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MODUL UTAMA 

 

1. Sign In/Login 

 

Sign In/Login adalah berupa proses pintu masuk bagi user untuk mengakses system. 

Untuk masuk ke halaman administrator, User dapat mengakses halaman login dengan mengunjungi 

link  sebagai berikut :http://192.168.100.6/admin/dashboard 

Klik menu SAKTI – AJI, user akan diarahkan ke tampilan 1.1 

 

 

 

Gambar 1.1 

 

- Pertama, Klik kolom Nama User, Masukan Nama User  

- Kedua, Klik kolom Password, Masukan Password 

- Ketiga, Klik tombol Masuk, User akan diarahkan ke halaman seperti yang terlihat pada 

gambar 1.2 

 

 

 

 

 

http://192.168.100.6/admin/dashboard
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2. Pilih Menu  

 

 

 

Gambar 2.1 

 

Setelah proses Login akan tampil halaman Sakti yang menampilkan 3 pilihan menu yaitu 

Sakti – AJI, Sakti – ABI & Sakti – ADI. Pilih Sakti – ADI seperti terlihat pada gambar di 

atas karena yang akan kita akses EVA BkkbN. 
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Gambar 2.2 

 

Sistem akan menampilkan List AJK pada menu peserta setelah melakukan Klik ke menu SAKTI - ADI 

 

 

 

 

Gambar 2.3  

 

Terlihat di sebelah kiri terdapat 6 menu pada Sakti – ADI terdiri dari menu : 

 

1. Menu Peserta 

Menu ini khusus untuk setiap peserta yang nanti akan bergabung dalam pelatihan. 

2. Menu Pengajar 

Menu ini khusus untuk setiap pengajar yang nanti akan bergabung dalam pelatihan. 
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3. Menu Penyelenggara 

Menu ini khusus untuk setiap penyelenggara yang nanti akan bergabung dalam pelatihan. 

4. Menu Rekapitulasi Peserta 

Menu ini khusus untuk merekap/merangkum hasil setiap peserta yang telah bergabung 

dalam pelatihan. 

5. Menu Rekapitulasi Penyelenggara 

Menu ini khusus untuk merekap/merangkum hasil setiap penyelenggara yang telah 

bergabung dalam pelatihan. 

6. Menu Konfigurasi 

Menu ini khusus untuk menentukan batas nilai pengetahuan, keterampilan & sikap. Nilai 

minimal penyelenggara & pengajar. 

 

3. Menu Peserta 

 

 

 

Gambar 3.1  

 

- Klik menu di sebelah kiri yang di berikan kotak hijau seperti pada gambar 

- Jika langsung menemukan data yang akan di proses bisa langsung klik pilih pada gambar 

angka nomor 1. 

- Namun jika data yang akan di proses tidak ditemukan bisa di cari menggunakan fitur 

pencarian data pada gambar angka nomor 2. (Note: Pencarian hanya bisa berdasarkan 

nama AJK) 
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Gambar 3.2 

 

 

- Nama Pelatihan : Pilih salah satu pelatihan yang akan digunakan .  

Note: jika belum ada bisa di inputkan pada menu JALI/ Sakti - AJI 

 

- Angkatan : Pilih salah satu angakatan yang akan digunakan, data ini otomatis muncul 

berdasarkan angakatan yang di pilih pada nama pelatihan. 

 

- Waktu Pelaksanaan : Pilih salah satu angakatan yang akan digunakan, data ini otomatis 

muncul berdasarkan waktu pelaksanaan yang di pilih pada nama pelatihan. 

 

- Tempat Pelaksana: Data ini otomatis muncul berdasarkan ruangan yang sudah kita inputkan 

sesuai dengan nama pelatihannya. 
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- Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan bisa di lakukan input manual atau 

menggunakan nama yang sebelumnya sudah di gunakan jika ada, jika dilakukan input manual 

ketikan nama yang di inginkan lalu klik tambah data. 

 

- Kepala Subbid Penyelenggara dan Evaluasi bisa di lakukan input manual atau 

menggunakan nama yang sebelumnya sudah di gunakan jika ada, jika dilakukan input manual 

ketikan nama yang di inginkan lalu klik tambah data. 

 

- Koordinator Pelatihan bisa di lakukan input manual atau menggunakan nama yang 

sebelumnya sudah di gunakan jika ada, jika dilakukan input manual ketikan nama yang di 

inginkan lalu klik tambah data. 

 

- Staff Penyelenggara dan Evaluasi bisa di lakukan input manual atau menggunakan nama 

yang sebelumnya sudah di gunakan jika ada, jika dilakukan input manual ketikan nama yang 

di inginkan lalu klik tambah data. 

 

- Lalu klik “Simpan” 
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Gambar 3.3 

 

- Setelah klik “Simpan”, sistem akan menampilkan seperti pada gambar di atas. 

