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KATA PENGANTAR 

 

Keberadaan  sistem informasi sudah menjadi keniscayaan bagi instansi manapun untuk 
meningkatkan kinerja  dan akuntabilitas informasi yang dikelolanya.  Pengembangkan Sistem 

Informasi Pegawai (SIMPEG) LIPI  kami lakukan secara berkesinambungan untuk mendukung kinerja 
Biro Organisasi dan Kepegawaian sekaligus pula untuk menjadi acuan informasi pegawai yang 
memang menjadi tupoksi kami. 

Mengoperasikan SIMPEG menjadi hal yang mudah bagi yang sudah terbiasa dan pernah 
mendapatkan sosialisai, namun bagi mereka yang baru pasti akan menemukan kendala dan 
kesulitan. Karena itu kami menyusun buku panduan ini untuk menjadi referensi bagi pengguna 
SIMPEG dilingkungan LIPI.  Harapan kami dengan adanya buku ini akan menjadi perwakilan kami 
untuk  membantu memahami pengoperasian SIMPEG, sekaligus melihat secara luas fitur-fitur yang 
sudah tersedia. 

Tentunya buku panduan ini akan terus kami perbaharui dan perbaiki selaras dengan 
pengembangan fitur-fitur SIMPEG. Masukan dan saran untuk perbaikan buku ini sangat kami 
harapkan. 

 

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian 

 

 

Dr.Ir. Diaz D. Santika, M.Sc. 

NIP. 19571107 198312 1 001 
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Pada buku ini akan diuraikan tentang pengoperasian terhadap SIMPEG (Sistem Informasi dan 
Manajemen Kepegawaian) di LIPI, yang merupakan salah satu aplikasi kepegawaian berbasis Web. 

Aplikasi ini mudah untuk digunakan, cukup dengan mengetahui pengetahuan dasar mengenai web. 
Selanjutnya memilih atau melakukan edit terhadap menu-menu tertentu. 

Untuk mengakses SIMPEG diperlukan komputer yang terkoneksi dengan internet (atau 
cukup dengan komputer yang terkoneksi dengan jaringan jika diakses dari dalam jaringan LIPI). 

Setelah itu dilanjutkan dengan membuka browser (semisal Internet Explorer/ Mozilla Firefox/Google 
Chromedan menuliskan alamat URL: http://simpeg.bok.lipi.go.id. Tampilan halaman awal SIMPEG 
ditunjukkan pada gambar tersebut di bawah. (Untuk tampilan terbaik disarankan menggunakan 
Mozilla Firefox). 

 

Keterangan singkat mengenai halaman depan SIMPEG ditampilkan pada Gambar 1. Terdapat 
beberapa tab di bagian atas yang dapat dipilih pengguna yaitu HOME, ARSIP DIGITAL, PERINGATAN, 
dan PEJABAT Es 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. A1 

Pada Tab HOME terdapat beberapa bagian yaitu Menu Utama, Login Pengguna dan Selamat 
Hari Lahir dan beberapa grafik mengenai jumlah pegawai LIPI berdasarkan gender, pendidikan dan 
usia, Intensitas dan Pemeliharaan data SIMPEG berdasarkan bulan berjalan serta menampilkan 
informasi yang bertujuan menyampaikan berita terkait kepegawaian seperti pada gambar A2. 
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Gambar. A2 

Pada bagian Menu Utama menampilkan  informasi yang berisi grafik mengenai Fungsional 
Tertentu baik itu Peneliti maupun Non-Peneliti, Pangkat/Golongan, Kepakaran, dan Professor Riset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. A3 
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Pada pilihan Fungsional Tertentu pengguna bisa mendapatkan informasi tentang keadaan pegawai 
berdasarkan jabatan fungsional yang dipilih. Selain itu bisa juga dipilih berdasarkan gender, 
berdasarkan tingkat pendidikan dan berdasarkan usia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.  A4 

Pada pilihan Pangkat/Golongan pengguna bisa mendapatkan informasi tentang keadaan 
pegawai LIPI berdasarkan pangkat dan golongan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. A5 

Pada pilihan Kepakaran pengguna bisa mendapatkan informasi tentang bidang kepakaran 
peneliti yang ada di LIPI.  
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Gambar. A6 

Pada pilihan Professor Riset pengguna bisa mendapatkan informasi tentang jumlah 
professor riset yang dikukuhkan dari tahun ke tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. A7 

Pada bagian Login Pengguna, pengguna akan diminta NIP dan password untuk bisa 
memasuki aplikasi SIMPEG serta memanfaatkan modul-modul pada menu SIMPEG. 
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                                                                   Masukkan NIP baru 16 digit 

                                                        Masukkan password 

 

 

 

 

 

                                                     Gambar. A8 

Pada bagian Selamat Hari Lahir menampilkan informasi pegawai LIPI yang berulang tahun 
pada setiap harinya 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar. A9 

Pada Tab ARSIP DIGITAL, pengguna dapat mengunduh berkas/arsip yang diperlukan dalam 
pelayanan kepegawaian. 
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Gambar. A10 

Pada Tab PERINGATAN, yang disediakan untuk menyajikan data status pegawai terkait 

fungsional, kenaikan pangkat dan pensiun sebagai bahan monitoring bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. A11 

 

Pada Tab PEJABAT Es I, pengguna dapat mendapatkan informasi mengenai nama pejabat 
yang menduduki jabatan struktural Eselon I LIPI. 
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Gambar. A12 

 

SIMPEG memberlakukan aturan dasar dan tingkatan hak akses dalam pengoperasiannya. Hal 
ini berguna untuk mempermudah pemahaman mengenai SIMPEG dan tata kerjanya.  
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1. Regulasi dan aturan hak akses 

 

Sebelum memulai aplikasi, langkah awal yang perlu diketahui adalah memahami 
regulasi/peraturan dasar dan hak akses user. Hal ini penting dilakukan supaya tidak terjadi 
kesalahpahaman dan meminimalisir terjadinya kekeliruan. 

1.1 Regulasi data pada satker 

Setiap satuan kerja memiliki pengelola kepegawaian satker yang bertanggungjawab 
terhadap data satker yang dikelolanya. Masing-masing satker hanya dapat mengakses data-data 
pegawai satker yang bersangkutan, kecuali untuk satuan kerja di pusat (BPK,BUP,BKPI)  di 
bawah Sekretaris Utama dimungkinkan untuk mengakses (melihat) data seluruh satker. Khusus 
BOK memiliki akses untuk keseluruhan proses (pengelolaan) terhadap data seluruh satker. 

1.2 Hak akses  

Setiap pegawai memiliki hak akses umum serta hak akses tertentu yang mungkin berbeda. 
Hal ini tergantung pada kewenangan yang dimilikinya. Setiap pegawai boleh mengajukan 
permohonan untuk dapat mengakses SIMPEG kepada pengelola kepegawaian satker yang 
bersangkutan. Kemudian pengelola kepegawaian satker akan melakukan pembukaan akses 
sesuai permintaan pegawai dengan memperhatikan kewenangan dan regulasi yang berlaku. 

 

Setelah mengetahui regulasi dan hak akses, selanjutnya akan diberikan penjelasan mengenai menu-
menu yang dapat dipilih dan tersedia dalam SIMPEG.  
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2. Pembuatan berkas pegawai 

 

Sub menu Pembuatan Berkas memungkinkan user untuk men-setting dan mencetak berkas 
yang diinginkan. Sub menu ini berada pada menu Transaksi. Ada beberapa sub-sub menu yang 
dapat dipilih dari sub menu Pembuatan Berkas. Penjelasan secara rinci dijelaskan seperti berikut 
ini. 

2.1 Berkas Kenaikan Gaji Berkala 

Berkas kenaikan gaji berkala (KGB) dapat diakses melalui menu Transaksi lalu memilih 
sub menu Pembuatan Berkas – Buat SK KGB.  

 

Gambar 3. Modul Pembuatan Berkas SK KGB 

 

Menu ini berguna untuk mengetahui daftar pegawai satker yang mendapat KGB 
pada bulan tertentu. Kolom proses akan menunjukkan apakah SK KGB pegawai sudah 
diproses atau belum, sehingga berguna dalam mengingatkan pengelola kepegawaian satker 
untuk segera memproses SK KGB pegawai yang bersangkutan. Berikut ini ditampilkan 
screenshot untuk sub menu Buat SK KGB. (Perbedaan data pegawai yang sudah diproses 
atau belum tampak dengan adanya icon yang muncul di kolom proses). 
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Gambar 4. Pembuatan Berkas SK KGB 

 

Untuk memproses pembuatan SK KGB pegawai dapat dilakukan dengan memilih tombol icon 
pada kolom proses. Selanjutnya layar akan menampilkan dokumen SK seperti tampilan 
berikut ini. Sebelum dilakukan pencetakan/penyimpanan data, terlebih dahulu periksa 
kesesuaian isi dokumen. Jika masih terdapat kesalahan isian pastikan bahwa setup 
parameter berkas telah diisi dengan benar. 
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Gambar 5. Contoh Berkas SK KGB 

 

2.1.1 Setup parameter berkas 

Untuk melakukan setup parameter berkas dapat memilih dari menu setup data, sub 
menu pengelola sistem lalu pilih setup parameter berkas. 
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Gambar 6. Setup parameter berkas 

 

Pada form setting parameter berkas, berikan tanda cek pada bulatan 
(radiobutton) untuk melakukan setting parameter tetap berkas KGB. Kemudian pilih 
satuan kerja yang bersangkutan seperti ditunjukkan dalam gambar berikut. (Secara 
default kolom satuan kerja telah otomatis terisi satker pengguna). Selanjutnya pilih 
tombol proses. 

 

Gambar 7. Setup parameter berkas KGB 
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Setelah tombol proses ditekan akan muncul tampilan seperti di bawah ini. 
Lengkapi isian field-field yang diperlukan dan pilih tombol simpan lalu selesai.  

 

Gambar 8. Parameter isian berkas SK KGB 

 

2.2 Berkas Impassing Gaji 

Berkas kenaikan impassing gaji dapat diakses melalui menu Transaksi lalu memilih sub 
menu pembuatan berkas – Buat SK Impassing Gaji. SK impassing tahun sebelumnya dapat 
dicetak ulang namun tidak dapat dilakukan perubahan data. 

Pencarian data pegawai dapat dilakukan berdasarkan nama ataupun NIP pegawai. 
Tuliskan nama/NIP pada kolom kata kunci lalu pilih unit kerja pegawai. Salah satu kolom 
isian ini dapat diabaikan (kolom kata kunci diisi namun kolom unit kerja dikosongkan, atau 
sebaliknya) atau bahkan kata kunci tidak seluruhnya dituliskan. Setelah itu tekan tombol 
cari. Tampilan screenshot untuk sub menu Buat SK Impassing Gaji seperti berikut. 

 

Gambar 9. Buat SK Impassing Gaji 
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Setelah data pegawai yang dimaksud ditampilkan maka beri tanda cek pada 
radiobutton, dan pilih parameter berkas (opsi pilihan hanya muncul jika sebelumnya sudah 
pernah melakukan setup parameter berkas). Setelah itu tekan tombol proses di bagian kiri 
bawah layar. 

Contoh tampilan dokumen SK impassing gaji dengan parameter berkas yang belum 
disetting (kolom isian masih kosong). Jika parameter berkas sudah diisi maka dokumen yang 
muncul akan terisi data pegawai secara otomatis. Pengguna dapat melakukan cetak 
dokumen ataupun hanya menyimpannya. Untuk mengakhiri tekan tombol selesai. 

 

Gambar 10. Dokumen Impassing gaji 
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2.2.1 Setup parameter berkas 

Untuk melakukan setup parameter berkas dapat memilih dari menu setup data, sub 
menu pengelola sistem lalu pilih setup parameter berkas. Beri tanda cek pada setting 
parameter berkas impassing gaji dan pilih unit kerja yang sesuai (secara default  sudah 
terisi nama satker). Setelah itu tekan tombol proses pada bagian kiri bawah. 

 

Gambar 11. Setup parameter berkas Impassing gaji 

 

Akan muncul tampilan form isian seperti gambar 12. Isi dan lengkapi form setting 
parameter berkas impassing gaji. Setelah selesai tekan tombol simpan untuk melakukan 
penyimpanan.  

Pada bagian bawah layar akan terlihat parameter berkas yang sudah pernah diisikan 
sebelumnya. 
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Gambar 12. Isian parameter berkas Impassing gaji 

2.3 Berkas DP3 

Berkas DP3 dapat diakses melalui menu transaksi lalu memilih sub menu pembuatan 
berkas – Buat Berkas DP3.  

 

Gambar 13. Pembuatan Berkas DP3 

  

Cari data pegawai yang ingin dibuat berkas DP3-nya, lalu beri tanda cek dan tekan 
tombol proses. Selanjutnya muncul form untuk mengisi data-data DP3. Proses ini akan 
secara otomatis menyimpan data DP3 yang diisikan sebagai data terbaru. 
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Gambar 14. Isian Berkas DP3 

 

Pastikan data yang dimasukkan belum pernah disimpan sebelumnya, jika tidak maka 
akan muncul pesan error seperti gambar 15 di bawah ini. 

 

Gambar 15. Pesan kesalahan pada Berkas DP3 

 

Semua kolom dengan tanda bintang berwarna merah (*) harus terisi. Pesan error 

akan muncul jika kolom belum terisi. Setelah semua data terisi dengan benar lalu tekan 
tombol buat berkas DP3. Apabila terjadi kesalahan pengisian maka dapat dilakukan revisi 
pada menu pencatatan data DP3. 

Tampilan layar setelah tombol Buat Berkas DP3 dipilih seperti tampak pada gambar 

dibawah. Terdapat pilihan untuk menampilkan lambang garuda, juga opsi pencetakan 
halaman depan/belakang berkas DP3. Tombol yang dipilih sekaligus akan mengaktifkan 
jendela print. 
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Gambar 16. Buat Berkas DP3 

 

 

Gambar 17. Jendela Print 

 

Pengguna dapat melakukan pengaturan pencetakan pada jendela print yang 
terbuka, seperti memilih printer dan mengatur ukuran kertas yang digunakan. Contoh 
tampilan halaman depan dan belakang berkas DP3 yang dibuat dengan menggunakan 
SIMPEG seperti gambar 18 dan gambar 19 berikut. 
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Gambar 18. Halaman Depan Berkas DP3 

 

 

 

Gambar 19. Halaman Belakang Berkas DP3 

 

 

2.4 Cetak Dokumen KP4 

Cetak dokumen KP4 dapat diakses melalui menu laporan lalu memilih sub menu  
kepegawaian - cetak dokumen KP4. 
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Gambar 20. Cetak Dokumen KP4 

 

Akan muncul tampilan pencarian pegawai. Pilih data pegawai yang diinginkan 

dengan memilih icon printer (untuk melakukan pencetakan) atau icon webpage (untuk 
melakukan unduhan file dengan ekstensi doc.) 
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Gambar 21. Menu pencarian pada Cetak Dokumen KP4 
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Contoh tampilan dokumen KP4 yang dicetak langsung melalui SIMPEG. 

 

Gambar 22. Contoh Dokumen KP4 

 

2.4.1 Setup parameter berkas 

Untuk melakukan setup parameter berkas KP4 dapat dilakukan melalui menu setup 
data, pilih sub menu pengelola sistem - setup parameter berkas. Beri tanda cek pada 
Setting pejabat penanda tangan Dokumen KP4. Setelah itu tekan tombol proses.  
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Gambar 23. Setting parameter berkas KP4 

 

Muncul tampilan setting pejabat penandatangan dokumen KP4 seperti gambar 24. 
Lengkapi kolom isian yang masih kosong. Lalu tekan tombol simpan. 

 

Gambar 24. Isian parameter berkas KP4 
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3. Pemeliharaan data pegawai 

 

Pemeliharaan data pegawai merupakan sekumpulan transaksi pada pencatatan manual 
data pegawai dan pencatatan manual data mutasi yang terdapat pada menu transaksi. 
Pencatatan manual ini terdiri dari beberapa sub-sub menu yang terkait dengan data pribadi dan 

riwayat kepegawaian seseorang.  

3.1 Riwayat data pegawai 

Untuk melakukan pembaruan pada riwayat data pegawai dapat mengakses melalui 
menu transaksi, selanjutnya memilih sub menu pencatatan manual data pegawai. 

 

Gambar 25. Pencatatan manual data pegawai 

 

3.1.1 Pencatatan data DP3 

Untuk melakukan pencatatan data DP3 dapat dilakukan dengan memilih melalui sub 
menu pencatatan manual data pegawai. Tampilan awal menu ini akan memunculkan 
layar pencarian data.  



Buku Panduan Pengoperasian SIMPEG Versi 1.0 

31 | P a g e  

 

SIMPEG 

Layar pencarian data pegawai ini serupa dengan yang akan muncul pada beberapa 
sub menu berbeda di SIMPEG. Prinsipnya sama yaitu dapat melakukan pencarian 
berdasarkan nama ataupun NIP pegawai.  

Tuliskan nama/NIP pada kolom kata kunci lalu pilih unit kerja pegawai. Salah satu 
kolom isian ini dapat diabaikan (kolom kata kunci diisi namun kolom unit kerja 
dikosongkan, atau sebaliknya) atau bahkan kata kunci dapat dituliskan dengan tidak 
lengkap. Setelah itu tekan tombol cari. 

Tampilan pencarian data seperti ditunjukkan pada gambar 26. Setelah itu pengguna 
dapat memberi tanda cek di sebelah kiri nama pegawai yang dimaksud. Lalu tekan 
tombol proses di bagian bawah. 

 

Gambar 26. Menu pencarian pada Pencatatan data DP3 

 

Layar selanjutnya yang muncul adalah form tambah data DP3. Pengguna dapat 
menambah data DP3 pegawai dengan mengisi lengkap form tersebut (ingat bahwa 
kolom dengan tanda bintang merah wajib (*) diisi). Selanjutnya pilih tombol simpan.  

Jika terjadi kesalahan, pengguna dapat melakukan perubahan atau penghapusan 
terhadap data yang sudah pernah diisikan sebelumnya.  
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Gambar 27. Tambah data DP3 

 

3.1.2 Pencatatan data keluarga 

Sub menu ini dapat diakses melalui menu transaksi, pilih pencatatan manual data 
pegawai – pencatatan data keluarga.  

Tampilan awal serupa dengan menu pencatatan data pegawai lainnya yaitu menu 
pencarian. Setelah memilih data pegawai yang dimaksud maka akan muncul form 
tambah data keluarga. Lakukan pengisian data dengan benar, lalu pilih tombol simpan. 
Data anggota keluarga yang sudah pernah dimasukkan akan tampil di bagian bawah 
layar. 
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Gambar 28. Pencatatan data Keluarga 

 

3.1.3 Pencatatan data jenjang pendidikan 

Pencatatan data jenjang pendidikan dapat diakses melalui menu transaksi – 
pencatatan manual data pegawai. Tampilan awal akan memunculkan menu pencarian 
pegawai. Pengguna dapat memasukkan kata kunci yang diinginkan pada kolom isian 
kata kunci. Setelah menemukan data pegawai yang dimaksud, lalu berikan tanda cek di 
samping kiri nama pegawai dan tekan tombol proses. 

Lengkapi semua isian yang diperlukan, lalu tekan tombol simpan. Pada bagian bawah 
akan muncul data pendidikan yang sudah ditambahkan. Pengguna dapat melakukan 
perbaikan data melalui menu edit yang berada di sebelah kanan data. 

Form isian tambah jenjang pendidikan seperti ditampilkan pada gambar 29 berikut. 
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Gambar 29. Tambah Jenjang Pendidikan 

  

3.1.4 Pencatatan data penghargaan 

Sub menu ini dapat diakses melalui menu transaksi – pencatatan manual data 
pegawai – pencatatan data penghargaan. 

Serupa dengan sub menu lainnya, tampilan awal yang muncul berupa pencarian 
data. Setelah memilih data pegawai yang dimaksud, akan dimunculkan form isian 
tambah data penghargaan.  

Lengkapi data dengan benar sesuai SK penghargaan. Pada kolom jenis penghargaan 
terdapat beberapa pilihan jenis penghargaan. Setelah selesai tekan tombol simpan. 
Data yang dimasukkan akan tampil di bagian bawah layar. 

