S I P O (Sistem Informasi Pegawai Online)
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Rekap Jumlah PNS
DUK
Merubah Data Menjadi Excel
Mengajukan Perubahan Unit Kerja Pegawai
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Cara Akses SIPO

Bagaimana Cara Mengaksesnya ?
Anda harus menggunakan perambah internet (internet browser) seperti
Internet Explorer, Firefox atau Google Chrome.

Harus Minimum IE.9

Minimum Firefox 5+
(rekomendasi pakai ini)

Saran : Minimum Google
Chrome 8+

Browser lain seperti Opera, Safari dll? Tidak masalah asalkan bisa mengoperasikan SIPO
dengan baik (Belum dilakukan uji coba)

Alamat internet atau URL ??
OK..setelah komputer anda terpasang browser sesuai kebutuhan. Jalankan browser
anda dan ketikkan pada alamat :
Untuk pelatihan = 192.168.1.1/sipo
Untuk Online internet =

sipo.bkdtulungagung.info
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Halaman Awal
Tampilan halaman depan SIPO. Terdapat fitur pengecekan data PNS dan proses
kepegawaian yang terhubung langsung dengan BKN dan Sekretariat Kabinet.

Klik tombol ini untuk mengecek
kebenaran data PNS dan
perkembangan layanan
kepegawaian di BKN. Fitur ini
sebenarnya sudah ada di
www.bkn.go.id, akan tetapi anda
dapat melakukan pengecekan
secara langsung melalui SIPO.

Klik tombol ini untuk
mengecek perkembangan
proses kenaikan pangkat
IV/c keatas yang sedang
diproses di Sekretariat
Kabinet. Fitur ini
sebenarnya sudah ada di
http://simpeg.setkab.go.id/,
akan tetapi anda dapat
melakukan pengecekan
secara langsung melalui
SIPO.
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Klik tombol berikut
untuk masuk
kedalam SIPO dan
melakukan proses
login.

Tampilan Hasil Pengecekan Data Kenaikan Pangkat IV/c
Keatas di Sekretariat Kabinet

Contoh untuk NIP 130501921 milik Ibu
Purjati yang telah pensiun dengan Gol IV/c

SIPO_Manual-2013 Page 4

Tampilan Cek Data PNS (Pastikan Data Anda Benar ) di
BKN

Pengecekan data
kepegawaian atas
nama Ratna Kholidati
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Login
Setelah anda memasukkan alamat anda akan mendapatkan halaman login seperti gambar
dibawah. Masukkan username dan password yang telah anda terima dari BKD kemudian klik
[tombol login] atau tekan [enter] pada keyboard

Setelah anda sukses login, akan muncul halaman utama seperti tampilan di bawah.
Untuk keluar aplikasi klik menu Logout, jika ingin mengganti password klik nama login
anda yang ada dipojok atas kanan kemudian klik menu Ubah Password.

Ubah password
Keluar aplikasi
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Perubahan Password
Lengkapi semua isian yang ada di formulir, lalu tekan simpan.

Masukkan password baru

Tulis sekali lagi untuk konfirmasi

Masukkan password lama anda.

Klik tombol simpan jika telah selesai
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Menu Utama (Beranda)

Ini adalah halaman awal letak menu utama anda. Klik salah satu untuk proses
selanjutnya.

Untuk mencari, melihat ataupun mengubah data pegawai tertendu

Melihat daftar pegawai yang ada pada sebuah instansi.

Melihat jumlah pegawai menurut Eselon, Staf, Fungsional, dan keseluruhan.

Buku Penjagaan pangkat dan berkala para pegawai

Daftar Urut Kepangkatan di unit kerja tertentu
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Entri Data
Setelah anda meng klik menu Entri Data akan muncul isian pencarian pegawai berdasarkan
NIP lama, NIP baru atau Nama.

Masukkan NIP Lama yang akan dicari disini lalu tekan Cari atau tekan [enter]
Masukkan NIP Baru yang akan dicari disini lalu tekan Cari atau tekan [enter]

Masukkan Nama yang akan dicari disini lalu tekan Cari atau tekan [enter]

Hasil pencarian berdasarkan NIP lama atau NIP baru jika berhasil.

