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Mengakses Aplikasi e-Learning Simdiklat 

Berikut adalah langkah-langkah untuk masuk ke aplikasi e-Learning        

simdiklat 

1. Pastikan pc/komputer anda memiliki koneksi internet. 

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

mozilla firefox, dan lain sebagainya. 

3. Lalu pada kolom url ketik link di berikut : 

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


Login Aplikasi 

Setelah berhasil mengakses aplikasi, langkah selanjutnya adalah       

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

ke aplikasi e-Learning Simdiklat 

1. Pada halaman depan, klik Menu login seperti yang        

ditampilkan pada gambar dibawah ini  

 

2. Setelah itu, peserta akan dialihkan ke halaman login peserta         

seperti yang ditampilkan pada gambar dibawah ini : 
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3. Inputkan Username & Password anda dan klik tombol Login 

4. Setelah selesai login, peserta akan dialihkan ke halaman        

dashboard peserta seperti yang ditampilkan pada gambar       

dibawah ini 

 

5. Selesai. 
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Masuk ke Modul e-Learning 

Setelah masuk ke halaman dashboard peserta, langkah selanjutnya        

adalah masuk ke modul e-Learning. Berikut adalah langkah-langkah        

untuk masuk ke modul e-Learning : 

1. Pada halaman dashboard peserta, klik tombol “e-Learning” di        

menu sisi kiri seperti yang ditampilkan pada gambar dibawah         

ini: 

 

2. Setelah itu, peserta akan dialihkan ke halaman daftar kelas         

pada modul elearning yang ditampilkan pada gambar dibawah        

ini: 
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Daftar Pertemuan & Mengikuti Materi 
e-Learning 

Setelah masuk ke modul e-Learning, langkah selanjutnya adalah        

peserta masuk ke kelas yang telah dibuat oleh WI. Berikut adalah           

langkah-langkah untuk masuk ke kelas yang tersedia 

1. Pada halaman awal di modul e-Learning, klik salah satu kelas          

yang tersedia seperti yang dicontohkan pada gambar dibawah        

ini: 
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2. Setelah itu, anda akan dialihkan ke halaman daftar pertemuan         

seperti yang ditampilkan pada gambar dibawah ini 

Pada gambar  

diatas, ditampilkan daftar materi-materi yang terdapat pada       

pertemuan tersebut. serta waktu dan jam pelaksanaannya.       

untuk masuk ke pertemuan tersebut, klik tombol “Ikuti        

Pertemuan” seperti yang ditampilkan pada gambar dibawah       

ini : 

 

3. Setelah itu, akan tampil daftar materi yang akan diikuti seperti          

yang ditampilkan pada gambar dibawah ini 
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Mengikuti Pertemuan  

 

Berikut adalah penjelasan dari gambar diatas 

1. Daftar materi yang harus diikuti 

2. Detail Materi yang sedang diikuti 

3. Menampilkan detail link, username dan password      

pertemuan live di zoom untuk pertemuan e-Learning       

ini 

4. Kolom Komentar / Percakapan. Forum bebas antara       

sesama peserta dan WI dalam membahas materi       

bersangkutan.  
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Melakukan Percakapan Pada Materi Ajar 

Setelah masuk ke kelas dan melakukan pertemuan, peserta akan         

mengikuti materi-materi yang diberikan oleh WI. Pada setiap materi,         

akan disajikan kolom komentar interaktif. Selama mengikuti materi        

yang berlangsung, peserta bisa sambil berdiskusi dengan WI ataupun         

peserta lainnya terkait materi yang sedang berjalan.  
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Materi Pembelajaran Video 

Pada materi Pembelajaran Video, Peserta disediakan preview video        

harus ditonton selama waktu pelaksanaan materi berlangsung seperti        

yang ditampilkan pada gambar dibawah ini: 

 

Pada gambar diatas, video harus ditonton hingga waktu pembelajaran 

habis  
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Materi Pembelajaran Presentation 

Pada materi Pembelajaran Presentation, Peserta disediakan preview       

presentasi dalam seperti dalam bentuk PPT (Power Point) dilihat dan          

dibaca selama waktu pelaksanaan materi berlangsung seperti yang        

ditampilkan pada gambar dibawah ini: 

 

Pada gambar diatas, presentasi harus ditonton hingga waktu 

pembelajaran habis 
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Materi Pembelajaran PDF 

Pada materi Pembelajaran PDF, Peserta disediakan preview materi        

dalam seperti dalam bentuk PDF disediakan. Materi tersebut harus         

dibaca selama waktu pelaksanaan materi berlangsung seperti yang        

ditampilkan pada gambar dibawah ini: 

 

Pada gambar diatas, file PDF harus ditonton hingga waktu 

pembelajaran habis. File PDF yang ditampilkan diatas juga bisa 

didownload oleh peserta.  
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Materi Tugas dari Widyaiswara 

Pada materi Tugas, Peserta diberikan sebuah instruksi tugas dari         

Widyaiswara untuk dikerjakan selama waktu yang ditentukan oleh WI         

seperti yang ditampilkan pada gambar dibawah ini:      

 

Pada gambar diatas, diterangkan keterangan / instruksi untuk        

pengumpulan tugas, lalu tanggal deadline pengumpulan tugas dan        

tombol untuk upload tugas. 

Tugas harus diupload di e-Learning ini sebelum tanggal dan waktu          

yang sudah tertera. 
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Mengerjakan Pre Test / Post Test dari 
Widyaiswara 

Pada materi pertemuan, Widyaiswara bisa memberikan soal-soal       

berupa soal pre test / post test. Berikut adalah tampilan pada           

halaman pengerjaan soal pre test/post test 

 

Pada gambar diatas, ditampilkan daftar pertanyaan yang harus        

dijawab oleh peserta. Pertanyaan bisa berupa pilihan ganda atau         

pilihan uraian.  

Setelah pertanyaan diisi, langkah selanjutnya adalah dengan mengklik        

tombol “Simpan Jawaban” untuk menyimpan soal pretest / post test. 

Pengisian Pre-test / Post-test bisa dikerjakan selama waktu        

pengerjaan pelaksanaan berlangsung.  
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Diskusi Dengan WI dan Peserta Lain 

e-Learning menyediakan juga fitur untuk berdiskusi dengan WI dan         

Peserta lain dalam satu waktu. Fitur ini dibuat Oleh WI dalam satu            

paket pertemuan yang disediakan. Berikut adalah langkah-langkah       

untuk menggunakan fitur diskusi ini: 

1. Halaman materi diskusi ditampilkan seperti gambar dibawah       

ini: 

 

2. Setelah itu, Baca instruksi yang tersedia pada gambar diatas. 

3. Setelah itu, klik tombol “masuk ke diskusi sekarang” seperti         

yang ditampilkan pada gambar dibawah ini  

 

4. Setelah itu, akan tampil daftar materi dan kolom diskusi         

seperti yang ditampilkan pada gambar dibawah ini: 
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5. Pada gambar diatas, terdapat kolom unduhan / berkas yang         

bisa diunduh semua peserta diskusi sebagai bahan ajar. di sisi          

kanan terdapat kolom diskusi untuk pegawai dan WI        

berdiskusi mengenai materi yang tersedia. 
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