik pada ikon “mata” , perhatikan gambar dibawah. 
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Rekap OPD 

Berikut adalah tampilan dari halaman rekap OPD 

 

Untuk dapat mengakses halaman ini user hanya perlu klik pada menu 

“Rekap OPD” pada samping kiri aplikasi. Halaman rekap OPD ini berisi 

informasi Rekap Kebutuhan Pengembangan PNS pada Instansi 

tersebut. 
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Pada halaman rekap OPD terdapat beberapa komponen penting, 

yaitu: 

• Nama Instansi 

 

• Filter data Rekap 

 

Filter data rekap berfungsi untuk memfilter data rekap yang terdapat 

pada halaman Rekap OPD berdasarkan Tahun Pengajuan, serta 

Tahapan pengajuan dari peserta. Untuk dapat memfilter data rekap 

pengajuan user perlu mengisikan Tahun Pengajuan dan memilih 

Tahapan pengajuan pada kolom yang tersedia, lalu klik pada tombol 

“Filter Data”   

• Pengajuan Pendidikan 

 

Berisi Daftar Pengajuan pendidikan dari pegawai pada instansi. Pada  

daftar pengajuan pendidikan tersebut terdapat kolom Jabatan 

Pegawai, Nama dan NIP Pegawai, Kebutuhan Pengembangan, Prodi 

Jurusan dan Pendidikan Formal, Waktu Pelaksanaan, Lembaga 

Penyelenggara, dan Sumber Pembiayaaan dari pengajuan tersebut. 
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• Pengajuan Pelatihan Klasikal 

Berisi Daftar Pengajuan pelatihan klasikal dari pegawai pada instansi. 

Pada  daftar pengajuan pelatihan klasikal tersebut terdapat kolom 

Jabatan Pegawai, Nama dan NIP Pegawai, Kebutuhan Pengembangan, 

Detail Pengembangan, Jadwal & Waktu Pelaksanaan, Besaran Biaya 

yang dibutuhkan, Jumlah JP, Lembaga Penyelenggara, dan Sumber 

Pembiayaan dari Pelatihan Klasikal Tersebut. 

• Pengajuan Pelatihan Non Klasikal 

 

Berisi Daftar Pengajuan pelatihan non klasikal dari pegawai pada 

instansi. Pada  daftar pengajuan non pelatihan klasikal tersebut 

terdapat kolom Jabatan Pegawai, Nama dan NIP Pegawai, Kebutuhan 

Pengembangan, Detail Pengembangan, Jadwal & Waktu Pelaksanaan, 
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Besaran Biaya yang dibutuhkan, Jumlah JP, Lembaga Penyelenggara, 

dan Sumber Pembiayaan dari Pelatihan non Klasikal Tersebut. 

• Export Excel Laporan Rekap OPD Per Tahun 

Pada halaman ini user dapat melakukan Export Excel data Rekap 

Pengajuan yang ada pada halaman ini berdasarkan Tahun dan 

Tahapan Pengajuan. 

Untuk dapat mengexport user diharuskan mengisi data Tahun serta 

Tahapan Pengajuan peserta, lalu klik pada tombol “Export Excel 

Laporan”   perhatikan gambar di 

bawah. 

 

Berikut contoh hasil Export Excel tersebut 
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Daftar Pegawai 

Berikut tampilan halaman daftar pegawai. 

 

Untuk dapat mengakses halaman ini user hanya perlu klik pada menu 

“Daftar Pegawai” pada samping kiri aplikasi. Halaman Daftar Pegawai  

ini berisi daftar pegawai pada user Instansi yang login pada halaman 

ini user pun dapat melihat detail dari setiap pegawai yang ada pada 

daftar tersebut. 

Detail Pegawai 

Berikut tahapan untuk dapat melihat detail dari setiap pegawai yang 

ada pada Daftar Pegawai. 

1. Pada halaman Daftar Pegawai klik pada ikon “mata”  atau 

nama pegawai yang akan di lihat detailnya, perhatikan gambar 

di bawah. 
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2. Berikut Halaman Detail Pegawai. 
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Pada halaman detail pegawai tersebut terdapat beberapa komponen 

penting, yaitu : 

• Filter Tahun Pelaksanaan 

 

Filter tahun pelaksanaan berfungsi untuk memfilter data 

pelaksana pengajuan pegawai yang ada pada halaman detail 

pegawai ini berdasarkan tahunnya. 

• Rincian Detail Pegawai 

 

Rincian Detail pegawai berisi informasi lebih detail dari pegawai, 

yaitu : Nama, NIP, Gender, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat, 

Nomor Telepon, Email, dan Golongan dari pegawai tersebut. 
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• Filter Status Pengajuan Peserta 

 

Fitler Status Pengajuan Peserta berfungsi untuk memfilter data 

pengajuan pelatihan pegawai berdasarkan statusnya. 

