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SIDESI (SISTEM INFORMASI SADAR PELATIHAN TERINTEGRASI) YANG DIMILIKI OLEH 

UPT BALAI LATIHAN KERJA PASURUAN DAPAT DIAKSES PADA LAMAN 

WWW.UPTBLKPASURUAN.COM, TERDIRI DARI 4 MODUL UTAMA YAITU : 

1. MODUL PROFIL, PELAYANAN PUBLIK DAN KEGIATAN BLK YANG DAPAT DILIHAT 

PADA MENU :  

a. HOME : VIDEO PROFIL, ZONA INTEGRITAS, TESTIMONI, MITRA,  

b. PELAYANAN PUBLIK : MAKLUMAT PELAYANAN, STANDAR PELAYANAN, ALUR 

PELAYANAN PUBLIK, FORM PENGADUAN, FORM WHISTLE BLOWING, SURVEI 

KEPUASAN MASYARAKAT 

c. PROFIL : SELAYANG PANDANG, VISI MISI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TUJUAN 

DAN SASARAN, STRUKTUR ORGANISASI, PROFIL PEGAWAI 

d. PUBLIKASI : GALERI DAN AGENDA 

e. PROGRAM KERJA 

2. MODUL PELAYANAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN YANG DAPAT DILIHAT PADA 

MENU  : 

a. PELATIHAN : KEJURUAN, SUB KEJURUAN, PROGRAM PELATIHAN, JADWAL 

PELATIHAN, FAQ 

b. PENDAFTARAN : INSTITUSIONAL DAN NON INSTITUSIONAL (MTU) 

c. PUBLIKASI : PENGUMUMAN HASIL SELEKSI 

d. PENEMPATAN 

e. INFORMASI LOWONGAN 

f. KATALOG ALUMNI 

3. MODUL CBT 

a. TEST TEORI SELEKSI KEJURUAN SECARA ONLINE (CAT/CBT) 

b. ENTRI HASIL WAWANCARA CALAON PESERTA 

c. INFORMASI HASIL TEST SECARA REAL TIME 

4. MODUL ALUMNI 

a. LOGIN ALUMNI 

b. REGISTER USER ALUMNI 

c. INFORMASI DATA PEKERJAAN ALUMNI 

d. DATA USAHA ALUMNI ( DI POST DI HALAMAN WEB KATALOG ALUMNI DAN 

REPOST INSTAGRAM UPT BLK PASURUAN) 

 

Fasilitas Pendaftaran dibagi menjadi 2 bagian yaitu : 

1. Pendaftaran Institusional yaitu digunakan untuk mendaftar pelatihan program 

pemerintah yang pelatihannya diselenggarakan didalam BLK. Adapun form 
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pendaftaran tersebut dapat diakses melalui halaman home yaitu dibawah slider, 

seperti pada gambar dibawah ini. 

 

Atau dapat diakses pada menu bagian atas yaitu pada menu Pendaftaran ➔ 

Institusional, seperti pada gambar dibawah ini. 
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Setelah itu akan muncul form pendaftaran seperti pada gambar dibawah ini. 

 

Keterangan : 

• Lengkapi semua inputan diatas dengan benar 

• Terdapat pengecekan NIK, dengan ketentuan setiap peserta hanya dapat 

mengikuti pelatihan sebanyak 1x dalam 1 tahun. 

• Pilih kejuruan sesuai dengan bakat dan minat yang diinginkan. 
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• Input nomor handphone dan email dengan benar, agar dapat menerima 

pemberitahuan terkait jadwal seleksi dari petugas KIOS 3in1. 

• Jika sudah selesai mengisi seluruh inputan, jangan lupa memasukkan kode 

captcha yang tertera. 

• Kemudian silahkan klik tombol Kirim Formulir. 

2. Pendaftaran pelatihan Non Institusional / MTU (Mobile Training Unit) biasanya 

diperuntukkan untuk perangkat daerah seperti desa atau kelurahan, kecamatan serta 

organisasi masyrakat lainnya yang ingin mendapatkan pelatihan di sekitar wilayah 

mereka. Untuk mengakses form pendaftaran tersebut dapat diakses pada menu 

Pendaftaran ➔ Non Institusional. 

 

Setelah itu akan muncul form pendaftaran seperti pada gambar dibawah ini. 
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Keterangan : 

• Lengkapi semua inputan diatas dengan benar 

• Isi potensi wilayah yang ada untuk menjadi bahan pertimbangan pelatihan apa 

yang cocok diwilayah tersebut 

• Pilih pelatihan yang ingin diajukan 

• Upload proposal yang berisi informasi latarbelakang, tujuan, kegiatan, sasaran 

serta potensi wilayah dan gambaran umum pelaksanaan pelatihan serta detil 

daftar peserta yang akan jadi peserta pelatihan. 

