
BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 50 TAI{TIN 2OI8 TENTANG SISTEIiI INFORMASI

PRESENSI PEMERINTAH KAI}UPATEN LUMAJANG

Menimbang a

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi
Manqiemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah
Kabupaten Lumajang disebutkan salah satu layanan
kepega.waian adalah presensi tertrubung;

b. bahwa untuk
masyarakat perlu
elektronik;

mengoptimalkan pelayanan
alat monitoring kinerja PNS

kepada
berbasis

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Lumajang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi
Presensi Pemerintah Kabupaten. Lumajang.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota. dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indsnesia Tahun 1.950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O8 Nomor 58, Tambahan I-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan tcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Mengingat

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 55 TAHUN 2019
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Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambaltan lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 55a! sebagairnana telah
diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 terrtarrg
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6O41);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM INFORMASI PRESENSI PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor
50 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Presensi Pemerintah
Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2018 Nomor 5O) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai
berikur:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Ehrpati Lumajang:
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Lumajang.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjut disingkat

OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Lumajang.
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4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat
BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Lumajang.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASI!
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

6. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

7. Manajemen Kepegawaian adalah keseluruhan upaya
untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan
profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan
kewajiban kepegawaian. yang meliputi perencanaan,
pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan,
promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.

8. Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian
yang selanjutnya disingkat SIMAK adalah rangkaian
informasi, data kepegawaian dan layanan kepegawaian
yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan
terintegtasi dengan berbasis teknologi informasi.

9. Sistem Informasi Presensi Pemerintah Kabupaten
Lumajang yang selanjutnya disingkat SIPERLU
merupakan layanan yang dikhususkan pada penanganan
administrasi presensi ASN di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lumajang.

10. Pengguna ASN merupakan ASN di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumajang.

I 1. Administrator OPD merupakan ASN yang ditunjuk
menjadi pengelola SIMAK pada masing-masing OPD.

12. Administrator Bidang BKD merupakan pengelola SIMAK
pada masing-masing Bidang pada BKD.

13. Jam Keq'a adalah masa atau waktu melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.

14. Aktivitas Kerja adalah rincian kegiatan PNS dalam 1

(satu) hari yang dicatat secara rinci sampai dengan
satuan menit.
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2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1) Presensi SIPERLU dilakukan dengan cara menekan
tombol presensi di gawai masing-masing ASN sesuai
dengan jam kefa serta lokasi unit kerja ASN atau lokasi
yang'ditentukal.

(2) Periode hak akses tombol presensi masuk kerja adalah I
(satu) jam sebelum masuk ke{a sampai dengan pukul
12.00 wtB.

(3) Periode hak akses tombol presensi pulang kerja adalah
pada saat jam pulang ke{a sampai dengan pukul l9.OO
WIB.

(4) ASN dinyatakan terlambat jika melakukan presensi
SIPERLU setelah jam masuk kerja.

(5) ASN yang tidak melakukan presensi SIPERLU selama
periode hak akses, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. jika tidak melakukan presensi masuk ke{a tetapi
melakukan presensi pulang kerja maka dinyatakan
sebagai tanpa keterangan.

b. jika melakukan presensi masuk kery'a tetapi tidak
melakukan presensi pulang keda maka dinyatakan
sebagai pulang cepat dan durasi keq'anya tidak diakui.

c. jika tidak melakukan presensi masuk keq'a dan tidak
melakukan presensi pulang kerja maka dinyatakan
sebagai tanpa keterangan.

(6) ASN yang tidak melakukan presensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) karena dinas dalam, dinas luar
atau tugas lain dari pimpinan wajib dibuktikan dengan
surat tugas atau surat perintah dan wajib membuat surat
keterangan sebagaimana lampiran IV Peraturan Bupati
ini yang ditandatangani oleh kepala OPD.

(7) ASN wajib melampirkan surat keterangan
kesempatan pertama dalam hal:
a. pe{alanan dinas dengan keharusan menginap;
b. tugas belajar;

pada

sakit;
izin1.

c
d
e. cuti; dan /atau
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f. alasan lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak dapat
melakukan pengisian daftar hadir SIPERLU pada saat
peristiwa tersebut berlangsung/ te{adi.

(8) Administrator OPD mengisi keterangan sesuai Pasal 7
ayat (6) dan ayat (7) pada aplikasi SIPERLU dengan
dilengkapi hukti scan dokumen yang seslrai maksimal 7
(tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal kejadian.

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1) Aktivitas kerja PNS diisi sebagaimana lampiran V
P. eraturan Bupati ini.

(2) Periode pengisian aktivitas ke{a
melaksanakan presensi masuk keq'a
sebelum presensi pulang kery'a.

adalah
sampai

setelah
dengan

(3) Monitoring aktivitas ke{a PNS dilakukan oleh atasan
langsung atau pejabat lain yang ditunjuk.

(4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pejabat
lain yang ditunjuk dapat menerima, menolak atau
merevisi aktivitas kerja yang dilakukan oleh PNS dan
bersifat linal.

(5) Periode monitoring aktivitas ke{a oleh atasan langsung
24 jam sejak PNS yang dimonitoring melakukan presensi
pulang ke{a.

(6) Jika dalam periode 24
melakukan monitoring
dimalsud ditolak.

jam atasan langsung
maka drtivitas kerja

tidak
PNS

(7) Atasan langsung atau pejabat lain yang tidak melakukan
monitoring terhadap aktivitas kerja bawahannya maka
kepada yang bersangkutan diberikan sanksi berupa
penghapusan aktivitas keg'a sesuai hari yang dilaporkan.

