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1. Pendaftaran Lembaga 

Untuk mendaftarkan akun lembaga, pilih menu pendaftaran atau melalui tombol 

“Daftarkan Lembaga Anda” pada halaman awal website seperti yang ditampilkan pada 

Gambar 1.  

 

 

Gambar 1. Tombol Pendaftaran Lembaga 

 

Jika anda memilih mendaftar melalui halaman pendaftaran, pilih link untuk pendaftaran 

lembaga seperti pada Gambar 2 berikut.  

 

 

Gambar 2. Link Pendaftaran Lembaga 

 

  

https://www.sikapin.id/pendaftaran


Selanjutnya isi dengan data yang valid sesuai dengan dokumen resmi lembaga. Pertam 

siapkan nama lembaga, username, dan password untuk pembuatan akun. Kemudian klik 

tombol “Daftar Lembaga” pada halaman pendaftaran. Jika pendaftaran berhasil, maka 

akan muncul halaman konfirmasi seperti pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Konfirmasi Pendaftaran Sukses 

 

2. Login Sistem 

Setelah anda berhasil melakukan pendaftaran lembaga, anda dapat melakukan login 

melalui menu Login yang terdapat pada bagian kanan atas menu utama. Isikan username 

dan password lembaga yang sudah didaftarkan. Jika anda belum mempunyai akun, anda 

diminta untuk melakukan pendaftaran pada menu pendaftaran atau link yang tersedia pada 

tampilan login. Tampilan halaman login dapat dilihat seperti pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Tampilan login sistem. 



3. Lengkapi Profil Lembaga untuk Verifikasi 

Setelah berhasil login, anda diminta untuk melengkapi profil lembaga. Proses ini 

digunakan untuk verifikasi oleh tim sikapin. Data-data yang perlu dilengkapi terlihat 

seperti pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Formulir Kelengkapan Verifikasi Lembaga 

Setelah semua data yang diminta berhasil dilengkapi, proses selanjutnya yaitu menunggu 

verifikasi dari pihak TIM Sikapin. Anda tidak diperkenankan mengakses seluruh fitur yang 

ada pada halaman administrator lembaga sebelum status verifikasi diterima. Anda akan 

melihat notifikasi pada setiap halaman jika status verifikasi belum diterima. Notifikasi 

terlihat seperti pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Notifikasi Pengecekan dan Verifikasi Lembaga 



4. Manajemen Kursus dan Pelatihan 

4.1 Tambah Data Kursus/Pelatihan 

Untuk memulai menambahkan data kursus dan pelatihan, anda dapat memilih menu “Kursus 

& Pelatihan” pada bagian menu sebelah kiri. Setelah itu, pilih tombol “Tambah” untuk 

menambahkan data baru. Tombol tambah terlihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Menambahkan Data Kursus/Pelatihan 

Setelah tombol tambah di klik, akan muncul formulir penambahan kursus/pelatihan seperti 

yang ditampilkan pada Gambar 8. Isikan seluruh data pada formulir yang terdiri dari judul 

pelatihan, deskripsi, tempat pelatihan, alamat pelatihan, tanggal pelaksanaan, waktu 

pelaksanaan, harga, kuota, deadline pendaftaran, narahubung, telephone narahubung dan 

keterangan. Setelah data-data tersebut diisikan, klik “simpan” untuk menuju proses 

berikutnya. 



 

Gambar 8. Formulir Penambahan Kursus/Pelatihan 

Langkah selanjutnya anda diminta untuk mengunggah foto fitur dan pamflet kegiatan seperti 

pada Gambar 9. Anda dapat memilih foto dengan extensi (.jpg) dengan ukuran maksimal 

300Kb. Foto fitur header akan ditampilkan sebagai thumbnail data kursus/pelatihan pada 

halaman utama website. Sedangkan foto pamflet akan ditampillkan pada halaman detail 

kegiatan.  

 

Gambar 9. Upload Foto Fitur dan Pamflet Kegiatan 

 

 



4.2 Edit Data Kursus/Pelatihan 

Pengeditan data kursus/pelatihan dapat dilakukan dengan memilih tombol “Kelola” pada data 

yang akan diedit seperti pada Gambar 10. Tombol tersebut akan mengarahkan pada halaman 

penyuntingan data kursus/pelatihan seperti pada saat proses penambahan data. 

 

Gambar 10. Tombol Penyuntingan Data Kursus/Pelatihan 

4.3 Hapus Data Kursus/Pelatihan 

Untuk menghapus data kursus/pelatihan, anda dapat masuk pada halaman pengeditan terlebih 

dahulu seperti pada poin 4.2. Kemudian pilih tombol “Hapus Kursus/Pelatihan” yang berada 

pada bawah formulir penyuntingan data. Tombol hapus dapat dilihat seperti pada Gambar 11. 

