
LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN 

SISTEM INFORMASI AKREDITASI PELATIHAN (SIAKPEL) 
(http://siakpel.bppsdmk.kemkes.go.id) 

 
1. BAGAN SEDERHANA PENGGUNAAN SIAKPEL 

SIAKPEL adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengusulkan akreditasi 

pelatihan secara online. SIAKPEL dirancang sesederhana mungkin agar USER/INSTITUSI dapat 

lebih mudah menggunakan/mengoperasikannya. Berikut ini adalah bagan sederhana dalam 

penggunakan SIAKPEL, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HALAMAN LOGIN INSTITUSI 

Agar dapat menggunakan fitur-fitur yang terdapat di SIAKPEL, institusi wajib 

melakukan login dengan menggunakan kode akses yang telah diberikan oleh 

ADMINISTRATOR SIAKPEL berupa email/username dan password.  

Tatacara melakukan login adalah dengan menekan tombol “LOGIN INSTITUSI” pada halaman 

utama SIAKPEL atau dengan menekan tombol navigasi “LOGIN” yang terdapat di sebelah 

kanan atas SIAKPEL. Berikut tampilannya: 

 

LOGIN UPDATE PROFIL 
INSTITUSI 

MEMBUAT USULAN 

MELENGKAPI DOKUMEN 
PERSYARATAN ADMINISTRASI 

MENGIRIM USULAN SELAMBAT-LAMBATNYA 30 
HARI KALENDER DARI PELAKSANAAN PELATIHAN 

MENUNGGU PROSES PENILAIAN 
YANG DILAKUKAN OLEH TIM PENILAI 

MELAKUKAN PERBAIKAN DOKUMEN 
ADMINISTRASI (JIKA DIPERLUKAN/DIMINTA) 

MENDAPATKAN INFORMASI HASIL AKREDITASI PELATIHAN 
BERUPA: PELATIHAN TERAKREDITASI/TIDAK TERAKREDITASI 



 

Gambar 1. Tombol Tautan Untuk Login Institusi 

 

 

Gambar 2. Halaman Formulir Login Institusi 

 

 

3. UPDATE PROFIL INSTITUSI 



Institusi yang baru pertama sekali LOGIN akan diminta untuk melakukan 

pemutakhiran/update data institusinya. Jika telah mengupdate data profil institusi, fitur-fitur 

yang terdapat di SIAKPEL dapat digunakan. Proses update data institusi sangat mudah 

dilakukan yaitu dengan menekan tombol edit profil dan dilanjutkan dengan mengisi 

perubahan profil institusi pada profil update profil institusi. Berikut tampilannya: 

 

Gambar 3. Tampilan Halaman Profil Institusi dan Tombol Edit Profil 

 

 

Gambar 4. Tampilan Halaman Formulir Update Profil Institusi 

 

 

4. UPDATE PASSWORD INSTITUSI 

Awalnya, password yang diberikan ke institusi adalah password standar, sehingga 

sangat mudah untuk diketahui oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena 

itu, diharapkan untuk mengganti/melakukan perubahan terhadap data password tersebut. 



Untuk melakuan perubahan password, cukup dengan menekan tombol “Ganti Password” 

yang terdapat di halaman utama profil institusi yang kemudian dilanjutkan dengan mengganti 

password pada halaman formulir ganti password. Berikut tampilannya: 

Gambar 5. Tampilan Halaman Profil Institusi dan Tombol Ganti Password 

 

 

Gambar 6. Tampilan Halaman Formulir Ganti Password 

 

 

5. INFORMASI PELATIHAN/KURIKULUM 

Salah satu fitur SIAKPEL adalah menampilkan informasi pelatihan yang telah dibuat 

kurikulumnya, sehingga pelatihan tersebut dapat diusulkan untuk diakreditasi. Jika 

pelatihan tidak terdapat pada daftar maka langkah yang perlu dilakukan adalah mengusulkan 

kurikulum pelatihan tersebut ke Pusat Pelatihan SDM Kesehatan. 

 

 

 

 

 



 

Gambar 7. Halaman Informasi Pelatihan/Kurikulum Terstandar 

 

 

6. INFORMASI INSTITUSI TERAKREDITASI 

SIAKPEL juga menginformasikan data institusi yang telah terakreditasi, bagi institusi 

yang belum/tidak terakreditasi wajib melampirkan surat pengampuan saat akan 

mengusulkan akreditasi pelatihan. Berikut tampilan informasi institusi terakreditasi, yaitu: 

 

Gambar 8. Halaman Informasi Institusi Terakreditasi 

 

 

7. USULAN AKREDITASI PELATIHAN 

Usulan akreditasi pelatihan merupakan fitur utama pada SIAKPEL, dimana hanya 

institusi yang telah memiliki akun yang dapat menggunakannya. Proses usulan akreditasi 

yaitu :  

a. Membuat usulan (mengisi informasi tentang pelatihan yang akan diusulkan) 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender. Hanya pelatihan yang terdaftar 

dan terstandar kurikulumnya yang dapat diusulan akreditasinya. 



b. Melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan. 

c. Mengirim usulan akreditasi pelatihan 

d. Menunggu/mengikuti proses penilaian akreditasi pelatihan. (jika terdapat 

permintaan perbaikan dokumen, institusi wajib melakukannya) 

e. Menerima informasi hasil akreditasi pelatihan melalui SIAKPEL, selambat-

lambatnya 7 hari kalender sebelum pelatihan dilaksanakan. 

 

Berikut tampilan untuk usulan akreditasi pelatihan, yaitu:  

7.1 Menekan tombol navigasi ”Usulan Akreditasi” yang terdapat pada sebelah kiri 

halaman SIAKPEL dan kemudian menekan tombol tautan “Buat Usulan Akreditasi”. 

Gambar 9. Tampilan Halaman Usulan Akreditasi dan Buat Usulan Akreditasi 

 

 

7.2 Mengisi formulir usulan akreditasi pelatihan berupa informasi pelatihan yang akan 

dilakukan akreditasinya pada formulir yang telah disedikan. 

Gambar 10. Halaman Formulir Usulan Akreditasi Pelatihan (Informasi Pelatihan) 

 

 



7.3 Melengkapi seluruh dokumen administrasi yang telah dipersyaratkan. Jika belum 

dinyatakan lengkap, maka akreditasi pelatihan tidak dapat dikirim/diusulakan. 

Gambar 11. Halaman Dokumen Administrasi Yang Dipersyaratkan 

 

Gambar 12. Formulir Melengkapi Dokumen Administrasi Yang Dipersyaratkan 

 

Gambar 13. Tampilan Dokumen Administrasi Yang Dinyatakan Lengkap 

 



7.4 Mengirim usulan akreditasi pelatihan untuk dilakukan penilaian. (Jika data usulan 

sudah lengkap). 

Gambar 14. Tampilan Formulir Kirim Usulan Akreditasi Pelatihan 

 

7.5 Menunggu/mengikuti proses akreditasi pelatihan yang dilakukan oleh tim penilai 

akreditasi pelatihan. Jika terdapat dokumen yang harus diperbaki, institusi diwajibkan 

memperbaikinya secepat-cepatnya. 

Gambar 15. Tampilan Proses Akreditasi Pelatihan 

 

7.6 Mendapatkan hasil akreditasi pelatihan melalui aplikasi berupa hasil scan Surat 

Keterangan Akreditasi Pelatihan. 

 

 


