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1. PENDAHULUAN 

1.1. Tujuan Pembuatan Dokumen 
Dokumen panduan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen       

Kepegawaian (ASIK) atau SIMPEG ini dibuat untuk tujuan sebagai berikut: 
1. Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi Simpeg untuk Bagian        

Umum dan Kepegawaian serta operator untuk melakukan peremajaan data         

pegawai pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
2. Sebagai panduan tata cara pengubahan data pegawai untuk updating data          

nominatif pegawai pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui aplikasi         
SIMPEG. 

Pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak menggunakan dokumen ini yaitu: 

1. Admin BKPSDM, 
2. Kepala/staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian SKPD, 

3.  Staf/Operator unit kerja SKPD. 
Kepala Sub Bagian/Staf/Operator menggunakan dokumen ini sebagai panduan        

pengubahan dan pengentrian data kepegawaian sebagaimana hak akses yang         
diberikan kepada Kepala Sub Bagian/Staf/Operator, yakni mengentri data        

pegawai, mengubah jabatan, memindah unit kerja dan dan data pendukung          

kepegawaian lainnya. 

 

1.2. Deskripsi Umum Aplikasi 
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (ASIK) atau biasa disebut         

SIMPEG merupakan sistem informasi yang memuat informasi kepegawaian pada         
Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Informasi kepegawaian ini memuat: 

1. Data Detail Pegawai; 

2. Riwayat Pegawai; 
3. Riwayat KBG; 

4. Riwayat Pendidikan; 
5. Riwayat Keluarga; 

6. Dan informasi lainnya. 

 

2. PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN 

3.1. Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang digunakan dalam penggunaan aplikasi ini adalah: 

1. Windows sebagai Sistem Operasi 
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2. Google Chrome atau Mozilla Firefox sebagai Tools Penjelajah (Web Browser) 

 

3.2. Perangkat Keras 
Perangkat keras yang dilibatkan dalam penggunaan aplikasi ini adalah: 
1. Prosesor minimal 2 GHz 

2. RAM 4 GB 

3. Mouse 
4. Keyboard 

5. Monitor 

3.3. Pengguna Aplikasi 
Pengguna aplikasi yang akan menggunaan aplikasi ini terutama dari sisi Pegawai           

adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki pemahaman tentang antar muka komputer 
2. Memiliki data kepegawaian yang update. 

3. Memiliki data pendukung pengisian data pegawai (SK Mutasi, SPMT, Nota          

Dinas Pemindahan Unit Kerja, SK dan SPMT CPNS, SK PNS dan dokumen            
pendukung lainnya) 

 

3. MENU DAN CARA PENGGUNAAN 

3.1. Struktur Menu 
Adapun struktur menu pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian         
(ASIK) atau SIMPEG untuk Kepala Sub Bagian/staf/operator adalah sebagai         

berikut: 

1. Dashboard 
2. Setup Tabel 

3. Perekaman 
- Data PNS dan CPNS 

- Data Pegawai Non Aktif 

4. Laporan 
- Daftar Status Pegawai 

- Pegawai Lengkap 
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3.2. Penggunaan 
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tata cara mengubah dan mengentri           

data kepegawaian.  

3.2.1. Cara Membuka Situs 
Berikut adalah langkah-langkah untuk membuka situs SIMPEG: 

1. Buka aplikasi Google Chrome atau Mozilla Firefox. Kemudian ketikkan alamat 
URL berikut : http://www.datahss.xyz/  
 

 
2. Pada form isian Login, isikan username dan password yang diberikan. 

Kemudian klik Masuk. 

 
3. Berikut ini adalam tampilan awal setelah login. 
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3.2.2. Melihat Daftar Pegawai per SKPD 
Pada bagian ini adalah cara untuk melihat daftar pegawai yang ada pada SKPD             
tertentu. Pada contoh ini adalah cara untuk melihat daftar pegawai yang ada            
pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKD,         
Diklat). Berikut adalah langkah untuk menampilkan data tersebut. 

1. Pada menu bagian kiri tampilan, klik menu Laporan, kemudian klik sub menu            
Pegawai Lengkap, seperti pada gambar berikut. 

 
2. Maka akan tampil seperti pada gambar dibawah ini. 
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3. Pada Form Pencarian untuk pilihan Status Pegawai pilih Aktif. Kemudian          
untuk Satuan Kerja, pilih nama SKPD nya misalnya Badan Kepegawaian          

Daerah, Pendidikan dan Pelatihan. Lalu klik tombol pada bagian         
bawah. 

 
4. Maka akan tampil daftar pegawai BKD, Diklat seperti pada gambar berikut           

pada bagian bawah. 