Contoh tampilan form isian tambah data penghargaan diperlihatkan pada gambar 30 di 
bawah ini. 
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Gambar 30. Tambah Data Penghargaan 

 

3.1.5 Pencatatan data training 

Untuk melakukan pencatatan data training dapat dilakukan dengan memilih 
melalui sub menu pencatatan manual data pegawai. Tampilan awal menu ini akan 
memunculkan layar pencarian data. 

Lakukan pemilihan data pegawai yang akan dimasukkan data trainingnya. Setelah itu 
lengkapi form isian yang tampil seperti gambar 31 di bawah ini. 
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Gambar 31. Tambah Data Training 

 

Terdapat beberapa pilihan isian pada jenis training, sponsor dan negara. Pilih yang 
sesuai dengan surat penugasan/rekomendasi. Setelah selesai tekan tombol simpan. 
Perbaikan data dapat dilakukan dengan memilih tombol edit di bagian kanan bawah 
dari data yang sudah pernah disimpan. 

 

3.1.6 Pencatatan karya tulis ilmiah 

Sub menu ini terletak di bawah menu transaksi – pencatatan manual data 
pegawai. Pilih data pegawai yang akan dimasukkan karya tulis ilmiahnya.  

Layar yang muncul selanjutnya setelah memilih data pegawai adalah pencatatan 
kepemilikan data karya tulis ilmiah. Jika data karya tulis sudah pernah dimasukkan 
sebelumnya, penambahan kepemilikan karya tulis dapat langsung dilakukan dengan 
memilih daftar karya tulis yang tersedia berdasarkan judul karya tulis atau nama penulis 
lainnya. Jika belum terdaftar maka dapat menambahkan datanya pada menu setup data 
karya tulis ilmiah (melalui menu utama setup data - data pendukung). 

Karya tulis ilmiah yang telah ditambahkan kepemilikannya akan muncul di bagian 
bawah layar seperti contoh gambar 32 berikut ini. 
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Gambar 32. Pencatatan kepemilikan karya tulis ilmiah 

 

Apabila terjadi kesalahan pengisian data kepemilikan maka dapat dilakukan 
penghapusan terhadap data tersebut. 

3.1.7 Pencatatan riwayat organisasi 

Sub menu ini terletak di bawah menu transaksi – pencatatan manual data 
pegawai. Diawali tampilan layar pencarian data pegawai yang ingin ditambahkan 
riwayat organisasinya. Lalu akan muncul form tambah riwayat organisasi.  
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Gambar 33. Pencatatan riwayat organisasi 

 

Lengkapi data riwayat organisasi pegawai dengan benar. Jika terjadi kesalahan data 
setelah disimpan maka dapat dilakukan perubahan dengan memilih menu edit pada 
sebelah kanan bagian bawah layar. Jika ternyata data yang dimasukkan tidak benar 
maka dapat dilakukan penghapusan. 

3.2 Riwayat mutasi data pegawai 

Riwayat mutasi data pegawai merupakan rangkaian pencatatan terkait data-data mutasi 
kepegawaian seseorang berdasarkan Surat Keputusan yang berlaku. Sub menu ini dapat 
diakses melalui menu transaksi, selanjutnya memilih sub menu pencatatan manual data 
pegawai. 
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Gambar 34. Pencatatan manual data mutasi 

 

3.2.1 Pencatatan data fungsional 

Pencatatan data fungsional merupakan sub menu untuk memasukkan data-data 
fungsional pegawai. Sub menu pencatatan data fungsional dapat diakses melalui menu 
transaksi – pencatatan manual data mutasi.  

Selayaknya menu-menu pencatatan lainnya, tampilan awal layar adalah menu 
pencarian. Setelah memilih data pegawai yang akan diproses maka akan muncul form 
isian untuk menambah data fungsional. 

Seperti terlihat pada gambar, pada jenis transaksi terdapat beberapa pilihan yang 
muncul. Setelah memastikan data yang dimasukkan benar maka dapat dilakukan 
penyimpanan data dengan memilih tombol simpan. 
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Gambar 35. Pencatatan data fungsional 

 

Pengguna dapat memperbaiki/menghapus data yang tercantum pada bagian bawah 
layar apabila ternyata terdapat kesalahan saat memasukkan data.  

 

3.2.2 Pencatatan data status CPNS 

Pencatatan data status CPNS dapat diakses melalui menu transaksi – pencatatan 
manual data mutasi. Tampilan awal akan memunculkan menu pencarian pegawai. 
Pengguna dapat memasukkan kata kunci yang diinginkan pada menu pencarian. Setelah 
menemukan data pegawai yang dimaksud, pilih tombol proses. Setelahnya akan muncul 
form edit data status CPNS seperti tampak pada gambar 36. 
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Gambar 36. Edit data CPNS 

 

Lengkapi form isian berdasarkan SK pengangkatan CPNS pegawai. Setelah selesai tekan 
tombol simpan. 

 

3.2.3 Pencatatan data berhenti 

Sub menu pencatatan data berhenti dipergunakan untuk memasukkan data 
pegawai yang sudah tidak bekerja lagi di LIPI. Alasan pemberhentian diisi dengan 
kondisi pegawai saat berhenti dan sesuai SK pemberhentian (alasan dapat berupa 
pensiun, meninggal, uzur atau bahkan mengundurkan diri). Pencatatan data berhenti 
dapat diakses melalui menu transaksi – pencatatan manual data mutasi - pencatatan 
data berhenti. 

Tampilan form isian tambah data pemberhentian ditampilkan seperti gambar 37. 
Sebelumnya pastikan telah memilih data pegawai yang akan diberhentikan. 
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Gambar 37. Data Berhenti 

3.2.4 Pencatatan kenaikan pangkat 

Pencatatan kenaikan pangkat merupakan sub menu yang digunakan untuk 
mencatat riwayat kepangkatan pegawai. Pada sub menu ini dapat dilakukan 
penambahan, perbaikan dan penghapusan data kenaikan pangkat. Sub menu ini dapat 
diakses melalui menu transaksi – pencatatan manual data mutasi – pencatatan 
kenaikan pangkat. 
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Gambar 38. Pencatatan Kenaikan Pangkat 

 

3.2.5 Pencatatan data status PNS 

Sub menu pencatatan data status PNS diisi berdasarkan SK pengangkatan pegawai 
menjadi PNS. Form isian serupa dengan pencatatan data status CPNS. Untuk 
mengaksesnya dapat dilakukan melalui menu transaksi – pencatatan manual data 
mutasi. 

 

 

Gambar 39. Data Status PNS 

 

3.2.6 Pencatatan data struktural 

Pencatatan data struktural dapat diakses melalui menu transaksi – pencatatan 
manual data mutasi. Tampilan awal akan memunculkan menu pencarian pegawai. 
Setelah menemukan data pegawai yang dimaksud maka akan muncul tampilan form 
tambah data struktural. 

Form tambah data struktural diisi sesuai dengan SK pengangkatan/pemberhentian 
jabatan struktural. Apabila pejabat struktural yang sebelumnya belum diberhentikan 
maka pejabat baru tidak dapat dimasukkan data strukturalnya. Agar jabatan muncul di 
form, terlebih dahulu lakukan pemberhentian pejabat lama pada jabatan tersebut. 
Contoh tampilan form pencatatan data struktural yang sudah terisi seperti gambar 40 
berikut ini. 
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Gambar 40. Pencatatan data struktural 

 

3.2.7 Pencatatan data perpindahan 

Untuk pencatatan data perpindahan dapat memilih melalui menu transaksi – 
pencatatan manual data mutasi – pencatatan data perpindahan. Serupa dengan 
menu pencatatan lainnya, muncul menu pencarian data pegawai sebagai tampilan awal. 
Setelah memilih data pegawai yang ingin diproses, akan muncul form tambah data 

perpindahan. Menu ini untuk mengisi perpindahan pegawai antara satuan kerja 
berdasarkan SK yang disahkan. 
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Gambar 41. Pencatatan data perpindahan 

 

Untuk unit semula akan otomatis berisi nama unit kerja pegawai yang bersangkutan. 
Pada kolom Pindah ke terdapat pilihan unit kerja di satker tujuan. Data yang sudah 
disimpan akan tampil di bagian bawah layar. 

3.2.8 Pencatatan fungsional umum 

Pencatatan fungsional umum merupakan fungsi pencatatan yang diperuntukkan 
bagi pegawai yang belum memiliki jabatan fungsional. Sub menu ini dapat diakses 
melalui menu transaksi – pencatatan manual data mutasi – pencatatan fungsional 
umum. Tampilan untuk tambah data fungsional umum seperti tampak pada gambar 42. 

 

Gambar 42. Pencatatan data fungsional umum 
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Lakukan pengisian form sesuai dengan SK pegawai yang bersangkutan. Untuk nama 
jabatan fungsional umum dapat dipilih dari daftar yang tersedia. Setelah selesai tekan 
tombol simpan. 

3.2.9 Pencatatan data KGB 

Sub menu pencatatan data KGB digunakan untuk mencatat riwayat kenaikan gaji 
berkala pegawai. Berkas kenaikan gaji berkala (KGB) dapat diakses melalui menu 
transaksi lalu pilih sub menu pencatatan manual data mutasi - pencatatan data KGB. 

 

Gambar 43. Pencatatan data KGB 

 

Periksa kesesuaian isian form tambah data KGB dengan SK KGB pegawai yang 
bersangkutan. Jika terdapat kesalahan data maka lakukan perbaikan dengan memilih 
menu edit. Setelah selesai pilih tombol simpan.  

 

3.2.10 Penugasan >> Pencatatan data penugasan 

Menu ini dipergunakan untuk merekam data mengenai penugasan pegawai. Cara 
mengaksesnya melalui menu transaksi – penugasan.  



Buku Panduan Pengoperasian SIMPEG Versi 1.0 

47 | P a g e  

 

SIMPEG 

 

Gambar 44. Sub menu penugasan 

 

Untuk pencatatan data penugasan, terlebih dahulu diharuskan memilih jenis 
penugasan yang tersedia disamping data pegawai yang bersangkutan. Jika jenis 
penugasan belum dipilih maka akan muncul pesan bahwa tidak dapat dilakukan 
pemrosesan. Tampilan awal pencatatan data penugasan diperlihatkan seperti gambar 
45 berikut ini. 
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Gambar 45. Pencarian data pada sub menu penugasan 

 

Setelah tombol proses dipilih, akan muncul form tambah data penugasan. Lengkapi 
isian sesuai dengan SK penugasan. Untuk jenis penugasan sudah otomatis terisi dengan 
pilihan sebelumnya, sehingga tidak dapat diubah secara manual. Jika ternyata salah 
memilih jenis penugasan, pengguna dapat keluar dari form dengan menekan tanda (x) 
pada bagian kanan atas form (atau memilih tombol selesai) dan mengulangi langkah 
sebelumnya. Periksa kembali isian form, jika sudah sesuai lakukan penyimpanan dengan 
memilih tombol simpan. 
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Gambar 46. Pencatatan data penugasan 

 

3.2.11 Penugasan >> Pencatatan aktif dari penugasan  

Untuk pencatatan aktif dari penugasan, data pegawai yang dapat diproses hanya 
pegawai yang ada (tersimpan) data pencatatan penugasannya. Letak sub menu ini di 
bawah menu transaksi – pencatatan manual data mutasi – penugasan. Berikut ini 
contoh data pegawai yang dapat diproses pencatatan aktif dari penugasannya. 
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Gambar 47. Pencatatan aktif dari penugasan 

 

3.2.12 Pencatatan impassing gaji 

Berkas impassing gaji dapat diakses melalui menu transaksi lalu memilih sub menu, 
pencatatan manual data mutasi, sub menu pencatatan impassing gaji. Lengkapi form 
isian tambah data impassing gaji pegawai. Setelah selesai tekan tombol simpan.  
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Gambar 48. Pencatatan impassing gaji 

 

3.2.13 Hukuman disiplin >> Pencatatan SP Teguran Lisan 

Sub menu Hukuman disiplin dipergunakan untuk merekam data pegawai yang telah  
melanggar aturan dan diberikan hukuman disiplin. Untuk mengaksesnya dapat 
dilakukan melalui menu transaksi – pencatatan manual data mutasi – hukuman 
disiplin. 
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Gambar 49. Hukuman Disiplin 

 

Pencatatan SP Teguran Lisan akan menampilkan layar pencarian data pegawai. 
Setelah memilih pegawai yang dimaksud maka muncul form tambah data surat 
pemberitahuan teguran lisan. Tampilan form isian tampak pada screenshoot berikut ini. 

 

Gambar 50. Teguran Lisan 

 

Lengkapi isian form dengan benar lalu pilih tombol simpan. Apabila lupa dengan NIP 
pejabat yang bersangkutan, maka dapat dicari dengan memilih icon search disamping 
kolom isian. Layar yang muncul untuk pencarian NIP seperti terlihat pada gambar 51. 
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Gambar 51. Layar pencarian NIP 

 

 

 

3.2.14 Hukuman disiplin >> Pencatatan SK Hukuman disiplin 

Sub menu selanjutnya dari hukuman disiplin adalah pencatatan SK hukuman 
disiplin. Form isiannya hampir serupa dengan form pencatatan SP teguran lisan, 
namun untuk pencatatan SK hukuman disiplin terdapat pilihan tingkat hukuman yang 
terdiri dari hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Jika sudah memilih salah satu 
tingkat hukuman maka jenis hukuman otomatis muncul. Lengkapi form isian dengan 
benar lalu pilih simpan. 
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Gambar 52. Pencatatan SK Hukuman Disiplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Data Pendukung/Referensi 

 

Data Pendukung/Referensi merupakan sub menu untuk merekam pengaturan data-data 
yang diperlukan untuk mengisi form-form pada menu transaksi. Sub menu ini terletak di bawah 
menu Setup data. Beberapa sub menu dari data pendukung seperti tampak pada gambar 53. 
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Gambar 53. Sub menu Data pendukung 

 

4.1 Setup data karya tulis ilmiah 

Untuk sub menu setup data karya tulis ilmiah, layar awal yang muncul adalah pencarian 
data. Menu pencarian dapat dipilih berdasarkan judul karya tulis/nama penulis. Proses-
proses yang dapat dilakukan adalah edit, hapus dan tambah. 

Untuk melakukan perubahan data karya tulis ilmiah (KTI), dapat dilakukan dengan memilih 
menu edit disamping data karya tulis yang dimaksud. Layar akan menampilkan data-data KTI 
yang akan diubah seperti terlihat pada gambar ini. Setelah selesai melakukan perubahan 
pilih tombol simpan. 
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Gambar 54. Ubah Data KTI 

 

Untuk menambah data KTI, pilih tombol tambah pada bagian bawah layar. 

Selanjutnya muncul tampilan form tambah data KTI seperti gambar 55. Lakukan pengisian 
form dengan seksama, pilih jenis media, skala dan kategori berdasarkan daftar pilihan yang 
tersedia. Setelah selesai lakukan penyimpanan dengan memilih tombol simpan. 
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Gambar 55. Tambah Data KTI 

 

Untuk proses penghapusan data KTI dapat langsung dilakukan dengan memilih 
menu hapus disamping data yang dimaksud. 

 

4.2 Setup bidang pendidikan 

Sub menu setup bidang pendidikan menampilkan keseluruhan proses yang dapat 
dilakukan (edit, hapus, tambah) pada satu layar. Untuk menambah data bidang pendidikan 
dapat langsung menuliskan pada kolom kosong di bagian atas. Masukkan jenjang pendidikan 
berdasarkan pilihan yang tersedia, lalu pilih simpan. Data yang dimasukkan akan tersimpan 
dalam database sistem. Sebelum menambahkan data sebaiknya pastikan bahwa data yang 
dimaksud belum tersedia dalam database dengan melakukan pemeriksaan melalui kolom 
kata kunci. 
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Gambar 56. Setup Data Pendidikan 

 

Untuk melakukan perubahan data dapat langsung memilih menu edit disamping 
data yang dimaksud. Apabila data yang dicari belum muncul, dapat menuliskan pada kolom 
isian kata kunci yang disediakan. Setelah selesai lakukan penyimpanan dengan memilih 
tombol simpan. 
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Gambar 57. Ubah Data Bidang Pendidikan 

 

Demikian pula untuk penghapusan, dapat langsung memilih menu hapus di samping 
kanan data yang dimaksud. Akan muncul pesan konfirmasi penghapusan seperti gambar 
berikut. Pilih tombol OK untuk meneruskan penghapusan. 

 

Gambar 58. Hapus Data Bidang Pendidikan 

 

4.3 Setup fungsional umum (ditutup) 

Setup fungsional umum memiliki tampilan layar serupa dengan setup bidang 
pendidikan. Seluruh proses dapat dilakukan dalam satu layar. Untuk menambah data 

fungsional umum dapat menuliskan pada kolom kosong di bagian atas tabel dengan terlebih 
dahulu memeriksa ketersediaan data fungsional umum di database. Jika data tidak 
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ditemukan maka dapat langsung dilakukan penyimpanan. Jika ternyata sudah ada tetapi 
salah penulisan maka dapat dilakukan perubahan data.  

 

Gambar 59. Setup Data Fungsional Umum 

 

Tampilan layar untuk perubahan data diperlihatkan pada gambar berikut. Pastikan 
untuk memilih kategori fungsional umum dari pilihan yang tersedia (peneliti, teknisi, 
administrasi). Setelah data diisi dengan benar maka lakukan penyimpanan dengan memilih 

tombol simpan. 

 Untuk melakukan penghapusan data dapat langsung memilih menu hapus 
disamping data yang dimaksud. Perhatikan untuk memilih data yang sesuai untuk dilakukan 
penghapusan. Akan muncul pesan konfirmasi penghapusan ketika tombol hapus dipilih. Pilih 

OK untuk melanjutkan atau Cancel untuk membatalkan perintah. 
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Gambar 60. Ubah Data Fungsional Umum 

Note : Pengisian jabatan fungsional umum hanya bisa dilakukan melalui setup informasi 
jabatan.  

4.4 Setup data Negara 

Sub menu setup data negara mempunyai tampilan layar yang sederhana. Proses yang 
dapat dilakukan hanya ada 2 (dua) yaitu menambah dan mengubah data.  

Tampilan awal setup data negara diperlihatkan pada gambar 61. Secara default kolom 
kode negara sudah terisi angka, sehingga apabila ingin menambahkan data tinggal 
mengisikan nama negara di kolom yang kosong. Sebelum melakukan penambahan data, 
pastikan bahwa nama negara yang akan dimasukkan belum ada dalam database. Untuk 
memeriksanya dapat mempergunakan kolom pencarian di bagian atas layar. Jika ternyata 
belum ada maka dapat melakukan penambahan. Setelah selesai pilih tombol simpan. 
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Gambar 61. Setup Data Negara 

 

Apabila dalam melakukan pencarian data ditemukan data yang dimaksud, namun 
salah penulisan, maka dapat dilakukan perubahan data. Caranya adalah dengan mengklik 
tombol ubah disamping kanan data yang dimaksud. Lakukan perubahan seperlunya, lalu pilih 
tombol simpan. 
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Gambar 62. Ubah Data Negara 

 

4.5 Setup jenis training 

Setup jenis training serupa dengan setup data negara yang hanya dapat melakukan 2 
(dua) proses, yaitu tambah dan ubah. Tampilan layarnya pun sama dengan  setup data 
negara. 
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Gambar 63. Setup Jenis Training 

 

Secara prinsip, cara menambah dan mengubah data pada jenis training sama dengan 
setup data negara. Untuk menambah data cukup mengisikan jenis training pada kolom 
kosong di bagian nama jenis training. Untuk mengubah data dilakukan dengan memilih 
menu ubah di samping kanan data yang dimaksud. Setelah perubahan selesai, lakukan 
penyimpanan. 

