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APLIKASI SIM DIKLAT
TERPADU

Berikut adalah Daftar Menu yang ada pada aplikasi Administrasi Diklat :

Menu Master Data Peserta meliputi :

1. Import Data Kelas & Peserta
2. Data Pejabat/Panitia
3. Setting Kelas Diklat
4. Data Kelas dan Peserta
5. Dokumen Registrasi
6. Setting Instansi

Menu Laporan meliputi :

1. Cetak Presensi Peserta
2. Cetak Dokumen Pendukung
3. Isi Status Kelulusan
4. Cetak Sertifikat
5. Cetak Surat Keterangan
6. Cetak Laporan ke Dinas
7. Cetak Album Kenangan
8. Laporan Diklat

Menu Keuangan
meliputi :

1. Cetak Dok. Keuangan
Peserta (Biaya
Perjalanan Dinas
Peserta, SPD, Surat
Pernyataan)

2. Cetak Dok Non
Keuangan Peserta
(Biaya Perjalanan
Dinas Peserta, SPD,
Surat Pernyataan bagi
Nasum,Panitia)

Langkah-langkah menjalankan Aplikasi :
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A. Menu Master Data Peserta ( Import Data Kelas & Peserta)

Import Data Kelas & Peserta dilakukan dengan mengambil File Data Lokal yang telah didownload
melalui Aplikasi Panitia Versi 3.5 Beta.

File Data Lokal pada contoh ini diambil dari Folder Kelas Sasaran, klik open.

Maka akan muncul Peserta pada kelas tersebut, kemudian lakukan Proses Import. Setelah Proses
Import selesai, pilih menu Tutup.
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B. Data Pejabat / Panitia

Misalkan Data Pejabat yang ada seperti di bawah ini :

Berikut ini penjelasan beberapa opsi tindakan yang ada pada menu ini :

1) Tambah : untuk melakukan pengisian nama pejabat baru dan lengkapi indentitas pejabat meliputi

NIP, Nama Lengkap, Jabatan dan Gol/Ruang.

2) Koreksi : untuk melakukan koreksi atas data yang telah dituliskan misal, kesalahan penulisan

Nama, NIP, Jabatan dan Pangkat/Gol.
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3) Simpan : untuk melakukan penyimpanan atas data yang telah dibuat

4) Hapus : untuk menghapus Data Pejabat yang telah diinput

C. Setting Kelas Diklat

Menu ini berisi tentang Identitas Kediklatan yang sedang berlangsung, dengan tampilan sebagai

berikut : (note : perhatikan pula Kode Kelas telah terisi (R00-05 H7,H8-3), hal ini menandakan

proses import pada langkah A telah berhasil dilakukan, artinya kelas telah siap dijalankan

menggunakan aplikasi ini)

Klik Tombol “Koreksi” untuk memulai pengisian Data.
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Contoh Pengisian sebagai berikut :

Nama Pejabat PPK, Bendahara dan Kepala diisi dengan melakukan browsing file dan akan
muncul opsi nama-nama pejabat sesuai dengan Hasil Input Data Pejabat pada Langkah B,
pilih nama-nama pejabat sesuai dengan Jabatannya ( PPK/Bendahara/Kepala).

Data yang telah terisi lengkap, sebagai contoh nampak sebagai berikut , dan selanjutnya klik
simpan
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Keterangan :

a. Pelatihan diatas diasumsikan seluruh pesertanya masing-masing mendapat uang

transport per hari Rp 30.000,- dengan jumlah hari sebanyak 5 hari (11 s.d 15 Juni 2014).

b. Pada Kolom Surat Perjalanan Dinas (SPD) diasumsikan Peserta berasal dari satu

Kabupaten/Kota saja, sehingga Penandatangan seluruh SPD peserta adalah sama. Jika

tidak sama, maka :

D. Dokumen Registrasi

Menu ini digunakan untuk menambah jenis dokumen yang diperlukan saat registrasi, terdiri

dari 2 (dua) jenis dokumen yaitu: 1) Dokumen Serah (dokumen yang diberikan dari peserta

kepada penyelenggara atau syarat kelengkapan yang harus dibawa oleh peserta pelatihan)

2) Dokumen Terima ( dokumen yang diberikan dari pihak penyelenggara kepada peserta),

format aplikasinya sebagai berikut :