Jika ingin mencari
pegawai lain

Isian NIP, Nama,
Tanggal lahir
dikunci

Sub kelompok isian

Isian warna putih yang
dapat anda ubah

Klik tombol simpan
Untuk menyimpan
hasil perubahan

Klik tombol ini untuk
berpindah
ke sub kelompok isian
selanjutnya

Pilihan Menu Entrian data
sesuai pegawai yang
bersangkutan.
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PERHATIAN..!
Untuk Berpindah kolom isian
JANGAN gunakan tombol
[Enter] di Keyboard, Gunakan
[Tab] atau Mouse anda..!

Pencarian Nama
Berikut adalah hasil pencarian berdasarkan Nama. Contoh Supriyo Utomo

Klik Nama Orang yang berwarna biru untuk
menampilkan data pada formulir entrian.
Jika nama yang dicari muncul banyak orang akan ditampilkan dalam beberapa halaman
dengan jumlah setiap halamannya 5 orang.

Daftar nama-nama orang
Yang akan dicari, 5 nama per
halaman.

Halaman selanjutnya, berisi nama-nama
orang yang akan dicari. Klik pada nomor
halaman untuk melihat
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Entri Data (1)
Sub kelompok isian alamat

Isikan Jalan, RT,
RW dan Desa

Sub kelompok isian Pendidikan

Isikan pendidikan
terakhir yang diakui
(Bisa dari SK
Pangkat terakhir,
hasil tugas belajar
dll.

Pendidikan waktu
CPNS
Diklat
Kepemimpinan/strukt
ural terakhir

Jurusan pendidikan sangat banyak, tentukan
tingkat pendidikan dulu baru pilih jurusan
yang sesuai. Ketikkan kata kunci pencarian
pendidikan sampai muncul daftar jurusan
yang bisa anda pilih. Seperti gambar berikut
yang menunjukkan pencarian dengan kata
kunci 'pendidikan'
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Entri Data (2)
Sub isian kelompok kepangkatan dan kenaikan gaji berkala

TMT : format tanggal harus : tanggalbulan-tahun, dd-mm-yyyy

Masa Kerja Harus sesuai dengan yang
tertulis pada SK
Kepangkatan maupun berkala terakhir

Perhatian..!
Cara Pengisian tanggal menggunakan kalendar

2. Lalu bulan

1. Tentukan tahun
dahulu

3. Klik tanggal untuk memilih

Isian daftar tahun hanya 20 buah, Untuk memilih
tahun yang tidak ada dalam daftar-> pilih tahun
tertinggi atau terendah dulu, lalu klik kembali
akan tampil daftar tahun yang lain.
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Entri Data (3)
Unit Kerja

Instansi Induk
Unit Kerja / SKPD
Sub Unit Kerja di
bawah Unit Kerja
utama (sesuai
susunan hirarki tata
organisasi)

Konfirmasi Pegawai telah mutasi ke unit kerja lain.
Pada dasarnya yang berhak merubah unit kerja pegawai adalah BKD Tulungagung.
Anda dapat merubah unit kerja pegawai yang bersangkutan dengan mengkonfirmasikan
terlebih dahulu melalui mekanisme seperti berikut.

Lokasi unit kerja
Yang diajukan.

Keterangan
tambahan (bisa no
SK) sebagai
pertimbangan untuk
merubah unit kerja
pegawai.
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Entri Data (4)

Kedudukan hukum
Untuk status masih aktif, pensiun dll

Jenis Pegawai, pegawai
kementrian,
Pemprov atau pemkab?

CPNS/PNS?

Jenis jabatan,
Struktural,
Fungsional, Guru atau
Staf?
Nama Jabatan
Struktural jika
menduduki jabatan
struktural

TMT Eselon?
TMT pertama kali
diangkat pada
tingkat eselon yang
sama dengan tingkat
eselon saat ini.