(8) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (71

dilakukan melalui BI(E dengan format sebagedmana
lampiran VI Peraturan Bupati ini.

(9) Batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(f adafah 5 hari pada bulan berikutnya.
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(10) PNS yang tidak dimonitoring oleh atasan langsung
aktivitas kerjanya diterima sesuai hari yang dilaporkan.

4. Ketentuan lampiran V dan lampiran VI diubah sehingga
berbunyi sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

di Lumajang
3l Mei 2019

ANG

L HAQ, M.ML.
Diundangkan di Lumajang

KAB
S DAERAH

LUMAJANG

N 1.

0507 198903 1004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 9t

I

I
t>.

.SE

3l Mei 2019
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAFIAN ATAS
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 50 TAHUN 2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAERATI
I(ABUPATEN LUMA.'ANG

UODT'L PEI{GOPERASIAIT
STPERLU

(Slstem Informasl Presea:l
Pemerlntah Kabupaten LumaJang)

Versl 3.O

@ BKD I(AB LUMAJANG - 2OI9



BAB I
SIPERLU V3.O

SiPERLU (Sistem Informasi Presensi Pemerintah Kabupaten Lumajang)
versi 3.O merupakan pengembangan dari SiPERLU versi sebelumnya dan
membawa beberapa fitur baru. Dalam modul ini hanya akan dijelaskan
perubahan dan fitur baru pada versi 3.0. Bagi pengguna SiPERLU yang belum
pernah menggunakan aplikasi SiPERLU diharapkan untuk membaca modul
aplikasi SiPERLU versi sebelumnya terlebih dahulu.

Pada versi 3.0 ini ada beberapa perubahan dan Iitur baru, yaitu :

a. Pemindahan lokasi presensi pada saat pegawai ditugaskan ke luar lokasi
kantor.

b. kesensi pada lokasi tujuan pada saat pegawai ditugaskan Dinal Luar
(DL).

c. Penambahan presensi masuk dan pulang pada pelaksanaan SKJ.
d. Penambahan fitur foto selfie pada saat melakukan presensi di walctu dan

lokasi yang ditentukan.
e. Penambahan pemilihan mood ke{a pegawai selama beke{a.
f. Penambahan fitur pencatatan dan pelaporan aktivitas harian pegawai.
g. Penambahan frtur tag lokasi rumah pegawai.

A. Tugas Luar Kantor (Dinas Dalam Daerah)

Fitur ini digunakan pada saat seorang pegawai melaksanakan tugas ke luar
lokasi kantor asalnya. Sehingga pegawai tersebut tetap bisa melakukan
prescn si di lokasi tugasnya pada saat jam presensi rnasuk, presensi
pulang, ataupun keduanya. Untuk bisa menggunakan fitur ini, admin OPD
harus memasukkan data penugasan pegawai tersebut di halaman admin
SiPERLU.

Adminiirabr A'e. - PEIAYAIIAN PfND|OITAN (ECAMATAN s€NtXrRO

Hai Admin KaFsgarakn l(PP Serduro
3dd4cBrg6:r.,'

ry{a

P€LAYANAN PCNDIDIXAN XECAMATAN SENDURO

-I

BAB II
PENGATURAN PRESENSI (HALAMAN ADMIN)

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa perubahan dan fitur baru pada
SiPERLU v3.0, khususnya perubahan pada halaman admin (halaman SiPERLU
pada SiMAK).

1. Klik menu SiPERLU pada SiMAK admin OPD.
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2. Pilih menu Tugas Luar pada pilihan menu sebelah kiri.
3. Klik Tambah.
4. Masukkan NIP yang akan ditugaskan dan akan melakukan presensi di

lokasi tugas.
5. L,engkapi data yang diminta, lalu klik Simpan.

Pada contoh ini pegawai atas nama Aris Prakasa Adi Wardana dari UPI
SMP Negeri I Senduro ditugaskan untuk mengikuti Upacara Bendera di
Kantor Pelayanan Pendidikan Kecamatan Senduro pada tanggal 6 April
2019 (pag hari). Admin OPD melakukan input data tugas tersebut pada
tanggal 5 April 2019 dengan memilik lokasi tugas di Pelayanan
Pendidikan Kecamatan Senduro, dan memilih presensi masuk sebagai
jenis presensi yang dipindahkan. Sehingga pada tanggal 6 April 2019
pegawai atas nama. Ar:is Prakasa harus melakukan presensi masuk di
Kantor Pelayanan Pendidikan Kecamatan Senduro dan presensi pulang
tetap di lokasi ke{a asateya, yaitu di UPf SMPN 1 Senduro.

Apabila pegawai ditugaskan ke lokasi yang belum ada pada pilihan, maka
admin OPD bisa memasukkan secara manual lokasi tugasnya dengan cara
tetap mengosongkan "Pilih l,okasi Presensi' lalu mengetikkan keterangan
lokasi di bawahnya yang meliputi Nama L,okasi, Latitude Lokasi, longitude
Lokasi, dan Radius Lokasi.

B. Dinas Luar

Dengan penambahan fitur Dinas Luar ini, pegawai yang melakukan
dinas luar harus melakukan presensi pada lokasi tujuan dinas. Apabila
pegawai tidak melakukan presensi pada lokasi tujuan, presensi akan direkap
sebagai TK (Tanpa Keterangan). Pegawai yang melaksanakan Dinas Luar cukup
melakukan presensi I kali selama waktu pelaksanaan dinas. Jadi misal

AnE mrnsl A,l rY nor}4 
-

!!Er

L-lr!b

!=9_

r.oau rt.o s..4.. o r@, s..'a^

ttrJ'Y llArPEro€o(^x lfn ra^fir sErolFo

L-r---,...-Eiqltr-n-i-

-lrE-!rb-it

E4

@

EEIT
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seorang pegawai melakukar dinas luar ke jakarta selama 3 hari, maka pegawai
cukup melakukan presensi dinas di Jakarta. pada hari pertama, kedua, atau
hari terakhirnya.