• Daftar Pengajuan Tugas Belajar 

 

Daftar Pengajuan Tugas Belajar berisi informasi mengenai daftar 

pengajuan tugas belajar dari pegawai. Pada daftar tersebut berisi 

informasi nama bangkom, tanggal pelaksanaan, lembaga 

penyelenggara, program studi, dan jenjang. Disini user dapat pula 

melihat formulir dari tugas belajar tersebut dengan cara klik pada 

ikon “kertas”  dan melihat detail dari tugas belajar tersebut 

dengan cara klik ikon “mata” . 

• Daftar Pengajuan Pelatihan 

 

Daftar Pengajuan Pelatihan berisi informasi mengenai daftar 

pelatihan dari pegawai. Pada daftar tersebut berisi informasi 

nama bangkom, tanggal pelaksanaan, lembaga penyelenggara, 

materi pengembangan, dan jumlah JP dari pelatihan tersebut. 

Disini user dapat pula melihat formulir dari pelatihan tersebut 

dengan cara klik pada ikon “kertas”  dan melihat detail dari 

pelatihan tersebut dengan cara klik ikon “mata” . 
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Daftar Pengajuan 

Berikut tampilan halaman daftar pengajuan. 

 

Halaman Daftar Pengajuan terbagi berdasarkan tahapannya, tahapan 

pada daftar pengajuan itu adalah : 

a. Konsep 

 

b. Pengajuan Terkirim 
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c. Diterima 

 

d. Berjalan 

 

e. Selesai 
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f. Ditolak 

 

User dapat memfilter data yang ada pada halaman Daftar Pengajuan 

tersebut dengan cara memilih jenis bangkom pada kolom pencarian 

lalu klik tombol “Filter Data”  yang ada pada bagian atas 

dari daftar pengajuan. 

 

Pada halaman daftar pengajuan ini user dapat melihat formulir 

pengajuan dengan cara klik pada ikon “kertas”  pada pengajuan 

yang akan di liat formulirnya. berikut contoh tampilan formulir 

tersebut. 
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Detail Pengajuan 

Berikut tahapan untuk melihat detail pengajuan. 

1. Pada halaman daftar pengajuan klik tombol “Detail”  

untuk melihat detail dari pengajuan yang di pilih, perhatikan 

gambar di bawah. 

 

2. Berikut tampilan halaman detail Pengajuan. 
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Pada halaman detail pengajuan ini terdapat beberapa komponen 

penting, yaitu : 

• Rincian Detail Pegawai Pengajuan 
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Berisi rincian informasi detail dari pegawai yang melakukan 

pengajuan yaitu : Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan, 

unit organisasi, pendidikan terakhir, diklat yang pernah diikuti, 

pengalaman kerja, dan penilaian kinerja. 

• Verifikasi Pencapaian SKJ Bawahan 

 

User dapat merevisi Verifikasi Pencapaian SKJ Bawahan dengan cara 

klik pada tombol “Revisi SKJ Pegawai”  

• Rincian Pengajuan 

 

User dapat melakukan verifikasi pengajuan dengan cara klik pada 

tombol “Verifikasi Pengajuan”  dan 

mengembalikan pengajuan kepada pengaju untuk direvisi dengan 
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cara klik pada tombol “Kembalikan ke Pengaju untuk Direvisi 

Kembali”  

• Realisasi Pelaksanaan 

 

Berisi informasi realisasi pelaksanaan dari pengajuan, yaitu : Biaya, 

waktu pelaksanaan, dan tempat penyelenggara. 
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Laporan per Peserta 

Berikut tampilan halaman Laporan per Peserta. 

 

Untuk dapat mengakses halaman ini user hanya perlu klik pada menu 

“Laporan per Peserta” pada samping kiri aplikasi. Pada halaman ini 

user dapat memfilter data yang ada dengan cara memilih jenis 

bangkom yang akan di tampilkan, lalu kli tombol “Filter Data”  
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Detail Pengajuan Rincian 

Berikut tahapan untuk melihat detail dari pengajuan rincian. 

1. Pada daftar pengajuan rincian klik ikon “kertas”  atau klik 

nama bangkomnya, perhatikan gambar dibawah. 

 

2. Berikut tampilan halaman detail pengajuan rincian. 
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Pada halaman detail ini user dapat merubah detail pengajuan rincian 

dengan cara klik tombol “Edit Detail Pengajuan Rincian” 

lalu mengisi form yang muncul. 
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User pun dapat menginput Laporan / Upload berkas sertifikat dengan 

cara klik pada tombol “Input Laporan / Upload Berkas Sertifikat” 

 lalu isi form yang muncul. 

 