• Jika sudah selesai mengisi seluruh inputan, jangan lupa memasukkan kode 

captcha yang tertera. 

• Kemudian silahkan klik tombol Kirim Formulir 

 

UPT BLK PASURUAN



6 | P a g e  
 

Setelah tahap pendaftaran calon peserta pelatihan institusional yang berhasil mendaftar 

pelatihan pada halaman website akan melakukan tahap seleksi secara online. Dimana 

username dan password akan didapatkan saat hari pelaksanaan seleksi dilaksanakan. 

Bagi peserta yang sudah mendapatkan username dan password dapat mengakses 

halaman www.cbt.uptblkpasuruan.com untuk melakukan seleksi secara online. 

 

Peserta kemudian akan masuk pada halaman test sesuai dengan program pelatihan yang 

dipilih saat mendaftar. 
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Silahkan mulai mengerjakan soal sesuai waktu yang telah ditentukan 

 

Apabila telah selesai mengerjakan seluruh soal, maka nilai dari hasil mengerjakan seleksi 

akan otomatis tampil. 
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Langkah selanjutnya adalah dilakukan proses wawancara yang dilakukan oleh instruktur 

pada kejuruan tersebut. Jika proses wawancara selesai, hasil test teori dan wawancara 

akan diakumulasikan dimana hasil akhirnya dapat dilihat di halaman website 

www.uptblkpasuruan.com pada menu publikasi ➔ hasil seleksi 

 

Bisa dilihat berdasarkan program pelatihan yang diikuti, pada halaman tersebut akan 

tampil 16 peserta pelatihan yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil seleksi, seperti pada 

contoh gambar dibawah ini. 
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Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan siswa yaitu melakukan registrasi dan 

melengkapi dokumen dengan datang langsung ke kios 3 in 1 di UPT Balai Latihan Kerja 

Pasuruan. 
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Untuk dapat menjadi member atau bagian dari katalog alumni, masyarakat harus menjadi 

peserta pelatihan di UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan. Bagi peserta pelatihan ataupun 

alumni yang ingin mengakses katalog alumni dapat melakukan registrasi terlebih dahulu, 

yaitu pada menu Login 

 

Selanjutnya pilih tombol Belum punya akun ? Daftar Sekarang 

 

Kemudian akan tampil form registrasi, seperti dibawah ini 
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Keterangan : 

• Masukkan NIK Peserta, kemudian klik tombol Cek NIK, apabila data nama peserta 

tampil maka, kalian termasuk perserta pelatihan atau alumni pelatihan di UPT Balai 

Latihan Kerja Pasuruan 

• Kemudian isi data-data dibawahnya dengan lengkap dan benar, terutama data email, 

karena nanti setelah registrasi kalian akan mendapatkan aktivasi akun yang dikirim 

melalui email. 

• Jika sudah selesai mengisi seluruh inputan, jangan lupa memasukkan kode captcha 

yang tertera. 

• Kemudian silahkan klik tombol Daftar Sekarang 
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Silahkan buka email anda, sesuai dengan akun email yang anda daftarkan. Pada email 

akan terdapat email masuk dari UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan, silahkan dibuka 

kemudia di klik pada bagian Aktivasi Akun Saya. Kemudian akan tampil halaman login 

alumni, dimana terdapat informasi bahwa akun telah terverifikasi. Silahkan masukkan 

username dan password sesuai yang anda buat, lalu klik tombol masuk. 

 

Pada halaman alumni terdapat beberapa menu yaitu ubah profil alumni, reset password, 

data pekerjaan dan data usaha. Apabila alumni telah medapatkan pekerjaan dapat 

mengisikan data pekerjaannya pada bagian menu pekerjaan. Sedangkan apabila alumni 

memiliki usaha dibidang produk ataupun jasa, maka data memasukkan promosi produk 

atau jasanya pada menu Data Usaha. 
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Pada menu data usaha terdapat beberapa informasi yang harus dimasukkan diantaranya 

nama produk/jasa, kategori produk, bidang usaha alamat hingga gambar produk / jasa 

serta akun Instagram milik usaha tersebut, agar nantinya data tersebut dapat ditampilkan 

pada bagian katalog alumni di halaman website blk ataupun pada Instagram milik upt 

balai Latihan kerja pasuruan. 
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Halaman Katalog Alumni Pada Website UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan. 
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Feed Instagram UPT BLK Pasuruan yang memuat produk atas jasa alumni 
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