Agar pegawai yang melalsanakan dinas luar bisa melakukan presensi
di lokasi tujuan dinas, maka admin SiPERLU OPD harus memasukkan data
dinas luar tersebut di halaman admin SiPERLU dengan cara berikut :

1. Klik menu Si?ERLU pada SiMAK admin OPD.
2. Pilih menu Dinas Luar (DL) pada pilihan menu di samping kiri.
3. Klik Tambah.
4. Masukkan NIP yang akan ditugaskan dan akan melakukan presensi di

lokasi tugas.
5. kngkapi data yang diminta, la-lu klik Simpan.

Apabila pegawai ditugaskan ke lokasi yang belum ada pada pilihan, maka
admin OPD bisa memasukkan secara manual lokasi tugasnya dengan cara
tetap mengosongkan *Pilih Lokasi Presensi' Ialu mengetikkan keterangan
lokasi di bawahnya yang meliputi Nama Lokasi, L,atitude l,okasi, longitude
Lokasi, dan Radius lokasi.

C. Pengecekan Foto Pegawai

Pengecekan foto pegawai dipakai untuk mencocokkan wajah pegawai
pada foto sellie pegawai pada saat melakukan presensi. Apabila diketahui foto
selfie adalah wajah I orang yang berbeda, admin OPD dan/atau admin BKD
bisa melakukan pembatalan presensi dari pegawai tersebut. Sehingga presensi
menjadi TK (Tanpa Keterangan).

Untuk menggunakan fitur ini, ada 2 macam pilihan yang dapat
digunakan, yaitu :

r+q iiirxrri ra wirno+u

Ol-L;

--E L.b

!!?-E="

oedrr.it

r&rh4,r..,e..+Jd nM lx.d o.- p-cri pt 't*r-.r-
iCr.dh S,rr!^lr-Prd

l@

r
@

hr-i.!!.lrtlF.l!...1
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a. Pengecekan Foto Harian OPD
Pengecekan foto harian OPD dipakai untuk mengecek foto seluruh pegawai
dairm satu OPD pada tanggal tertentu.
l. Pilih menu Pengecekan Foto Harian OPD.
2. Pilih tanggal yang akan di cek.
3. Pilih unit keq'a yang akan di cek.
4. Kemudian klik Proses.

Apabila foto selfie yang tampil tidak sesuai dengan wajah pegawai, maka
presensi tersebut dapat dibatalkan dengan klik tolmol silang (x) pada kolom
aksi. Setelah tombol (x) ini diklik, presensi pegawai dianggap batal dan
presensi akan direkap sebagai TK (Tanpa Keterangan).

b. Pengecekan Foto Periode ASN
Pengecekan foto periode ASN digunakan untuk mengecek foto sellie
kehadiran ASN dalam renggang waktu tertentu (maksimal 3l hari).
1. Hlih menu Pengecekan Foto Periode ASN.
2. Pilih rentang tanggal pengecekan.
3. Masukkan NlPyangakan dicek.
4. Kemudian klik Proses.

5. Setelah diklik proses akan muncul tampilan pengecekan foto seperli di
bawah ini. Klik tanda (x) pada kolom aksi untuk membatalkan presensi
pegawai apabila ditemukan foto selfie tidak sesuai dengan wajah pegawai.

r

0@t at
@r

=t -_

C.& Fqro H.ri.n ASN

PELAYANAN PEITTXTXXAN XECAIIATAN SINDT'NO

--
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Pengisian aktivitas harian merupakan fitur baru yang disediakan pada
aplikasi SiPERLU v3.0. Pada bab ini akan dljelaskan menu-menu admin terkait
aktivitas harian ASN. Untuk mengakses halaman admin aktivitas harian, pilih
menu Aktivitas Harian pada halaman awal SiMAK. Pengaturan aldivitas pada
halaman admin ini digunakan untuk mengatur parameter-parameter yang
diperlukan supaya ASN bisa melakukan pengisian aktivitas harian melalui
perangkat android masing-masing.

cek Fob H.rbn ASl{

@ tat

PIIAYAT{AN PCNDIDIXAN I(FCAMATAN SENOT.IRO

--

Adrnhisrr.tor ArEa - PILAYAIIAN pCNDIDIKAN XCCAMATAN SENDT RO

l"hi &illiri X0D6qawaian XPP Soidulo.

ary[.t

PEIAYAI{AI{ PO{DIDITAN TECAIIATAII SC'{DI,RO EI

BAB III
PENGATURAN AKTIVITAS (HALAMAN ADMIN)
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Tampilan dibawah ini adalah halaman awal dari menu Akti'ritas Harian.

Terdapat beberapa sub menu pada aktivitas harian, yaitu :

a. Data Pejabat Penilai.
b. Rekap Aktivitas Harian OPD.
c. Rekap Aktivitas ASN.
d. Aktivitas manual.

A. Data Pejabat Penilai

Sebelum ASN bisa memasukkan aktivitas pada perangkat android
masing-masing, harus dipastikan ASN tersebut telah memiliki pejabat penilai
yang akan menilai aktivitasnya. Untuk melihat dan mengganti pejabat penilai
ASN, admin kepegawaian bisa melal<ukannya dengan cara memilih sub menu
Data Pejabat Penilai pada menu Alrtivitas Harian di halaman SiMAK admin
OPD.

