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1. Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian  

Sistem Informasi Manajemen ASN Kota Pasuruan merupakan sebuah sistem yang 

digunakan untuk proses penyimpanan dan pengolahan data-data kepegawaian. Sistem ini 

digunakan untuk mendukung operasional bagian kepegawaian dimana dengan sistem ini 

dapat menghasilkan berbagai laporan tentang kepegawaian dengan cepat.  

SIMASKOT ini dapat digunakan juga oleh para eksekutif dalam analisis data 

kepegawaian untuk mengambil keputusan di bidang kepegawaian, misalnya melihat track 

record pegawai yang dipromosikan menduduki jabatan tertentu. 

SIMASKOT merupakan aplikasi berbasis web, sehingga memudahkan instalasi 

karena hanya dilakukan di sisi server, dan user dapat langsung mengakses SIMASKOT 

melalui browser.  

 

2. Tujuan 

Panduan penggunaan sistem berfungsi untuk membantu user (Eksekutif) untuk 

menggunakan aplikasi SIMASKOT baik untuk administrasi sistem maupun penggunaan 

menu-menu yang disediakan sistem. 

Buku manual ini sudah kami susun secara runtut dan semudah mungkin agar 

nantinya semua level user dapat juga dengan mudah memahami baik secara teknis 

maupun secara alur proses dalam aplikasi karena kami mengedepankan aspek 

keramahan dan kemudahan (user friendly) terhadap semua user. 

 

3. Menjalankan Aplikasi 

Untuk bisa mengakses aplikasi SIMASKOT user dapat menggunakan beberapa aplikasi 

perambah pada umumnya seperti Mozilla Firefox, Google Chrome dengan mengakses 

alamat aplikasi saat ini di : https://simaskot.pasuruankota.go.id/login. 

 

3.1 Login 

Login diperlukan setiap operator untuk menggunakan sistem. Tanpa login, 

operator tidak bisa memasuki sistem. Setiap operator akan mempunyai  user 

dan password sehingga dapat mempermudah untuk melakukan pelacakan 

operator yang memodifikasi suatu data. 

 Setiap aplikasi SIMASKOT dijalankan maka akan langsung tampil form login 

seperti tampak pada Gambar di bawah. 



Sistem Informasi manajemen ASN Kota Pasuruan Online 

 

4  

 Pada field Username  isikan username dan password pada field password.  

 Kemudian tekan tombol Login untuk memasuki sistem.  

 
 

 
 

Gambar 1. Menu login aplikasi 

 

 

 

3.2 Logout 

Setelah Login berhasil maka akan tampil menu logout. Logout digunakan untuk 

keluar dari sistem. Setiap operator yang akan meninggalkan sistem harus 

logout dari sistem sebelum menutup aplikasi untuk menjaga keamanan sistem. 

Gambar 2. Menu logout aplikasi 
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Menu Utama 

Menu utama dari SIMASKOT meliputi Dashboard, Data Master, Pegawai, 

Proses Kepegawaian, Laporan dan Statistik serta Rekap. 

 
 

 
 

Gambar 3. Menu utama aplikasi 

 

3.4.  Dashboard  

Merupakan modul awal yang diperuntukan oleh pengguna saat berhasil login ke 

aplikasi, dimana menampilkan informasi/pengumuman tentang kepegawaian 

dan jumlah keseluruhan pegawai. 

 
Gambar 4. Menu Dashboard aplikasi 

 



Sistem Informasi manajemen ASN Kota Pasuruan Online 

 

6  

3.5. Data Master 

Data Master adalah data yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan 

proses pada pengelolaan data sebuah sistem atau aplikasi. Bisa dikatakan 

bahwa data master merupakan data dasar sebagai data sumber yang mampu 

memberikan informasi tambahan mengenai proses pengelolaan data 

berikutnya yang akan dilakukan. 

