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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 pegawai 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 pegawai, berikut tampilan halaman dashboard 

pegawai. 

 

Pada halaman dashboard terdapat beberapa komponen penting, 

yaitu: 

• Filter Tahun Diklat 

 

Filter tahun diklat berfungsi untuk memfilter data yang di tampilkan 

pada dashboard aplikasi berdasarkan tahun diklat. Untuk dapat 
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memfilter data tersebut user hanya perlu mengisi tahun diklat pada 

kolom yang tersedia, lalu klik tombol “Search” . 

• Data Pegawai 

 

Berisi informasi nama pegawai, jabatan pegawai, nama atasan, dan 

jabatan atasan dari user pegawai yang login. 

• 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 user 

pegawai yang login. Data Pengajuan tersebut berisi data Nama 

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” , serta dapat menambahkan pengajuan 

kegiatan baru dengan cara klik pada tombol “+ Pengajuan Kegiatan 

Baru” perhatikan gambar dibawah. 
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Buat Pengajuan Bangkom 

Berikut adalah tahapan bagi pegawai untuk membuat pengajuan 

bangkom. 

1. Klik menu “+ Pengajuan Bangkom Baru” pada daftar menu di 

samping aplikasi, perhatikan gambar di bawah. 

 

2. Pilih Jenis Pelatihan yang akan di ajukan, jenis pelatihan 

tersebut ada 3 macam,  yaitu : Pendidikan Formal, Pelatihan 

Klasikal, dan Pelatihan Non Klasikal. 

 

3. Lalu akan muncul Form Pengajuan yang harus di isikan, berikut 

tampilan form tersebut. 
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4. Pilih Jenis Jabatan pada kolom Jenis Jabatan. 

 

5. Pilih level dari setiap kompetensi yang ada pada kolom Standar 

Kompetensi Jabatan, lalu akan muncul deskripsi dan indikator 

kompetensi dari kompetensi dan level tersebut, Lalu ceklis pada 

indikator kompetensi yang tercapai. Perhatikan gambar di 

bawah ini. 

 

6. Masukan email dan Penilaian Kinerja pada kolom Form 

Pengajuan. 
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7. Isikan data pelatihan yang pernah di ikuti pada kolom Pelatihan 

yang di ikuti, jika pelatihan tersebut lebih dari satu user perlu 

klik tombol “+ Tambah Pelatihan”  untuk 

menambahkan form baru. 

 

8. Ceklis persetujuan pengajuan pada kolom Form Pengajuan lalu 

klik tombol “Ajukan Rencana”  

 

9. Selesai.  
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Daftar Pengajuan Bangkom 

Berikut tampilan halaman daftar pengajuan bangkom. 

 

Halaman Daftar Pengajuan terbagi berdasarkan tahapannya, tahapan 

pada daftar pengajuan itu adalah : 

a. Konsep 

 

b. Pengajuan Terkirim 

 

c. Diterima 
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d. Berjalan 

 

e. Selesai 

 

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. 
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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. 

 

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 : 
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• Rincian Detail Pegawai Pengajuan 

 

Berisi rincian informasi detail dari pegawai yang melakukan 

pengajuan  yaitu berupa : 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 



17 
 

 

User dapat mulai melakukan pelaksanaan kegiatan dengan cara klik 

pada tombol “Mulai Pelaksanaan Kegiatan”   

• Realisasi Pelaksanaan 

 

Berisi informasi realisasi pelaksanaan dari pengajuan, yaitu : Biaya, 

waktu pelaksanaan, dan tempat penyelenggara. 

  



18 
 

Buat Pengajuan Rekomendasi 

Berikut adalah tahapan bagi pegawai untuk membuat pengajuan 

rekomendasi. 

1. Klik menu “+ Pengajuan Rekomendasi Baru” pada daftar menu 

di samping aplikasi, perhatikan gambar di bawah. 

 

2. Pilih Jenis Pelatihan yang akan di ajukan, jenis pelatihan 

tersebut ada 2 macam,  yaitu : Pelatihan Klasikal, dan Pelatihan 

Non Klasikal. 

 

3. Lalu akan muncul Form Pengajuan yang harus di isikan, berikut 

tampilan form tersebut. 
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4. Isilah form pengajuan tersebut dengan sesuai dengan cara 

mengisikan kolom pelatihan, jenis pelatihan, lembaga 

penyelenggara, tanggal mulai dan tanggal selesai pelatihan, 

biaya, dan jenis pembiayaanya. Serta upload berkas 

permohonan dari PD ke BKPSDM dan berkas pemanggilan dari 

instansi terkait. 

5. Ceklis pernyataan pengajuan lalu klik tombol “Ajukan Rencana” 

 

 

6. Selesai. 
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Daftar Pengajuan Rekomendasi 

Berikut tampilan halaman daftar pengajuan rekomendasi. 