 

4.6 Setup sponsor training 

Proses yang dapat dilakukan pada sub menu Setup sponsor training pada prinsipnya 
serupa dengan proses pada sub menu setup data negara dan setup jenis training, yaitu 
hanya dapat menambah dan mengubah data. Tampilan setup data sponsor training 
diperlihatkan pada gambar 64.  
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Gambar 64. Setup Data Sponsor Training 

 

4.7 Setup nama universitas 

Setup nama universitas digunakan untuk merekam nama-nama universitas yang ada 
beserta keterangan lokasi dan jenis universitas. Proses yang dapat dilakukan pada sub menu 
setup nama universitas adalah tambah dan edit.  
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Gambar 65. Setup Nama Universitas 

 

Untuk melakukan penambahan data dapat memilih tombol tambah data yang 
terletak di bagian bawah layar. Form isian yang harus dilengkapi akan menyediakan pilihan 
daftar lokasi negara dan jenis universitas. Contoh tampilannya seperti gambar 66.  
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Gambar 66. Tambah Data Nama Universitas 

 

Pengubahan data dapat dilakukan dengan memilih menu edit yang terletak di 
sebelah kanan data yang dimaksud. Apabila pada tampilan awal belum menemukan data 
yang dimaksud, maka lakukan pencarian data dengan menuliskan kata kunci pada kolom 
kosong di bagian atas layar. Lalu tekan tombol cari. Setelah data yang dimaksud ditemukan 
maka lakukan perubahan secukupnya.  

 

Gambar 67. Ubah Data Nama Universitas 
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4.8 Setup data media penerbit 

Setup data media penerbit menampilkan layar yang sederhana. Seluruh proses 
(tambah, ubah dan hapus) dapat dilakukan pada form yang sama. Penambahan data 
dilakukan dengan menuliskan nama media pada kolom kosong yang disediakan, lalu pilih 
tombol simpan disebelah kanan. 

 

Gambar 68. Setup Data media penerbit 

 

 Untuk melakukan ubah data, cukup dengan memilih menu ubah disamping kanan 
data yang dimaksud. Data yang akan diubah akan ditampilkan pada kolom di bagian atas 
tabel. Lakukan perubahan seperlunya lalu pilih tombol simpan.  

Seperti halnya proses ubah data, untuk melakukan penghapusan cukup dengan 
memilih tombol hapus di sebelah kanan data yang dimaksud. Sebelum data benar-benar 
dihapus akan muncul pesan konfirmasi. Pilih OK untuk melanjutkan penghapusan data atau 
Cancel untuk membatalkan proses. 

 

Gambar 69. Pesan konfirmasi penghapusan 
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5. Setup Data Utama 

 

Setup data merupakan menu utama yang dipergunakan untuk merekam data-data 
pengaturan.   Setup data memiliki beberapa sub menu yang terbagi dalam beberapa kategori. 
Untuk sub menu kepegawaian memiliki sub menu setup data pegawai. 

 

Gambar 70. Menu setup data 

 

5.1 Setup data pegawai 

Setup data pegawai dipergunakan untuk mencatat biodata lengkap pegawai. Layar awal 
yang muncul adalah menu pencarian data. Pengelola kepegawaian satker dapat melakukan 
perubahan data pegawai dengan terbatas pada data pegawai yang berada di satkernya. 
(Pengelola kepegawaian BOK dengan hak administrator selain dapat melakukan perubahan 
data pegawai juga memiliki kewenangan untuk melakukan penambahan pegawai baru 
dengan memilih tombol tambah pegawai baru yang muncul di layar). 
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Gambar 71. Setup data pegawai 

 

Langkah awal untuk melakukan perubahan data pegawai adalah dengan mencari 
data pegawai yang akan diubah. Setelah ditemukan, maka pilih menu edit di samping kanan 
data tersebut. Selanjutnya akan muncul form edit data pegawai seperti contoh gambar 72. 



Buku Panduan Pengoperasian SIMPEG Versi 1.0 

71 | P a g e  

 

SIMPEG 

 

Gambar 72. Edit data pegawai 
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Untuk mengisi foto profil disediakan fasilitas pencarian file. Ketika tombol browse 
dipilih maka akan memunculkan jendela pencarian seperti tampak pada gambar berikut. File 
yang dapat dimasukkan memiliki ekstensi jpg atau png.  

Lakukan perubahan data dengan cermat dan perhatikan bahwa kolom yang 
bertanda bintang (*) harus terisi seluruhnya. Pesan peringatan akan muncul apabila masih 
ada kolom isian yang belum dilengkapi. Setelah selesai pilih tombol simpan. 

 

Gambar 73. Jendela pencarian file 

 

Tampilan form untuk menambah pegawai baru serupa dengan form edit data 
pegawai. Terdapat 3 (tiga) bagian utama pada form yaitu upload foto, info pegawai dan info 
pegawai 2. Pastikan data terisi dengan benar. Setelah selesai lakukan penyimpanan data. 
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Gambar 74. Tambah data pegawai 
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6. Administrator /Pengelola Sistem 

 

Sub menu pengelola sistem berada di bawah menu setup data. Pengelola sistem berisi 
pengaturan untuk beberapa sub menu yaitu setup user, role, parameter berkas dan lainnya 
seperti yang terlihat pada gambar 75. Kumpulan menu ini menjadi wewenang penuh 
administrator di BOK, kecuali setup user bisa dimiliki oleh administrator satker untuk mengelola 

user di satuan kerjanya. 

 

Gambar 75. Sub menu pengelola sistem 

 

6.1 Setup user 

Setup user digunakan untuk melakukan pengaturan hak akses pengguna SIMPEG. Untuk 
menambahkan user dapat dilakukan dengan memberikan tanda cek di kolom status/tambah 
pada data pegawai yang ingin ditambahkan. Apabila data pegawai belum terlihat di layar 
maka dapat dilakukan pencarian terlebih dahulu dengan menuliskan kata kunci di kolom 
kosong yang disediakan. Setelah data pegawai yang dimaksud ditemukan maka pilih tambah 
user. 
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Gambar 76. Setup user 

 

Langkah selanjutnya setelah menambahkan user adalah memberikan hak akses 
tertentu. Hal ini dilakukan dengan memilih menu edit disamping kanan data pengguna. 
Menu edit dapat digunakan untuk menambah/membatalkan hak akses tertentu bagi 
pengguna. Form tampilan edit data user diperlihatkan seperti gambar 77. 
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Gambar 77. Edit data user 

 

Berikan tanda cek pada satu atau beberapa role untuk memberikan hak akses terhadap 
pengguna. Setelah selesai lakukan penyimpanan. 

 

6.2 Setting  

Setting digunakan untuk menentukan pengaturan dan melakukan konfigurasi 
parameter tetap. Terdapat 3 (tiga) jenis pengaturan yang dapat dilakukan, yaitu periode 
usulan kenaikan pangkat dan formasi PNS, periode usulan penghargaan dan setting cuti 
bersama.  

 

Gambar 78. Sub Menu Setting 

 

Pada layar utama sub menu setting, admin dapat memilih pengaturan yang akan 
dilakukan dengan memberikan tanda cek pada salah satu pilihan. Lalu pilih tombol proses 
untuk melanjutkan pengaturan. 

Saat memilih jenis pengaturan periode usulan kenaikan pangkat dan formasi PNS 
akan muncul tampilan form seperti gambar 79. Admin dapat langsung menuliskan periode 
baru pada kolom isian di sebelah kiri untuk menambah data. Setelah selesai pilih tombol 
simpan. Data yang baru ditambahkan akan muncul pada tabel di sebelah kanan. Untuk 
melakukan perbaikan data, admin cukup memilih menu edit di sebelah kanan dan data akan 
ditampilkan dalam kolom isian di sebelah kiri. Setelah melakukan perbaikan yang diperlukan 
tekan tombol simpan. 
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Gambar 79. Setting Periode Usulan Kenaikan Pangkat 

 

Pengaturan lain yang dapat dilakukan pada sub menu setting adalah pengaturan 
data periode penghargaan. Tampilan layarnya diperlihatkan seperti pada gambar 80 (serupa 
dengan form untuk pengaturan periode usulan kenaikan pangkat dan formasi PNS).  

 

Gambar 80. Setting Data Periode Penghargaan 
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Pengaturan untuk cuti bersama menampilkan layar yang sederhana. Admin cukup 
melengkapi form isian yang terdiri dari jumlah hari cuti tahunan, nomor SK dan tanggal SK. 
Setelah selesai lakukan penyimpanan. Contoh tampilan layarnya seperti tampak pada 
gambar 81 di bawah ini. 

 

Gambar 81. Setting Cuti Bersama 

 

6.3 Setup Menu 

Setup menu digunakan untuk melakukan pengaturan menu yang akan ditampilkan 
dalam SIMPEG. Halaman awal menampilkan menu pencarian yang dapat dipilh berdasarkan 
group atau menu. Proses yang dapat dilakukan pada setup menu adalah tambah, edit dan 
hapus.  



Buku Panduan Pengoperasian SIMPEG Versi 1.0 

79 | P a g e  

 

SIMPEG 

 

Gambar 82. Setup Menu 

 

Contoh screenshoot untuk setup menu seperti diperlihatkan pada gambar 82. Untuk 
melakukan penambahan menu/group, admin cukup memilih tombol tambah menu di bagian 
bawah layar. Form tambah menu akan muncul dengan menyediakan daftar pilihan untuk 

posisi menu/group. Posisi menu/group yang ditampilkan mencerminkan hirarki menu saat 
ini. Admin dapat menentukan menu/group untuk pilihan jenis. Apabila jenis yang dipilih 
adalah menu, maka kolom file modul harus diisi. Sebaliknya, jika jenis yang dipilih adalah 
group maka kolom file modul otomatis terkunci (tidak aktif). Layar tambah data menu 
seperti diperlihatkan pada gambar 83. 
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Gambar 83. Tambah Data Menu 

 

Layar serupa diperlihatkan ketika admin memilih menu edit. Sistem secara otomatis 
akan menonaktifkan jenis menu/group sesuai dengan pilihan admin. Apabila yang dipilih 
berupa menu maka posisi menu/group akan aktif dan menyediakan sejumlah daftar pilihan. 
Sebaliknya jika yang dipilih berupa group maka posisi menu/group akan non-aktif. 

 

Gambar 84.Edit Data Menu 
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Untuk melakukan penghapusan menu/group maka admin cukup memilih menu 
hapus yang terletak di bagian kanan data menu/group yang akan dihapus. 

 

6.4 Setup Role 

Setup role dipergunakan untuk melakukan pengaturan kepemilikan hak akses pada 
suatu role (peran). Halaman ini akan menampilkan jenis role yang ada saat ini beserta jumlah 
hak akses yang dimilikinya. Admin dapat melakukan penambahan, perubahan dan 
penghapusan role. Tampilan utama setup role diperlihatkan pada gambar 85 berikut ini. 

 

Gambar 85. Setup Role 

 

Untuk melakukan penambahan role, pilih tombol tambah role di bagian bawah layar. 
Tuliskan nama role pada kolom isian yang kosong di bagian atas. Selanjutnya untuk 
pemberian hak akses cukup dengan mencentang nama modul yang akan ditambahkan. 
Lakukan pencentangan terhadap modul-modul yang akan ditambahkan sebagai hak akses 
role tersebut. Setelah selesai pilih tombol simpan.  

Tampilan layar untuk tambah data role seperti diperlihatkan pada gambar 86. 
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Gambar 86. Tambah Data Role 

 

Untuk melakukan edit pada role, admin cukup memilih menu edit disamping nama 
role yang dimaksud. Selanjutnya, layar akan menampilkan halaman serupa dengan Tambah 
Data role namun dengan adanya tanda centang pada sejumlah modul. Lakukan perubahan 
yang diperlukan dengan menambah/membatalkan modul-modul tertentu. Simpan 
perubahan dengan memilih tombol simpan. 

Penghapusan role cukup dilakukan dengan memilih menu hapus disamping kanan 
nama role yang dimaksud. 

 

6.5 Konten Halaman Depan 

Sub menu konten halaman depan terletak di bawah menu Setup Data. Konten halaman 
depan dipergunakan untuk melakukan pengaturan arsip/pengumuman yang ditampilkan 
pada halaman depan SIMPEG. Ada 3 (tiga) sub menu yang disediakan, yaitu pengisian arsip 
digital BOK, pengisian kategori arsip dan info pengumuman. 
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Gambar 87. Konten Halaman Depan 

 

6.5.1 Pengisian arsip digital BOK 

Sub menu pengisian arsip digital BOK merupakan fasilitas yang disediakan untuk 
melakukan pengaturan terhadap arsip-arsip digital yang ditampilkan pada halaman 
depan SIMPEG. Admin dapat melakukan penambahan, perubahan dan penghapusan  
data arsip. 

 

Gambar 88. Arsip Digital BOK 

 

Penambahan arsip digital dilakukan dengan memilih tombol tambah arsip di bagian 
bawah layar. Muncul tampilan halaman tambah data arsip dengan adanya beberapa 
pilihan untuk kategori arsip. Pilihlah kategori arsip yang akan ditambahkan, lalu tuliskan 
judul serta deskripsi pada tempat yang disediakan. Admin dapat melakukan pengaturan 
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pada deskripsi yang ditulis dengan melakukan pemilihan terhadap icon yang tersedia di 
baris toolbar. Screenshoot tambah data arsip diperlihatkan pada gambar 89. 

 

Gambar 89. Tambah Data Arsip 

 

Langkah selanjutnya setelah melakukan penambahan adalah melakukan unggah 
(upload) file yang terkait dengan arsip tersebut. Disediakan tombol untuk memilih lokasi 
berkas yang sesuai dengan arsip yang ditambahkan. Setelah ditemukan berkas yang 
sesuai lakukan penyimpanan lalu pilih selesai. 
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Gambar 90. Upload File Arsip 

 

Proses edit arsip digital hampir serupa dengan proses tambah data arsip. Admin 
memilih tombol edit pada judul arsip yang akan diubah, kemudian dilanjutkan dengan 
melakukan langkah-langkah serupa dengan proses tambah data arsip digital. 

 

Gambar 91. Edit Data Arsip 
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Untuk melakukan penghapusan dapat langsung memilih tombol hapus pada arsip yang 
diinginkan. 

 

6.5.2 Pengisian kategori arsip 

Pengisian kategori arsip merupakan modul yang disediakan untuk membuat 
hirarki/pengelompokkan arsip digital yang akan ditampilkan pada halaman depan 
SIMPEG. Terdapat kolom-kolom yang disediakan untuk kategori/sub kategori ini, yaitu 
status (berguna untuk mengetahui status aktif/tidak suatu kategori), edit (untuk 
mengubah/memperbaiki suatu kategori) dan hapus (untuk melakukan penghapusan sub 
kategori yang tidak diperlukan). Untuk kategori secara default ditetapkan untuk tidak 
dapat dihapus namun tetap dapat dilakukan perubahan.  Proses lain yang dapat 
dilakukan yaitu penambahan kategori/sub kategori melalui tombol tambah di bagian 
bawah form.  

Halaman utama pengisian kategori arsip diperlihatkan pada gambar 92. 

 

Gambar 92. Setup Kategori Arsip 

 

Menu di halaman depan SIMPEG yang menggunakan pengaturan pengisian kategori 
arsip yaitu Arsip Digital BOK. Gambar 93 memperlihatkan halaman depan SIMPEG 
dengan menu arsip digital BOK yang terbuka.  
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Gambar 93. Pengisian Kategori Arsip pada halaman depan SIMPEG 

 

Proses tambah kategori/sub kategori menampilkan form yang sederhana. Terdapat 
3 (tiga) item yang harus diisi yaitu nama kategori/sub kategori, jenis kategori (arsip 
presentasi/seminar, DIPA, laporan, peraturan, prosedur/tata cara persyaratan dan 
terkait SIMPEG) serta status (aktif/tidak aktif). Lengkapi semua isian lalu pilih tombol 
simpan.  

 

Gambar 94. Tambah Kategori Arsip 

 

6.5.3 Info Pengumuman 

Sub menu Info Pengumuman menyediakan pengaturan untuk menu informasi yang 
disediakan pada halaman depan SIMPEG. Proses yang dapat dilakukan yaitu tambah, 
edit dan hapus. Tampilan awal Info Pengumuman diperlihatkan pada gambar 95. 
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Gambar 95. Pengumuman 
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Untuk menambah data pengumuman, langkah awal adalah memilih tombol tambah 
pengumuman di bagian bawah layar. Selanjutnya muncul form tambah data 
pengumuman seperti gambar 96. 

 

Gambar 96. Tambah Data Pengumuman 

 

Lengkapi kolom isian pada form tambah data pengumuman. Untuk pengaturan isi 
pengumuman dapat dilakukan dengan memilih icon yang tersedia pada toolbar. 
Terdapat pengaturan untuk jenis dan warna font yang digunakan, penyisipan gambar 
dan bahkan link. Setelah selesai pilih tombol simpan. 

Untuk melakukan perubahan pada data pengumuman, cukup dengan memilih icon 
edit di sebelah kanan data yang akan diubah. Proses yang dilakukan serupa dengan 
tambah data. Lakukan perubahan seperlunya, lalu pilih simpan. Contoh tampilan edit 
data pengumuman diperlihatkan pada gambar 97. 
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Gambar 97. Edit Data Pengumuman 

 

Penghapusan data pengumuman dilakukan dengan memilih icon (x) di samping data 
yang akan dihapus. Akan muncul pesan konfirmasi penghapusan sebelum data benar-

benar dihapus. Pilih OK untuk melanjutkan penghapusan atau Cancel untuk 
membatalkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buku Panduan Pengoperasian SIMPEG Versi 1.0 

91 | P a g e  

 

SIMPEG 

7. Daftar list pegawai 

 

Menu daftar/list ini digunakan untuk menampilkan informasi yang dihasilkan dari berbagai 
proses pada menu setup data dan transaksi. Ada beragam daftar yang ditampilkan pada menu 
daftar/list ini yang secara umum dikelompokkan ke dalam daftar pegawai LIPI, daftar informasi 
lain, dan perkiraan pegawai. Gambar 104 memperlihatkan hirarki menu pada daftar/list. 

Penjelasan rinci mengenai masing-masing sub menu akan diberikan pada sub bagian di bawah 
ini. 

 

 

Gambar 104. Menu daftar/list 

 

7.1 Daftar pegawai persatker 

Daftar pegawai persatker merupakan sub menu dari daftar pegawai LIPI. Sub menu 
daftar pegawai persatker menampilkan informasi pegawai pada satker yang dipilih, yang 
terdiri dari pangkat, golongan, tanggal masuk, masa kerja (pangkat dan golongan), tanggal 
lahir dan unit kerja. Halaman utama daftar pegawai persatker diperlihatkan pada gambar 
105. 
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Gambar 105. Daftar pegawai per satker 

Terdapat beberapa format yang dapat dipilih untuk menampilkan data pegawai per 

satker ini, yaitu html, excel dan word. Saat format html yang dipilih maka akan terbuka layar 
baru yang menampilkan data pegawai per satker beserta opsi untuk mencetak layar. 
Sebelum melakukan pencetakan pengguna dapat melakukan pemilihan printer yang akan 
digunakan dan pengaturan pencetakan. Gambar 106 memperlihatkan tampilan saat format 
html dipilih. 

 

Gambar 106. Daftar pegawai per satker format html 
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Bila memilih format excel maka yang muncul adalah jendela konfirmasi untuk 
membuka/menyimpan data dalam bentuk spreadsheet (.xls). 

 

Gambar 107. Jendela konfirmasi Daftar pegawai per satker format (.xls) 

 

Serupa dengan pemilihan format excel, jendela konfirmasi juga akan muncul ketika 
format word dipilih. Pengguna diperkenankan untuk sekedar melihat (open) atau 
menyimpan (save) data dalam bentuk document (.doc). 

 

Gambar 108. Jendela konfirmasi Daftar pegawai per satker format (.doc) 

 

7.2 Daftar organisasi dan jabatan 

Daftar organisasi dan jabatan menampilkan informasi mengenai data organisasi dan 
jabatan dari satuan kerja yang dipilih. Langkah awal adalah menentukan satuan kerja yang 
akan dilihat datanya, lalu pilih salah satu opsi pencetakan. Serupa dengan sub menu daftar 
pegawai persatker, tersedia pilihan untuk melakukan pencetakan dengan format html, excel 

dan word. Halaman utama sub menu daftar organisasi dan jabatan ditampilkan pada 
gambar 109. 
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Gambar 109. Daftar Organisasi dan Jabatan 

 

Pilih satuan kerja yang akan dilihat data organisasi dan jabatannya. Lalu berikan 
tanda cek pada salah satu format yang disediakan(html/excel/word).  

 

Gambar 110. Daftar Organisasi dan Jabatan format html 
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Tampilan layar saat format html dipilih diperlihatkan pada gambar 110. Lakukan 
pengaturan opsi pencetakan seperlunya. Lalu pilih tombol OK. Jika hendak membatalkan 
pencetakan pilihlah tombol Cancel. 