Fungsi dari data master secara umum adalah seperti diatas namun secara 

gambaran sistem adalah untuk memudahkan user atau pengguna aplikasi 

untuk langsung dapat menggunakan data tersebut sebagai informasi untuk 

menginput, mengedit atau menghapus sebuah data 

Data master terdiri dari 4 (empat) layer yaitu : 

 
1. User login 

2. Modul dan Otoritas 

3. Komponen Kepegawaian 

4. Informasi 

 

3.5.1. User login 
User login digunakan untuk menambahkan user login baru untuk dapat 

akses ke aplikasi SIMASKOT ini. Di dalam tampilan menu user login 

terdapat fitur tambah user login sesuai dengan hak akses yang sudah ada di 

modul dan otoritas yang terdiri dari 8 (delapan) jenis yaitu : 

3.5.1.1. Bidang informasi pegawai 
Menampilkan daftar pegawai yang hak aksesnya di peruntukkan 

untuk user bidang informasi pegawai di badan kepegawaian 

daerah, lalu terdapat fitur tambah user. Kemudian di menu ini 

bisa edit dan hapus data dengan klik tombol action. 
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Gambar 5. Sub menu bidang informasi pegawai 

 

3.5.1.2. Operator OPD 

 
Sub menu ini menampilkan data user operator OPD dan juga 

bisa diolah oleh administrator utama. Fitur -  fitur yang ada di 

menu ini , tombol  untuk ubah user program dan tombol  

untuk menghapus. 

 

Gambar 6. Sub menu operator opd 

 

3.5.1.3. Pegawai 
 

Sub menu pegawai menampilkan daftar data user pegawai di 

pemerintahan kota pasuruan. Dan hak akses pegawai ini 

bertujuan untuk login pegawai ke aplikasi SIMASKOT ONLINE 

ini. 

 

Gambar 7. Sub menu pegawai 
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3.5.1.4. Super admin 

Sub menu berikutnya adalah menu yang menampilkan data 

user – user superadmin. Penjelasan untuk superadmin ini 

mempunyai hak akses penuh pada aplikasi SIMASKOT 

ONLINE ini, yang artinya dapat mengelola fitur – fitur yang ada 

ada di aplikasi SIMASKOT ONLINE. 

 

Gambar 8. Sub menu super admin 

 

 

3.5.1.5. Admin 

 
Untuk sub menu berikutnya adalah menu admin, dimana menu 

ini menampilkan daftar user – user yang di tunjuk sebagai 

admin utama. Lebih tepatnya adalah pegawai dari Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan dan didalam sub menu ini 

terdapat fitur tambah, edit dan hapus user 

 

 

Gambar 9. Sub menu admin 
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3.5.2. Modul dan otoritas 

Menu ini digunakan untuk menampilkan pengatuaran otoritas dan 

menu – menu yang bisa di akses oleh operator OPD dan 

Administrator. Namun untuk menu ini khusus di peruntukan admin 

utama saja yaitu Badan Kepegawaian Daerah karena menyangkut 

keamanan data dan akses khusus. Dari dalam menu ini sudah di 

tetapkan untuk hak akses mana saja yang dapat menampilkan 

modul – modul yang ada di Simaskot Online ini, berikut hak akses 

yang sudah di tetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah di bawah 

ini : 

- Bidang Informasi Pegawai 

- Operator OPD 

- Operator SKPD 

- Pegawai 

- Super Admin 

- Admin 

 

 

Gambar 10. Menu modul dan otoritas 

 

 

Kemudian cara untuk memilih akses modul yang ingin di tampilkan 

yaitu administrator hanya mencetang nama menu – menu yang 

sudah di sediakan oleh aplikasi, hanya di sesuaikan saja dengan 

hak akses nya. 
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Gambar 11. Contoh menu modul dan otoritas 

 

 
 

3.5.3.  Komponen Kepegawaian 
 

Komponen Kepegawaian merupakan sub menu dari data master 

yang disediakan oleh aplikasi dimana sub menu ini terdiri dari 

berbagai komponen pokok kepegawaian yang ada dimiana 

dibutuhkan oleh apalikasi untuk proses - proses kepegawaian lebih 

lanjut 

Sub menu Komponen Kepegawaian ini merupakan kewenangan 

dari pihak Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan dalam 

menambah, mengubah, dan menghapus yang hanya dimiliki oleh 

user administrator saja. 

