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MEKANISME UNTUK MEMPEROLEH AKUN SIMPKB
1. Buka tautan https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id lalu klik tombol Pencarian Data GTK.

2. Masukan Nama/NUPTK/NIK pada isian Pencarian Data GTK dan filter daerah agar
pencarian dapat lebih spesifik kemudian klik tombol CARI GTK.

3. Periksa hasil pencarian dan catat No. Peserta UKG (SIMPKB-ID) yang sesuai.

4. Lanjutkan dengan registrasi akun dengan memasukan No. Peserta UKG (SIMPKB-ID) dan
tanggal lahir.

5. Cetak akun SIMPKB anda baik di file PDF atau di kertas.
6. Lanjutkan dengan login ke SIMPKB dan melengkapi data diri di bagian profil.
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MEKANISME UNTUK MEMPEROLEH AKUN PEMBELAJARAN

Untuk Operator Satuan Pendidikan
1. Buka laman pd.data.kemdikbud.go.id, lalu login.
2. Klik tombol "Unduh Akun", pilih "Peserta Didik" atau "PTK" untuk mengunduh file csv berisi
nama akun (user ID) dan akses masuk akun (password) Akun Pembelajaran untuk
pengguna di satuan pendidikan Anda.
3. Buka file csv yang sudah diunduh, lalu berikan informasi akun (user ID dan password)
kepada pengguna yang bersangkutan secara pribadi.
Untuk Siswa, Guru, dan Tenaga Kependidikan
1. Dapatkan nama akun (user ID) dan akses masuk akun (password) Akun Pembelajaran
dari Operator Satuan Pendidikan di sekolah Anda.
2. Buka halaman mail.google.com, lalu masukkan nama akun (user ID) dan akses masuk
akun (password) yang Anda dapatkan.

3. Anda akan diminta untuk menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Akun
Pembelajaran lalu mengganti akses masuk akun (password) Akun Pembelajaran Anda.

Mendapatkan akun pembelajaran yang tidak muncul di unduhan akun
1. Buka laman https://belajar.id dan periksa ketersediaan akun dengan cara memasukkan
data diri sesuai isian dapodik.

2. Jika akun pembelajarannya di temukan dan dalam kondisi belum aktif silahkan masukan
email pribadi dan klik tombol Kirim detail akun ke email pribadi.

3. Cek email pribadi dan lakukan aktifasi akun pembelajaran.

4. Apabila status akun tidak ditemukan silahkan periksa pada login gmail dengan akun
pembelajaran admin sekolah, di menu akun dan cari akun pembelajaran yang tidak
ditemukan.

5. Lakukan reset password untuk mendapatkan passwordnya.

Lampiran 3 Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
Nomor
: 800/1019/P2TK/2022
Tanggal
: 18 Maret 2022

MEKANISME UNTUK MENAUTKAN AKUN PEMBELAJARAN KE SIMPKB
1. Pastikan sudah melakukan login akun pembelajaran dan akun SIMPKB
2. Akses ke laman https://akun.simpkb.id/
3. Sistem akan mengarahkan Anda pada laman Dasbor Akun SIMPKB

4. Klik tombol Selengkapnya untuk menuju pada laman Data Personal.

5. Akan ditampilkan data personal Anda yang juga bersumber dari data Dapodik.

6. Anda dapat menyesuaikan data sesuai kebutuhan dengan cara klik tombol ubah yang aktif
seperti gambar dibawah ini.

(Data yang bersumber dari Dapodik dapat Anda sesuaikan melalui mekanisme perubahan
data yang berlaku di Dapodik)
7. Pilih / klik tombol Selengkapnya pada kolom Integrasi Layanan.

8. Pada laman Kelola data Integrasi layanan SIMPKB, klik tombol TAUTKAN.

9. Sistem akan mengarahkan pada laman akun google, pilih akun pembelajaran anda. Jika
tidak ditemukan silahkan lakukan login menggunakan akun pembelajaran.
10. Akun pembelajar Anda berhasil ditautkan.