Dokumen data organisasi dan jabatan yang akan dicetak berisi data unit organisasi, 
nama jabatan, pejabat, eselon, TMT jabatan dan masa jabatan. Contoh dokumen 
diperlihatkan pada gambar 111. 

 

Gambar 111. Contoh Dokumen Daftar Organisasi dan Jabatan 

 

Format lainnya yang dapat dipilih adalah excel dan word. Akan muncul jendela 
pesan saat salah satu format (excel/word) dipilih. Pengguna dapat membuka/menyimpan 
file daftar organisasi jabatan satker dalam format yang dipilih. Pesan yang muncul 
diperlihatkan pada gambar 112 dan 113. 
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Gambar 112. Jendela Konfirmasi Daftar Organisasi Jabatan format (.xls) 

 

 

Gambar 113. Jendela Konfirmasi Daftar Organisasi Jabatan format (.doc) 

 

7.3 Daftar kenaikan gaji berkala 

Daftar kenaikan gaji berkala menampilkan tabel yang berisi daftar pegawai yang 
mendapat kenaikan gaji berkala (KGB) pada bulan tertentu dan unit kerja tertentu. Format 
daftar KGB yang dapat dipilih adalah html dan excel. Halaman utama daftar KGB terlihat 
pada gambar 114. 
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Gambar 114. Daftar Kenaikan Gaji Berkala 

 

Saat format html dipilih untuk opsi cetak, maka akan muncul jendela print dan 
sebuah layar baru berisi daftar KGB. Lakukan pengaturan seperlunya untuk pencetakan. 
Kolom-kolom yang ada di tabel serupa dengan tampilan halaman utama daftar KGB yang 
berisi no, NIP, nama, pangkat, golongan, masa kerja golongan (thn), masa kerja golongan 
(bln), gaji pokok dan satuan kerja. 

 

Gambar 115. Daftar Kenaikan Gaji Berkala format html 
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Jika format excel yang dipilih maka akan muncul jendela konfirmasi untuk 
membuka/menyimpan berkas daftar_kenaikan_gaji_berkala.xls. 

 

Gambar 116. Jendela Konfirmasi Daftar KGB format (.xls) 

 

7.4 Daftar fungsional pegawai 

Daftar selanjutnya pada menu daftar/list – daftar pegawai LIPI adalah daftar 
fungsional pegawai. Secara default daftar ini menampilkan seluruh jabatan fungsional yang 
ada pada satuan kerja tertentu, beserta keterangan status jabatan fungsionalnya.  

Tersedia pilihan untuk menampilkan tabel berdasarkan jabatan fungsional tertentu dan 
status jabatan tertentu. Pilihan jabatan fungsional terlihat pada gambar 117 di bawah ini. 
Status jabatan yang dapat dipilih terdiri dari pengangkatan –aktif, dibebaskan sementara, 
diberhentikan, aktif kembali, inpassing – aktif dan maintenance –aktif. 

 

Gambar 117. Daftar Fungsional Pegawai 
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Format tabel yang disediakan adalah html dan excel. Jika format html yang dipilih, 
lalu menekan tombol tampilkan maka hasil pencarian akan muncul dalam layar yang sama. 
Namun jika tombol cetak yang dipilih maka akan muncul layar baru disertai jendela print 
seperti gambar 118. 

 

Gambar 118. Daftar Fungsional Pegawai format html - cetak 

 

Jendela yang muncul saat memilih format excel - tombol cetak diperlihatkan pada 
gambar 119. Pengguna dapat memilih untuk membuka (open) berkas 
daftar_fungsional_pegawai.xls atau menyimpannya (save). 

 

Gambar 119. Jendela Konfirmasi Daftar Fungsional Pegawai format (.xls) 
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7.5 Riwayat struktural pejabat 

Sub menu yang tersedia berikutnya adalah Riwayat struktural pejabat. Tabel akan 
menampilkan keterangan yang berisi jabatan yang pernah diemban pejabat struktural saat 
ini beserta waktu mulai/selesai dan lama jabatannya.  

 

Gambar 120. Riwayat struktural pejabat 

 

Pengguna dapat memilih satuan kerja yang akan ditampilkan pada layar. Format 
pencetakan yang tersedia adalah html dan excel. Tampilan saat format html dipilih disajikan 
pada gambar 121.  
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Gambar 121. Riwayat struktural pejabat format html 

 

Jendela konfirmasi yang muncul ketika format excel dipilih diperlihatkan pada 
gambar 122. Terdapat pilihan untuk membuka/menyimpan berkas 
daftar_riwayat_struktural_pejabat.xls. Pengguna cukup memberikan tanda cek pada salah 
satu pilihan, lalu tekan tombol OK.  

 

Gambar 122. Jendela Konfirmasi Riwayat struktural pejabat format (.xls) 

 

7.6 Daftar penghargaan pegawai 

Sub menu Daftar penghargaan pegawai menampilkan data penghargaan terakhir yang 
diterima pegawai. Pemilihan data dapat dilakukan terhadap satuan kerja dan jenis 
penghargaan yang akan ditampilkan. Pilihan jenis penghargaan diperlihatkan pada gambar 
123. 
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Gambar 123. Daftar Penghargaan Pegawai 

 

Format daftar yang disediakan adalah html dan excel. Layar yang muncul saat format 
html dipilih ditampilkan pada gambar 124 berikut ini. 

 

Gambar 124. Daftar Penghargaan Pegawai format html 

 



Buku Panduan Pengoperasian SIMPEG Versi 1.0 

103 | P a g e  

 

SIMPEG 

Jika format excel yang dipilih, maka akan muncul jendela konfirmasi untuk 
menampilkan berkas daftar_penghargaan_terakhir_pegawai.xls atau melakukan 
penyimpanan berkas. Tekan tombol OK setelah pengguna memilih salah satu pilihan yang 
tersedia, atau tombol Cancel untuk membatalkan perintah. 

 

Gambar 125. Jendela Konfirmasi Daftar Penghargaan Pegawai format (.xls) 

 

7.7 Daftar kepakaran pegawai 

Daftar kepakaran pegawai merupakan tabel yang berisi daftar pegawai yang memiliki 

bidang kepakaran tertentu. Halaman awal  Daftar kepakaran pegawai menampilkan opsi 
pemilihan data berdasarkan satuan kerja dan kepakaran tertentu. Format data yang 
disediakan adalah html dan excel. 

 

Gambar 126. Daftar kepakaran Pegawai 

 

Layar baru akan muncul ketika pengguna memilih tombol cetak pada format html. 
Pengaturan pencetakan dapat dilakukan pada jendela print yang muncul. Pengguna dapat 
menyesuaikan printer yang akan digunakan untuk mencetak dan pengaturan lain yang 
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dibutuhkan. Pilih tombol OK untuk memulai pencetakan dokumen. Tampilan saat format 
html dipilih ditunjukkan pada gambar 127. 

 

Gambar 127. Daftar kepakaran Pegawai format html 

 

Saat format excel dipilih, akan muncul jendela konfirmasi seperti gambar 128. 
Pengguna diperbolehkan untuk membuka/menyimpan berkas 
daftar_kepakaran_pegawai.xls. 

 

Gambar 128. Jendela Konfirmasi Daftar kepakaran Pegawai format excel 

 

7.8 Daftar pegawai dalam penugasan 

Sub menu Daftar pegawai dalam penugasan digunakan untuk menampilkan daftar 
pegawai satuan kerja yang sedang/pernah melakukan penugasan. Warna tulisan yang 
berbeda diperlihatkan pada kolom Tgl Selesai untuk menunjukkan perbedaan ini. Tulisan 
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berwarna merah berarti bahwa pegawai yang dimaksud sudah selesai melakukan penugasan 
dan warna hitam berarti bahwa pegawai tersebut masih dalam masa penugasannya. 
Pemilihan data dapat dilakukan berdasarkan satuan kerja dan jenis penugasan tertentu.  

 

Gambar 129. Daftar pegawai dalam penugasan 

 

Jenis penugasan yang tersedia pada daftar pilihan ditampilkan pada gambar 130 berikut. 

 

Gambar 130. Jenis Penugasan 

 

Format data yang tersedia serupa dengan sub menu daftar lainnya yaitu html dan 
excel. Ketika pengguna memilih tombol cetak pada format html, maka akan muncul tampilan 
jendela baru disertai opsi pencetakan. Lakukan pengaturan pencetakan yang dikehendaki. 
Lalu pilih tombol OK untuk memulai pencetakan. 
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Gambar 131. Daftar pegawai dalam penugasan format html 

 

Bila memilih format excel maka yang muncul adalah jendela konfirmasi untuk 
membuka/menyimpan daftar penugasan pegawai dalam bentuk spreadsheet (.xls). 

 

Gambar 132. Jendela Konfirmasi Daftar Pegawai dalam penugasan format(.xls) 

 

7.9 Daftar pegawai berdasarkan tugas 

Sub menu daftar pegawai berdasarkan tugas menampilkan seluruh daftar pegawai 
satker berdasarkan kategori tugasnya, yaitu administrasi&sarana penelitian, peneliti dan 
teknisi. Pemilihan data juga dapat dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan dan usia. 
Format data yang dapat dipilih adalah html dan excel. 
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Gambar 133. Daftar pegawai berdasarkan tugas 

 

Tampilan yang muncul ketika opsi cetak untuk format excel dipilih diperlihatkan pada 
gambar 134 di bawah. 

 

Gambar 134. Daftar pegawai berdasarkan tugas dalam format html 
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Jika format excel yang dipilih, akan muncul jendela konfirmasi untuk membuka/menyimpan 
file daftar_pegawai _berdasarkan_tugas.xls. Pilihlah salah satu tombol yang dikehendaki. 

 

Gambar 135. Jendela konfirmasi daftar pegawai berdasarkan tugas dalam format (.xls) 

 

7.10 Daftar pegawai berdasarkan tahun masuk 

Daftar pegawai berdasarkan tahun masuk merupakan sub menu yang menampilkan 
daftar pegawai berdasarkan tahun masuk dan jalur asal pelamar (umum/honorer). Secara 
default halaman awal akan menampilkan daftar pegawai satker pengguna. Tampilan 
halaman awal diperlihatkan pada gambar 136. 

 

Gambar 136. Daftar pegawai berdasarkan tahun masuk 
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Format data yang ditampilkan dapat berupa html maupun excel. Contoh tampilan 
dokumen yang akan dicetak (dalam format html) diperlihatkan pada gambar 137. 

 

Gambar 137. Dokumen Daftar pegawai berdasarkan tahun masuk (html) 

 

Tampilan jendela konfirmasi yang muncul saat format excel dipilih untuk opsi 
pencetakan terlihat pada gambar 138 berikut. 

 

Gambar 138. Jendela konfirmasi Daftar pegawai berdasarkan tahun masuk (.xls) 

 

7.11 Riwayat penghargaan pegawai 

Sub menu riwayat penghargaan pegawai digunakan untuk menampilkan daftar histori 
penerimaan penghargaan oleh pegawai. Data pegawai yang akan ditampilkan dapat dipilih 
berdasarkan satker dan jenis penghargaan. Tampilan halaman awal dan pilihan jenis 
penghargaan yang tersedia diperlihatkan pada gambar 139 dan gambar 140.  
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Gambar 139. Riwayat Penghargaan Pegawai 

 

 

Gambar 140. Jenis penghargaan 

 

Format data yang dapat dipilih serupa dengan pilihan daftar lainnya, yaitu html dan 
excel. Ketika format html yang dipilih maka akan muncul jendela print dan layar baru yang 
menampilkan tabel berisi daftar pegawai beserta riwayat penghargaan yang pernah 
diperolehnya. Lakukan pengaturan pencetakan seperlunya pada jendela print yang muncul. 
Lalu tekan tombol OK untuk memulai pencetakan. Tampilan ketika memilih format html 
diperlihatkan pada gambar 141.  
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Gambar 141. Riwayat Penghargaan Pegawai format html. 

 

Tampilan jendela konfirmasi yang muncul saat format excel dipilih diperlihatkan 
pada gambar142 di bawah ini. Berikan tanda cek pada salah satu pilihan yang disediakan 
(open/save). Lalu tekan tombol OK. 

 

Gambar 142. Jendela konfirmasi riwayat penghargaan pegawai format (.xls) 

 

7.12 Data training pegawai 

Data training pegawai merupakan sub menu terakhir dari kategori daftar pegawai LIPI. 
Data pegawai yang akan ditampilkan dapat dipilih berdasarkan kategori dan jenis training 
serta tahun pelaksanaannya. Pilihan format data yang akan ditampilkan dapat berupa html 
dan excel. 
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Gambar 143. Data Training Pegawai 

 

Tampilan halaman awal sub menu data training pegawai diperlihatkan pada 
gambar 143. Pilihan kategori training dan jenis training diperlihatkan pada gambar 144 dan 
145 berikut. 

 

Gambar 144. Kategori training 

 

 

Gambar 145. Jenis Training 

 

Jika format html untuk opsi cetak yang dipilih, maka akan muncul layar baru yang 
berisi tabel data training pegawai serta jendela print untuk melakukan pengaturan 
pencetakan. Sebaliknya, jika format excel yang dipilih maka yang muncul adalah jendela 
konfirmasi untuk membuka atau melakukan penyimpanan terhadap file 
daftar_training_pegawai.xls. Contoh tampilan apabila salah satu format untuk pencetakan 
dipilih terlihat pada gambar 146 dan 147.  
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Gambar 146. Data training pegawai format html 

 

 

Gambar 147. Jendela konfirmasi daftar_training_pegawai.xls 

 

7.13 Daftar gaji pegawai 

Kategori lain dari daftar yang ditampilkan dalam SIMPEG adalah daftar informasi lain. 
Sub-sub menu yang berada dalam kategori ini diperlihatkan pada gambar 148.  

Sub menu daftar gaji pegawai menampilkan rincian gaji yang diterima oleh pegwai 
berdasarkan gaji pokok, tunjangan struktural, tunjangan fungsional tertentu, tunjangan 
suami/istri dan tunjangann anak. Pemilihan data yang akan ditampilkan dapat dilakukan 
berdasarkan unit pemberi gaji dari pegawai yang dimaksud. 
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Gambar 148. Daftar Informasi Lain 

 

Halaman awal daftar gaji pegawai diperlihatkan pada gambar 149 berikut. Pilihan 
format data yang disediakan untuk opsi cetak adalah html dan excel. 

 

Gambar 149. Daftar Gaji Pegawai 
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7.14 Daftar pegawai telah pensiun 

Sub menu selanjutnya dari daftar informasi lain adalah daftar pegawai telah pensiun. 
Pemilihan data untuk menampilkan daftar pegawai yang telah pensiun dapat dilakukan 
berdasarkan tahun pensiun, jabatan fungsional atau jenis pemberhentian. 

 

Gambar 150. Daftar pegawai telah pensiun 

 

Pilihan jabatan fungsional yang tersedia diperlihatkan pada gambar 151, sedangkan 
pilihan untuk jenis pemberhentian yaitu pensiun, meninggal dunia, berhenti dari PNS dan 
pindah instansi.  

 

Gambar 151. Jabatan Fungsional 

 

Data yang ditampilkan meliputi TMT masuk, TMT keluar, Masa kerja pensiun, Jenis 
pemberhentian, Jabatan fungsional dan Unit kerja pegawai. Format data yang tersedia untuk 
ditampilkan serupa dengan daftar lainnya yaitu html dan excel. 



Buku Panduan Pengoperasian SIMPEG Versi 1.0 

116 | P a g e  

 

SIMPEG 

 

 

 

7.15 Daftar karya tulis ilmiah 

Daftar karya tulis ilmiah dipergunakan untuk menampilkan data-data karya tulis 
ilmiah pegawai yang dapat dipilih berdasarkan tahun terbit, jenis media, skala, kategori dan 
pemilik karya tulis ilmiah. Format tampilan data yang disediakan berupa html dan excel. 

 

Gambar 152. Daftar Karya Tulis Ilmiah 

 

Pilihan jenis media yang tersedia adalah buku, bunga rampai, jurnal, koran, laporan, majalah 
dan prosiding. Untuk skala karya tulis ilmiah berupa internasional dan nasional, sedangkan 
pilihan untuk kategori karya tulis terbagi atas ilmiah, populer dan semi populer. 

7.16 Daftar aktivitas ilmiah pegawai 

Sub menu daftar aktivitas ilmiah pegawai memuat keterangan berupa jenis, deskripsi, 
tanggal mulai, tanggal selesai, lokasi, dan sponsor dari aktivitas ilmiah yang dilakukan 
pegawai. Pemilihan data pegawai yang melakukan aktivitas ilmiah dapat ditelusuri 
berdasarkan unit kerja dan tahun kegiatan berlangsung.  
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Gambar 153. Daftar aktivitas ilmiah pegawai 

 

Halaman awal daftar aktivitas ilmiah pegawai seperti yang tampak pada gambar 153 
menyediakan format html dan excel untuk menampilkan datanya. 

7.17 Hukuman disiplin >> Daftar SP teguran lisan 

Hukuman disiplin menyediakan daftar yang berisi surat peringatan dan hukuman disiplin 
pegawai. Sub menu pertama yaitu daftar SP teguran lisan menampilkan daftar surat 
peringatan yang telah dikeluarkan oleh satker selama bulan tertentu. 

 

Gambar 154. Hukuman Disiplin 

 

Kolom pada tabel SP teguran lisan terdiri dari nama/NIP, pangkat/golongan beserta 
jabatan pegawai yang mendapat teguran lisan dan nama pejabat, nomor serta tanggal 
pengesahan SP tersebut. Tampilan halaman daftar SP teguran lisan diperlihatkan pada 
gambar 155. Tampak bahwa format data yang tersedia untuk opsi pencetakan berupa html 
dan excel. 
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Gambar 155. Daftar SP Teguran Lisan 

 

 

 

7.18 Hukuman disiplin >> Daftar SK hukuman disiplin PNS 

Sub menu selanjutnya dari hukuman disiplin adalah daftar SK hukuman disiplin PNS. 
Tampilan halaman hampir serupa dengan daftar SP teguran lisan namun dengan tambahan 
kolom untuk jenis dan tingkat hukuman disiplin. 

 

Gambar 156. Daftar SK Hukuman Disiplin PNS 

 

Pada gambar 156 diperlihatkan tampilan halaman awal daftar SK hukuman disiplin PNS. 
Terlihat jelas bahwa format data yang tersedia adalah html dan excel. 
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7.19 Daftar riwayat organisasi 

Daftar riwayat organisasi menampilkan daftar organisasi profesi yang pernah/sedang 
diikuti oleh pegawai LIPI. Keterangan yang ditampilkan meliputi nama organisasi, posisi, 
tanggal mulai, tanggal selesai, lokasi dan negara tempat organisasi profesi tersebut berada. 
Data yang akan ditampilkan dipilih berdasarkan satuan kerja dan periode jabatan/posisi 
dalam organisasi profesi. 

 

Gambar 157. Daftar Riwayat Profesi 

 

Pengguna dapat memilih format data berupa html/excel untuk digunakan dalam 
menampilkan opsi pencetakan daftar riwayat profesi. 

 

7.20 Perkiraan Pegawai 

Perkiraan pegawai merupakan sub menu yang dipergunakan untuk menampilkan 

kebutuhan terhadap perkiraan-perkiraan pensiun, kenaikan pangkat dan peringatan jabatan 
fungsional pegawai. Hirarki sub menu ini ditampilkan pada gambar 158. 
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Gambar 158. Perkiraan Pegawai 

 

7.20.1 Daftar perkiraan pegawai pensiun 

Daftar perkiraan pegawai pensiun berguna untuk menampilkan perkiraan pegawai 
yang akan pensiun pada tahun tertentu. Secara default kolom tahun berisi tahun saat 
ini. Kolom-kolom pada tabel akan menampilkan nip, nama, golongan, pangkat, jabatan, 
tgl lahir, umur, BUP (batas usia pensiun) dan bulan pensiun pegawai yang dimaksud.  

 

Gambar 159. Daftar perkiraan pegawai pensiun 

 

Contoh halaman daftar perkiraan pegawai pensiun ditampilkan pada gambar 159. 
Pengguna dapat menampilkan data dalam format html dan excel. 