Adapun komponen-komponen kepegawaian tersebut diantaranya : 

1. Satuan kerja 

2. Kedudukan 

3. Status Pegawai 

4. Jenis Pegawai 

5. Jabatan 

6. Golongan 

7. Gaji Pokok 

8. Eselon 

9. Pejabat Penetap 

10. Jenis Cuti 

11. Jenis Kenaikan Gaji 
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12. Jenis Kenaikan Pangkat 

13. Penghargaan 

14. Jenis Hukuman 

15. Tingkat Pendidikan 

16. SK KGB 

3.5.4. Informasi 

 
Sub menu dari data master yang terakhir adalah sebagai 

pengaturan informasi yang tampil di dashboard. Dan hanya bisa di 

akses oleh administrator saja, di menu ini admini dapat mengedit 

konten / isi informasi yang mau di sampaikan seperti pengumuman 

dan sebagainya.  

 

Gambar 12. Menu informasi 

 

 

3.6. Pegawai 

Data pegawai adalah menu paling mendasar dalam aplikasi Simaskot Online ini 

dimana menu ini memuat semua data dasar dan entitas masing-masing pegawai 

secara detil dan lengkap. 

Dalam menu pegawai ini  menampilkan data pegawai mulai dari status pegawai, 

NIP, nama lengkap, jenis kelamin, eselon, golongan dan juga satuan/unit kerja 

dimana pegawai tersebut berada  

 

3.6.1 Tambah Pegawai 

Untuk menambah data pegawai baru pada aplikasi bisa melelui menu Data 

Pegawai pada tombol   , selanjutnya silahkan isikan data atribut 
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atau identitas pegawai yang telah disediakan oleh sistem secara lengkap mulai 

dari NIP, gelar depan, nama lengkap, gelar belakang, tempat dan tanggal lahir 

sampai kolom terakhir yakni nama jabatan lengkap (jika diperlukan) kemudian 

tekan tombol  untuk menyimpannya. 

 

Jika proses perekaman data pegawai ke dalam sistem selesai, maka tampilan 

data pegawai akan tampak seperti dibawah ini : 

 

                           Gambar 13. Menu Data Pegawai 
 
 

3.6.2 Ubah Data Pegawai ( edit ) 

Untuk mengubah data pegawai bisa dengan menekan tombol   (ubah) pada 

menu data pegawai ini,  selanjutnya silahkan lakukan proses ubah data yang 

dimaksud melalui tombol   diakhiri  proses simpan. 

Ubah data pegawai terdiri dari 2 (dua) kategori data yaitu FIP 1 dan FIP 2, adapun 

FIP 1 berisi khusus data pribadi pegawai sedangkan FIP 2 berisi data riwayat 

jabatan pegawai yang bersangkutan, adapun tampilannya sebagai berikut : 
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Gambar 14. Menu FIP 01 

 

Untuk menu FIP 01 berisikan informasi data pribadi pegawai seperti pada 

gambar berikut ini : 

1. Identitas pegawai 

2. Informasi kontak 

3. Data keluarga 

4. Kelengkapan dokumen 

5. Penguasaan Bahasa 

6. Riwayat cerai 

7. Riwayat pekerjaan 

8. Keahlian  

9. Prestasi 

 

Masing – masing komponen ini dapat di olah user administrator, operator 

opd, dan pegawai. Berikut penjelasan komponen dari menu FIP 01 : 

 

3.6.2.1.  Identitas pegawai 

Menu ini menampilkan identitas pegawai mulai dari nip lama, nip baru, 

nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status 

pernikahan, suku bangsa, golongan darah, alamat, provinsi, 

kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT/RW, kode pos, satuan kerja, 

status pegawai, jenis pegawai, kedudukan, pangkat terakhir, TMT pangkat, 
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jabatan terakhir, TMT jabatan, eselon, TMT eselon, Pendidikan terakhir, 

tahun lulus. Setelah di edit dan diisi klik    untuk menyimpannya. 

 

 

Gambar 15. Identitas pegawai 

 

3.6.2.2. Informasi kontak 

   
Sub menu selanjutnya adalah menu informasi kontak yang menampilkan 

nomor telepon, email, facebook, twitter per pegawai, klik informasi kontak 

lalu isi dan klik icon  untuk menyimpannya.  