 

Halaman Daftar Pengajuan terbagi berdasarkan tahapannya, tahapan 

pada daftar pengajuan itu adalah : 

a. Konsep 

 

b. Pengajuan Terkirim 

 

c. Diterima 
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d. Ditolak 

 

User dapat memfilter data yang ada pada halaman Daftar Pengajuan 

tersebut dengan cara memilih jenis rekomendasi pada kolom 

pencarian lalu klik tombol “Filter Data”  yang ada pada 

bagian atas dari daftar pengajuan. 
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Laporan 

Berikut tampilan halaman laporan. 

 

Untuk dapat mengakses halaman ini user hanya perlu klik pada menu 

“Laporan” pada samping kiri aplikasi. Halaman Laporan ini berisi 

daftar laporan dari user pegawai yang login. 

User dapat memfilter data yang ada pada halaman Laporan tersebut 

dengan cara memilih jenis bangkom pada kolom pencarian lalu klik 

tombol “Filter Data”  yang ada pada bagian atas dari 

daftar laporan. 
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Laporan Tanpa Pengajuan 

Berikut tampilan halaman laporan tanpa pengajuan 

 

Untuk dapat mengakses halaman ini user hanya perlu klik pada menu 

“Laporan Tanpa Pengajuan” pada samping kiri aplikasi. Halaman 

Laporan Tanpa Pengajuan ini berisi data pelatihan tanpa pengajuan 

(yang sedang dijalani) dari user pegawai yang login. 

Input Data Pelatihan 

Berikut adalah tahapan bagi pegawai untuk data pelatihan tanpa 

pengajuan. 

1. Klik tombol “Input Data Pelatihan” pada halaman Laporan 

tanpa Pengajuan, perhatikan gambar di bawah. 
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2. Pilih Jenis data Pelatihan yang akan di input, jenis pelatihan 

tersebut ada 3 macam,  yaitu : Pendidikan Formal, Pelatihan 

Klasikal, dan Pelatihan Non Klasikal. 

 

3. Lalu akan muncul Form Pengajuan yang harus di isikan, berikut 

tampilan form tersebut. 
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4. Pilih Jenis Jabatan pada kolom Jenis Jabatan. 

 

5. Pilih level dari setiap kompetensi yang ada pada kolom Standar 

Kompetensi Jabatan, lalu akan muncul deskripsi dan indikator 

kompetensi dari kompetensi dan level tersebut, Lalu ceklis pada 

indikator kompetensi yang tercapai. Perhatikan gambar di 

bawah ini. 



26 
 

 

6. Masukan email dan Penilaian Kinerja pada kolom Form 

Pengajuan. 

 

7. Isikan data pelatihan yang pernah di ikuti pada kolom Pelatihan 

yang di ikuti, jika pelatihan tersebut lebih dari satu user perlu 

klik tombol “+ Tambah Pelatihan”  untuk menambahkan 

form baru. 
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8. Ceklis persetujuan pengajuan pada kolom Form Pengajuan lalu 

klik tombol “Ajukan Rencana”  

 

9. Selesai. 
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Verifikasi 

Berikut tampilan halaman verifikasi. 

 

Untuk dapat mengakses halaman ini user hanya perlu klik pada menu 

“Verifikasi” pada samping kiri aplikasi. Halaman Verifikasi ini berisi 

daftar pengajuan dari bawahan user pegawai yang login yang harus di 

verifikasi. 
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Daftar Pegawai Bawahan 

Berikut tampilan halaman daftar pegawai bawahan. 

 

Untuk dapat mengakses halaman ini user hanya perlu pilih menu 

“Bawahan Langsung” lalu klik pada menu “Daftar Pegawai” pada 

samping kiri aplikasi. Halaman daftar pegawai ini berisi daftar pegawai 

dari user pegawai yang login. 
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Daftar Pengajuan Pegawai Bawahan 

Berikut tampilan halaman daftar pengajuan pegawai bawahan. 

 

Untuk dapat mengakses halaman ini user hanya perlu pilih menu 

“Bawahan Langsung” lalu klik pada menu tahapan dari pengajuan 

pegawai bawahan pada samping kiri aplikasi. Halaman daftar 

pengajuan pegawai bawahan ini berisi daftar pengajuan pegawai 

bawahan dari user pegawai yang login pada halaman ini user tersebut 

dapat memonitoring dan memverifikasi pegawai bawahan yang 

melakukan pengajuan pelatihan. 

Verifikasi Pengajuan Pegawai Bawahan 

Berikut tahapan untuk melakukan verifikasi pengajuan dari pegawai 

bawahan langsung. 

1. Pilih menu “Bawahan Langsung” lalu klik pada menu tahapan 

“Pengajuan Terkirim”, perhatikan  gambar di bawah. 
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2. Lalu akan muncul daftar pengajuan dari pegawai bawahan yang 

berada pada tahap pengajuan. 

 

3. Klik tombol detail pada pengajuan dari pegawai bawahan yang 

akan diverifikasi. 
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4. Akan muncul halaman detail pengajuan, lalu klik tombol 

“Verifikasi Pengajuan” pada kolom Rincian Pengajuan. 

 

5. Isi form terima pengajuan dengan menginputkan catatan bagi 

pengajuan, lalu klik tombol “Proses”. 
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6. Selesai. 

 