 

7.20.2 Daftar perkiraan KP regular 

Sub menu kedua dari perkiraan pegawai adalah daftar perkiraan KP regular 
yang menampilkan perkiraan pegawai yang akan mendapatkan kenaikan pangkat dari 
jalur regular pada tahun tertentu. Tabel berisi kolom-kolom NIP, nama, TMT KP terakhir, 

pangkat-golongan, perkiraan KP dan unit kerja.  

Pengguna dapat memasukkan tahun pilihan pada kolom isian yang disediakan. 
Format data yang disediakan adalah html dan excel. 
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Gambar 160. Daftar perkiraan KP reguler 

 

7.20.3 Perkiraan Peringatan jabatan fungsional tertentu 

Sub menu perkiraan peringatan jabatan fungsional tertentu berguna untuk 
menampilkan perkiraan waktu peringatan/pembebasan/pemberhentian pegawai dari 

jabatan fungsional tertentu. Tersedia pilihan untuk menampilkan data pegawai 
berdasarkan bulan/tahun, jabatan fungsional, jenis (surat peringatan, dibebaskan 
sementara, diberhentikan) dan unit kerja. 
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Gambar 161. Peringatan peringatan jabatan fungsional tertentu 

 

Pengguna dapat memilih format data untuk opsi pencetakan yaitu berupa html atau 
excel. 

 

7.21 Monitoring Fungsional tertentu aktif kembali dari tugas belajar 

Sub menu monitoring fungsional tertentu aktif kembali dari tugas belajar berada 
pada menu daftar/list – monitoring fungsional tertentu. Sub menu ini berguna untuk 
memantau pegawai dengan jabatan fungsional tertentu yang sedang/sudah menyelesaikan 
tugas belajarnya dan kembali aktif untuk bekerja.   

 

Gambar 162. Monitoring Fungsional Tertentu 

 

Contoh tampilan halaman monitoring fungsional tertentu aktif kembali dari tugas belajar 
diperlihatkan pada gambar 163. Serupa dengan sub menu daftar lainnya, monitoring 
fungsional tertentu aktif kembali dari tugas belajar tersedia dalam format html dan excel 
untuk opsi pencetakan. 
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Gambar 163. Monitoring fungsional tertentu aktif kembali dari tugas belajar 
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8. Laporan 

 

Menu laporan merupakan kumpulan informasi yang tersedia berdasarkan hasil pengolahan 
data yang telah dimasukkan pada menu setup dan menu transaksi. Terdapat 4 (empat) kategori 
utama laporan, yaitu kepegawaian, analis jabatan, laporan eksekutif dan formasi PNS. Hirarki 
menu laporan terlihat pada gambar 164. 

 

Gambar 164. Laporan 

 

8.1 Kepegawaian 

Kepegawaian mempunyai beberapa sub menu yaitu daftar riwayat hidup, laporan 
bezeeting persatker, laporan DUK persatker, cetak dokumen KP4, daftar riwayat hidup 
pribadi dan laporan peta jabatan terkini. Hirarki sub menu kepegawaian ditampilkan pada 
gambar 165. 
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Gambar 165. Kepegawaian 

 

8.1.1 Daftar Riwayat Hidup 

Sub menu Daftar Riwayat Hidup berguna untuk menampilkan data lengkap 
mengenai riwayat hidup pegawai. Pencarian data pegawai dapat dilakukan berdasarkan 
NIP/nama pegawai yang dapat dituliskan pada kolom isian kata kunci. Halaman awal 
Daftar Riwayat Hidup tampak pada gambar 166. 

 

Gambar 166. Daftar Riwayat Hidup 

 

Tabel akan memunculkan data pegawai yang berisi NIP, Nama Pegawai, Gol., Status, 
Keadaan (Aktif/tidak aktif), Tgl masuk, TTL dan unit kerja. Tersedia fasilitas untuk 
melihat detail riwayat hidup pegawai sebelum dilakukan pencetakan/penyimpanan 
berkas.  
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Gambar 167. Detail DRH 

Saat menu detail dipilih maka akan muncul layar baru yang berisi daftar riwayat hidup 
(DRH) pegawai seperti contoh pada gambar 167. 

Untuk melakukan pencetakan, pengguna cukup memilih icon printer pada kolom cetak. 
Layar baru serupa dengan gambar 167 akan muncul disertai jendela print yang dapat 
digunakan untuk melakukan pengaturan pencetakan. 

Selain fitur di atas, pengguna juga dapat melihat atau menyimpan DRH pegawai dalam 
bentuk document (.doc). 

 

8.1.2 Laporan Bezetting persatker 

Laporan Bezetting persatker dipergunakan untuk menampilkan jumlah 
pegawai/PNS saat ini, yang mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan dan 
persediaan pegawai. Sub menu ini terletak pada menu laporan – kepegawaian – 
laporan bezetting persatker.  

 

Gambar 168. Laporan Bezeting persatker 

 

Tampilan halaman awal Laporan Bezetting persatker diperlihatkan pada 
gambar 169. Form yang muncul hanya berupa tampilan sederhana untuk pemilihan 
satuan kerja dan format data berupa html dan excel untuk kebutuhan pencetakan. 
Pilihan satuan kerja yang disediakan mencakup unit kerja terkecil di satker.  
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Gambar 169. Halaman Utama Laporan Bezetting persatker 

 

Dokumen bezetting yang ditampilkan berisi nama (NIP/umur), tempat tanggal 
lahir, gol (TMT Gol), masa kerja (pensiun, golongan), nama jabatan (TMT Jabatan), 
pendidikan (nama/lulus tk. ijazah) dan unit afiliasi. Contoh dokumen laporan bezetting 
diperlihatkan pada gambar 170.  
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Gambar 170. Dokumen Laporan Bezetting persatker 

 

Saat format html dipilih, maka akan muncul layar baru seperti gambar 170 dan 
jendela print. Pengguna dapat melakukan pengaturan seperlunya untuk pencetakan 
pada jendela print, atau langsung menutupnya jika hanya ingin melihat laporan. Apabila 
format excel yang dipilih maka akan muncul layar konfirmasi untuk membuka atau 
menyimpan berkas. 
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8.1.3 Laporan DUK persatker 

Laporan DUK persatker berguna untuk menampilkan daftar urut kepangkatan 
pegawai dalam unit kerja/satker. Tampilan halaman utama laporan DUK persatker 
serupa dengan halaman utama pada sub menu laporan bezetting persatker.  

 

Gambar 171.  Laporan DUK persatker 

 

Gambar 172 memperlihatkan contoh pilihan unit kerja/satuan kerja yang tersedia 
untuk pemilihan data yang akan ditampilkan. Laporan DUK persatker juga menyediakan 
format data berupa html dan excel. 
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Gambar 172. Pilihan satuan kerja pada Laporan DUK persatker 

 

Contoh dokumen laporan DUK persatker diperlihatkan pada gambar 173 berikut. 
Kolom-kolom yang ditampilkan berisi no gol, nama (NIP), pangkat gol (TMT gol), nama 
jabatan (TMT jabatan), masa kerja (th – bl), latihan jabatan (nama/TMT), pendidikan 
(nama/lulus tk. Ijazah) dan usia (th – bl). 
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Gambar 173. Dokumen Laporan DUK persatker 

 

Layar baru pada gambar 173 akan muncul bersamaan dengan jendela print saat 
format html yang dipilih. Sebaliknya, akan muncul jendela konfirmasi untuk 
membuka/menyimpan berkas apabila format excel yang dipilih. 

 

8.1.4 Laporan Peta jabatan terkini 

Sub menu Laporan Peta jabatan terkini menampilkan informasi jabatan beserta 
jumlah pegawai dalam jabatan tersebut. Sub menu ini tergabung ke dalam sub menu 
kepegawaian pada menu laporan. 
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Gambar 174. Laporan Peta Jabatan Terkini 

 

Form pemilihan data pada Laporan Peta Jabatan Terkini serupa dengan laporan 
lainnya yang menampilkan satuan kerja yang dapat dipilih serta format data berupa 
html dan excel.  

 

Gambar 175. Halaman awal Laporan Peta Jabatan Terkini 
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Contoh dokumen peta jabatan diperlihatkan pada gambar 176. 

 

Gambar 176. Dokumen peta jabatan terkini 

 

8.2 Laporan eksekutif 

Laporan eksekutif merupakan sub menu untuk menampilkan laporan-laporan yang 
merupakan rekapitulasi seluruh informasi utama kepegawaian yang telah dimasukkan ke 
dalam aplikasi SIMPEG. Jenis-jenis laporan yang tersedia yaitu Profile SDM LIPI, Statistik 
Pegawai Unit Gol, Rekap TK.Fung. Pendidikan&Usia, Rekap Karya Tulis Ilmiah, Rekap 
Klasif. Tugas Pend.&Usia, Rekap Prakira Pensiun Pegawai, Rekap Bidang Kepakaran, 
Rekap Data Pegawai Persatker dan Perkiraan Pensiun Kepakaran. 
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Gambar 177. Laporan Eksekutif 

 

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai masing-masing sub menu yang tersedia pada laporan 
eksekutif.  

8.2.1 Profile SDM LIPI 

Sub menu Profile SDM LIPI  dipergunakan untuk menampilkan profil pegawai LIPI 
dalam bentuk tabel dan grafik. Jenis informasi yang ditampilkan terdiri dari jenjang 
pendidikan, pangkat golongan, agama, jenis kelamin, fungsional, dan range usia. 
Tersedia pilihan satuan kerja untuk menampilkan informasi profil SDM LIPI. 
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Gambar 178. Profile SDM LIPI 

 

Contoh lengkap tampilan sub menu Profile SDM LIPI terlihat pada gambar 179. 
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 Gambar 179. Halaman Utama Profile SDM LIPI 

 

8.2.2 Statistik Pegawai Unit Golongan 

Sub menu Statistik Pegawai Unit Golongan dipergunakan untuk menampilkan 
jumlah pegawai LIPI berdasarkan unit kerja dan golongan ruang per waktu tertentu. 
Format data yang disediakan berupa html. 

 

Gambar 180. Statistik Pegawai Unit Golongan 

 

Gambar 181 menunjukkan cntoh tampilan halaman Statistik Pegawai Unit Golongan.  
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Gambar 181. Halaman utama Statistik Pegawai Unit Golongan 

 

8.2.3 Rekap Tingkat Fungsional tertentu, pendidikan dan usia 

Sub menu Rekap Tingkat Fungsional tertentu, pendidikan dan usia menampilkan 
rekapitulasi jabatan fungsional pegawai terhadap pendidikan dan usia pada satuan kerja 
tertentu yang dipilih.  

Pada form pemilihan data disediakan pilihan satuan kerja, jabatan fungsional serta 

format data untuk pencetakan (html dan excel). 
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Gambar 182. Rekap Tingkat Fungsional tertentu, pendidikan dan usia 

 

Gambar 183 menampilkan contoh tampilan Rekap Tingkat Fungsional tertentu, 
pendidikan dan usia untuk satuan kerja BOK dengan jabatan fungsional Analis 
Kepegawaian. 



Buku Panduan Pengoperasian SIMPEG Versi 1.0 

141 | P a g e  

 

SIMPEG 

 

Gambar 183. Rekap Tingkat Fungsional tertentu, pendidikan dan usia 

 

8.2.4 Rekap karya tulis ilmiah 

Rekap karya tulis ilmiah berguna untuk menampilkan rekapitulasi karya tulis ilmiah 
berdasarkan kategori, skala dan media. Form pemilihan data menyediakan pilihan 
satuan kerja dan format data yang akan ditampilkan/cetak. 

 

Gambar 184. Rekap karya tulis ilmiah 
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Contoh tampilan rekap karya tulis ilmiah ditunjukkan pada gambar 185 berikut. 

 

Gambar 185. Halaman utama rekap karya tulis ilmiah 

 

Pengguna dapat melihat laporan rekap karya tulis ilmiah dengan memilih format 
html lalu pilih tombol tampilkan. Jika ingin melakukan pencetakan pengguna dapat 
memilih format html atau excel, lalu pilih tombol cetak.  
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8.2.5 Rekap klasifikasi tugas pendidikan dan usia 

Sub menu Rekap klasifikasi tugas pendidikan dan usia menampilkan tabel dan 
grafik rekapitulasi klasifikasi tugas berdasarkan tingkat pendidikan dan usia. Jenis tugas 
terdiri dari peneliti, teknisi, administrasi dan sarana penelitian. 

 

 

Gambar 186. Rekap klasifikasi tugas pendidikan dan usia 

 

Form pemilihan data dan informasi rekap ditampilkan pada halaman yang sama. 
Pengguna dapat melihat informasi yang diinginkan dengan melakukan pemilihan pada 
kolom satuan kerja dan klasifikasi tugas yang disediakan. Format data yang tersedia 
untuk pencetakan berupa html dan excel. 

Contoh tampilan Rekap klasifikasi tugas pendidikan dan usia ditunjukkan pada gambar 
187 di bawah. 
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Gambar 187. Halaman Rekap klasifikasi tugas pendidikan dan usia 

 

8.2.6 Rekap prakira pensiun pegawai 

Rekap prakira pensiun pegawai merupakan sub menu yang menampilkan informasi 
perkiraan pensiun pegawai di LIPI selama 5 tahun ke depan.  
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Gambar 188. Rekap prakira pensiun pegawai 

 

Informasi rekap yang ditampilkan dapat dicetak sesuai dengan tampilan format 
html. Halaman Rekap prakira pensiun pegawai ditampilkan pada gambar 189. 
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Gambar 189. Halaman Rekap prakira pensiun pegawai 
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8.2.7 Rekap bidang kepakaran 

Rekap bidang kepakaran menampilkan informasi bidang kepakaran beserta jumlah 
pegawai yang memiliki bidang kepakaran tersebut pada satuan kerja yang dipilih. 

 

Gambar 190. Rekap bidang kepakaran 

 

Tampilan halaman rekap bidang kepakaran diperlihatkan pada gambar 191 di 
bawah ini. Format data yang tersedia untuk pencetakan adalah html dan excel. Kolom 
jumlah pegawai berisi angka (berwarna biru), yang mengandung link  keterangan 
pegawai pemilik bidang kepakaran tersebut. 

 

Gambar 191. Halaman Rekap bidang kepakaran 
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Contoh tampilan saat angka yang mengandung link tersebut dipilih terlihat pada 
gambar 192. 

 

Gambar 192. Contoh link pada jumlah pegawai 

 

8.2.8 Rekap data pegawai persatker 

Rekap data pegawai persatker menampilkan informasi pegawai berdasarkan 
golongan, usia pegawai, tingkat pendidikan pegawai dan klasifikasi tugas pegawai pada 
satuan kerja tertentu. 
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Gambar 193.  Rekap data pegawai persatker 

 

Informasi yang ditampilkan tersedia dalam bentuk document (.doc) yang dapat 
dilihat atau disimpan dengan memilih tulisan CETAK (terletak dibawah icon doc). 
Contoh tampilan halaman rekap data pegawai terlihat pada gambar 194. 

 

Gambar 194. Tampilan Rekap data pegawai 
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8.2.9 Perkiraan pensiun kepakaran 

Perkiraan pensiun kepakaran menampilkan informasi perkiraan pensiun pegawai 
LIPI yang memiliki kepakaran tertentu selama 5 tahun ke depan. Tampilan halaman 
serta format data yang tersedia serupa dengan menu Rekap prakira pensiun pegawai. 

 

Gambar 195. Perkiraan pensiun kepakaran 

Contoh tampilan perkiraan pensiun pegawai ditunjukkan pada gambar 196. 
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Gambar 196. Contoh halaman Perkiraan pensiun kepakaran 

 

9. Informasi Jabatan 

 

 

Informasi jabatan merupakan fasilitas yang disediakan untuk melakukan transaksi 
pemrosesan data-data jabatan. Informasi jabatan yang disediakan termasuk di dalam sub menu 
pada Analisis Jabatan. 

 

Gambar 197. Informasi Jabatan 

 

Pada bagian berikutnya akan dijelaskan mengenai setup informasi jabatan dan laporan info 
jabatan baru. 

 

9.1 Setup Informasi Jabatan 

Setup Informasi Jabatan  berada pada hirarki menu setup data – data pendukung – 
setup informasi jabatan. Sub menu ini digunakan untuk melakukan pengaturan informasi 
jabatan. 
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Gambar 198. Setup Informasi Jabatan 

 

Gambar 199 menampilkan halaman awal saat setup informasi jabatan dipilih. Pada 
bagian atasnya terdapat pilihan jenis jabatan, yang dibedakan atas struktural, fungsional 
tertentu dan fungsional umum. Selanjutnya disediakan pilihan unit organisasi dan kolom 
kosong untuk isian kata kunci nama jabatan. 

Bagian bawah berisi daftar jabatan yang terdapat di LIPI sesuai dengan jenis 
jabatannya (struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum). Kolom-kolom tabel 
menampilkan nama jabatan, nilai usulan, kelas jabatan, tgl perubahan terakhir, perubahan 
terakhir oleh, dibuat oleh, dan kolom untuk edit data. 
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Gambar 199. Halaman awal setup informasi jabatan 

 

Untuk melakukan perubahan data, pengguna dapat memilih icon pada kolom edit 
data disamping nama jabatan. Contoh form informasi jabatan yang muncul dapat dilihat 
pada gambar 200 berikut. 
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Gambar 200. Halaman form informasi jabatan 

 

Terdapat 5 (lima) bagian pengisian form, yaitu peran jabatan, tugas dan tanggung 
jawab utama, hasil kerja jabatan, tingkat faktor dan yang terakhir persyaratan jabatan 
tertentu. Untuk tingkat faktor dibedakan atas beberapa faktor, yang akan muncul berbeda 
sesuai jenis jabatannya (6 faktor untuk jabatan struktural dan 9 faktor untuk fungsional 
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tertentu dan umum). Pada setiap faktor tersedia pilihan nilai usulan yang besarnya berbeda-
beda. 

Contoh tampilan untuk nilai usulan faktor terlihat pada gambar 201 berikut. 

 

Gambar 201. Nilai usulan untuk tingkat faktor 

 

Pada bagian bawah halaman form informasi jabatan tersedia tombol simpan dan 
selesai yang dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan perubahan data dan kembali 
ke halaman awal setup informasi jabatan. Data jabatan yang sudah dimasukkan dapat 
diunduh maupun dicetak langsung. Format berkas unduhan yang disediakan berbentuk 
document (.doc). Gambar 202 menunjukkan bagian bawah form setup informasi jabatan. 

 

Gambar 202. Bagian bawah form setup informasi jabatan 

 

9.2 Laporan Info jabatan baru 

Laporan Info jabatan baru dapat diakses melalui menu laporan – analisis jabatan – 
laporan info jabatan baru. Halaman awal laporan info jabatan baru hampir serupa dengan 
halaman awal setup informasi jabatan. Perbedaan terletak pada kolom terakhir, dimana 
untuk laporan info jabatan baru disediakan kolom lihat yang berarti tidak dapat melakukan 
perubahan data. Contoh tampilan halaman awal laporan info jabatan baru disediakan pada 
gambar 204. 
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Gambar 203. Laporan info jabatan baru 

 

Pada kolom terakhir, disediakan icon sebagai pilihan format html atau document 
untuk melihat info jabatan. Layar yang muncul saat format html dipilih ditampilkan pada 
gambar 205. 

 

Gambar 204. Halaman awal laporan info jabatan baru 
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Gambar 205. Laporan info jabatan baru format html 

 

Jika memilih icon document maka akan muncul jendela konfirmasi untuk membuka atau 
melakukan penyimpanan berkas. 
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10.Layanan Kepegawaian 

 

 

Layanan kepegawaian merupakan kumpulan modul yang digunakan untuk melakukan 
pencatatan, verifikasi dan pelaporan data-data kepegawaian. Layanan kepegawaian 
dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian besar, yaitu penyusunan formasi, usulan 
penghargaan, kenaikan pangkat (dalam pengembangan) dan pensiun (dalam pengembangan). 

Kumpulan sub menu untuk layanan kepegawaian sebagian besar terletak pada menu transaksi – 
pengelola satker. 

 

Gambar 206. Layanan kepegawaian 

 

10.1 Penyusunan Formasi 

Penyusunan formasi merupakan kegiatan kepegawaian yang dilakukan berdasarkan 
analisis kebutuhan jabatan. Bagian-bagian selanjutnya akan menjelaskan beberapa sub 
menu terkait dengan kegiatan penyusunan formasi. 