 

 

Gambar 16. Menu informasi kontak 
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3.6.2.3. Data keluarga 

Sub menu berikut nya adalah menampilkan isian data keluarga per 

pegawai yang berisikan suami/istri, anak kandung, anak tiri, anak angkat, 

orang tua ayah, orang tua ibu, mertua ayah, mertua ibu. Kemudian pilih 

centang ( dapat tunjangan dan masih hidup ), lalu upload juga foto per data 

keluarga, setelah itu klik tombol  untuk meyimpannya. Lalu untuk 

fitur tambah juga telah di sediakan di sub menu ini : 

 

 

Gambar 17. Sub menu data keluarga 

 

3.6.2.4. Kelengkapan Dokumen 

Sub menu kelengkapan dokumen di gunakan untuk mengupload foto profil, 

KTP, KPE, NPWP, TASPEN, dan BPJS. Klik kelengkapan dokumen 

kemudian klik tombol . Setelah itu isi kolom yang sudah disediakan 

dan upload file kelengkapan sesuai dengan apa yang ditambahkan. 

Kemudian terdapat fitur edit, hapus dan buka file ( untuk membuka upload 

file )  
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Gambar 18. Menu kelengkapan dokumen 

 

 

3.6.2.5. Penguasaan Bahasa 

 
Kemudian sub menu berikutnya adalah penguasaan bahasa. Menu ini 

diperuntukkan data pegawai yang memiliki kemampuan penguasaan 

bahasa, input di dalam menu ini jika ada pegawai yang memiliki 

kemampuan ini. Klik penguasaan bahasa, lalu klik tombol  

kemudian isi dan pilih kolom yang sudah di sediakan oleh aplikasi 

Simaskot Online ini. 

 

Gambar 19. Menu penguasaan bahasa 

Setelah mengisi data penguasaan bahasa, klik tombol  untuk 

menyimpannya. 
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3.6.2.6. Riwayat cerai 

Sub menu berikutnya adalah menu riwayat cerai yang digunakan untuk 

mencatat rekam data pegawai yang pernah melakukan perceraian dengan 

pasangannya. Klik Riwayat cerai , lalu klik tombol  kemudian isi 

kolom sesuai apa yang sudah di sediakan aplikasi Simaskot Online.  

 

Gambar 20. Menu Riwayat cerai 

 

Untuk kolom NO SK diisi nomor surat cerai, kolom TMT SK diisi tgl mulai 

cerai, kolom TANGGAL SK diisi tanggal pembuatan surat cerai, nama 

suami/istri, pekerjaan, centang jika pasangan sebagai pns, kemudian scan 

terlebih dahulu akta cerainya lalu upload di aplikasi Simaskot Online, 

setelah itu klik tombol  untuk menyimpannya. 

 

3.6.2.7. Riwayat pekerjaan 

Untuk sub menu berikutnya ada di dalam tombol lainnya yaitu Riwayat 

pekerjaan yang berfungsi sebagai rekam data pekerjaan (swasta) sebelum 

menjadi pns. Untuk menambah data klik tombol  untuk membuka 

form isian seperti di bawah ini : 
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Gambar 21. Riwayat pekerjaan 

 

Kemudian isi kolom sesuai dengan nama kolomnya dan klik tombol 

 untuk menyimpannya. 

 

3.6.2.8. Keahlian 

Kemudian untuk menu berikutnya adalah menu keahlian yang berfungsi 

untuk menambahkan data keahlian jika pegawai mempunyai keahlian 

khusus, seperti Teknik listrik , informatika, analis data dan sebagainya. 

Untuk menambahkan nya klik tombol  untuk membuka menu isian 

seperti di bawah ini : 

 

Gambar 22. Keahlian 

 

Setelah mengisi kolom yang sudah disediakan, klik tombol  untuk 

menyimpan hasil inputan. 
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3.6.2.9. Prestasi 

Sub menu selanjutnya adalah sub menu prestasi yang menampilkan 

Riwayat prestasi pegawai, jika pegawai yang bersangkutan pernah 

mengikuti kejuaraan atau kompetisi lainnya. Klik tombol  untuk 

menambahkan data Riwayat prestasi, setelah itu klik tombol  

untuk menyimpan hasilnya.  