PTLAVANAN PTNOIDII(AN XECAMAIAN SENOURO I

l. Masukkan NIP jika hanya ingin melihat atau mengganti Pejabat Penilai dari
seorang ASN saja.

2. Kosongkan kolom NIP dan pilih unit kerja jika ingrn melihat data pejabat
penilai dari semua ASN pada unit keda dipilih.

3. Pilih sEtusyang akan dilihat.
4. Kemudian klik Cari.
5. Dari daftar yang tampil, klik tombol pada kolom aksi untuk melakukan

penggantian pejabat penilai.

Aldi/iB Harbn

S€lam.t Dst ng

PCLAYANAN PENDIDIKAN Xf,CAMATAN SENTX'RO

--
h-r,.'ir.r.*lt''l*.5d.!!cle6.Ar.dbDF€uY^

irl,&[Fffil$

D& Airb.r B.riLi
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Masukkan NIP Pejabat Penilai dan NIP Atasan Pejabat Penilai lalu klik Cari.

6. Periksa kembali nama pejabat yang muncul pada halaman seperti gambar
diatas, apabila sudah sesuai klik tombol Simpan.

B. Rekap Aktivitas Harian OPD

Rekap aktivitas harian OPD digunakan untuk melihat aktivitas dari
semua ASN pada satu unit keqja pada tanggal tertentu. Klik Rekap Aktivitas
Harian OPD pada halaman admin Aktivitas Harian.

Pilih tanggal dan unit kerja yang akan dilihat rekap aktivitas hariannya
kemudian klik Cari.

Dab Fehb.r F.rili

lElIlEIre
M.nu Edit

h.PL.F|d'*

PEIYANAN PCIOIDITAT{ ECAIIAIIN SEIIDT'RO

--

O.r. P+b.r P.niLi

@

dlcl!..'aneql.,E5s

Dat t.i$.r ttnil.i

PELAYAI,IAN PENTXUXAN XCCAMATAN SENDT RO

--

Rckrp AIr;i6 H.rid SXPD

@E

PELAYANAN PCNDIDIXAN IGCAMATAN gENDURO

Irrt Atr..n P.Fb.i ttniLi
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Akan tampil data pegawai pada tanggal dan unit kerja yang dipilih seperti
gambar di atas. Pada kolom status dapat dilihat bahwa pada tanggal tersebut
ada pegawai yang mengisi aktirritas harian (Ada) dan pegawai yang tidak
mengisi aktivitas harian (Tidak Ada). Untuk melihat rincian aktivitas pegawai,
klik tombol yang ada di kolom Aksi dan akan tampil rincian kegiatan seperti
gambar di bawah ini.

Pada rincian tersebut terdapat kolom status yang merupakan status aktivitas
yang dimasukkan oleh masing-masing pegawai.
Terdapat beberapa jenis status aktivitas, yaitu :

a. In Progress.
b. Status ini memiliki arti bahwa aktivitas tersebut sedang dilakukan oleh

pegawai dan masih belum selesai.
c. Menunggu Persetujuan.
d. Status menunggu persetujuan mempunyai arti bahwa aktivitas tersebut

sudah selesai dilakukan oleh pegawai dan masih menunggu persetujuan
pejabat penilai. Perlu diperhatikan bahwa rtatur menunggu per:etuJuan
yang tldak dl:etuJui pada H+2 darl keglatan akan berubah menJadl
dltol,ak apablla tldak segera dtntlat oleh peJabat penilal.

e. Sebagai contoh pegawai A memasukkan aktivitas X pada tanggal 4 April
2019 dan status aktivitasnya adalah menunggu persetujuan. Maka pejabat
penilai memilikii waktu 2 hari untuk melakukan penilaian pada aktivitas
tersebut, yaitu pada tanggal 4 dan 5 April 2019. Status akan otomatis
berubah menjadi ditolak pada tanggal 6 April 2019 jika aktivitas tersebut
tidak dinilai oleh pejabat penilai.

f. Diterima.
g. Aktivitas dengan status diterima adalah aktivitas yang sudah disetujui oleh

pejabat penilai.

Rekap Akrivita Harian SKPO

tiLrt r c, !$ mb h&r ,Gd{s 4 se ,rsir 6 Lfl$rr!4rlsl4k,'rF.r.E re.{.!

Fdoc.tr si un ir- fr

4

KECAMATAN SENDURO
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h ht-- r-.- ht- .FE

ful4Alrernjr.3(!o
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BXIS PEiDUC|ll . PA.(YlMlr PEl{XX(r,t (EC.{a rlll Sel.OfO - tfl lLr I Sl{llRO
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h. Ditolak
i. Aktivitas dengan status ditolak adalah aktivitas yang tidak disetujui oleh

pejabat penilai.

C. Rekap Aktivitas ASN

Rekap aktivitas ASN digunakan untuk melihat aktirritas ASN pada
rentang periode tertentu (maksimal 7 hari).
Klik menu Rekap Aktivitas ASN di pilihan menu samping kiri, lalu pilih rentang
tanggal, masukkan NIP, lalu klik Cari.

D. Aktivitas Manual

Aktivitas manual digunakan untuk mengusulkan ASN agar bisa
melakukan input aktivitas secara manual melalui halaman SiMAK. Hal ini
diperlukan sebagai alat bagi ASN yang mengalami kendala teknis pada
perangkat android nya sehingga tidak bisa melakukan input aktivitas secara
realtime. Usulan aktivitas manual adalah maksimal hari kemarin. Sebagai
contoh misal pegawai A pada tanggal 4 April 2019 tidak bisa melakukan input
aktivitas secara realtime karena perangkat androidnya rusak. Maka usulan
aktivitas manualnya paling lambat harus dilakukan pada tanggal 5 April 2019.
Usulan sudah tidak bisa dilakukan pada tanggal 6 April 2019.