10.1.1 Usulan kenaikan pangkat 

Sub menu usulan kenaikan pangkat berada pada menu transaksi – pengelola 
satker – usulan kenaikan pangkat. Pencatatan usulan kenaikan pangkat ditentukan 
oleh periode tertentu sehingga tidak dapat dilakukan setiap waktu. Halaman peringatan 



Buku Panduan Pengoperasian SIMPEG Versi 1.0 

160 | P a g e  

 

SIMPEG 

akan dimunculkan ketika pengguna mengakses usulan kenaikan pangkat bukan pada 
periode usulan. 

 

Gambar 207. Usulan kenaikan pangkat 

 

Gambar 208 menunjukkan contoh tampilan halaman usulan kenaikan pangkat ketika 
diakses bukan pada periode yang telah ditentukan.  

 

Gambar 208. Halaman peringatan usulan kenaikan pangkat 
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Halaman awal usulan kenaikan pangkat pada periode usulan dapat dilihat pada 
gambar 209. Tampak tersedia fasilitas pencarian data berdasarkan nama/NIP pegawai 

serta pilihan unit kerja. Pencarian juga dapat dilakukan dengan langsung menuliskan 
kata kunci pada kolom kosong yang tersedia. Apabila pegawai yang dimaksud belum 
muncul pada tabel usulan maka dapat dilakukan penambahan usulan dengan memilih 
tombol tambah pada bagian kiri bawah.  

 

Gambar 209. Halaman awal usulan kenaikan pangkat 

 

Setelah tombol tambah dipilih, akan muncul halaman seperti gambar 210. Pilihlah 
nama pegawai yang akan diusulkan dengan memberi tanda cek di sebelah kiri, lalu pilih 
tombol proses. Halaman selanjutnya yang muncul ditampilkan pada gambar 211. 



Buku Panduan Pengoperasian SIMPEG Versi 1.0 

162 | P a g e  

 

SIMPEG 

 
Gambar 210. Form tambah usulan kenaikan pangkat 

 

Gambar 211 memperlihatkan isian yang harus dilengkapi, berupa jenis KP, periode, 
asal dan tujuan kenaikan golongan. 
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Gambar 211. Form kenaikan pangkat 
 

Jenis kenaikan pangkat yang dapat dipilih diperlihatkan pada gambar 212 berikut. 

 

Gambar 212. Jenis KP 

 

Golongan tujuan kenaikan pangkat akan muncul sesuai dengan pangkat terakhir 
pegawai yang diusulkan. Jika pangkat semula III/a maka pilihan golongan yang tersedia 

akan dimulai dari III/b. 

 

Gambar 213. Golongan tujuan 

 

Setelah selesai melakukan pengisian pilihlah tombol simpan untuk melakukan 
penyimpanan usulan. Perbaikan/perubahan usulan dapat dilakukan selama masih 
dalam periode usulan. 

 

10.1.2 Usulan formasi PNS 

Usulan formasi PNS digunakan untuk mencatat usulan kebutuhan pegawai satuan 
kerja. Sub menu usulan formasi PNS hanya dapat diakses terbatas pada periode 
tertentu.  
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Gambar 214. Usulan formasi PNS 

 

Serupa dengan usulan kenaikan pangkat, sub menu ini juga menampilkan 
halaman peringatan saat diakses bukan pada periode yang ditetapkan. Halaman 
peringatan yang tampil seperti gambar 215 ini. 

 

Gambar 215. Halaman peringatan usulan formasi 

 

Halaman awal yang ditampilkan pada periode usulan formasi diperlihatkan pada 
gambar 216 di bawah ini.  
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Gambar 216. Halaman awal ususlan formasi PNS 

 

Penambahan data usulan dilakukan dengan memilih tombol tambah data di 
bagian bawah. Selanjutnya muncul halaman untuk tambah data usulan formasi seperti 
gambar 217 berikut. 

 

Gambar 217. Tambah data usulan formasi 
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Terdapat pilihan untuk melengkapi form isian seperti nama jabatan, tingkat 
pendidikan, bidang pendidikan, golongan dan penempatan pada unit kerja. Untuk 
kolom jumlah langsung dituliskan banyaknya pegawai yang dibutuhkan pada tempat 
yang disediakan. Contoh pilihan nama jabatan seperti pada gambar 218. 

 

Gambar 218. Pilihan nama jabatan 

 

Contoh pilihan bidang pendidikan yang tersedia untuk tingkat pendidikan S-1 
ditampilkan pada gambar 219 di bawah. 

 

Gambar 219. Pilihan bidang  pendidikan 
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Setelah seluruh isian dilengkapi maka pilih tombol simpan untuk menyimpan 
usulan. Contoh hasil penyimpanan data usulan tampak pada gambar 220. Pengguna 
dapat melakukan perubahan atau penghapusan terhadap data usulan yang telah 
disimpan. 

 

Gambar 220. Pencatatan usulan formasi PNS 

 

Untuk melakukan perubahan pilihlah icon pada kolom edit. Akan muncul 
halaman baru untuk mengubah data usulan formasi seperti gambar 221. Lakukan 
perubahan yang diperlukan, lalu pilih tombol simpan. 
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Gambar 221. Perubahan usulan formasi 

 

10.1.3 Pencatatan beban kerja 

Pencatatan beban kerja serupa dengan sub menu usulan kenaikan pangkat dan 
usulan formasi PNS yang mempunyai jangka waktu tertentu untuk periode pencatatan. 

 

Gambar 222. Pencatatan beban kerja 

 

Halaman peringatan yang muncul saat diakses bukan pada periode pencatatan 
ditampilkan pada gambar 223. 
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Gambar 223. Halaman peringatan pencatatan beban kerja 

 

Halaman awal sub menu pencatatan beban kerja ditampilkan pada gambar 224. 
Penambahan data dapat dilakukan melalui pemilihan tombol tambah data di bagian 
bawah halaman. 

 

Gambar 224. Halaman awal pencatatan beban kerja 
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Tampilan halaman tambah data beban kerja ditunjukkan pada gambar 225. 
Lakukan pengisian yang diperlukan, lalu pilih tombol simpan. 

 
Gambar 225. Tambah beban kerja 

 

10.1.4 Verifikasi usulan formasi 

Verifikasi usulan formasi terletak pada sub menu kepegawaian pusat di menu 
transaksi. Sub menu ini dipergunakan untuk melakukan verifikasi terhadap usulan 
formasi yang diajukan.  
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Gambar 226. Verifikasi usulan formasi 
 

Halaman awal verifikasi usulan formasi seperti gambar 225 di bawah ini. 

 

Gambar 227. Halaman awal Verifikasi usulan formasi 

 

Contoh verifikasi usulan formasi diperlihatkan pada gambar 228. Kesesuaian 
data usulan diverifikasi dengan perbaikan pada bagian di sebelah kanan. Tersedia kolom 
untuk menuliskan catatan terkait verifikasi yang dilakukan. Status usulan formasi terdiri 
dari tiga hal, yaitu belum diverifikasi, diterima dan ditolak. 

 

Gambar 228. Contoh verifikasi usulan formasi 
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10.1.5 Laporan Formasi PNS Pusat 

Laporan informasi PNS Pusat merupakan sub menu yang berisi kumpulan informasi 
penyusunan formasi hasil pencatatan pada menu transaksi. 

 

Gambar 229. Laporan formasi PNS pusat 

 

Halaman awal Laporan informasi PNS Pusat seperti pada gambar 230 ini. 
Terdapat pilihan untuk melihat laporan formasi PNS berdasarkan satuan kerja dan 
lembar formulir. Pengguna dapat memilih salah satu pilihan lembar yang disediakan, 
lalu pilih tombol cetak. 

 

Gambar 230. Halaman awal laporan informasi PNS pusat 

 

Layar baru akan muncul disertai jendela print untuk melakukan pengaturan 
pencetakan. Contoh Formulir 1 (Penyusunan Bezetting Tahun 2010) ditampilkan pada 
gambar 231 berikut. 
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Gambar 231. Formulir 1 

 

Contoh tampilan Formulir 2 (Pengolahan Formasi Tahun Anggaran 2011) seperti gambar 
232. 

 

Gambar 232. Formulir 2 

 

Selanjutnya berturut-turut akan ditampilkan formulir-formulir pada laporan 
informasi PNS pusat. Formulir 3 (Daftar Jumlah Pegawai yang Berhenti, Pensiun, dan 
Meninggal Dunia TA 2010) ditampilkan pada gambar 233. 
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Gambar 233. Formulir 3 

 

Contoh Formulir 4 (Rekapitulasi Jumlah Pegawai PerSatuan Unit Kerja) diperlihatkan 
pada gambar 234. 

 

Gambar 234. Formulir 4 

 

Tampilan Formulir 5 versi 2010 (Peta Jabatan) ditunjukkan pada gambar 235 berikut. 
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Gambar 235. Formulir 5 versi 2010 

 

 Contoh Formulir 5 versi 2011 (Usul Tambahan Pegawai Baru Menurut Jabatan TA 2011) 
tampak pada gambar 236. 
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Gambar 236. Formulir 5 versi 2011 

 

Formulir 6 (Susunan Jabatan Struktural Dan Fungsional PNS Gol. IV/a Ke atas) seperti 
pada gambar 237 di bawah ini. 

 

Gambar 237. Formulir 6 

 

Tampilan gambar 238 menunjukkan Profil pegawai pada satuan kerja yang 
bersangkutan. 
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Gambar 238. Profil pegawai 

 

Gambar 239 memperlihatkan Usul dan verifikasi tambahan. 

 

Gambar 239. Usul dan verifikasi tambahan 

 

Terakhir, diperlihatkan Rekapitulasi usul tambahan pegawai baru untuk unit kerja yang 
bersangkutan. 
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Gambar 240. Rekapitulasi usul tambahan 

 

10.2 Usulan penghargaan 

Usulan penghargaan terdiri dari dua proses transaksi, yaitu usulan pemberian 
penghargaan dan verifikasi usulan penghargaan. 

10.2.1 Usulan pemberian penghargaan 

Usulan pemberian penghargaan serupa dengan sub menu lain yang terletak pada 
menu transaksi - pengelola satker, yaitu memiliki periode waktu pemrosesan tertentu. 

 

Gambar 241. Usulan pemberian penghargaan 

 

Halaman peringatan yang muncul ditampilkan pada gambar 242 berikut ini. 
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Gambar 242. Halaman peringatan usulan penghargaan 

 

Halaman awal yang muncul saat usulan pemberian penghargaan diakses pada 
periode pengusulan seperti pada gambar 243. Terdapat kolom-kolom berupa status, 
NIP/Nama, pangkat, gol, jabatan, TMT masuk, usulan penghargaan, unit serta kolom 
untuk penghapusan data. 



Buku Panduan Pengoperasian SIMPEG Versi 1.0 

180 | P a g e  

 

SIMPEG 

 

Gambar 243. Halaman awal usulan pemberian penghargaan 

 

Tersedia opsi untuk melakukan penambahan dan pencetakan data, dengan 
format pencetakan yang tersedia berupa html dan excel. Saat melakukan penambahan 
data, pastikan bahwa data pegawai dan jenis penghargaan yang akan diusulkan sudah 
dipilih dahulu, lalu tekan tombol proses. Jika salah satu belum terisi maka akan muncul 
pesan kesalahan seperti gambar 244 berikut.  

 

Gambar 244. Pesan kesalahan tambah usulan penghargaan 
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Tombol cetak data (.html) pada halaman depan akan memunculkan layar baru 
dan jendela print untuk melakukan pengaturan pencetakan. Contoh tampilan diberikan 
pada gambar 245. Dokumen yang dicetak diperlihatkan pada gambar 246. 

 

Gambar 245. Cetak data format html 
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Gambar 246. Dokumen usulan penghargaan format html 

 

Jendela konfirmasi seperti gambar 247 akan muncul saat tombol cetak data 
(.xls) pada halaman awal dipilih. Terdapat pilihan untuk membuka ataupun menyimpan 
berkas dalam format excel. Contoh berkas yang dibuka dalam format excel ditunjukkan 
pada gambar 248. 

 

Gambar 247. Jendela konfirmasi cetak data (.xls) 
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Gambar 248. Berkas usulan penghargaan format excel 

 

10.2.2 Verifikasi Usulan penghargaan 

Verifikasi Usulan penghargaan dipergunakan untuk memverifikasi usulan 
penghargaan yang diajukan satker. Sub menu ini berada pada menu  transaksi – 
kepegawaian pusat -  verifikasi usulan penghargaan.  

 

Gambar 249. Verifikasi usulan penghargaan 

 

Serupa dengan sub menu usulan pemberian penghargaan yang memiliki 
periode waktu tertentu, maka demikian pula dengan verifikasi usulan penghargaan. 
Halaman peringatan akan dimunculkan apabila mengakses sub menu ini bukan pada 
periode waktu yang ditentukan. 
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Gambar 250. Halaman peringatan verifikasi usulan penghargaan 

 

Halaman awal sub menu  verifikasi usulan penghargaan ditampilkan pada 
gambar 251 berikut. Form yang muncul terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu untuk pencarian 
data, cetak data dan tampilan tabel yang berisi daftar pegawai yang diusulkan untuk 
menerima penghargaan.  

 

Gambar 251. Halaman awal verifikasi usulan penghargaan 
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Bagian pencarian data berupa tampilan umum seperti halnya sub menu lain 
pada aplikasi SIMPEG. Bagian cetak data menyediakan 3 (tiga) jenis laporan berbeda, 
yaitu laporan bahan rapat, laporan ke MenPAN dan rekap bahan rapat. Pengguna dapat 
memilih salah satu bentuk laporan lalu memilih tombol cetak dokumen. 

 

 Jendela konfirmasi seperti pada gambar 252 akan muncul saat cetak laporan 
bahan rapat dipilih. Pengguna dapat memilih untuk membuka ataupun menyimpan 
berkas usulan_penghargaan_bahan_rapat.xls.  

 

Gambar 252. Jendela konfirmasi usulan_penghargaan _bahan_rapat.xls 

 

Contoh dokumen laporan bahan rapat dalam format html diperlihatkan pada gambar 
253. 

 

Gambar 253. Laporan usulan penghargaan bahan rapat 

 



Buku Panduan Pengoperasian SIMPEG Versi 1.0 

186 | P a g e  

 

SIMPEG 

Laporan ke MenPan memiliki format tabel yang agak berbeda dengan bahan 
rapat. Contoh dokumen pada gambar 254 memperlihatkan laporan usulan penghargaan 
untuk ke MenPan. 

 

Gambar 254. Laporan usulan penghargaan untuk MenPan 

 

Contoh dokumen rekap bahan rapat ditunjukkan pada gambar 255 di bawah ini. 

 

Gambar 255. Rekap bahan rapat usulan penghargaan 
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10.3 Cuti Pegawai 

Modul Cuti pegawai ini disediakan untuk memudahkan pengelola kepegawaian dalam 
pembuatan  surat cuti, usulan cuti dilakukan secara manual dengan telebih dahulu 
ditandatangani oleh atasannya. 

Modul transaksi cuti dibagi berdasarkan jenis cuti yang ada, yang meliputi : 

1. Cuti Tahunan 

2. Cuti Besar 

3. Cuti Sakit 

4. Cuti Alasan Penting 

5. Cuti Bersalin 

6. Cuti Diluar Tanggungan Negara 

 

 

Gambar 10.3.1. Menu Transaksi Cuti 

10.3.1 Cuti tahunan 

Transaksi cuti tahunan digunakan untuk mencatat data cuti tahunan dua tahun 

sebelum tahun berjalan dan untuk melakukan transaksi cuti tahunan. Adapun yang 

perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi ini yaitu pada cuti tahunan tidak 

memperhitungkan hari libur nasional maupun cuti bersama, sehingga disini disediakan 

menu setup hari libur untuk mencatat hari libur nasional dan cuti bersama dalam tahun 

berjalan. Prosesnya adalah sebagai berikut: 

1. Pilih menu Setup Data  Pengelola Sistem  Setup Hari Libur (Gambar 10.3.2) 
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Gambar 10.3.1.1  Menu Setup Hari Libur 

2. Setelah dipilih menu Setup Hari Libur akan keluar tampilan seperti berikut ini : 

 

Gambar 10.3.1.2  Transaksi Setup Hari Libur 

3. Pada menu ini terdapat pencarian data berdasarkan keterangan seperti yang terlihat 
pada Gambar 10.3.1.3 
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Gambar 10.3.1.3 Pencarian berdasarkan keterangan 

4. Langkah untuk pengisian data hari libur adalah sebagai berikut : 

 Isi data tahun sesuai dengan tahun hari libur yang akan dimasukkan 

 Isi tanggal sesuai tanggal hari libur atau cuti bersama yang akan dimasukkan 

 Kemudian pilih untuk tanggal tersebut apakah hari libur nasional atau cuti 

bersama atau larangan cuti 

 Tulis keterangan untuk tanggal tersebut  

 Kemudian tekan tombol simpan untuk menyimpannya atau tombol kembali 

untuk kembali ke menu sebelumnya 

 

 

Gambar 10.3.1.4  Menu Tambah Detail Hari Libur 

 

 

Gambar 10.3.1.5  Cara Pengisian Data Cuti Bersama atau Libur Nasional atau Larangan Cuti 
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 Tombol Pertahun digunakan untuk mencari data hari libur per tahun 

 

Gambar 10.3.1.6 Data Hari Libur Pertahun 

 Untuk menghapus data kita hanya cukup menekan tombol delete kemudian 

muncul kotak pertanyaan berupa tombol OK untuk menghapus atau tombol 

CANCEL untuk membatalkan penghapusan, jika kita ingin menghapus kita pilih 

tombol OK maka data yang kita pilih akan terhapus. 

 

Gambar 10.3.1.7  Penghapusan Data Hari Libur 

Untuk transaksi Cuti Tahunan itu sendiri ada pada menu Transaksi  Pencatatan 
Cuti Pegawai  Cuti Tahunan 
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Gambar 10.3.1.8  Menu Cuti Tahunan 

Adapun menu yang ada pada transaksi Cuti Tahunan adalah menu pencarian 
berdasarkan NIP, Nama Pegawai, No. SK Cuti dan Unit Kerja, menu Input Data, dan 
menu Delete Data. 

 

Gambar 10.3.1.9 Menu Transaksi Cuti Tahunan 

Untuk Menu Pencarian langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Masukkan data pencarian apakah berdasarkan NIP, Nama Pegawai, No. SK Cuti atau 
Unit Kerja kemudian tekan tombol Cari untuk pencarian, dan tombol Reset untuk 
membatalkan pencarian. 

2. Hasilnya akan keluar data cuti tahunan berdasarkan NIP, Nama, No SK Cuti maupun 
Unit Kerja seperti gambar dibawah ini : 
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Gambar 10.3.1.10 Menu Pencarian Cuti Tahunan 

Untuk Input data Cuti Tahunan langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Kategori Input Data dipilih sesuai data yang dimasukkan apakah data baru 
atau data lama, jika data baru maka dipilih Input Data Baru, jika data lama maka 
dipilih Input Data Lama 

2. Inputkan NIP pegawai secara otomatis informasi pegawai akan keluar, seperti Nama 
pegawai, Pangkat/golongan ruang, Satuan kerja, Jabatan, Tanggal lahir, Tempat lahir, 
jenis kelamin, dan alamat. 

3. Dari langkah sebelumnya kita bisa melanjutkan untuk pengisian informasi 
pengambilan cuti tahunan yang pertama yaitu lokasi surat, isilah sesuai lokasi 
pegawai berada, misalnya Jakarta, Serpong, Bandung, atau Cibinong dan lain-lain. 

4. Isilah tanggal surat sesuai dengan tanggal pembuatan surat pengajuan cuti tahunan, 
demikian juga untuk no surat, dan tahun cuti. 