 

Gambar 23. Riwayat prestasi 

 

 

Kemudian untuk ubah data pegawai FIP 02 berisikan sub menu yang terdiri 

dari : 

1. Riwayat jabatan 

2. Riwayat pangkat 

3. Riwayat gaji 

4. Pendidikan formal 

5. Riwayat diklat 

6. Penghargaan pegawai 

7. Penilaian skp 

8. Hukuman 

9. Riwayat cuti 

10. SK tambahan 

 

Berikut penjelasan dari sub menu FIP 02 dan cara inputnya: 
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3.6.3.1. Riwayat jabatan 

Sub menu ini menampilkan daftar rekam jabatan pegawai mulai dari 

jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana. Selain itu 

juga sebagai penempatan satuan kerja yang terupdate yang nanti nya 

pengaruh di tampilan daftar pegawai di satuan kerja masing – masing. Fitur 

yang disediakan di dalam menu ini yaitu tambah, edit, upload sk jabatan, 

cara untuk menambahkan jabatan baru klik tombol  kemudian isi 

kolom jabatan baru, perlu di perhatikan untuk kolom satuan kerja saat ini 

diisi dengan klik tombol  lalu pilih satuan kerja, lalu untuk kolom 

dibawahnya adalah kolom nama satuan kerja yang lama. Setelah diisi klik 

tombol  untuk menyimpannya, dan hasil nya seperti gambar di 

bawah ini : 

 

Gambar 24. Riwayat jabatan 

 

 

3.6.3.2. Riwayat pangkat 

Sub menu berikutnya adalah riwayat pangkat yang menampilkan daftar 

pangkat per pegawai. User administrator, operator opd, dan pegawai dapat 

mengakses sub menu ini. Fitur yang ada di sub menu ini ada fitur tambah, 

edit dan hapus. 
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Gambar 25. Riwayat pangkat 

 

 

  

3.6.3.3. Riwayat gaji 

Sub menu berikutnya adalah riwayat gaji, dimana sub menu ini digunakan 

untuk menginput data riwayat sk gaji pegawai. Sub menu ini bisa diakses 

oleh user administrator, operator opd, dan pegawai. untuk fitur yang sudah 

tersedia adalah fitur tambah, fitur edit, dan fitur hapus. Setelah user sudah 

menginput data sk pangkat/sk gaji berkala , klik tombol  untuk 

menyimpannya. 

 

 

Gambar 26. Riwayat gaji 
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3.6.3.4. Pendidikan formal 

Selanjutnya adalah sub menu pendidikan formal yang di gunakan untuk 

menginput riwayat pendidikan pegawai, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, 

KULIAH/KEJURUSAN baik swasta maupun negeri semua di inputkan ke 

dalam sub menu ini. Untuk fitur yang sudah di sediakan adalah fitur 

tambah, fitur edit dan fitur hapus. Berikut gambar sub menu pendidikan 

formal : 

 

Gambar 27. Pendidikan formal 

 

Setelah itu untuk menambahkan data baru, langsung klik tombol  

lalu akan muncul menu seperti dibawah ini : 

 

 

Gambar 28. Tambah pendidikan baru 
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Jika sudah selesai input, klik tombol  untuk menyimpannya. Bagi 

user yang ingin melihat file sk yang sudah di upload , klik tombol  

lalu akan tampil gambar seperti dibawah ini : 

 

 

Gambar 29. File sk 

 

 

3.6.3.5. Riwayat diklat 

 
Sub menu ini berfungsi untuk input sk riwayat diklat yang pernah diikuti 

oleh pegawai, mulai dari diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis, 

seminar, dan kursus. Sub menu ini  dapat di akses oleh user administrator, 

operator opd, dan pegawai. Untuk fitur yang sudah disediakan oleh aplikasi 

yaitu fitur tambah, fitur edit dan fitur hapus. Jika ingin menambahkan data 

baru, langsung klik tombol  kemudian isi kolom – kolom yang 

sudah di sediakan oleh aplikasi. Setelah itu klik tombol  untuk 

menyimpannya. 
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Gambar 30. Riwayat diklat 

 

 

3.6.3.6. Penghargaan pegawai 

Sub menu berikutnya adalah penghargaan pegawai yang berfungsi untuk 

input data penghargaan satya lencana pegawai. Sub menu ini bisa diakses 

oleh user administrator, operator opd dan pegawai. Kemudian untuk fitur 

yang sudah di sediakan yaitu fitur tambah, fitur edit, dan fitur hapus. Lalu 

untuk menambah data, klik tombol  lalu isi kolom – kolom yang 

sudah disediakan oleh aplikasi Simaskot Online, setelah mengisi data 

jangan lupa untuk mengklik .  