Untuk melakukan
berikut :

usulan ini, langkah-langkahnya adalah sebagai

R.Iap Altivir.s Haian ASN

@

nrs Earrrri . rs-drrar rfto.xs Eclnrx| 3.|crto, lPr rrir I sGno

uli,.NbsE^i,ri,o,F*,qEne|.6*E$.1

PEI.AYANAN PTNOIDIXAN (ECAIIATAN SENDI'RO

--

PELAYANAN PENDIDII(AN XECAI{ATAN STNOI'RO
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1. Pilih menu Aktivitas Manual pada sidebar di sebelah kiri.

Klik Tambah.

2. Masukkan NIP, kemudian klik Cari.

3. Masukkan data yang diminta lalu klik Simpan!

4. Pada gambar di atas dapat dilihat status pengajuan masih Menunggu
Persetujuan. Apabila status sudah disetujui, maka pegawai bisa melakukan
input aktivitas secara manual melalui halaman SiMAK ASN (akan dibahas
lebih lanjut pada BAB V).

PELAYANAN PCNOIDI(AN TECAIIATAN S€N]X'RO

@

6,!ara,t

01,o.{!1,

,t r.te d..i-.. *rrs
:oqft. nr.t-k-P,

PELAYAI{AN PIND|DITAN XICATIATAN SENDURO

-I
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PELAYANAN PINDIDIKAN KECAMATAN SENDURO EE
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BAB IV
SiPERLU V3.O (APLTKAST ANDROTD)

Untuk bisa memakai fitur baru pada SiPERLU maka ASN diwajibkan
untuk memasang SiPERLU pada perangkat android masing-masing dengan
download secara laagsung dari Play Store. Harap dipastikan bahwa aplikasi
SiPERLU yang didownload adalah versi 3.0.

Perlu diperhatikan juga bahwa untuk bisa menggunakan aplikasi
SiPERLU v3.0, pengrturan tanggEl dan ssktu otomatfu pada perarrgtlat
androld harus dlnyalakan. Apabila pengaturan ini tidak dialrtifkan maka
aplikasi akan memberikan peringatan dan tidak bisa digunakan.

Buka aplikasi SiPERLU yang sudah dipasang pada perangkat android
masing-masing pegawai, dan Izlnken lornua permlntaan porlzlnan aplikasi
yang muncul sebelum masuk ke halaman login. Setelah semua perizinan
diizinkan, akan tampil halaman login seperti berikut :

stsTIi\t I \ r()RIltAst
t'R[:s[:\st I,t,vAJA\(;

rs

Masukkan usernarne dan password sesuai dengan login SiMAK masing-
masing kemudian klik tombol LOGIN. Perlu diperhatikan bahwa login pertama
ini akan langsung mengunci IMEI perangkat sehingga pegawai tidak bisa login
di perangkat lain. Apabila di kemudian hari pegawai akan berpindah
perangkat, maka pegawai harus melakukan permohonan pergantian perangkat
melalui admin OPD masing-masing.
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Setelah login berhasil maka akan tampil halaman utama dari aplikasi
SiPERLU versi 3.0 seperti gambar di atas.

Dari gambar tersebut data dilihat ada 5 menu utama yaitu
a. Presensi.
b. History Presensi.
c. Aktirritas Harian.
d. History Aktivitas Harian.
e. Tag Lokasi Rumah.

Presensi s€sual dc.gan iam re4a. drl.ngk.pl
d€ogar folo pcgowo &n d afuran s.cala onlinc

Melrhat rtwayal presensi s€cara reahme

AktMirr hadrn alcrr! odkE dapel dlblq,t€n
md.tl rp t sl

flan

\

Tag Lokasi Rum

Iag lolasi rurhrh

t:1

isto

I

History

lnA,:--.

= SiPERLU

Presensi

t
]

Melihat riwayat aktivilas had€n sacah ontina

. th
Itl.

Untuk bisa menggunakan aplikasi ini pastikan bahwa pengaturan
lokasi sudah dinyalakan dan diatur pada mode akurasi tinggi.
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A. Presensi

Menu presensi digunalan oleh pegawai untuk melakukan presensi. Yang
berbeda pada SiPERLU versi 3.0 ini adalah penambahan frtur foto selfie dan
penentuan mood ke{a pegawai pada hari tersebut. Untuk melakukan presensi,
klik menu presensi pada halaman utama aplikasi.

Apabila pegawai sudah berada pada lokasi dan waktu presensi yang sesuai,
maka tombol foto yang berada diatas tanggal dan jam sudah bisa berfungsi
untuk melakukan foto sellie. Klik tombol kamera warna hitam yang berada di
atas dan akan membuka aplikasi kamera.