5. Kemudian lama cuti diisi sesuai dengan banyaknya jumlah cuti tahunan yang akan 
diambil dengan batas maksimal adalah sisa cuti pegawai yang bersangkutan di tahun 
berjalan jika melebihi sisa cuti pegawai yang bersangkutan maka akan muncul pesan 
seperti gambar 12, dan minimal cuti tahunan yang diambil adalah 3 hari. 
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Gambar 10.3 1.11  Pesan jika pengambilan cuti melebihi hak cuti 

 

6. Tanggal mulai cuti diisi sesuai dengan tanggal mulai cuti yang diajukan oleh pegawai 
yang bersangkutan, kemudian tanggal selesai cuti akan secara otomatis keluar sesuai 
dengan lama cuti yang diambil tanpa memperhitungkan hari libur nasional, cuti 
bersama, dan hari libur sabtu dan minggu, jadi cuti tahunan hanya berlaku untuk hari 
kerja saja. 

7. Alamat selama cuti diisi sesuai dengan alamat pegawai selama mengambil cuti 
tahunan. 

8. Penandatangan surat diisi atasan langsung pegawai yang bersangkutan yang 
menandatangi surat cuti tahunannya. 

9. Tembusan diisi sesuai dengan tembusan mana saja yang akan dikirim surat cuti 
tersebut. 

10. Setelah semua data terisi tekanlah tombol simpan untuk menyimpan informasi 
pengambilan cuti tahunan. 

11. Setelah data cuti tahunan tersimpan pada list cuti tahunan akan muncul status, 
dimana status tersebut menunjukkan status pengambilan cuti tahunan apakah masih 
dalam proses (cuti tahunan belum disetujui maupun ditolak), atau disetujui, ataukah 
ditolak. Jika disetujui maka pada keperluan dipilih disetujui, jika ditolak pilihlah radio 
buttin ditolak. Pengisian ini penting karena hal ini akan berpengaruh terhadap 
pengambilan cuti tahun berikutnya, dimana jika pengambilan cuti ditolak maka sisa 
cuti untuk tahun berikutnya akan tetap penuh tidak dikurangi setengahnya. 

 

Gambar 10.3.1.12 Pengisian Informasi Pengajuan Cuti 
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10.3.2 Cuti  besar 

Untuk transaksi Cuti Besar ada pada menu Transaksi  Pencatatan Cuti Pegawai  
Cuti Besar. 

 
Gambar 10.3.2.1 Menu Cuti Besar 

Untuk Menu Pencarian langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Masukkan data pencarian apakah berdasarkan NIP, Nama Pegawai, No. SK Cuti atau 
Unit Kerja kemudian tekan tombol Cari untuk pencarian, dan tombol Reset untuk 
membatalkan pencarian. 

2. Hasilnya akan keluar data cuti besar berdasarkan NIP, Nama, No SK Cuti maupun 
Unit Kerja seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 10.3.2.2  Pencarian pada Cuti Besar 

 

Untuk Input data Cuti Besar langkahnya adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk Kategori Input Data dipilih sesuai data yang dimasukkan apakah data baru 
atau data lama, jika data baru maka dipilih Input Data Baru, jika data lama maka 
dipilih Input Data Lama 

2. Inputkan NIP pegawai secara otomatis informasi pegawai akan keluar, seperti Nama 
pegawai, Pangkat/golongan ruang, Satuan kerja, Jabatan, Tanggal lahir, Tempat lahir, 
jenis kelamin, dan alamat. Akan tetapi jika masa kerja pegawai kurang dari 6 tahun 
maka pegawai tersebut belum bias mengambil cuti besar sehingga muncul 
peringatan seperti pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 10.3.2.3 Peringatan bagi pegawai yang masa kerjanya kurang dari 6 tahun 

3. Dari langkah sebelumnya kita bisa melanjutkan untuk pengisian informasi 
pengambilan cuti besar yang pertama yaitu lokasi surat, isilah sesuai lokasi pegawai 
berada, misalnya Jakarta, Serpong, Bandung, atau Cibinong dan lain-lain. 

4. Isilah tanggal surat sesuai dengan tanggal pembuatan surat pengajuan cuti besar, 
demikian juga untuk no surat, dan tahun cuti. 

5. Kemudian lama cuti diisi sesuai dengan banyaknya jumlah cuti besar yang akan 
diambil dengan batas maksimal adalah 3 bulan. 

6. Tanggal mulai cuti diisi sesuai dengan tanggal mulai cuti yang diajukan oleh pegawai 
yang bersangkutan, kemudian tanggal selesai cuti akan secara otomatis keluar sesuai 
dengan lama cuti yang diambil. 

7. Alamat selama cuti diisi sesuai dengan alamat pegawai selama mengambil cuti besar. 

8. Penandatangan surat diisi atasan langsung pegawai yang bersangkutan yang 
menandatangi surat cuti besar. 

9. Tembusan diisi sesuai dengan tembusan mana saja yang akan dikirim surat cuti 
tersebut. 
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10. Setelah semua data terisi tekanlah tombol simpan untuk menyimpan informasi 
pengambilan cuti besar. 

11. Tombol OK digunakan untuk melihat tampilan surat pengajuan cuti besar. 

 

 

 

Gambar 10.3.2.3  Pengisian Data Cuti Besar 

10.3.3 Cuti  sakit 

Untuk transaksi Cuti Sakit ada pada menu Transaksi  Pencatatan Cuti Pegawai  
Cuti Sakit. 
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Gambar 10.3.3.1  Menu Cuti Sakit 

Untuk Menu Pencarian langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Masukkan data pencarian apakah berdasarkan NIP, Nama Pegawai, No. SK Cuti atau 
Unit Kerja kemudian tekan tombol Cari untuk pencarian, dan tombol Reset untuk 
membatalkan pencarian. 

2. Hasilnya akan keluar data cuti sakit berdasarkan NIP, Nama, No SK Cuti maupun Unit 
Kerja seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 10.3.3.2 Menu Pencarian Cuti Sakit 

Untuk Input data Cuti Sakit langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Kategori Input Data dipilih sesuai data yang dimasukkan apakah data baru 
atau data lama, jika data baru maka dipilih Input Data Baru, jika data lama maka 
dipilih Input Data Lama 

2. Inputkan NIP pegawai secara otomatis informasi pegawai akan keluar, seperti Nama 
pegawai, Pangkat/golongan ruang, Satuan kerja, Jabatan, Tanggal lahir, Tempat lahir, 
jenis kelamin, dan alamat 
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3. Dari langkah sebelumnya kita bisa melanjutkan untuk pengisian informasi 
pengambilan cuti sakit yang pertama yaitu lokasi surat, isilah sesuai lokasi pegawai 
berada, misalnya Jakarta, Serpong, Bandung, atau Cibinong dan lain-lain. 

4. Isilah tanggal surat sesuai dengan tanggal pembuatan surat pengajuan cuti sakit, 
demikian juga untuk no surat, dan tahun cuti. 

5. Kemudian lama cuti diisi sesuai dengan banyaknya jumlah cuti sakit dalam bulan 
atau hari. 

6. Tanggal mulai cuti diisi sesuai dengan tanggal mulai cuti yang diajukan oleh pegawai 
yang bersangkutan, kemudian tanggal selesai cuti diisi sesuai dengan lama cuti sakit 
yang diambil. 

7. Kemudian dipilih surat keterangan sakit berasal dari dokter atau bidan. 

8. Diisi nomor surat dokter yang tercantum pada surat dokter/bidan. 

9. Tanggal surat dokter juga diisikan sesuai dengan surat keterangan dokter. 

10. Nama dokter diisi sesuai dengan dokter yang memeriksa pegawai. 

11. Kemudian kategori sakit dipilih apakah sakit, gugur kandungan, atau kecelakaan. 

12. Untuk cuti sakit ini bias diperpanjang sesuai dengan lama sakit yang diderita 
pegawai, perpanjangan dibatasi untuk paling lama satu setengah tahun. 

13. Penandatangan surat diisi atasan langsung pegawai yang bersangkutan yang 
menandatangi surat cuti sakit. 

14. Tembusan diisi sesuai dengan tembusan mana saja yang akan dikirim surat cuti 
tersebut. 

15. Setelah semua data terisi tekanlah tombol simpan untuk menyimpan informasi 
pengambilan cuti sakit. 

16. Tombol OK digunakan untuk melihat tampilan surat pengajuan cuti sakit. 
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Gambar 10.3.3.3 Transaksi Cuti Sakit 

10.3.4 Cuti  alasan penting 

Untuk transaksi Cuti Alasan Penting ada pada menu Transaksi  Pencatatan Cuti 
Pegawai  Cuti Alasan Penting 

 
Gambar 10.3.4.1 Menu Cuti Alasan Penting 

 

Untuk Menu Pencarian langkahnya adalah sebagai berikut : 
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1. Masukkan data pencarian apakah berdasarkan NIP, Nama Pegawai, No. SK Cuti atau 
Unit Kerja kemudian tekan tombol Cari untuk pencarian, dan tombol Reset untuk 
membatalkan pencarian. 

2. Hasilnya akan keluar data cuti sakit berdasarkan NIP, Nama, No SK Cuti maupun Unit 
Kerja seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 10.3.4.2  Menu Pencarian Cuti Alasan Penting 

Untuk Input data Cuti Alasan Penting langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Kategori Input Data dipilih sesuai data yang dimasukkan apakah data baru 
atau data lama, jika data baru maka dipilih Input Data Baru, jika data lama maka 
dipilih Input Data Lama 

2. Inputkan NIP pegawai secara otomatis informasi pegawai akan keluar, seperti Nama 
pegawai, Pangkat/golongan ruang, Satuan kerja, Jabatan, Tanggal lahir, Tempat lahir, 
jenis kelamin, dan alamat.  

3. Dari langkah sebelumnya kita bisa melanjutkan untuk pengisian informasi 
pengambilan cuti alasan penting yang pertama yaitu lokasi surat, isilah sesuai lokasi 
pegawai berada, misalnya Jakarta, Serpong, Bandung, atau Cibinong dan lain-lain. 

4. Isilah tanggal surat sesuai dengan tanggal pembuatan surat pengajuan cuti besar, 
demikian juga untuk no surat, dan tahun cuti. 

5. Kemudian lama cuti diisi sesuai dengan banyaknya jumlah cuti alasan penting yang 
akan diambil. 

6. Tanggal mulai cuti diisi sesuai dengan tanggal mulai cuti yang diajukan oleh pegawai 
yang bersangkutan, kemudian tanggal selesai cuti akan secara otomatis keluar sesuai 
dengan lama cuti yang diambil. 

7. Alamat selama cuti diisi sesuai dengan alamat pegawai selama mengambil cuti 
alasan penting. 
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8. Penandatangan surat diisi atasan langsung pegawai yang bersangkutan yang 
menandatangi surat cuti alasan penting. 

9. Tembusan diisi sesuai dengan tembusan mana saja yang akan dikirim surat cuti 
tersebut. 

10. Setelah semua data terisi tekanlah tombol simpan untuk menyimpan informasi 
pengambilan cuti alasan penting. 

11. Tombol OK digunakan untuk melihat tampilan surat pengajuan cuti alasan penting. 

 

 

Gambar 10.3.4.3  Transaksi Cuti Alasan Penting 

10.3.5 Cuti  bersalin 

Untuk transaksi Cuti Bersalin ada pada menu Transaksi  Pencatatan Cuti Pegawai 
 Cuti Bersalin. 

 

Gambar 10.3.5.1  Menu Cuti Bersalin 
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Untuk Menu Pencarian langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Masukkan data pencarian apakah berdasarkan NIP, Nama Pegawai, No. SK Cuti atau 
Unit Kerja kemudian tekan tombol Cari untuk pencarian, dan tombol Reset untuk 
membatalkan pencarian. 

2. Hasilnya akan keluar data cuti sakit berdasarkan NIP, Nama, No SK Cuti maupun Unit 
Kerja seperti gambar dibawah ini : 

 

Gambar 10.3.5.2 Pencarian Cuti Bersalin 

Untuk Input data Cuti Bersalin langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Kategori Input Data dipilih sesuai data yang dimasukkan apakah data baru 
atau data lama, jika data baru maka dipilih Input Data Baru, jika data lama maka 
dipilih Input Data Lama 

2. Inputkan NIP pegawai secara otomatis informasi pegawai akan keluar, seperti Nama 
pegawai, Pangkat/golongan ruang, Satuan kerja, Jabatan, Tanggal lahir, Tempat lahir, 
jenis kelamin, dan alamat.  

3. Dari langkah sebelumnya kita bisa melanjutkan untuk pengisian informasi 
pengambilan cuti bersalin yang pertama yaitu lokasi surat, isilah sesuai lokasi 
pegawai berada, misalnya Jakarta, Serpong, Bandung, atau Cibinong dan lain-lain. 

4. Isilah tanggal surat sesuai dengan tanggal pembuatan surat pengajuan cuti bersalin, 
demikian juga untuk no surat, dan tahun cuti. 

5. Kemudian lama cuti diisi sesuai dengan banyaknya jumlah cuti bersalin yang akan 
diambil. 

6. No Surat Dokter diisi sesuai dengan nomor surat dokter yang dilampirkan oleh 
pegawai yang bersangkutan. 

7. Nama dokter diisi sesuai dengan nama dokter yang ada surat keterangan dokter 
untuk perkiraan hari lahir. 
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8. Kelahiran Ke? Diisi sesuai dengan kelahiran keberapa yang pernah diajukan oleh 
pegawai yang bersangkutan, maksimal pengambilan cuti bersalin sampai kelahiran 
anak ke 2. Jika melebihi kelahiran ke 2 maka akan muncul pesan seperti dibawah ini: 

 

Gambar 10.3.5.3 Pesan Untuk Pengambilan Cuti Bersalin yang Melebihi Kelahiran ke 2 

9. Tanggal Perkiraan Kelahiran diisi sesuai dengan tanggal perkiraan lahir yang ada 
pada surat keterangan dokter yang dilampirkan. 

10. Tanggal lahir adalah tanggal kelahiran anak dari pegawai yang mengajukan cuti 
bersalin, tanggal ini akan merubah tanggal seselai cuti, karena cuti bersalin ini 

lamanya adalah 1 bulan sebelum lahir dan 2 bulan setelah lahir. Jadi tanggal selesai 
cuti akan menyesuaikan dengan tanggal lahir anak. 

11. Tanggal mulai cuti diisi sesuai dengan tanggal mulai cuti yang diajukan oleh pegawai 
yang bersangkutan, kemudian tanggal selesai cuti diisi sesuai dengan aturan cuti 

bersalin yaitu 2 bulan setelah tanggal perkiraan lahir, akan tetapi begitu tanggal lahir 
diisikan maka akan merubah tanggal selesai cuti dihitung 2 bulan setelah tanggal 
lahir anak. 

12. Penandatangan surat diisi atasan langsung pegawai yang bersangkutan yang 

menandatangi surat cuti bersalin. 

13. Tembusan diisi sesuai dengan tembusan mana saja yang akan dikirim surat cuti 
tersebut. 

14. Setelah semua data terisi tekanlah tombol simpan untuk menyimpan informasi 
pengambilan cuti bersalin. 

15. Tombol OK digunakan untuk melihat tampilan surat pengajuan cuti bersalin. 
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Gambar 10.3.5.4  Transaksi Cuti Bersalin 

10.3.6 Cuti  diluar tanggungan negara 

Untuk transaksi Cuti Diluar Tanggungan Negara ada pada menu Transaksi  
Pencatatan Cuti Pegawai  Cuti Diluar Tanggungan Negara. 

 
Gambar 10.3.6.1  Menu Cuti Diluar Tanggungan Negara 

Untuk Menu Pencarian langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Masukkan data pencarian apakah berdasarkan NIP, Nama Pegawai, No. SK Cuti atau 
Unit Kerja kemudian tekan tombol Cari untuk pencarian, dan tombol Reset untuk 
membatalkan pencarian. 

2. Hasilnya akan keluar data cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) berdasarkan NIP, 
Nama, No SK Cuti maupun Unit Kerja seperti gambar dibawah ini : 
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Gambar 10.3.6.2 Menu Pencarian Pada Cuti CLTN 

Untuk Input data Cuti Diluar Tanggungan Negara langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Kategori Input Data dipilih sesuai data yang dimasukkan apakah data baru 
atau data lama, jika data baru maka dipilih Input Data Baru, jika data lama maka 
dipilih Input Data Lama 

2. Inputkan NIP pegawai secara otomatis informasi pegawai akan keluar, seperti Nama 
pegawai, Pangkat/golongan ruang, Satuan kerja, Jabatan, Tanggal lahir, Tempat lahir, 
jenis kelamin, dan alamat.  

3. Dari langkah sebelumnya kita bisa melanjutkan untuk pengisian informasi 
pengambilan cuti Diluar Tanggungan Negara lainnya sebagaimana yang terlihat pada 
gambar 10.3.6.3. 
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Gambar 10.3.6.4 Form Isian cuti Diluar Tanggungan Negara. 
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11. Pengelolaan Terpusat Arsip Digital Pegawai  

 

 

Pengelolaan tersentral arsip digital pegawai merupakan fitur yang disediakan untuk 
melakukan pengelolaan arsip digital secara terpusat. Fitur ini berada pada sub menu berkas 
digital yang terletak pada menu transaksi. Menu ini menjadi wewenangnya BOK sebagai 
pengelola kepegawaian pusat. 

11.1 Managemen arsip digital  

Managemen arsip digital dipergunakan untuk melakukan pengaturan pengelolaan arsip 
digital. Terdapat beberapa sub menu untuk managemen arsip digital yang akan dijelaskan 
pada bagian selanjutnya. 

11.1.1 Setup data pendukung >> Setup Jenis arsip digital 

Pengaturan berkas digital diawali dengan melakukan setup jenis arsip digital yang 
berada pada menu setup data – data pendukung. 

 

Gambar 256. Setup jenis arsip digital 

 

Halaman awal setup jenis arsip digital ditampilkan pada gambar 257. Form 
setup tipe arsip akan berisi daftar jenis-jenis arsip yang sudah tersedia. Pengguna 
dapat menambah jenis arsip baru maupun mengubah/menghapus jenis arsip yang 
ada. 
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Gambar 257. Halaman awal setup jenis arsip digital 

 

Untuk melakukan penambahan/perubahan jenis arsip, cukup dengan 
menuliskan pada kolom isian yang disediakan. Selanjutnya pilih tombol submit. Jenis 
arsip yang dimasukkan akan muncul pada tabel daftar arsip. Jika pengguna memilih 
untuk menghapus salah satu jenis arsip, maka akan muncul pesan konfirmasi 
penghapusan seperti gambar 258.  

 

Gambar 258. Konfirmasi penghapusan jenis arsip 

 

11.1.2 Setup data pendukung  >> Setup label e-filling 

Setup label e-filling berada pada sub menu data pendukung, serupa dengan setup 
jenis arsip digital. Sub menu ini berguna untuk memberikan label penyimpanan dan 
kuota yang tersedia. 
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Gambar 259. setup label e-filling 

 

Halaman utama Setup label e-filling seperti pada gambar 260 di bawah ini. 
Terdapat fitur untuk pencarian data berdasarkan label e-filling serta penambahan data 
yang dilakukan dengan memilih tombol tambah di bagian bawah.  E-filling terdaftar 
dapat diubah maupun dihapus dengan cara memilih icon pada kolom operasi.   

 

Gambar 260. Halaman utama Setup label e-filling 

 

Saat tombol tambah dipilih, akan muncul layar untuk penambahan data e-filling 
seperti terlihat pada gambar 261. 
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Gambar 261. Tambah data e-filling 

 

Label penomoran e-filling akan otomatis terisi sesuai dengan urutan data e-filling 
yang sudah pernah dimasukkan. Lakukan pengisian sesuai keperluan, lalu pilih tombol 
simpan. 

Untuk perubahan data label e-filling memiliki tampilan form serupa dengan tambah 
data e-filling. Perubahan dilakukan dengan memperbaiki isian sebelumnya, lalu pilih 
tombol simpan. 

 

Gambar 262. Edit data e-filling 

 

11.1.3 Pengisian E-filling Otomatis 

Pengisian E-filling Otomatis berada pada menu transaksi – berkas digital – 
pengisian e-filling otomatis. Sub menu ini memungkinkan pengisian e-filling secara 
otomatis sesuai kuota penyimpanan yang tersedia. Jika ada berkas baru yang akan 
dimasukkan dan kuota e-filling tertentu masih tersedia, maka otomatis berkas tersebut 
akan dimasukkan ke dalam e-filling. 
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Gambar 263. Pengisian e-filling otomatis 

 

Tampilan halaman utama pengsisian e-filling otomatis seperti gambar 264 berikut. 