 

 

Gambar 31. Penghargaan pegawai 
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3.6.3.7. Penilaian skp 

 
Sub menu berikutnya adalah menu penilaian skp yang di gunakan untuk 

menginput dan menyimpan rekam penilaian skp pegawai. Untuk masuk ke 

menu ini , klik tombol “lainnya”.  Fitur yang disediakan terdapat fitur 

tambah, fitur edit, fitur hapus. Sub menu ini bisa diakses dan di olah oleh 

user administrator, operator opd dan pegawai. Cara untuk menambah data 

penilaian skp, langsung klik tombol , kemudian isi kolom sesuai 

dengan nama kolom dan scan dan upload file hasil penilaian skp pegawai 

di dalam sub menu ini, setelah itu klik tombol  untuk menyimpan 

hasil inputan.  

 

Gambar 32. Riwayat skp/penilaian skp 

 

 

3.6.3.8. Riwayat hukuman disiplin 

Lalu untuk sub menu berikutnya adalah riwayat hukuman, sub menu ini 

khusus untuk pegawai yang mendapatkan / terkena hukuman, otomatis 

pegawai tersebut mendapatkan sk hukuman yang di tandatangani oleh 

sekretariat daerah dan walikota Pasuruan dan sk hukuman tersebut di 

inputkan kedalam sub menu riwayat hukuman aplikasi Simaskot Online. 

Untuk fitur yang sudah di sediakan adalah fitur tambah, fitur edit, dan fitur 

hapus. Untuk menambahkan sk riwayat hukuman disiplin langsung klik 

 kemudian isi kolom sesuai dengan sk hukuman yang 
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bersangkutan, lalu scan dan upload file sk hukuman ke dalam aplikasi 

Simaskot Online, setelah itu klik tombol  untuk menyimpannya 

 

 

 Gambar 33. Riwayat hukuman 

 

3.6.3.9. Riwayat cuti 

Sub mneu berikutnya adalah sub menu riwayat cuti yang di gunakan untuk 

menginput dan menyimpan sk riwayat cuti pegawai. Mulai dari CLTN ( Cuti 

Luar Tanggungan Negara), CUTI ALASAN PENTING, CUTI BERSALIN, 

CUTI BESAR, CUTI MENIKAH, CUTI SAKIT, CUTI TAHUNAN, dan 

PERPANJANGAN CLTN. Untuk fitur yang sudah disediakan oleh aplikasi 

Simaskot Online yaitu fitur tambah, fitur edit, dan fitur hapus. Sub menu ini 

bisa diakses oleh user administrator, operator opd, pegawai. Untuk 

menambah data riwayat cuti langsung klik tombol , kemudian isi 

kolom – kolom yang sudah di sediakan oleh aplikasi, lalu scan dan upload 

fie sk cuti pegawai ke dalam aplikasi Simaskot Online, setelah itu klik 

tombol  untuk menyimpan hasil inputan.  
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Gambar 34. Riwayat cuti 

 

 

3.6.3.10 Sk tambahan 

Sub menu yang terakhir adalah Sk tambahan yang berfungsi untuk input sk 

tambahan pegawai yang memiliki sk masa kerja sebelum menjadi pns dan 

bisa di konversi kan sebagai masa kerja pns. Sk ini berpengaruh untuk gaji 

pokok yang berdasarkan masa kerja pegawai. Sub menu ini bisa diakses 

oleh user administrator, operator opd, pegawai. Untuk menambah data sk 

tambahan langsung klik tombol , kemudian isi kolom – kolom yang 

sudah di sediakan oleh aplikasi, lalu scan dan upload fie sk cuti pegawai ke 

dalam aplikasi Simaskot Online, setelah itu klik tombol  untuk 

menyimpan hasil inputan. 

 

 

Gambar 35. Sk tambahan 
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3.7. Proses Kepegawaian 
 

Proses kepegawaian merupakan proses-proses dalam aplikasi yang diperoleh dari 

hasil perekaman dan penyimpanan data kepegawaian sebelumnya, dimana 

perekaman dan penyimpanan data merupakan langkah awal mutlak yang harus ada 

untuk dapat melakukan proses-proses kepegawaian lebih lanjut. 