 
5. Untuk dapat mengambil daftar pegawai tersebut, klik pada pilihan cetak.          

Pilihan cetak terdapat 3 pilihan, yakni ke Ms. Word, Ms. Excel atau PDF. Pada              
contoh ini kita akan mencetak data pegawai BKD, Diklat ke dalam bentuk Ms.             

Excel. Klik pada . Daftar pegawai yang tersimpan pada Ms. Excel           
tadi akan tersimpan pada folder download computer Anda.  
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6. Buka Folder download pada komputer Anda, file yang tersimpan tadi aka nada            
pada folder download dengan nama Laporan_Pegawai_Lengkap.xls.  
Pada saat membuka file Laporan_Pegawai_Lengkap.xls. tadi, jika ada        
muncul pesan kotak dialog, klik yes untuk mengkonfirmasi bahwa Anda akan           
membuka file tersebut. 

7. Berikut adalah tampilan daftar Pegawai BKD, Diklat dari file yang di download            
tadi. 

 
8. Dari data Pegawai Lengkap yang ada pada file excel ini, bisa disesuaikan            

dengan kebutuhan data apa saja yang akan di pakai. Kita bisa menghapus            
data yang tidak diperlukan untuk penyusunan daftar nominatif pegawai.  

9. Untuk menghapus data yang tidak diperlukan bisa dilakukan dengan cara          
dibawah ini.sebagai contoh, kita tidak memerlukan kolom NIP LAMA. Klik          
kanan pada kolom F, kemudian pilih Delete. 

 
Begitu juga dengan kolom lainnya yang tidak diperlukan. 
 

10.Daftar Nominatif Pegawai ini akan menjadi panduan untuk melakukan update          
data pegawai pada SKPD Anda.  
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3.2.3. Mengubah Data Unit Kerja Pegawai (Mutasi) 
Pada bagian ini adalah cara untuk mengubah data unit kerja pegawai yang 
melakukan mutasi. Pada contoh ini akan mengubah unit kerja pegawai yang 
mutasi dari BKD, Diklat ke Kecamatan Telaga Langsat. 

1. Pada menu di sebelah kiri tampilan, klik Perekaman, kemudian pilih sub 
menu Data PNS dan CPNS seperti pada gambar berikut. 

 
2. Setelah itu akan tampil form Data Pegawai, pada bagian NIP, isikan NIP dari 

pegawai yang akan diubah datanya. Kemudian klik tombol . 

 
3. Setelah di klik tombol cari, akan tampil data pegawai dengan NIP yang di             

ketikkan pada kolom pencarian data pegawai seperti pada gambar dibawah          
ini. Kemudian klik pada Nama Pegawai yang tampak dan berwarna biru           
seperti pada gambar berikut. 
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5. Gambar dibawah ini adalah tampilan detail pegawai. 

 

 
 

6. Untuk mengubah data unit kerja dan jabatan yang dimiliki oleh pegawai yang 

telah melakukan mutasi, klik pada tombol  pada bagian atas Form 
Data Pegawai. 
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7. Pada gambar dibawah ini adalah tampilan edit pegawai. 

 
8. Pada form edit Data Detail Pegawai ini, cari isian Nama Jabatan* dan Unit 

Kerja sebagai data yang akan diubah. 

 

9. Pada Nama Jabatan*, klik  untuk memilih nama jabatan baru pegawai. 
Maka akan tampil pilihan pencarian nama jabatan seperti pada gambar 
berikut. 

 

10.Pada Nama Jabatan ketikkan nama jabatan sebagai referensi lalu klik  
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11.Maka akan tampil beberapa pilihan nama jabatan yang tersedia. 

 

12.Pilih nama jabatan yang sesuai, lalu klik   

 
13.Pada isian TMT Jabatan, ketikkan tanggal TMT Jabatan nya seperti pada 

gambar berikut. 

 

14.Pada isian Unit Kerja, klik  untuk memilih unit kerja yang baru. 

 
15.Setelah itu akan muncul form pilihan Satuan Kerja seperti pada gambar 

berikut. Lalu pilih nama unit kerja yang baru. 

 
16.Klik pada Nama unit kerja, kemudia pilih unit kerja seperti pada gambar 

berikut.  
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17.Setelah itu klik  untuk meyimpan data yang telah diubah tadi. 
18.Pada bagian bawah tampilan terdapat informasi Riwayat Pegawai, kemudian 

pilih tab Jabatan untuk menambah riwayat jabatan. 

 

19.Pada tab Jabatan, klik tombol . 
20.Pada form jabatan terakhir, isikan No. SK Jabatan, Tgl SK dan Pilihan Input 

seperti pada gambar berikut. 

 

21.Pada isian Jabatan, klik tombol  untuk memilih nama jabatan dari 
referensi. 