Misalkan, penyelenggara akan menambahkan Pas Foto sebagai salah satu syarat kelengkapan
berkas yang harus diserahkan oleh peserta, maka pilih “tambah”, ketik dokumen yang akan
ditambahkan pada”Nama Dokumen” dan Pilih opsi pada ‘Jenis Dokumen”, lalu pilih “Simpan”,
maka Pas Foto saat ini telah berada di Jenis Dokumen serah :
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E. Registrasi Peserta (Reg. Peserta)

Menu ini digunakan untuk melakukan registrasi peserta dan melakukan pencatatan (cek dan

ricek) terhadap berkas kelengkapan yang dibawa peserta maupun berkas atau ATK yang

diserahkan oleh Panitia kepada Peserta , format aplikasinya adalah sebagai berikut :

Setelah dilakukan browse, maka nampak :Misal, peserta datang menyatakan dirinya bernama Agus
Aryanto , maka lakukan browse pada kotak di atas dan arah nama tersebut lalu Klik Pilih :

Kotak tersebut digunakan untuk melakukan browsing
peserta yang telah terekam dalam data import di langkah A
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Lakukan wawancara kepada peserta berkaitan pengisian data di atas, yaitu :

1. Status peserta apakah sebagai peserta Tetap atau Pengganti (menggantikan peserta lain

yang berhalangan hadir)

2. Klik pada Jenis Dokumen yang diserahkan (dokumen yang harus dibawa peserta untuk

mengikuti pelatihan/diklat) maupun pada Dokumen yang diterima (dokumen yang

diserahkan dari pihak penyelenggara kepada peserta pelatihan/diklat).

Setelah identitas maupun dokumen telah diisi dan diberi tanda, pilih “Simpan”

Note :

Manual ini, berasumsi dari 28 peserta yang diundang pelatihan, 18 peserta yang hadir, sehingga

langkah registrasi peserta dalam manual ini dilakukan kepada 18 peserta tersebut.
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Maka akan tampil sebagai berikut :

Klik  “Pilih Semua” jika dokumen yang diserahkan maupun diterima lengkap.

Pencetakan Tanda Bukti Registrasi dan Tanda Bukti Penyerahan & Penerimaan Dokumen
dilakukan dengan memilih “Cetak”, maka akan tampil :

Apabila peserta dalam jumlah yang cukup banyak, maka pencarian cepat nama peserta
dapat dilakukan dengan cara seperti di bawah ini :

Diberikan kepada peserta Diarsip oleh Penyelenggara/Panitia
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Dipergunakan untuk mempermudah pencarian peserta berdasarkan (No. Peserta, Nama,
Instansi, Jenis Diklat dan NUPTK) dengan jalan menginput identitas yang diberikan oleh
peserta, misal, pencarian nama. Peserta datang saat Registrasi menyatakan dirinya bernama
depan Siti, maka ketik pada kolom di bawah nama, seperti berikut :
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F. Data Kelas dan Peserta

Menu ini digunakan untuk melakukan editing Data Peserta dengan bersumber dari Biodata
yang diisi oleh Peserta dengan cara menekan Tombol “Koreksi”

Klik pada Kelas yang sedang dikerjakan, maka akan tampil peserta yang ada dikelas.

Editing salah satunya dilakukan pada Nama Besar-Kecil :
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G. Narasumber dan Panitia

Menu ini digunakan untuk input Data Narasumber dan Panitia sekaligus berkaitan dengan
input data yang dibutuhkan dalam hal keuangan untuk membayar Uang Saku/Uang Harian,
Transport, maupun penginapan. Besaran nilainya mengacu pada Aturan Keuangan yang
berlaku.

