
PANDUAN UNTUK PESERTA 

DIKLAT KEPEMIMPINAN

• Alamat SIMDIKLAT : http://pusdiklat.bps.go.id/diklat/index.php



LOGIN
 Lihat menu kanan pojok atas 

 klik menu login

 Isikan 

 Username

 Password

 Untuk Peserta yang tidak memiliki 
account community, dapat 
menghubungi penyelenggara diklat, 
akan dibuatkan user external

 Klik tombol Login

 Setelah berhasil login, maka pada 
menu kanan pojok atas ada 2 

 Diklat 

 Biodata dan Dokumen

 Evaluasi Pengajar

 Evaluasi Penyelenggara

 Nama user

 Logout

Account 
community.bps.go.id



Ganti Password
 Fasilitas ganti password 

disediakan bagi pengguna 
yang login menggunakan 
selain account 
community.bps.go.id (User 
External)
 Cara mengganti:

Klik menu Ganti Password 
pada pojok kanan atas 
(username)

Ketikkan kode password baru 
Tuliskan kembali kode 

password baru
Klik submit



Diklat-Biodata dan Dokumen
• Setelah peserta login, hal pertama yang harus dilakukan adalah 

mengisi Biodata dan Dokumen
 Lihat menu kanan pojok atas 

 klik menu Diklat Biodata dan Dokumen

 Akan ditampilkan seperti berikut:

Isikan nama lengkap peserta

Cek kebenaran NIP peserta

Isikan tempat lahir peserta

Pilih Agama yang sesuai

Pilih status perkawinan yang sesuai

Isikan alamat peserta

Isikan alamat email peserta

Isikan nomor HP peserta

Data Pribadi

123456781234561001



Diklat-Biodata dan Dokumen lanjutan….
Isikan nomor KTP peserta

Isikan nomor NPWP peserta

Pilih ukuran kaos yang sesuai

Isikan nama dan no.Hp kerabat 
yang biasa dihubungi

Isikan Nama Bank peserta
Isikan nomor Rekening peserta dg 
BENAR
Isikan nama dalam buku tab dg 
BENAR
Isikan riwayat penyakit yang 
pernah Anda derita
Isikan jenis makanan/minuman 
yang menjadi pantangan Anda
Setelah isian biodata 
lengkap, klik tombol submit

 Ada beberapa isian yang wajib untuk diisi pada form 
Biodata Data Pribadi yaitu:

1. Nama Lengkap

2. Tempat lahir

3. Email

4. No.Ponsel

5. No. KTP

6. NPWP

7. Nama Bank

8. No. Rekening

9. Nama Dalam Buku Tab

Untuk nomor rekening, apabila 
tidak memiliki nomor rekening, 
dapat menggunakan nomor 
rekening kerabat yang dapat 
dipercaya

123456781234561001

123456781234561001



Diklat-Biodata dan Dokumen lanjutan….

Data Kepegawaian
Pilih kedudukan jabatan Anda, 
apakah Kepala/staf/KSK?

Isikan nama jabatan lengkap Anda

Pilih unit kerja Anda (Eselon 3)

Pilih Pangkat/Golongan Anda sekarang

Isikan TMT Golongan Anda (sesuai SK)

Pilih Pendidikan terakhir Anda yang 
telah diakui oleh instansi

Keterangan:

 Apabila jabatan Anda sebagai Kepala, Tuliskan nama jabatan Anda secara lengkap contoh: Kepala Seksi Statistik 
Pertambangan, Energi dan Konstruksi

 TMT Jabatan isikan sesuai SK Pengangkatan jabatan Anda sekarang

 TMT Golongan isikan sesuai SK Golongan Anda sekarang

 Pendidikan Terakhir adalah pendidikan yang telah diakui oleh instansi, apabila Anda telah lulus S2 namun belum 
diakui oleh instansi, maka pendidikan terakhir Anda tetap DIV/S1

 Nilai Toefl yang disyaratkan adalah untuk TOEFL ITP minimal 400, ETS TOEIC minimal 450, atau LAN sertifikat minimal 
50

Isikan TMT Jabatan Anda

Isikan Nilai Toefl ITP atau ETS TOEIC 
Anda sesuai sertifikat yang anda 
miliki yang masih berlaku



Diklat-Biodata dan Dokumen lanjutan….