 

Gambar 11. Tombol Hapus Data Kursus/Pelatihan 



4.4 Data Pendaftar Kursus/Pelatihan 

Setelah data kursus/pelatihan terpublikasi, anda dapat melihat data pendaftar pada masing-

masing kursus melalui kolom “pendaftar” seperti pada Gambar 12. Untuk melihat detail 

pendaftar yang ada pada kegiatan tersebut, klik nomor yang muncul pada kolom “pendaftar”. 

Anda akan diarahkan menuju rekap data pendaftar pada kegiatan tersebut.  

 

Gambar 12. Data Pendaftar Kursus/Pelatihan 

Anda akan disajikan semua pendaftar yang ada pada kegiatan tersebut. Anda dapat 

menggunakan fasilitas pencarian data pendaftar dan filter status pendaftaran. Pada halaman 

tersebut, anda juga dapat melakukan aksi terhadap status pendaftaran dengan memilih status 

menunggu verifikasi, terverifikasi atau ditolak. Pengelolaan data pendaftar dapat dilihat seperti 

pada Gambar 13. Untuk merubah status, pilih tombol yang terdapat pada kolom status sehingga 

muncul popup untuk memberikan penyuntingan terhadap status peserta. Untuk melihat detail 

peserta, klik nama peserta atau melalui tombol  pada kolom “Pilihan”. 



 

Gambar 13. Pengelolaan Data Pendaftar pada Kursus/Pelatihan 

5. Manajemen Data Pendaftar 

 

Gambar 13. Manajemen Data Pendaftar 

Menu “Pendaftar” hampir sama seperti menu pada poin 4.4 yaitu melakukan manajemen data 

pendaftar. Namun pada menu “Pendaftar” anda dapat melihat data pendaftar baru yang belum 

dilakukan verifikasi pada semua kursus/pelatihan yang anda kelola. Tampilan menejemen data 

pendaftar dapat dilihat seperti pada Gambar 13. Anda dapat melakukan pencarian dan filter data 

untuk melakukan pensortiran secara spesifik. Untuk melihat detail dari pendaftar, klik pada 



bagian data nomor pendaftaran atau nama peserta. Atau anda dapat melihat detail pendaftar 

dengan memilih tombol  pada kolom “Pilihan”. Untuk mengubah status, anda dapat memilih 

tombol yang ada pada kolom “Status” sehingga muncul popup seperti pada Gambar 14.  

 

Gambar 14. Popup Status Pendaftaran 

Anda dapat memilih status verifikasi atau ditolak. Jika status ditolak, masukkan alasan 

penolakan sehingga pendaftar dapat mengetahui mengapa pendaftarannya ditolak. 

  



6. Pengaturan Lembaga 

6.1 Sunting Foto Profil Pengelola 

Untuk mengatur foto pengelola, masuk kedalam menu “Pengaturan” sehingga tampil 

pengaturan foto profil seperti pada Gambar 15. Pilih foto dari komputer dengan extensi (.jpg) 

dan maksimal ukuran 100Kb. Klik “simpan perubahan” untuk menyimpan pengaturan baru. 

 

Gambar 15. Ganti Foto Profil Pengelola 

6.2 Sunting Foto Fitur Lembaga 

Foto fitur lembaga merupakan gambar thumbnail yang akan tampil pada halaman utama 

sikapin. Untuk mengatur foto fitur lembaga, masuk kedalam menu “Pengaturan” sehingga 

tampil pengaturan foto fitur lembaga seperti pada Gambar 16. Pilih foto dari komputer dengan 

extensi (.jpg) dan maksimal ukuran 400Kb. Klik “simpan perubahan” untuk menyimpan 

pengaturan baru. 

 



 

Gambar 16. Ganti Foto Fitur Lembaga 

6.3 Pengaturan Profil Lembaga 

Anda dapat melakukan penyesuaian profil lembaga jika kemudian hari terdapat data yang perlu 

diperbaiki. Anda dapat menyunting profil lembaga melalui menu “Pengaturan”. Halaman 

penyuntingan terdapat pada bagian bawah setting foto pengelola dan foto fitur lembaga. 

Halaman pengaturan profil lembaga dapat dilihat seperti pada Gambar 17. 

 

Ganbar 17. Halaman Pengaturan Profil Lembaga 

 



7. Ganti Password 

Untuk mengubah password akun, pilih menu “Ganti Password”. Isikan password lama dan 

password baru yang akan digunakan sebagai password akun anda. Penggantian password dapat 

dilihat seperti pada Gambar 18. 

 

Gambar 18. Ganti Password Akun Lembaga 

8. Akun Ditangguhkan 

Apabila akun anda sedang ditangguhkan, anda akan meneruma notifikasi seperti pada Gambar 

19. Penyebab akun anda ditangguhkan ada berbagai hal. Konten yang tidak sesuai, pemalsuan 

data lembaga dan lain sebagainya. Untuk mengetahui penyebab akun ditangguhkan, anda dapat 

menghubungi pusat bantuan sikapin. Selama akun ditangguhkan, seluruh produk data 

kursus/pelatihan dan akun lembaga anda tidak dapat ditemukan di halaman utama website 

sikapin.  

 

Gambar 19. Notifikasi Akun Ditangguhkan 

 