- Pada setiap kolom kosong wajib di isi seperti (1) Jumlah Soal, (2) Nama Peserta, (3) 

Pengetahuan, (4) Sikap & Keterampilan. 

- Jika sudah di isi klik tanda Checklist/Centang warna hijau di sebelah kanan. 

 

 

 

Gambar 3.4 

 

- Setelah di Checklist/Centang akan menjadi seperti gambar di atas nomor 1 

- Dan jika ingin menambahkan bisa menggunakan tombol (+). 

- Klik kembali jika ingin melihat list data peserta. 
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Gambar 3.5 

 

- Klik “Detail” jika ingin melihat detil data pada nama pelatihan 

- Klik “Ubah” jika ingin menghapus atau menambah data. 

- Klik “Hapus” jika ingin menghapus pelatihan. 

 

4. Menu Pengajar 

 

Gambar 4.1 

- Klik menu di sebelah kiri yang di berikan kotak hijau seperti pada gambar 

- Jika langsung menemukan data yang akan di proses bisa langsung klik pilih pada gambar 

angka nomor 1. 

- Namun jika data yang akan di proses tidak ditemukan bisa di cari menggunakan fitur 

pencarian data pada gambar angka nomor 2. 
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Gambar 4.2 

 

- Nama Pelatihan : Pilih salah satu pelatihan yang akan digunakan .  

Note: jika belum ada bisa di inputkan pada menu JALI/ Sakti - AJI 

 

- Angkatan : Pilih salah satu angakatan yang akan digunakan, data ini otomatis muncul 

berdasarkan angakatan yang di pilih pada nama pelatihan. 

 

- Waktu Pelaksanaan : Pilih salah satu angakatan yang akan digunakan, data ini otomatis 

muncul berdasarkan waktu pelaksanaan yang di pilih pada nama pelatihan. 

 

- Tempat Pelaksana: Data ini otomatis muncul berdasarkan ruangan yang sudah kita inputkan 

sesuai dengan nama pelatihannya. 

 



 

Page 11 of 24 
 

- Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan bisa di lakukan input manual atau 

menggunakan nama yang sebelumnya sudah di gunakan jika ada, jika dilakukan input manual 

ketikan nama yang di inginkan lalu klik tambah data. 

 

- Kepala Subbid Penyelenggara dan Evaluasi bisa di lakukan input manual atau 

menggunakan nama yang sebelumnya sudah di gunakan jika ada, jika dilakukan input manual 

ketikan nama yang di inginkan lalu klik tambah data. 

 

- Koordinator Pelatihan bisa di lakukan input manual atau menggunakan nama yang 

sebelumnya sudah di gunakan jika ada, jika dilakukan input manual ketikan nama yang di 

inginkan lalu klik tambah data. 

 

- Staff Penyelenggara dan Evaluasi bisa di lakukan input manual atau menggunakan nama 

yang sebelumnya sudah di gunakan jika ada, jika dilakukan input manual ketikan nama yang 

di inginkan lalu klik tambah data. 

 

- Lalu klik “Simpan” 
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Gambar 4.3 

Sistem akan menampilkan halaman seperti di atas. 
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Gambar 4.4 

- Jika nama pengajar tidak ada tentukan pengajar pada “Pilih Pengajar”, lalu klik Pilih 

- Cari & tentukan nama pengajar pada “Nama Pengajar” 

- Klik tombol (+) untuk memberikan penilaian 

- Akan muncul pilihan angka di setiap unsur yang dinilai, tentukan masing - masing nilai jika 

diperlukan dengan cara klik tanda ” ˇ ”. 

- Klik Checklist/Centang hijau jika memang sudah selesai memberikan nilai. 

- Klik Kembali jika sudah selesai. 

 

 

Gambar 4.5 
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- Klik “Detail” jika ingin melihat detil data pada nama pelatihan, di dalamnya bisa view data 

& ubah data. 

- Klik “Ubah” jika ingin menghapus atau menambah data. 

- Klik “Hapus” jika ingin menghapus pelatihan. 

 

 

5. Menu Penyelenggara 

 

 

Gambar 5.1 

 

- Klik menu di sebelah kiri yang di berikan kotak hijau seperti pada gambar 

- Jika langsung menemukan data yang akan di proses bisa langsung klik pilih pada gambar 

angka nomor 1. 

- Namun jika data yang akan di proses tidak ditemukan bisa di cari menggunakan fitur 

pencarian data pada gambar angka nomor 2. 
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Gambar 5.2 

 

- Nama Pelatihan : Pilih salah satu pelatihan yang akan digunakan .  

Note: jika belum ada bisa di inputkan pada menu JALI/ Sakti - AJI 

 

- Angkatan : Pilih salah satu angakatan yang akan digunakan, data ini otomatis muncul 

berdasarkan angakatan yang di pilih pada nama pelatihan. 

 

- Waktu Pelaksanaan : Pilih salah satu angakatan yang akan digunakan, data ini otomatis 

muncul berdasarkan waktu pelaksanaan yang di pilih pada nama pelatihan. 