Data Atasan Langsung
Isikan NIP Atasan langsung Anda (18 digit)

Isikan nama lengkap Atasan langsung Anda

Isikan alamat email atasan langsung Anda

Isikan Nomor HP Atasan langsung Anda

Keterangan:

 DATA ATASAN LANGSUNG digunakan sebagai informasi penentuan Mentor peserta diklat pada saat 
penyusunan laporan kerja nanti

Apabila semua isian telah diisi klik tombol 
Submit



Diklat-Biodata dan Dokumen lanjutan….
Upload Berkas

Upload surat tugas Anda dengan format file .PDF

Upload Foto Anda dengan format file .JPG/.JPEG

Upload surat kesehatan Anda dengan format file .PDF

Apabila Dokumen telah diupload, klik tombol submit

Keterangan:

 Surat tugas adalah surat perintah dari instansi yang minimal ditandatangani oleh eselon 2

 Pas foto yang digunakan adalah pas foto berpakaian resmi dengan background merah

 Surat kesehatan adalah surat sehat yang dikeluarkan oleh dokter umum

 Sertifikat Toefl yang diupload adalah sertifikat yang masih berlaku, berupa TOEFL ITP/ETS TOEIC/LAN 

Score nilai TOEFL ITP minimal 400; ETS TOEIC minimal 450; LAN minimal 50

 Apabila Anda belum mendapatkan seluruh dokumen tersebut atau hanya baru 1 atau 2 dokumen, dapat 
disubmit terlebih dahulu, setelah Anda mendapatkan seluruh dokumen dapat diupload kembali

Upload SK Golongan Terakhir Anda dengan format file 
.PDF
Upload SK Jabatan Anda dengan format file .PDF

Upload Sertifikat Toefl Anda dengan format file .PDF



Diklat-Biodata dan Dokumen lanjutan….

Tiket & Rencana Kertas Kerja
Upload softcopy tiket dengan format .PDF

Isikan harga tiket sesuai yang tertera pada tiket

Upload berkas rencana kertas kerja dengan format .PDF

Ketikkan judul rencana kerja yang akan Anda 
kerjakan 

Apabila sudah terisi seluruhnya, jangan lupa untuk 
klik tombol submit

Keterangan:

 Softcopy tiket yang dimaksud adalah tiket yang telah dibayar, apabila masih dalam bentuk pemesanan tidak 
akan diakui oleh Bagian Tata Usaha

 Apabila ada biaya-biaya lain yang terkait biaya perjalanan diklat, dapat diupload digabungkan dengan softcopy 
tiket

 Untuk Judul rencana KKP belum memiliki, dapat dikosongkan terlebih dahulu



Diklat-Biodata dan Dokumen lanjutan….

View Hasil Pengisian

Catatan:

 Apabila biodata dan dokumen peserta telah dinyatakan valid oleh penyelenggara, maka peserta sudah tidak 
dapat melakukan update atau perubahan data. Apabila ada hal penting yang memang ingin diubah setelah 
dokumen dinyatakan valid, dapat menghubungi penyelenggara. 

Sebelum mengakhiri pengisian Biodata dan 
Dokumen, MOHON DI CEK KEMBALI
KE VALIDAN DAN KEBENARAN INFORMASI YANG 
ANDA BERIKAN PADA SIMDIKLAT INI MENJADI 
TANGGUNG JAWAB ANDA SENDIRI
Yang nantinya akan menjadi dasar pembuatan:
1. Sertifikat 
2. SPJ
3. Transfer Uang Saku
4. Daftar Hadir, dll