22.Pilih Jenis Jabatan sebagai Pelaksana, kemudian isikan Nama Jabatan 
seperti pada gambar berikut kemudian klik tombol cari. 
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23.Klik tombol  pada nama jabatan yang sesuai. 

 

24.Pada isian selanjutnya, klik tombol  pada Unit Kerja. Setelah itu pada 
Satuan Kerja, pilih nama Satuan Unit kerja nya. 

 
25.  Setelah itu klik nama Unit Kerja. 

 

26.Pada isian Tunjangan isikan 0, setelah itu klik tombol  

 

3.2.4. Mengubah Status Kepegawaian (CPNS Menjadi PNS) 
Pada bagian ini adalah cara untuk mengubah data status kepegawaian yang 
berubah dari CPNS menjadi PNS.  

1. Pada menu di sebelah kiri tampilan, klik Perekaman, kemudian pilih sub 
menu Data PNS dan CPNS seperti pada gambar berikut. 
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2. Setelah itu akan tampil form Data Pegawai, pada bagian NIP, isikan NIP dari 

pegawai yang akan diubah datanya. Kemudian klik tombol . 

 
3. Setelah di klik tombol cari, akan tampil data pegawai dengan NIP yang di 

ketikkan pada kolom pencarian data pegawai seperti pada gambar dibawah 
ini. Kemudian klik pada Nama Pegawai yang tampak dan berwarna biru 
seperti pada gambar berikut. 

 
4. Gambar dibawah ini adalah tampilan detail pegawai. 

14 
 



 

5. Untuk mengubah data status kepegawaian, klik pada tombol   pada 
bagian atas Form Data Pegawai. Maka akan tampil Data Detail Pegawai  

 
6. Pada bagian Data Pegawai, pilih isian Status Kepegawaian*. Lalu pilih yang 

PNS. 

 
7. Setelah itu isikan TMT PNS* 
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8. Lalu pada bagian bawah, klik tombol  
 

3.2.5. Pencetakan Daftar Nominatif  Pegawai per SKPD 
Pada bagian ini adalah cara untuk mencetak daftar nominatif pegawai yang ada            
pada SKPD tertentu. Pada contoh ini adalah cara untuk melihat daftar nominatif            
pegawai yang ada pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan         
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang telah diupdate. Berikut adalah langkah          
untuk menampilkan data tersebut. 

1. Pada menu bagian kiri tampilan, klik menu Laporan, kemudian klik sub menu            
Pegawai Lengkap, seperti pada gambar berikut. 

 
2. Maka akan tampil seperti pada gambar dibawah ini. 
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3. Pada Form Pencarian untuk pilihan Status Pegawai pilih Aktif. Kemudian          
untuk Satuan Kerja, pilih nama SKPD nya misalnya Badan Kepegawaian          

Daerah, Pendidikan dan Pelatihan. Lalu klik tombol pada bagian         
bawah. 

 
4. Maka akan tampil daftar pegawai BKD, Diklat seperti pada gambar berikut           

pada bagian bawah. 

 
5. Untuk dapat mengambil daftar pegawai tersebut, klik pada pilihan cetak.          

Pilihan cetak terdapat 3 pilihan, yakni ke Ms. Word, Ms. Excel atau PDF. Pada              
contoh ini kita akan mencetak data pegawai BKD, Diklat ke dalam bentuk Ms.             

Excel. Klik pada . Daftar pegawai yang tersimpan pada Ms. Excel           
tadi akan tersimpan pada folder download computer Anda.  
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6. Buka Folder download pada komputer Anda, file yang tersimpan tadi aka nada            
pada folder download dengan nama Laporan_Pegawai_Lengkap.xls.  
Pada saat membuka file Laporan_Daftar_PNS.xls tadi, akan ada muncul         
pesan kotak dialog, klik yes untuk mengkonfirmasi bahwa Anda akan          
membuka file tersebut. 

7. Berikut adalah tampilan daftar Pegawai BKD, Diklat dari file yang di download            
tadi. 

 
8. Dari data Pegawai Lengkap yang ada pada file excel ini, bisa disesuaikan            

dengan kebutuhan data apa saja yang akan di pakai. Kita bisa menghapus            
data yang tidak diperlukan untuk penyusunan daftar nominatif pegawai.  

9. Untuk menghapus data yang tidak diperlukan bisa dilakukan dengan cara          
dibawah ini.sebagai contoh, kita tidak memerlukan kolom NIP LAMA. Klik          
kanan pada kolom F, kemudian pilih Delete. 

 
Begitu juga dengan kolom lainnya yang tidak diperlukan sesuai dengan          
kebutuhan SKPD masing-masing. 
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