ll6-Aer-20l 9, t 0:3/t:27

Waktu oresensiMasul Walru Presensi Pulanq

6.00-12.00 tz00-t7.00

Lolasr Presensr Masuk

UPT SMPI{ I SENDURO

Lokesl Pr€senc r P!|aflg

UPT SMPII I SEI{DT'RO

Jorol Ardd l(e Lolos' Pr.s6lri

ta,l ln

OGApr-2019, 1e35:50
Wakr! Presensr i.lassk Wakru Pres€nsr Pulang

6-00-12.00 12.00-17.00

Lokasi Pres.nsi Mas'rk

UPT SMPN I SEHDI,RO

Lokasr Presensi Pulang

UPT SMPN 1 SENIX'RO

Jirrl Alni r. LolGiiPl.ieNl

Ard. Sllddi Di L.lo.i Pr...i3i

e Halaman Presensi I e Halaman Presensi

\
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Pastikan wqlah berada pada frame kamera lalu tekan tombol shoot kamera.
Setelah itu akan tampil pilihan OK atau ulang proses foto. Klik OK apabila foto
sudah sesuai. Perhatianl Untuk bisa menggunakan fitur ini dengan maksimal,
harap untuk tidak menginstal aplikasi kamera lain (contoh camera 360 dll) dan
grnakan aplikasi kamera bawaan dari perangkat. Setelah melakukan foto
selfie, geser layar sampai bagian bawah lalu klik tombol MASUK. Dan harap
tunggu sampai tampil notifikasi Presensi masuk berhasil.

Pada saat presensi pulang kerja, pegawai harus memilih mood keq'a pegawai
pada hari tersebut. Memilih mood kerja dapat dilakukan dengan memilih icon
pisang yang mewakili mood keq'a pegawai dengan kode sebagai berikut :

Icon l,okasi pada
aplikasi Makna (mood keq'a pegawai)

i
Paling kiri Sangat tidak senang

.ri" Nomor 2 dari kiri Tidak senang

Tengah Biasa

,1)r"{
t$,

Nomor 2 dari
kanan Senang

.tr Paling kanan Sangat Senang

lrilo

Presensi masuk Berhasil

OK

Anda Sudah Di Lokasi Presensi

MASUK

+

Go

UPT SMP{ T SEIDURO

Lolasl Pres€ns' Prlaog

UFT SMPI{ 1 SENDURO

i,i3, Alda fi( L.$i Prsen5

(. Halaman Presensi

a
l-t

5 {EMaaLr PI
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Gambar di atas adalah tampilan aplikasi pada saat akan melakukan
presensi pulang. Sebelum melakukan presensi pulang, pastikan pegawai sudah
melakukan foto selfie dan memilih mood keda yang sesuai. Kemudian klik
tombol PULANG yang berada di paling bawah layar. Tunggu sampai noifikasi
Presensi Pulang Berhasil untuk memastikan bahwa presensi pulang sudah
tersimpan.

Pada SiPERLU versi 3.0 ini pegawai yang melaksanakan Dinas Luar (DL)
harus melakukan presensi pada lokasi dinas yang dituju. Presensi hanya
dilakukan 1 kali selama periode Dinas Luar. Sebagai contoh pegawai yang
ditugaskan untuk dinas luar ke jakarta mulai tanggal 1 sampai dengan 4 April
2019 harus melakukan presensi dinas 1 kali di rentang tanggal dinas tersebut.
Presensi bisa dilakukan pada tanggal 1, 2, 3 ataupun 4 April 2019.

0GApr-2019, 12:2*00

Waktu Prcsensi Masul l{aklu Presensi Pulang

6.1rG12.00 12.00-17.00

Lokasr PresensrMasuk

P€LAYA||AII PEXDIO|XA XECAIIATAI{ SEND

Iokasr Presens i Pulanq

UPT SMPTI 1 SE{DUTO

Jrrt Ard. x. Lolrs' Pr.rosl

Arda $ddl0i Lolori Pr.rsrd

8.e.im.ni ood Andt Hd lr{ ?i(}(r
LokasiArda

a
r?

+

5 KEMBALI
IEIII PULA}IG



23

Tampilan halaman presensi pada saat pegawai melakukan dinas luar
dapat dilihat seperti gambar di bawah ini.

Pada pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani, ASN yang ikut serta sebagai
peserta senarn harus melakukan presensi senam sebanyak 2 kali, yaitu pada
saat datang senam dan pulang senam. Peserta senarn yang hanya melakukan
salah satu dari 2 presensi tersebut akan dianggap tidak mengikuti senarn
(tidak presensi masuk ke{a). Tampilan presensi pada saat senam dapat dilihat
seperti gambar dibawah ini.

06-Apr-2019, 12i02i39

Lokasi Dinas

SURABAYA

Jarak Anda Xe Lolasr Presensi

102,8 Km

+ Halaman Presensi

lJ6-A9r-2O19, 16129129

!i.OO-6.OO 6.(,0-6.3{l 'l3.3O.l7.OO

STADIO'I 
'EMEFI'

Lok.s' Pr.r!6r' P!r.n'l
A/TDAX TEPEGAWATAN OAEiAI'

And. Eddi d lot .l F..a.!.|
B.cdtuE Moorl Ar.l. H.d rnl ?e{}4tr

+

<- Halaman Presensi
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B. History Presensi

History Fresensi digunakan untuk melihat rekap presensi masing-masing
pegawai pada rentang waktu yang dipilih (maksimal 31 hari).
Klik menu History Presensi pada halaman utama.
Pilih tanggal awal dan tanggal akhir presensi yang akan dilihat, kemudian klik
oK.

C. Aktivitas Harian

Menu aktivitas harian dipakai untuk memasukkan kegiatan / aktivitas
harian pegawai secara realtime melalui aplikasi. Untuk bisa menggunakan fitur
ini, pastikan pegawai sudah memilih pejabat penilai aktivitas yang akan
dimasukkan di aplikasi. Pengaturan dan penggantian pejabat penilai hanya
bisa dilakukan melalui admin kepegawaian OPD masing-masing. Pengisian
aktMtas ini hanya bisa dilakukan pada jam ke{a, yang artinya pegawai hanya
bisa melakukan pengisian aktivitas setelah melakukan presensi masuk dan
sebelum melakukan presensi pulang.