Kita akan menginput Data Nasum dan Kepanitiaan pada Kelas (R00-05 H7,H8-3) dengan Lokasi
Kegiatan di SMPN 5 Bangkalan dan apabila Kelas dan Lokasi telah muncul seperti di atas,
artinya langkah C Setting Kelas Diklat telah berhasil. Untuk memulai pengisian Data, klik
“Tambah”, dan “Koreksi” apabila terjadi kesalahan input
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PELAPORAN
H. Cetak Presensi Peserta

Pencetakan Presensi Peserta sebagai berikut :

Pilih sesuai dengan jumlah hari pelatihan

“cetak” untuk mencetak lembar presensi

Presensi Lembar 1:

Pencetakan presensi peserta dilakukan untuk 18 orang
sesuai dengan peserta yang telah diregistrasi pada
langkah E Registrasi Peserta
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Presensi Lembar ke 2:

I. Cetak Dokumen Pendukung

Menu ini dipergunakan untuk mencetak dokumen : Verifikasi Data Peserta Diklat, Tanda Terima
Sertifikat, Surat Pengembalian dan ID Card.
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Verifikasi Data Peserta Diklat :

Pilih “Cetak”, maka tampil :

Lembar verifikasi diberikan kepada peserta untuk melakukan pengecekan yang dilakukan oleh
peserta yang bersangkutan perihal identitas peserta masing-masing setelah peserta melakukan
verifikasi, mintalah Paraf sebagai bukti data yang dikoreksi oleh peserta telah sesuai.
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Tanda Terima Sertifikat :

Tanda Terima Sertifikat merupakan dokumen sebagai bukti bahwa penyelenggara telah
menyerahkan sertifikat pelatihan kepada Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus, sehingga
peserta yang tidak lulus, dalam hal ini Agus Aryanto tidak diberikan sertifikat berbeda
dengan peserta yang lain karena memakai no seri dari Surat Keterangan.

Tanda Bukti Surat Pengembalian Peserta

Tanda Bukti surat pengembalian peserta merupakan dokumen yang ditandatangani oleh
peserta pelatihan setelah peserta menerima Surat Pengembalian dari Instansi Penyelenggara
Pelatihan.
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ID Card  :

Diberikan kepada peserta sebagai Tanda Peserta Pelatihan
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J. ISI STATUS KELULUSAN

Pengisian status kelulusan dilakukan secara manual (apabila ada yang tidak lulus, maka pilih di
opsi tidak lulus), misalkan Peserta a.n Agus Aryanto Tidak Lulus.

K. Pencetakan Surat Keterangan

Surat Keterangan diberikan kepada peserta yang dinyatakan Tidak Lulus, pada contoh ini
peserta yang dinyatakan Tidak Lulus bernama Agus Aryanto, maka secara otomatis peserta
ini terinput pada form Surat Keterangan berikut ini : (Pastikan Langkah I Status Kelulusan
telah terinput dengan benar)

Lembar 1 dan Lembar ke 2 perlu editing karena :

a. Belum tercantum Nama Pelatihan
b. Nama Kepala belum terinput
c. Materi masih punya IN Kepsek SD
d. Kabid Fasningkom belum ada
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Tandatangan Kepala p4tk tdk ada di lembar 1, cetak materi masih materi lama

L. Cetak Laporan ke Dinas

Menu ini digunakan sebagai laporan pihak penyelenggara kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota yang memberikan penugasan kepada peserta, format yang ada dalam
aplikasi sebagai berikut :
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Pilih “Cetak”, maka akan tampil :

Kabid Fasningkom belum link namanya

M. Cetak Album Kenangan

Menu ini digunakan untuk melakukan pencetakan album kenangan peserta pelatihan,
dengan tampilan dalam aplikasi sebagai berikut :
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Pilih Menu “cetak” maka akan tampil sebagai berikut :

N. Laporan Registrasi Peserta

Menu ini digunakan untuk mempermudah penyelenggara dalam hal mengetahui tentang
penyelenggaraan pelatihan misalnya, Jumlah Peserta yang datang, berikut dengan nama-
nama peserta yang datang, seperti berikut ini :

Klik di Menu Status Registrasi dan“Ya”, maka akan terlihat jumlah (18 peserta), sekaligus
nama-nama peserta yang telah registrasi.
Semua menu di atas dapat digeser ke bawah untuk mendapatkan data penyelenggaraan
pelatihan sesuai dengan kebutuhan pelaporan.
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KEUANGAN

O. Cetak Dokumen Keuangan Peserta (Perjalan dinas, SPD, Pernyataan, dll

Menu ini dipergunakan untuk melakukan pencetakan terhadap dokumen yang berhubungan
dengan peserta pelatihan

Hasil Pencetakan :

Dokumen Keuangan yang lain belum dapat ditampilkan, dikarenakan masih perlu edit.
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