Untuk mendapatkan hasil proses kepegawaian yang benar dibutuhkan data yang 

benar pula, adapun parameter dari data yang benar adalah : lengkap, benar dan 

terkini, lengkap berarti semua kolom data pegawai FIP 1 dan  FIP 2 telah terisi 

emua, benar yakni semua data yang direkam adalah benar sesuai kebutuhan dari 

entitas-entitas kepegawaian yang dimaksud, sedangkan terkini yakni bahwa data 

kepegawaian yang dimaksud merupakan data terkini khususnya data yang 

menyangkut data-data riwayat baik itu riwayat TMT CPNS, riwayat pendidikan, 

riwayat jabatan, riwayat pangkat dan golongan, riwayat gaji dan sebagainya. 

 

3.7.1. Kenaikan gaji berkala 

Sub modul ini berfungsi untuk memonitoring pegawai yang  akan 

mengalami atau mengusulkan kenaikan gaji berkala, sehingga dari aplikasi 

Simasko online ini dapat mengetahui pegawai yang akan kenaikan gaji 

berkala agar dapat menyiapkan persyaratan guna validasi kenaikan gaji 

berkalanya. Untuk sub modul ini hanya bisa diakses oleh administrator dan 

operator opd saja. Untuk dapat membuka submodul ini langsung klik menu 

proses kepegawaian lalu pilih kenaikan gaji berkala, maka akan tampil 

seperti gambar di bawah ini : 
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Gambar 36. Kenaikan gaji berkala 

 

Setelah itu atur periode yang ingin ditampilkan, kemudian klik tombol  

ini, selanjutnya atur juga status usulan ( belum diproses / sudah diproses).  

Kemudian ada fitur tombol  yang digunakan sebagai 

proses perhitungan kenaikan gaji berkala pegawai per 2 tahun, lalu ada 

juga fitur tombol  yang digunakan untuk mengedit data 

kenaikan gaji berkala yang terdapat masa kerja yang salah, pangkat yang 

tidak sesuai, NIP yang salah, pembetulan nama pegawai, atau pejabat 

penetap yang tidak sesuai.  

Setelah itu ada fitur tombol  ( validasi ) yang berfungsi untuk 

memvalidasi kenaikan gaji berkala apabila data kenaikan gaji berkala telah 

memenuhi syarat, fitur  ( tunda ) yang berfungsi sebagai penundaan 

kenaikan gaji berkala apabila masih ada kendala di persyaratan gaji 

berkalanya, kemudian fitur  ( tolak ) kenaikan gaji berkala apabila 

persyaratan kenaikan gaji berkala tidak sesuai dengan apa yang 

seharusnya. Kemudian ada fitur  yang digunakan untuk 

mencetak lampiran kenaikan gaji berkala yang bentuk nya seperti di bawah 

ini : 
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Gambar 37. Cetak lampiran kgb 

 

 

 

3.7.2. Kenaikan pangkat 

Untuk submodul berikutnya adalah submodul yang berfungsi menampilkan 

rekap kenaikan pangkat berdasarkan dari inputan FIP 02 riwayat pangkat 

dan bisa di filter per OPD. Cara untuk menampilkan nya adalah dengan klik 

proses kepegawaian lalu pilih dan klik kenaikan pangkat kemudian tampil 

gambar di bawah ini : 

 

 

Gambar 38. Kenaikan pangkat 

 

Kemudian untuk memfilter per opd langsung tekan fitur  lalu pilih 

OPD yang ingin di tampilkan. Khusus sub modul ini juga hanya bisa 

diakses oleh administrator dan operator opd saja.  
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3.8 Rekap 

Merupakan salah satu tujuan utama dari aplikasi Simaskot Online ini yaitu dapat 

melakukan rekap data secara otomatis seperti di menu rekap ini. Didalam menu 

rekap ini terdapat 8 sub modul yaitu : 

3.8.1. Rekap file SK 

Salah satu modul yang menampilkan sekaligus monitoring pegawai yang 

melakukan upload file sk yang di dasari oleh sk jabatan, sk pangkat, sk gaji, sk 

pendidikan, sk diklat.  

 

 

Gambar 39. Rekap file sk 

  
 
 

 

Demikian panduan singkat dari buku manual aplikasi Simaskot ini kami 

susun, semoga dapat membantu user dalam menggunakan aplikasi 

Simaskot dengan mudah   
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