Klik aktivitas harian untuk memasukkan aktivitas harian pegawai. Pada
halaman ini juga bisa dipakai untuk methat aktivitas yang telah dilakukan
pada hari yang sama.

ANIS PRAXASA ADI $'AROANA
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Klik tombol pensil untuk memulai aktivitas baru. Maka akan tampil halaman
seperti gambar di bawah ini. Pilih tupoksi yang sesuai dengan aktivitas yang
akan dilakukan kemudian ketikkan uraian aktivitasnya (maksimal 200
karakter). Setelah semua diisi, klik Simpan Aktivitas.

Tunggu sampai info Penambahan Aktivitas Baru Berhasil. Dengan munculnya
info ini maka aktivitas pegawai sudah berhasil disimpan dengan waktu mulai
sesuai dengan jam server pada saat aktivitas ini disimpan. Durasi altivitas
akan dihitung sejak jam mulai aktivitas ini dan akan diakhiri pada saat
pegawai memasukkan hasil aktivitas. Selama aktivitas belum diakhiri, maka
status alrtiv'itas adalah in progress.

Untuk memasukkan hasil aktivitas dan mengakhiri aktivitas, klik
kembali menu aktivitas harian, lali klik aktivitas harian yang akan diakhiri.
Ak:rn muncul tampilan untuk mengisikan hasil aktivitas. Ketikkan hasil
aktivitas pegawai, kemudian klik Akhiri Aktivitas.

Penambahan AktavIas garu

Berhasil

OX

lnfo

Mengikuti rapat sosialisasi siperlu
diBKD.

Sesuaitupoksr

i:E: I I 1:A i I

Tambah Catatan
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Tunggu sampai tampil info Berhasil Mengakhiri Kegiatan. Jam selesai kegiatan
akan otomatis tersimpan dan penghitungan durasi kegiatan juga akan berhenti
pada jam selesai.

Setelah kegiatan diakhiri, maka status kegiatan akan berubah menjadi
Menungu Persetujuan. Status ini alan berubah menjadi diterima apabila
aktivitas yang dilakukan pegawai sudah disetujui oleh pejabat penilai dan akan
berubah menjadi ditolak apabila aktivitas tersebut ditolak oleh pejabat penilai.
Status menunggu persetuJuan yang sempai 2 hart ttdak dltetuJui oleh
peJabat penllal akan otomatls berubah menJadl ditolak.

Setelah aktivitas diakhiri, maka klik tombol pensil lagi untuk memulai
aktivitas baru. Durasi alrtivitas baru akan dihitung mulai awa-l lagi pada saat
alrtivitas dimulai. Sebelum melakukan presensi pulang pastikan semua
aktivitas sudah diisikan hasilnya dan diakhiri. Kalau aktivitas belum selesai
dan akan dilanjutkan keesokan harinya, maka hasil aktivitas dapat diisi
dengan sejauh m€rna progress pengerjaannya. Aktivitas yang tidak diakhiri
akan otomatis di tutup oleh sistem pada keesokan harinya dengan jam selesai
sama dengan jam mulai darr durasi 0 menit.

lnfo

Berhasil Mengakhiri Kegialan

OX

Hasil Altivttas Harian

Mengerti dan siap meneruskan
hasilsosialisasi ke semua ASN di
Lingkungan SMPN 1 Senduro.l

I : a i' I r . i'E jr i: l

Akhiri Attivita6 Hariafi
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D. History Aktivitas Har-ian

Pada menu ini pegawai bisa melihat riwayat aktivitas harian yang telah
dilakukan pada rentang waktu yang dipilih (maksimal 7 hari). Klik menu
History Aktivitas Harian lalu pilih tanggal awal dan tanggal akhir aktivitas yang
alan dilihat.

E. Tag Lokasi Rumah

Menu Tag Lokasi Rumah digunakan untuk menyimpan titik koordinat
lokasi rumah pada sistem, yang ke depannya bisa digunakan untuk mengukur
jarak lokasi rumah ke lokasi keg'a. Data ini hanya akan digunakan untuk
layanan kepegawaian. Untuk melalukan tag lokasi rumah, klik menu tag
lokasi rumah. Kemudian tunggu sampai titik koordinat muncul pada isian
l,atitude longitude. Setelah titik koordinat muncul, klik simpan dan tunggu
sampai tampil info penyimpanan berhasil.
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BAB V
AKTIVITAS HAzuAN (HALAMAN ASN)

P.rron lA't - ARIS PRAI(ASA ADl WARDANA

Hai ARIS PRAIOSA AOi WPNDA A,

trysa-I,
--

EmploF S.ff S.n lG!

AldniB H.ri.i

-

Selanat D.tang

Employee Self Service

--

Dengan menggunakan SiPERLU versi 3.0 setiap ASN diwajibkan untuk
menuliskan aktivitas harian melalui aplikasi. Untuk mempermudah akses
terhadap aplikasi aktivitas harian ini maka disediakan juga menu pada login
SiMAK masing-masing ASN. Untuk mengakses menu ini, ASN bisa langsung
memilih menu Aktivitas Harian pada halaman utama SiMAK setelah login
menggunakan akun masing-masin g.