TMT Jabatan ketika
diangkat pada
jabatan tersebut

TMT diangkat pada jabatan struktural saat ini.
Nama Jabatan Fungsional (Jika
menduduki jabatan fungsional)

Keterangan tambahan jika
menduduki jabatan fungsional atau
staf (misal guru kelas, guru
olahraga, staf TU, operator
komputer, agendaris, dll)

Kartu keanggoataan
anda.
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Entri Data Riwayat

Menu Entrian data riwayat

Daftar riwayat, bila anda menambah
atau merubah data, paling tidak
lengkapi kolom data yang tampil pada
daftar ini.

Klik di sini (gambar mata)
untuk melihat detil riwayat
dalam satu baris

Tombol untuk menambah
data riwayat

Klik gambar pensil
untuk merubah data
Klik gambar tong sampah
untuk menghapus satu baris
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Entri Data Riwayat (2)
Jika ingin menambah atau merubah data akan tampil jendela dialog seperti gambar
berikut

No Urut : wajib diisi.

Daftar pilih salah
satu

TMT Pankat,
format harus
tanggal-bulan tahun
(dd-mm-yyyy)
contoh : 01-01-1986

Isian biasa,
silakan ketik
langsung

Untuk menyimpan klik tombol biru

Untuk batal klik
tombol hitam

Tampilan jika mengklik
tombol detil.

Tutup jendela detil
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Melihat Daftar Nominatif
Klik disni untuk menentukan kriteria
Masukkan
kriteria unit
kerja
Tunggu hingga keluar jendela dialog seperti dibawah
Klik Tombol biru
untuk melihat seluruh
pegawai termasuk
yang ada di sub
organisasi

Untuk merubah ke format Excel

Klik tombol hijau untuk
melihat pegawai tanpa
memasukkan pegawai
yang ada di sub
organisasi.
Semisal untuk Dinas
Kesehatan yang ingin
melihat data pegawai di
lingkup kantor Dinas
Kesehatan tanpa
memasukkan pegawai
yang ada di puskesmaspuskesmas

Area daftar
pegawai

Untuk berpindah ke halaman selanjutnya
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Melihat Jumlah Pegawai
Pilih salah satu

Contoh Jumlah Keseluruhan

Klik disni untuk menentukan
kriteria

Pilih kriteria

Klik Tombol biru atau
hijau

Hasil Pencarian, akan
muncul seperti berikut
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Buku Penjagaan dan DUK

Untuk pencarian pegawai, penjelasannya mirip dengan pencarian nominatif dan jumlah
pegawai (silakan lihat kembali halaman sebelumnya.

Periode
Berkala
selanjutnya

Periode
Pangkat
Selanjutnya

Ubah ke Excel

Hasil tampilan untuk DUK
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Ubah Ke Excel

Pilih Save File

Tunggu…sampai proses download data selesai

Klik Untuk membuka
dengan Excel

Hasil tampilan pada Excel
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Konfirmasi Perubahan Unit Kerja
Masuk Menu Entri Data

Cari Pegawai

Misal sub bagian kepegawaian Sekretariat Daerah ingin memasukkan orang yang
bernama Lutfi Rahman ke Sekretariat Daerah. Setelah pencarian menemukan PNS yang
bersangkutan berada di BKD sehingga diluar hak akses sub bagian kepegawaian
Sekretariat Daerah. Untuk mengubah data PNS yang bersangkutan sub bagian
kepegawaian Sekretariat Daerah perlu mengkonfirmasikan bahwa PNS tersebut telah
pindah ke Sekretariat Daerah.

PNS diluar hak akses

Konfirmasi
perpindahan pegawai
ke sebuah unit kerja

Lokasi Unit Kerja yang
dikonfirmasikan

Pesan atau keterangan
sebagai pertimbangan
pemrosesan konfirmasi
mutasi oleh BKD.

Klik tombol hijau untuk disimpan pada
konfirmasi mutasi pegawai.
Setelah mengisi formulir konfirmasi, tunggulah hingga BKD menyetujui perubahan unit
kerja pegawai yang anda ajukan.
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