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Petunjuk Penggunaan Aplikasi E-Konseling BKPSDM Musi Rawas 

 

Aplikasi E-Konseling ini berbasis website yang dapat diakses secara online 

melalui alamat : http://bkpsdm-musirawaskab.id dengan menggunakan 

browser pada komputer dan perangkat mobile yang terhubung ke internet. 

 

A. Tampilan Antar Muka 

 
 

Pada tampilan antar muka ini, terdapat 4 (empat) menu utama yaitu : 

1. Beranda 

Merupakan tampilan antar muka utama website e-konseling. Pada 

beranda, terdapat 2 (dua) elemen tampilan : 

a) Push Sidebar 

 
Berada pada sisi kanan beranda yang menampilkan 

kumpulan artikel psikologi. 

 

 

 

http://bkpsdm-musirawaskab.id/
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b) Footer 

 
Berada pada sisi bawah beranda yang terdiri dari user login, 

kategori artikel dan unduh dokumen. 

2. Registrasi 

Digunakan untuk melakukan pendaftaran sebagai pengguna e-

konseling. 

3. User Dashboard 

Menu yang digunakan untuk login / masuk ke dalam sistem e-

konseling bagi pengguna terdaftar dan melakukan kegiatan 

konseling dengan psikolog. 

4. Psikolog Kami 

Berisi informasi mengenai profil psikolog yang menjadi konselor 

pada e-konseling. 

5. Hubungi Kami 

Menampilkan informasi kontak Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM Kabupaten Musi Rawas. 

 

B. Registrasi 

PNS yang akan mengikuti e-konseling diharuskan untuk mendaftar 

sebagai pengguna e-konseling. Pada halaman ini, pengguna mengisi 

formulir registrasi dengan menginput data. 
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Setelah menginput data dan mengklik tombol registrasi, pengguna 

menunggu verifikasi dari administrator e-konseling untuk dapat login 

ke dalam sistem e-konseling. Proses verifikasi berlangsung dalam 

waktu maksimal 1x24 jam. 

 

C. User Dashboard / User Login 

 
 

Untuk masuk ke user dashboard, pengguna harus login terlebih dahulu 

dengan menginput NIP dan kata sandi. 
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Setelah login, pengguna masuk ke halaman user dashboard yang 

menampilkan file dokumen terbaru (Recent Files) dan halaman 

konseling terbaru (Recent Pages) . Pada halaman ini juga terdapat 

menu : 

1. Files -> My Files 

Berisi file dokumen yang berhubungan dengan pengguna. 

2. Pages -> My Pages 

Merupakan kumpulan halaman konseling yang dilakukan oleh 

pengguna dan psikolog. 

3. My Account -> Logout 

Menampilkan opsi logout / keluar dari halaman pengguna. 

 

D. Profil Pengguna 

 
 

Pada bagian footer seperti gambar di atas, pengguna dapat melihat 

halaman profil dengan mengklik nama pengguna. 

nama pengguna 
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E. Memulai Konseling 

Untuk memulai konseling, pengguna harus membuka halaman 

Selamat Datang [nama pengguna] pada Recent Pages atau Pages -> My 

Pages. 

 
 

Setelah halaman Selamat Datang [nama pengguna] terbuka, pengguna 

menuliskan topik konseling (permasalahan) pada kolom komentar 

dan klik tombol Post Comment. 
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Selanjutnya, klik tombol Pages -> My Pages untuk melihat topik 

konseling (permasalahan) yang baru diajukan, klik topik tersebut 

memulai konseling. Untuk berkomunikasi / menjawab pertanyaan 

psikolog, tuliskan pada kolom komentar dan klik Post Comment.  
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Untuk memulai topik konseling (permasalahan) lain, pengguna harus 

menyampaikan pada kolom komentar untuk kemudian dibuatkan 

halaman topik terbaru oleh administrator. 