Pada halaman Aktivitas Harian terdapat beberapa sub menu yang bisa
diakses yaitu :

a. Data Pejabat Penilai.
b. Rekap Aktiuitas.
c. Persetujuan Aktivitas.
d. Aktivitas Manual.
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B. Rekap Aktivitas

Masukkan tanggal awal dan tanggal akhir periode aktivitas, kemudian pilih
status aktivitas yang akan dilihat lalu klik Cari!

o.r. g.i.h.t P.rihi

D.ti P.Fb.t P.nilai

utbr on rrrsoorsi-r€AMrrtlooi<aE.A[AE ojm- L7r rri., lanoJio

Dt At ...r F.Fhaf Fanabl
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Employee Self Service
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R.bp Aldvirrr ikio

Employee Self Service EE

A. Data Pejabat Penilai

Data Pejabat Penilai digunakan ASN untuk mengetahui data pejabat
yang akan menilai aktivitas hariannya. Untuk mengakses halaman ini, klik sub
menu Data Pejabat Penilai pada sisi kiri.

Pastikan pejabat penilai masing-masing ASN sudah sesuai. ASN yang belum
memiliki pejabat penilai tidak akan bisa menuliskan aktivitas harian melalui
aplikasi yang sudah dipasang pada perangkat androidnya. Apabila data pejabat
penilai salah / tidak sesuai, segera hubungi admin SiMAK OPD untuk
melakukan perubahan data pejabat penilai.

Rekap aktivitas digunakan untuk melihat aktivitas yang sudah
dituliskan masing-masing ASN dalam rentang waktu dipilih (maksimal 7 hari).
Klik sub menu Rekap Aktivitas pada sisi sebelah kiri.
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C. Persetujuan Aktivitas

Persetujuan aktivitas digunakan oleh pejabat penilai untuk menyetujui
atau menolak aktivitas harian yang sudah dimasukkan oleh ASN. Menu
persetujuan hanya akan muncul pada login pejabat penilai. Untuk melakukan
penilaian terhadap aktivitas harian ASN, klik sub menu Persetujuan Aktivitas
pada sisi sebelah kiri. Periode aktivitas al<an terisi otomatis dengan tanggal
kemarin dan tanggal hari ini. Periode ini bisa diganti sesuai kebutuhan dengan
mal<simal periode dipilih adalah 7 hari. Kemudian klik Cari!

Klik tombol aksi untuk melihat aktivitas ASN yan akan dinilai
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Klik tanda centang untuk menyutui aktivitas dan klik tanda silang untuk
menolak aktivitas harian ASN.

D. Aktivitas Manual

Aktivitas manual dipakai untuk memasukkan aktivitas harian ASN yang
mengalami kendala pada saat memasukkan aktivitasnya melalui perangkat
androidnya. Sebelum melakukan input aktivitas manual, ASN terlebih dahulu
harus meugajukan permohonan pengisian aktiviEs manual melalui admin
SiMAK OPD (sebelumnya sudah dijelaskan pada BAB III modul ini), dan
kemudian memastikan admin BKD sudah menyetujui permohonan input
aktivitas manual yang diajukan.

Pengisian aktivitas secara manual hanya diijinkan dalam tenggang
wakru hari ini dan kemarin. Untuk aktivitas 2 hari yang lalu sudah tidak dapat
dimasukkan melalui menu aktivitas manual ini. Oleh karena itu, apabila ada
pegawai mengalami kendala saat mengisikan aktivitas harian melalui
perangkat androidnya, pastikan untuk segera mengajukan permohonan
pengisian al-tivitas harian secara manual karena batas waktu yang telah
ditentukan tersebut.

Klik sub menu Aktivitas Manual untuk memasukkan aktivitas harian
secara manual.

Kemudian pilih tanggal aktivitas yang akan dimasukkan. Apabila pilihan
tanggal belum muncul, berarti belum ada pengajuan permohonan akti\.itas
manual atau pengajuan aktivitas manual belum disetujui oleh admin BKD.
Hubungi admin SiMAK OPD untuk memastikan status pengajuan permohonan
pengisian aktivitas manual.

Apabila tanggal sudah muncul dan bisa dipilih seperti gambar diatas, maka
pilih tanggal aktivitas yang akan dimasukkan secara muaual, lalu klik Tambah
Aktivitas.

Akrivie Mrnual

-

Employa. Selt S.rvi.. EI

Piin ta99.l .tti!,tL. y-9 &n.tm&lt n

Employee S€lf Service

--

,l[h lr.99i .tdvlE FE &. diDr&..r



32

!E,rt!.fu r!.raa @l!aa E-llrra dD

Altivits M.rx€l

I
Lqn t*/r1t2ot;x1@,

0.b llE !6!aE !!L! tc&Glr b -u !|I

Isikan aktivitas harian yang dilakukan pada tanggal dipilih kemudian klik
Simpan.
Ulangi langkah tersebut sampai aktivitas yang dilakukan selama satu hari
dalam tanggal tersebut selesai diinput semua.

Bagi ASN yang lokasi keq'anya tidak terjangkau jaringan internet dan
presensinya menggunakan presensi manual, maka pengisian aktivitas manual
akan otomatis bisa digunakan tanpa melalui pengajuan terlebih dahulu.
Tanggal pengisian yang bisa dipilih adalah tanggal hari ini dan tanggal kemarin
saja.
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 99 TAHUN2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 50 TAHUN 2018

SURAT KETERANGAN
NOMOR | ...... / ...... / .......

Yang bertandatangan dibawah ini:
a. Nama :

b. Jabatan :

dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama/NIP
b. Pangkat/Gol. Ruang
c. Jabatan
d. Maksud tidak melakukan verifikasi aktivitas kery'a

terhadap Sdr. Nama/NIP..... pada hari .... tanggal ... Bulan ... tahun.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

a.n. BUPATI LUMAJANG
NAMA JABATAN PIMPINAN

PERANCKAT DAERAH

NAMA JELAS
NIP.

ANG

HAQ, M.ML.

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH


