
 

KETENTUAN PELATIHAN 

VAKSINATOR COVID-19 ANGKATAN 1 sd 4 

BBPK CILOTO, 4 sd 6 JANUARI 2021 

 

A. KRITERIA PESERTA 

1. Pelaksana imunisasi di Puskesmas dan Rumah Sakit  di wilayah Provinsi Jawa Barat 

(Dokter, Bidan, Perawat) 

2. Masing-masing instansi Puskesmas atau Rumah Sakit mengirimkan peserta 

sebanyak: 

• Puskesmas 5 orang 

• Rumah Sakit 10 orang  

Jumlah peserta menyesuaikan dengan jumlah sasaran daerahnya masing-masing 

3. Tenaga Kesehatan (Dokter/Bidan/Perawat) di Layanan Rumah Sakit Pemerintah, 

Swasta, Klinik Pratama atau Pusdokkes POLRI 

4. UPT Vertikal Kementerian Kesehatan  

 

B. KETENTUAN UMUM  

1. Nomor kontak peserta akan dihubungi panitia dan akan dimasukkan ke dalam 

Whatsapp Group yang disiapkan oleh panitia.    

2. Pelatihan dilaksanakan dengan metode Pembelajaran Dalam Jaringan/Distance 

Learning. 

3. Pelatihan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari efektif dalam jaringan pada tanggal              

4 sd 6 Januari 2021. 

4. Peserta wajib mengikuti seluruh proses pembelajaran (minimal 95% dari jumlah jam 

pelajaran) dan mematuhi seluruh tata tertib yang berlaku. 

5. Peserta yang tidak memenuhi jumlah kehadiran minimal 95% dari keseluruhan jam 

pelajaran dinyatakan tidak lulus dan tidak mendapatkan sertifikat pelatihan. 

 

C. DAFTAR KELENGKAPAN PESERTA 

Segala bentuk kelengkapan administrasi peserta dikirimkan dengan cara uploading melalui 

sistem SIMPEL IT BBPK CILOTO, diantaranya yaitu: 

1. Surat tugas dari pimpinan instansi peserta untuk mengikuti pelatihan mulai tanggal       

4 sd 6 Januari 2021 dalam bentuk file PDF 



2. File Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 dengan latar belakang merah dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a) Bagi pria mengenakan baju putih berdasi hitam panjang dengan latar belakang 

warna merah, berkualitas foto studio dan bukan hasil scan atau hasil editing. 

b) Bagi wanita mengenakan baju putih dengan latar belakang warna merah 

berkualitas foto studio dan bukan hasil scan atau hasil editing. Khusus bagi yang 

berhijab wajib menggunakan hijab berwarna putih polos. 

c) File berbentuk JPEG/JPG. 

 

D. TATA CARA MELAKUKAN PENDAFTARAN ONLINE 

1. Masuk pada website bbpk ciloto : www.bbpkciloto.or.id 

2. Pilih menu SIMPEL 

3. Lakukan pendaftaran peserta : “Daftar Peserta” 

4. Setelah berhasil melakukan pendaftaran peserta, maka periksa inbox atau spam email 

anda untuk melakukan aktivasi AKUN 

5. Setelah Akun Aktiv, buka kembali menu SIMPEL, pilih “Login User” 

Setelah log in, Lakukan Pemilihan Pelatihan yang akan diikuti pada Agenda 

Pelatihan”: Pelatihan Vaksinator Covid 19” 

6. Tata cara pendafataran online dapat dilihat pada video tutorial dengan link berikut  

https://youtu.be/6d3eLqdO8x8 

 

E. KETENTUAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN/DISTANCE LEARNING 

1. Peserta wajib mengikuti Pembelajaran Dalam Jaringan/Distance Learning melalui 

aplikasi Zoom Meeting dan CLC BBPK Ciloto, alamat dan link meeting akan 

diinformasikan kemudian oleh panitia dan tim IT BBPK Ciloto melalui Whatsapp Group 

(WAG) peserta pelatihan. 

2. Selama proses pembelajaran interaktif dengan fasilitator peserta wajib menghidupkan 

fungsi kamera video di laptop/PC dan microphone. 

3. Peserta wajib berperilaku sopan dan menghormati narasumber, fasilitator dan panitia 

pelatihan. 

4. Selama mengikuti kegiatan pembelajaran peserta wajib berpenampilan : 

a. Laki-laki  

1) Memakai kemeja warna putih polos lengan panjang pada saat upacara 

pembukaan dan penutupan; 

2) Memakai kemeja/baju batik bebas rapih pada saat pembelajaran. 

b. Perempuan  

http://www.bbpkciloto.or.id/
https://youtu.be/6d3eLqdO8x8


1) Memakai kemeja warna putih polos lengan Panjang pada saat upacara 

pembukaan dan penutupan; 

2) Memakai kemeja/baju batik bebas rapih pada saat pembelajaran. 

3) Bagi yang memakai hijab diwajibkan memakai hijab warna putih; 

4) Mengikat rambut dengan rapih bagi yang tidak memakai hijab. 

5. Perlengkapan yang harus disiapkan oleh peserta pada Pembelajaran Dalam 

Jaringan/Distance Learning adalah sebagai berikut : 

a) Laptop/PC dan kelengkapannya; 

b) Koneksi internet yang baik; 

c) Aplikasi Zoom Cloud Meeting. 

6. Panitia akan melakukan presensi setiap hari melalui aplikasi yang akan diinfokan 

kemudian. 

7. Tata tertib lain pada Pembelajaran Dalam Jaringan/Distance Learning akan 

disampaikan pada pengarahan program oleh ketua panitia penyelenggara pelatihan. 

 

F. KETENTUAN LAINNYA 

1. Apabila ada penyimpangan atau pelanggaran kode etik oleh pegawai kami saat 

menerima layanan, dapat melaporkannya ke surel pengaduan 

http://bit.ly/DumasBBPKCiloto dengan dilengkapi alat bukti otentik. Identitas pelapor 

akan dijamin kerahasiaannya. 

2. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi : 

Seksi Pelatihan Teknis dan Fungsional BBPK Ciloto  

Email : bidang1.bbpkciloto@gmail.com 

No. Tlp/WA :   

a. Farina Andayani (0821 1276 6928)  

b. Oktarina (0813 2805 4685) 

http://bit.ly/DumasBBPKCiloto