 

- Tempat Pelaksana: Data ini otomatis muncul berdasarkan ruangan yang sudah kita inputkan 

sesuai dengan nama pelatihannya. 

 

- Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan bisa di lakukan input manual atau 

menggunakan nama yang sebelumnya sudah di gunakan jika ada, jika dilakukan input manual 

ketikan nama yang di inginkan lalu klik tambah data. 

 

- Kepala Subbid Penyelenggara dan Evaluasi bisa di lakukan input manual atau 

menggunakan nama yang sebelumnya sudah di gunakan jika ada, jika dilakukan input manual 

ketikan nama yang di inginkan lalu klik tambah data. 
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- Staff Penyelenggara dan Evaluasi bisa di lakukan input manual atau menggunakan nama 

yang sebelumnya sudah di gunakan jika ada, jika dilakukan input manual ketikan nama yang 

di inginkan lalu klik tambah data. 

 

- Lalu klik “Simpan” 

 

 

 

Gambar 5.3 

Sistem akan menampilkan halaman seperti di atas 
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Gambar 5.4 

- Klik tombol (+) untuk memberikan penilaian 

- Akan muncul pilihan angka di setiap unsur yang dinilai, tentukan masing - masing nilai jika 

diperlukan dengan cara klik tanda ” ˇ ”. 

- Klik Checklist/Centang jika memang sudah selesai memberikan nilai. 

- Klik Kembali jika sudah selesai. 

 

 

Gambar 5.5 

 

- Klik “Detail” jika ingin melihat detil data pada nama pelatihan, di dalamnya bisa view data 

& ubah data. 

- Klik “Ubah” jika ingin menghapus atau menambah data. 

- Klik “Hapus” jika ingin menghapus pelatihan. 
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6. Menu Rekapitulasi Peserta 

 

Gambar 6.1 

- Klik menu di sebelah kiri yang di berikan kotak hijau seperti pada gambar 

- Jika langsung menemukan data yang akan di proses bisa langsung klik pilih pada gambar 

angka nomor 1. 

- Namun jika data yang akan di proses tidak ditemukan bisa di cari menggunakan fitur 

pencarian data pada gambar angka nomor 2. 

 

 

Gambar 6.2 

Pada halaman ini setiap user bisa melihat kumpulan data pelatihan berdasarkan Nama AJK, biasanya 

dalam Nama AJK bisa berisi bermacam pelatihan & tanggal. Jika sudah yakin dengan data yang di 

inginkan klik Lihat / nomor 1 seperti pada gambar & jika belum yakin bisa klik Kembali / nomor 2 

seperti pada gambar untuk ke halaman sebelumnya. 



 

Page 19 of 24 
 

 

Gambar 6.3 

Gambar di atas merupakan hasil rekapitulasi peserta berdasarkan beberapa pengelompokan yaitu Aspek 

penilaian, Nilai Pre Test dan Post Test, Capaian Kelulusan. 
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Gambar 6.4 

- Klik “Unduh” jika ingin melihat hasilnya dalam bentuk dokumen Excel. 

(Note: pada gambar di atas terdapat sample hasil unduh) 

- Klik “Kembali” jika ingin kembali ke halaman sebelumnya. 
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7. Menu Rekapitulasi Pengajar 

 

 

 

Gambar 7.1 

 

- Klik menu di sebelah kiri yang di berikan kotak hijau seperti pada gambar 

- Jika langsung menemukan data yang akan di proses bisa langsung klik pilih pada gambar 

angka nomor 1. 

- Namun jika data yang akan di proses tidak ditemukan bisa di cari menggunakan fitur 

pencarian data pada gambar angka nomor 2. 

 

 

 

Gambar 7.2 

 

Pada halaman ini setiap user bisa melihat kumpulan data pelatihan berdasarkan Nama AJK, biasanya 

dalam Nama AJK bisa berisi bermacam pelatihan, tanggal & angkatan. Jika sudah yakin dengan data 

yang di inginkan klik Lihat / nomor 1 seperti pada gambar & jika belum yakin bisa klik Kembali / 

nomor 2 seperti pada gambar untuk ke halaman sebelumnya. 
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Gambar 7.3 

Gambar di atas merupakan hasil rekapitulasi pengajar pelatihan yang berisi Unsur yang di nilai ada 10 

unsur penilaian & Kesimpulan penilaian. Untuk unsur yang di nilai data yang di tampilkan berdasarkan 

banyaknya pengajar yang ada pada nama pelatihan, angkatan & waktu pelaksanaan yang sama. 
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Gambar 7.4 

 

- Klik “Unduh” jika ingin melihat hasilnya dalam bentuk dokumen Excel. 

(Note: pada gambar di atas terdapat sample hasil unduh) 

- Klik “Kembali” jika ingin kembali ke halaman sebelumnya. 

 


