
LANGKAH-LANGKAH MENYELESAIKAN PELATIHAN DI COURSE-NET INDONESIA

1. Mengakses URL https://coaching.course-net.com/. Apabila belum memiliki akun maka

peserta harus melakukan Registrasi terlebih dahulu dengan cara :

2. Melakukan pengisian data dengan Memasukkan Data yang Diminta Sebagai Informasi

Registrasi



3. Setelah melakukan pengisian data registrasi. Klik “Register” untuk melanjutkan

4. Muncul notifikasi sukses melakukan registrasi.



5. Selanjutnya silakan cek email (jika tidak ada di Inbox, silakan dicek di Spam) untuk

melakukan verifikasi user.

6. Selanjutnya akan tampil halaman landing page seperti di bawah ini



7. Setelah itu, klik tombol Login, lalu akan langsung diarahkan ke halaman Login LMS.

Lakukan Login, kemudian saat berhasil akan masuk ke halaman Home.

8. Masukan Kode Voucher anda pada tempat yang disediakan.

Saat anda sudah berhasil membeli pelatihan, Anda wajib mereedem REDEEM CODE
& VOUCHER CODE

1. Redeem code : Kode didapatkan pada Dashboard Prakerja atau pada email

yang terdaftar di Kartu Prakerja. Cara Lihat Redeem Code dapat dilihat pada

panduan berikut : https://bit.ly/RedeemCodePrakerja

2. Voucher code : Kode didapatkan pada voucher pembelian di Digital Platform

(Pijar Mahir, Pintar, Tokopedia, Bukalapak, Sekolahmu dll)

https://bit.ly/RedeemCodePrakerja


9. Klik tombol Claim. Jika Redeem Berhasil,maka akan diarahkan ke halaman my course

dan tampilannya seperti di bawah ini.

10.Peserta telah berhasil redeem, untuk memulai pembelajaran, klik tombol kuning

“Check Course” atau masuk ke menu “My Course”



11. Peserta diwajibkan untuk bergabung di Group Telegram Kelas, dengan klik tombol

“View Detail”, setelah masuk klik Join Group Telegram

12.Peserta melakukan pretest sebelum jadwal sesi webinar dimulai. Untuk mengisi

pretest, masuk ke bagian Course Test kemudian klik tombol “PRE-TEST”



Setelah selesai klik submit pretest.



13.Jadwal Webinar dapat dilihat pada bagian Webinar. Untuk mengikuti webinar, Peserta

cukup klik tombol Attend Meeting sesuai jadwal yang akan diikuti.

14.Segala informasi mengenai pelaksanaan Webinar akan diinfokan di Group Telegram

Kelas, jadi Anda wajib bergabung

15.Pada hari pelaksanaan webinar, Coach akan memberikan Quiz untuk peserta. Peserta

wajib mengerjakan Quiz setiap selesai mengikuti sesi Webinar, dengan memilih sub

menu Course Lesson, kemudian pilih Quiz



16.Pada sesi akhir pelaksanaan kelas webinar, Peserta wajib mengisi Post-Test setelah

menyelesaikan seluruh rangkain sesi Webinar dengan memilih sub menu Course Test,

kemudian klik tombol Post Test seperti gambar terlihat berikut



17.Peserta melakukan Ujian Post Test dan klik “Submit” setelah selesai mengerjakan.

18.Peserta wajib mengerjakan Unjuk Keterampilan setelah mengikuti seluruh rangkaian

sesi Webinar dan mengerjakan post test , dengan cara :

● Klik sub menu Project Case - Klik View Assignment - Klik sub menu Upload

Assignment - Klik pada bagian “Upload your answer here! “

untuk melakukan upload dokumen Unjuk Keterampilan - Klik tombol  Submit

● Lalu Klik pada bagian “Upload your answer here! “ untuk melakukan upload

dokumen Unjuk Keterampilan - Klik tombol Submit



19. Setelah melakukan Post Test, nilai peserta akan muncul. Peserta yang mendapatkan
nilai Ujian Praktek / Ujian Kompetensi > 80 akan mendapatkan “Sertifikat
Penyelesaian Berpredikat Sangat Baik” Apabila peserta belum mencapai nilai ujian
minimal 80, maka akan mendapatkan “Sertifikat Penyelesaian” tanpa predikat
apapun

20. Peserta yang sudah mendapatkan nilai ujian harus melakukan review dan ulasan untuk

bisa mendownload Sertifikat . Jika tidak melakukan review dan ulasan, maka akan ada

notifikasi seperti ini :

Cara melakukan review, seperti pada gambar di bawah ini.



Setelah berhasil maka akan ada notifikasi berhasil, seperti pada gambar berikut.



21.  Mengunduh sertifikat dapat dilakukan dengan cara masuk ke menu My Course,

kemudian pilih Pelajaran yang akan diunduh Sertifikatnya, lalu klik View Detail. Setelah

itu pilih Tab Certificate. Tampilannya seperti pada gambar berikut.


