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PANDUAN SIPATUDIA UNTUK PESERTA 

Aplikasi sipatudia merupakan aplikasi yang digunakan untuk : 

1. Pendaftaran Peserta secara online 

2. Surat Izin Meninggalkan asrama secara online 

3. Evaluasi Penyelenggaraan pelatihan 

4. Evaluasi widyaiswara 
 

Aplikasi ini dapat menggunakan browser internet explorer. 
 

Untuk melakukan pendaftaran, peserta harus melakukan 2 (dua) langkah yaitu : 

1. Daftar Akun 

2. Daftar Diklat yang akan diikuti 

 

I. DAFTAR AKUN 

Adapun langkah-langkah untuk pendaftaran akun adalah sebagai berikut : 

1. Ketik alamat http://sipatudia.bpsdm.sumbarprov.go.id/  pada browser internet explorer 

atau buka website http://bpsdm.sumbarprov.go.id sehingga muncul laman seperti 

berikut : 

 

 

2. Pada pojok kanan atas, klik sign in (dilingkar merah), sehingga muncul laman berikut : 

http://sipatudia.bpsdm.sumbarprov.go.id/
http://bpsdm.sumbarprov.go.id/
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3. Klik Silahkan registrasi disini, sehingga muncul laman berikut : 

 

Ketikkan NIP kemudian klik tanda centang pada I agree to term & policy, lanjutkan 

dengan klik register now 
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4. Jika data anda tidak tampil, lanjutkan dengan klik registrasi manual disini (lingkar 

merah) 

 

Maka akan muncul laman formulir seperti gambar di atas. Lengkapi data diatas, jika 

tidak ada isi dengan tanda “-“ 

Catatan :  

1. Untuk Nama ketik dengan menggunakan huruf besar (kapital) lengkap 

dengan gelar 
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2. Password yang dientrykan digunakan untuk login kembali untuk mendaftar 

diklat yang akan diikuti 

 

 

Setelah semua isian form di lengkapi,  klik tanda centang pada I agree to term of policy 

kemudian klik register now. Maka akan muncul tampilan status seperti gambar dibawah 
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Pada laman diatas, peserta menunggu verifikasi dari admin BPSDM Provinsi 

Sumatera Barat untuk melanjutkan ke langkah berikutnya yaitu daftar diklat 

yang akan diikuti. 

 

Berikut adalah laman yang tampil jika akun peserta belum diaktifkan oleh admin. 

 

Setelah akun peserta diaktifkan oleh admin, maka peserta dapat melanjutkan untuk 

mendaftar pelatihan yang akan diikuti dengan login kembali dengan mengetikan NIP dan 

Password yang telah dibuat sewaktu pendaftaran akun. 

 

II. DAFTAR DIKLAT/PELATIHAN 

 

Setelah semua langkah atau tahapan pendaftaran akun selesai dilaksanakan dan diverifikasi 

oleh admin, maka langkah selanjutnya adalah : 

1. Login Kembali 

Peserta login kembali dengan mengetik url : http://sipatudia.bpsdm.sumbarprov.go.id 

sehingga tampil laman login 

 
 Entrykan NIP dan password yang telah didaftarkan kemudian klik login 

 

http://sipatudia.bpsdm.sumbarprov.go.id/
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2. Langkah selanjutnya adalah peserta memeriksa dan menambah kembali data yang telah 

dientry sebelumnya dengan mengklik tombol edit, seperti upload foto, alamat, no telpon 

dan lainnya sesuai dengan form yang tampil. 

 

 

3. Setelah semua isian form di lengkapi klik update untuk melanjutkan dan klik daftar 

diklat yang akan diikuti pada bagian atas laman. 

 

4. Langkah selanjutnya, peserta memilih daftar diklat yang akan diikuti dengan mengklik 

tombol apply 
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5. Maka akan muncul laman berikut : 
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Klik daftar untuk melanjutkan. 

Jika isian form peserta masih ada yang kosong maka aplikasi secara otomatis akan 

memunculkan laman my profile untuk dilengkapi oleh peserta. Jika data sudah lengkap, 

langkah selanjutnya peserta menunggu konfirmasi dari admin.  

 

 

6. Jika sudah diaktifkan oleh admin, laman yang muncul adalah : 

 

Klik view detail untuk mencetak Kartu Peserta Pelatihan untuk dibawa saat 

pendaftaran di BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Izin Kelas, digunakan 

oleh peserta selama mengikuti pelatihan untuk keluar meninggalkan asrama. 
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