 

Gambar 264. Halaman utama pengisian e-filling otomatis 
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Pilih unit kerja yang diinginkan, setelah itu akan otomatis muncul nama-nama 
pegawai di unit kerja tersebut.  Beri tanda cek di kolom yang disediakan, lalu pilih 
tombol proses. Kolom untuk mencentang hanya tersedia bagi pegawai yang belum 
pernah diisi e-fillingnya, Jika sudah pernah dimasukkan maka kolom cek otomatis 
terkunci.   

 

11.1.4 Pengisian E-filling manual 

Pengisian E-filling manual merupakan fitur untuk pengisian berkas pegawai ke e-
filling yang dilakukan secara manual. Pengguna dapat memilih e-filling yang diinginkan 
sepanjang kuota memungkinkan tanpa memperhatikan urutan awal e-filling yang masih 
tersedia. 

 

Gambar 265. Pengisian e-filling manual 
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Gambar 266. Halaman awal pengisian e-filling manual 

 

Halaman awal pengisian e-filling manual ditunjukkan pada gambar 266. Langkah 
pertama adalah mencari data pegawai yang akan dimasukkan ke dalam e-filling. 
Selanjutnya memilih filling tertentu sebagai tempat penyimpanan berkas pegawai. Jika 
filling belum dipilih akan muncul pesan peringatan.  
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Gambar 267. Contoh pengisian e-filling manual 

 

11.1.5 Pemindahan arsip e-filling 

Pemindahan arsip e-filling berguna untuk melakukan pemindahan arsip yang 
sebelumnya telah dimasukkan ke dalam e-filling. 

 

Gambar 268. Pemindahan arsip e-filling 
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Halaman utama pemindahan arsip e-filling ditampilkan pada gambar 269. 
Terdapat dua bagian yang menandakan lokasi semula dan lokasi tujuan pemindahan. 

 

Gambar 269. Halaman utama pemindahan arsip e-filling 

 

Pilih salah satu satker dan e-filling tertentu di lokasi semula. Sejumlah arsip 
yang berada pada e-filling tersebut akan ditampilkan pada bagian yang tersedia. 

Selanjutnya pilihlah unit kerja tujuan, maka otomatis e-filling yang tersedia pada unit 
kerja pilihan akan dimunculkan. Lakukan pemilihan arsip pegawai yang akan 
dipindahkan, lalu pilih tombol pindahkan berkas. Nama pegawai yang terpilih akan 
otomatis muncul pada bagian sebelah kanan (lokasi tujuan). Jika ternyata terjadi salah 
pemindahan arsip, maka dapat dilakukan pengembalian berrkas ke tempat semula 
dengan memilih kembali nama pegawai tersebut, lalu pilih tombol kembalikan berkas. 

Gambar 270 memperlihatkan contoh pemilihan berkas pegawai yang akan dipindahkan.  
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Gambar 270. Contoh pemindahan arsip 

 

11.1.6 Unggah Arsip digital pegawai 

Unggah Arsip digital pegawai berada pada menu transaksi – berkas digital. 
Sub menu ini dipergunakan untuk melakukan pengunggahan arsip digital pegawai yang 
akan disimpan ke dalam e-filling.  

 

Gambar 271. Unggah arsip digital pegawai 

 

Halaman utama unggah arsip digital ditampilkan pada gambar 272 berikut. 

Terlihat dua bagian utama pada form unggah berkas. Sebelah kiri dipergunakan untuk 
menampung isian arsip pegawai yang akan diunggah, dan sebelah kanan untuk 
menampilkan daftar unggahan arsip pegawai. 
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Gambar 272. Halaman utama unggah arsip digital pegawai 

 

Form unggah berkas yang harus dilengkapi terdiri dari isian NIP, nama berkas, 
SK number, jenis arsip dan note. Di sebelah kanan isian NIP tersedia link untuk memilih 
NIP. Layar yang muncul saat tulisan tersebut dipilih seperti pada gambar 273 di bawah 
ini. 

 

Gambar 273. List pegawai 

 

Tuliskan NIP pegawai yang dicari pada kolom isian yang disediakan. Kemudian 
tekan tombol cari. Data NIP pegawai yang dicari akan dimunculkan pada tabel di bagian 
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bawah. Pilih ambil pada kolom aksi, maka NIP pegawai tersebut akan otomatis mengisi 
NIP pada halaman utama.  

Berkas yang akan diunggah dapat dicari dengan memilih tombol browse. Layar 
baru akan muncul secara otomatis untuk memilih berkas yang akan diunggah. Contoh 
tampilan layar yang muncul seperti pada gambar 274 di bawah. 

 

Gambar 274. Jendela unggah berkas 

 

Selanjutnya lengkapi isian SK number, jenis arsip  dan note arsip seperlunya. 
Setelah itu pilih tombol submit. Keterangan mengenai arsip yang diunggah akan 
ditampilkan pada bagian kanan halaman utama. 

Terdapat 2 (dua) jenis transaksi yang dapat dilakukan terhadap arsip yang telah 
diunggah, yaitu lihat dan delete. Pilihan ini disediakan pada kolom aksi di bagian kanan.  

Contoh aksi lihat terhadap salah satu arsip yang telah diunggah ditampilkan pada 
gambar 275. 
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Gambar 275. Tampilan aksi lihat untuk arsip yang telah diunggah 

 

Saat aksi delete yang dipilih, maka akan muncul pesan konfirmasi penghapusan 
seperti gambar 276. 
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Gambar 276. Konfirmasi penghapusan arsip 

 

11.1.7 Daftar berkas digital pegawai 

Daftar berkas digital pegawai merupakan sub menu yang menampilkan tabel berisi 
daftar penyimpanan berkas digital pegawai. Sub menu ini terletak pada kumpulan sub 
menu berkas digital yang berada pada menu daftar/list. 

 

Gambar 277. Daftar berkas digital pegawai 

 

Halaman daftar berkas digital pegawai menampilkan tabel yang berisi kolom-
kolom NIP, nama, unit kerja, jumlah berkas, filling dan aksi. Pada bagian atas halaman 
disediakan fitur pencarian data. Contoh tampilan halaman daftar berkas digital 

pegawai seperti gambar 278. 
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Gambar 278. Halaman daftar berkas digital pegawai 

 

11.1.8 Daftar e-filling 

Daftar e-filling merupakan sub menu yang dipergunakan untuk menampilkan daftar 
e-filling yang ada/tersedia pada unit kerja yang dipilih.  

 

Gambar 279. Daftar e-filling 

 

Kolom-kolom tabel pada halaman daftar e-filling berisi nama unit kerja, label e-
filling, jumlah berkas dan sisa kuota. Contoh halaman daftar e-filling ditampilkan pada 
gambar 280. 
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Gambar 280. Halaman daftar e-filling 

 

Format Daftar e-filling yang tersedia berupa html, excel dan word. Ketika 
format html dipilih untuk dicetak maka akan muncul layar baru dan jendela print seperti 
gambar 281. Lakukan pengaturan pencetakan yang diperlukan, lalu pilih tombol OK 
untuk memulai pencetakan. 

 

Gambar 281. Cetak daftar e-filling format html 

 

Gambar 282 dan 283 memperlihatkan jendela konfirmasi yang muncul saat 
format excel dan word dipilih untuk opsi pencetakan. 
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Gambar 282. Cetak daftar e-filling format excel 

 

 

Gambar 283. Cetak daftar e-filling format word 

 

Kolom label e-filling pada halaman daftar e-filling menyediakan link yang dapat 
menampilkan detil masing-masing filling. Contoh detil e-filling ditunjukkan pada gambar 
284 berikut. Tersedia pilihan untuk mencetak detil dengan format data html, excel dan 
word. 
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Gambar 284. Detail e-filling 

 

11.1.9 Daftar berkas SK 

Daftar berkas SK berguna untuk menampilkan arsip pegawai yang tersimpan dalam 
e-filling. Gambar 286 menampilkan halaman utama Daftar berkas SK. 

 

Gambar 285. Daftar berkas SK 

 

Daftar berkas digital pegawai yang akan ditampilkan dapat dipilih dengan 
mengisikan pilihan unit kerja, nama pegawai dan jenis arsip pada bagian atas halaman. 
Ketika unit kerja sudah dipilih maka nama-nama pegawai pada unit kerja tersebut 
secara otomatis akan dimunculkan sebagai pilihan. Untuk kolom nomor SK diisi secara 
langsung pada tempat kosong yang disediakan.   
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Gambar 286. Halaman utama Daftar berkas SK 

 

Format data yang tersedia untuk opsi pencetakan adalah html, excel dan word. 
Tampilan cetak untuk html akan menampilkan layar baru disertai jendela print yang 
berguna dalam pengaturan pencetakan. Jika format excel atau word yang dipilih untuk 
pencetakana maka akan menampilkan jendela konfirmasi untuk melakukan 
penyimpanan atau hanya membuka berkas. 

 

11.2 Peminjaman & pengembalian berkas 

Peminjaman dan pengembalian berkas merupakan bagian dari pengelolaan arsip digital 
pegawai secara terpusat. Data-data peminjaman dan pengembalian berkas akan direkam 
melalui sub menu peminjaman arsip pegawai dan pengembalian peminjaman arsip yang 
disediakan agar tertib administrasi.  
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11.2.1 Peminjaman arsip pegawai 

Peminjaman arsip pegawai berguna untuk melakukan pencatatan aktivitas 
peminjaman arsip pegawai. Letak sub menu ini di bawah menu transaksi – berkas 
digital.  

 

Gambar 287. Peminjaman arsip pegawai 

 

Halaman awal peminjaman arsip pegawai ditampilkan pada gambar 288 
berikut. Tersedia pilihan untuk menambah dan menghapus data peminjam melalui 
tombol input data dan delete data. 

 

Gambar 288. Halaman awal peminjaman arsip pegawai 

 

Ketika tombol input data dipilih, akan muncul jendela input data peminjaman 
arsip pegawai seperti gambar 289. Lengkapi form isian dengan memasukkan unit kerja, 
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nama peminjam, tanggal peminjaman, tanggal harus dikembalikan (optional) serta 
berkas yang akan dipinjam.  

 

Gambar 289. Form input data peminjaman arsip 

 

Saat unit kerja dipilih, kolom nama peminjam otomatis berisi nama-nama 
pegawai unit kerja yang bersangkutan. Pilih nama pegawai yang akan meminjam berkas, 
lalu masukkan tanggal peminjaman. Secara default, kolom isian tanggal harus 
dikembalikan adalah 3 hari, sehingga jika isian ini dikosongkan maka sistem akan tetap 
memberlakukan waktu maksimal peminjaman selama 3 hari.  

Selanjutnya mengisi data berkas pegawai yang akan dipinjam. Pencarian dapat 
dilakukan berdasarkan NIP/nama pegawai. Kolom di sebelah kiri untuk menuliskan NIP 
dan kolom di sebelah kanan untuk menuliskan nama. Tuliskan salah satu opsi pencarian, 
lalu pilih tombol cari. 

Setelah tombol cari dipilih, muncul sejumlah pilihan nama pegawai pada 
textarea disebelah kiri.  Pilih nama pegawai yang akan dipinjam berkasnya, lalu tekan 
tombol pinjam di bagian tengah. Nama pegawai yang dipilih akan muncul pada textarea 
di sebelah kanan. Setelah itu tekan tombol submit. Contoh form input data peminjaman 
yang sudah diisi terlihat dalam gambar 290.  
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Gambar 290. Contoh pengisian form input data peminjaman 

 

Tabel pada halaman awal akan memunculkan data peminjam beserta 
keterangan status peminjaman. Pada bagian kanan akan muncul icon yang dapat dipilih 
untuk melihat detail data peminjaman arsip.  

 

Gambar 291. Tabel peminjaman arsip pegawai 

 

 Form yang muncul ketika icon detil dipilih diperlihatkan pada gambar 292 berikut. 
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Gambar 292. Detil peminjaman arsip pegawai 

 

Penghapusan data peminjaman arsip dapat dilakukan dengan memilih tombol 
delete data pada bagian bawah tabel. Sebelumnya pastikan bahwa data peminjam yang 
akan dihapus telah ditandai (ceklist). 

 

11.2.2 Pengembalian arsip pegawai 

Hirarki menu untuk pengembalian arsip pegawai diperlihatkan pada gambar 293 di 
bawah. Seperti halnya peminjaman arsip pegawai, letak pengembalian arsip pegawai 
berada di bawah menu transaksi - berkas digital. 

 

Gambar 293. Pengembalian arsip pegawai 
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Halaman utama sub menu pengembalian arsip pegawai diperlihatkan pada gambar 
294. Pada tabel tercantum nama pegawai yang meminjam serta jumlah berkas yang 
dipinjamnya. Pada kolom paling kanan (Aksi) tersedia pilihan untuk melihat berkas yang 
dipinjam. 

 

Gambar 294. Halaman pengembalian berkas 

 

Saat tulisan lihat berkas dipilih, layar akan memunculkan jendela detil peminjaman 
arsip pegawai seperti gambar 295. Untuk menutup jendela yang terbuka dapat 
dilakukan dengan memilih tanda silang di bagian sudut kanan atas. 

 

Gambar 295. Detil pengembalian arsip pegawai 

 

 



Buku Panduan Pengoperasian SIMPEG Versi 1.0 

231 | P a g e  

 

SIMPEG 

 

 

11.2.3 Daftar peminjaman berkas 

Daftar peminjaman berkas seperti juga daftar-daftar lainnya berada di bawah 
menu daftar/list. Posisi tepatnya adalah pada sub menu berkas digital.  

 

Gambar 296. Daftar peminjaman berkas. 

 

Daftar peminjaman berkas pegawai muncul dalam bentuk tabel seperti gambar 
297. Tersedia pilihan tombol untuk pencarian, pencetakan dan menampilkan semua 
data peminjaman berkas pegawai. 

 

Gambar 297. Halaman utama daftar peminjaman berkas 

 

Untuk melakukan pencarian, pergunakan kolom kosong isian di sebelah kiri 
untuk menuliskan NIP dan kolom isian di sebelah kanan untuk menuliskan nama 
pegawai. Baris pertama digunakan untuk menuliskan nama peminjam dan baris 
berikutnya untuk menuliskan nama pegawai yang sedang dipinjam berkasnya.  
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Kolom-kolom isian tidak perlu diisi semua, cukup salah satu saja, lalu sistem akan 
memulai pencarian. Format data yang tersedia dalam bentuk html, excel dan word.  

Gambar 298 menampilkan contoh halaman html untuk data berkas pegawai yang 
dipinjam. 

 

Gambar 298. Contoh tampilan data peminjaman berkas 
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12. Menu setiap user 

 

 

Setiap pengguna SIMPEG dapat melakukan pengaturan akunnya melalui menu umum. Pada 
menu ini tersedia sub menu untuk refresh dan ubah password. 

12.1 Ubah password 

Ubah password tersedia bagi pengguna agar dapat melakukan pengaturan terhadap 
password akun yang dimilikinya. Secara default password pengguna diberikan oleh pengelola 
satker kepegawaian yang memberikan akses untuk login pada SIMPEG.  

 

Gambar 299. Ubah password 

 

Halaman Ubah password ditampilkan pada gambar 300 berikut. Tersedia kolom 
kosong untuk menuliskan kata sandi lama, kata sandi baru  dan konfirmasi kata sandi baru. 
Setelah selesai melakukan perubahan, pilih tombol simpan. 
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Gambar 300. Halaman ubah password 

 

12.2 Rekap Log modul pribadi 

Rekap Log modul pribadi merupakan sub menu yang dipergunakan untuk 
menampilkan rekapitulasi pemrosesan transaksi yang dilakukan pengguna pada SIMPEG. Sub 
menu ini berada pada menu daftar/list – log system. 

 

Gambar 301. Rekap log modul pribadi 

 

Halaman Rekap Log modul pribadi ditampilkan pada gambar 302. Tersedia pilihan 
untuk menampilkan informasi rekap berdasarkan bulan/tahun dan jenis log yang dapat 
dipilih. Pilihan jenis log berupa penambahan data, perubahan data dan penghapusan data. 
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Gambar 302. Halaman informasi rekap log modul pribadi 

 

Kolom-kolom tabel yang ditampilkan berupa nama modul, tanggal transaksi dan 
jumlah transaksi. Contoh tampilan yang muncul ketika tombol cetak data untuk 
penambahan data dipilih seperti pada gambar 303. 

 

Gambar 303. Cetak data rekap log untuk penambahan data 
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Gambar 304. Tampilan halaman rekap log untuk perubahan data 

 

Contoh tampilan pencetakan berkas rekap log untuk perubahan data diperlihatkan 
pada gambar 305. 

 

Gambar 305. Rekap log untuk perubahan data 

 

Halaman rekap log untuk penghapusan data dan format pencetakannya ditampilkan 
pada gambar 306 dan 307. 



Buku Panduan Pengoperasian SIMPEG Versi 1.0 

237 | P a g e  

 

SIMPEG 

 

Gambar 306. Halaman rekap log untuk penghapusan data 

 

 

Gambar 307. Rekap log untuk penghapusan data 

 

12.3 Refresh menu 

Refresh menu dipergunakan untuk memperbaharui menu-menu yang dimiliki jika ada 
perubahan hak akses pada akun pegawai tersebut. Sub menu ini terletak pada menu 
umum. 
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Gambar 308. Refresh menu 

 

Saat sub menu ini dipilih, maka isi menu yang menjadi otoritasnya akan 
diperbahurui.Menu ini menjadi alternatif untuk menampilkan menu jika terjadi perubahan 
otoritas, selain itu bisa dilakukan dengan prosedur logout kemudian login kembali. 

12.4 List log modul pribadi 

List log modul pribadi menampilkan informasi log modul yang akses oleh pengguna. Sub 
menu ini berada pada menu daftar/list – log system. 

 

Gambar 309. List log modul pribadi 

 

Gambar 310 memperlihatkan halaman awal list log modul pribadi. Tersedia pilihan 
untuk menampilkan informasi log modul berdasarkan bulan/tahun dan jenis log. 
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Gambar 310. Halaman awal list log modul pribadi 

 

Contoh tampilan halaman log modul untuk perubahan data dan penghapusan data 
diperlihatkan pada gambar 311 dan gambar 312. 

 

Gambar 311. Log modul untuk perubahan data 

 



Buku Panduan Pengoperasian SIMPEG Versi 1.0 

240 | P a g e  

 

SIMPEG 

 

Gambar 312. Log modul untuk penghapusan data 

 

Ketika tombol cetak untuk setiap jenis log dipilih, maka akan muncul layar baru disertai 
jendela print seperti gambar 313 dibawah. 

 

Gambar 313. Jendela print untuk opsi pencetakan 

 

Contoh tampilan layar baru yang muncul untuk setiap jenis log diperlihatkan pada 
gambar 314, 315 dan 316 berikut. 
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Gambar 314. Daftar log modul untuk penambahan data 

 

 

Gambar 315. Daftar log modul untuk perubahan data 
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Gambar 316. Daftar log modul untuk penghapusan data 

 

12.5 List log akses pengguna 

Serupa dengan sub menu rekap Log modul pribadi dan list log modul pribadi, sub 
menu list log akses pengguna berada pada menu daftar/list – log system. Sub menu ini 
menampilkan informasi log akses seluruh pengguna SIMPEG berdasarkan bulan/tahun 
tertentu. 

 

Gambar 317. List log akses pengguna 

 

Contoh tampilan halaman list log akses pengguna diperlihatkan pada gambar 318 berikut.  
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Gambar 318. List log akses pengguna 

 

12.6 Daftar riwayat hidup pribadi 

Daftar riwayat hidup pribadi merupakan sub menu untuk menampilkan informasi 
riwayat hidup pribadi pengguna SIMPEG. Sub menu ini berada pada menu laporan – 
kepegawaian. 

 

Gambar 319. Daftar riwayat hidup pribadi 

 

Pada halaman awal daftar riwayat hidup pribadi tersedia pilihan format html dan doc 

untuk opsi pencetakan. Saat format html yang dipilih maka akan muncul layar baru seperti 
tampilan gambar 320 disertai jendela print untuk pengaturan pencetakan. Jika format doc 
yang dipilih maka akan muncul jendela konfirmasi untuk membuka atau menyimpan berkas. 
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Gambar 320. Contoh tampilan daftar riwayat hidup pribadi 
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