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PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e-SDM

A. Halaman Utama Home Page

Aplikasi e-SDM BKD Kota Pariaman merupakan aplikasi untuk pengelolaan
data kepegawian pad Pemko Pariaman serta menampilkan informasi
mengenai profil SDM Kota Pariaman yang dapat di Akses Melalui alamat
website http://bkd.pariamankota.go.id, maka akan tampil tampilan  seperti
gambar di bawah ini :

B. Halaman Pengelolaan data PNS/ASN

Selanjutnya untuk masuk ke halaman aplikasi e-SDM maka dapat
dilakukan dengan meng klik tombol e-SDM, maka akan muncul tampilan
alamat halaman login http://bkd.pariamankota.go.id/e-SDM/index.php :
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Pada halaman login ini terdapat tiga tombol yaitu (Register ASN/ PNS, Lupa
Password dan Login ke Aplikasi)

A. Tombol Lupa Password

Tombol ini digunakan apabila pengguna/user  lupa akan password
yang telah di create pada saat registrasi, tombol lupa password hanya
digunakan untuk User ID PNS/ ASN.

Adapun langkah-langkah untuk melakukan reset password yaitu
sebagai berikut :

a. Masukan NIP ASN/PNS
b. Tekan tombol cari.
c. Masukan password baru
d. Masukan pertanyaan yang di entry-kan oleh ASN/PNS pada saat

registrasi yaitu Nama ibu dan Tempat Lahir.
e. Lalu tekan tombol ganti password.

B. Tombol Registrasi

Tombol ini digunakan untuk melakukan registrasi awal penggunaan
aplikasi e-SDM oleh PNS/ ASN, setelah menekan tombol registrasi
maka kita akan melakukan melakukan registrasi dengan cara :
- Ketikan Nip PNS/ASN yang akan melakukan registrasi lalu tekan

tombol cari
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- Selanjutnya masukan Password yang di inginkan oleh PNS/ASN
- Masukan Kata Kunci seperti Nama Ibu Kandung dan Tempat Lahir

PNS/ASN.

1. Penggunaan Menu Aplikasi e-SDM Sebagai User Admin

User id Admin merupakan user tertinggi dalam pengelolaan aplikasi e-
SDM dimana pada user ini berisikan data master utama dalam
pembuatan tabel-tabel yang dibutuhkan dalam pengelolaan data PNS/
ASN

Adapun langkah-langkah dalam penggunaan user ID admin yaitu sbb:

1. Login di alamat http://bkd.pariamankota.go.id/e-SDM/index.php
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- Masukan User ID/ Nip Admin yang telah didaftarkan oleh
Administrator BKD Kota Pariaman

- Masukan Password
- Pilih Level User yaitu Admin.

2. Selanjutnya kita akan berada pada halaman admin e-SDM

Terdapat beberapa master tabel pengelolaan data ASN/PNS yaitu
- Menu Maintenance data agama
- Menu Maintenance data Universitas
- Menu Maintenance  data Fungsional tertentu
- Menu Maintenance Data Provinsi dan Kabupaten Kota
- Menu Maintenance data SKPD  Sub SKDData Bidang di SKPD
 Data Sub Bidang di Masing-masing bidang pada SKPD

- Menu Tambah User ID yaitu User ID Admin BKD, User ID Admin
SKPD dan User ID Walikota/Wakilwalikota dan User ID
Administrator Aplikasi e-SDM

- Menu Home Page untuk melakukan penambahan berita/informasi
yang akan ditampilkan pada halaman utama homepage.

- Menu Pengumuman untuk maintenance data pengumumana yang
akan ditampilkan pada halaman utama homepage.

- Menu upload struktur organisasi digunakan untuk mengupload
data struktur organisasi SKPD.

1. Menu Tambah user.
Menu ini digunakan untuk menambahkan User ID Admin BKD,
User ID Admin SKPD dan User ID Walikota/Wakilwalikota dan
User ID Administrator Aplikasi e-SDM, adapaun langkah-langkah
penggunaan menu ini yaitu sbb :
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a. Kilik menu Tambah User
b. Pilih User ID yang akan kita tambahkan
c. Masukan NIP PNS/ASN yang akan kita jadikan User ID Admin

BKD, User ID Admin SKPD dan User ID Walikota/Wakilwalikota
dan User ID Administrator Aplikasi

d. Tekan Tombol Cari.
e. Lalu masukan password dan level user yang akan kita

tambahkan.

2. Penggunaan Menu Pengumuman
Menu ini digunakan untuk menambahkan pengumuman yang
akan muncul pada halaman hom page  adapaun langkah-langkah
dalam pembuatan pengumuman yaitu sbb :

- Klik menu Home Pengumuman amka akan muncul tampilan
seperti gambar dibawah ini
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- Klik Tombol Tambah maka akan mucnul field untuk mengisi
pengumuman seperti dibawah ini :

- Isikan Field Judul pengumuman
- Pilih Tombol Choose File untuk menambahkan foto dalam

pengumuman yang akan kita tampilkan
- Ketikan Pengumuman yang akan di tampilkan pada field hall.
3. Menu Home Page

Menu Home Page merupakan menu untuk pengelolaan halaman
Home Page Aplikasi dimana pada menu ini bisa menambahkan
sub menu pada halaman Utama   website, adapaun fitur dari
menu home page ini sbb :
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Untuk menambhakan sub menu pada menu home page website
dilakukan dengan meng klik tombol tambah lalu isikan field :
- Label Link atau nama sub menu pada menu utama website
- Judul label link home page
- Kalau ada picture/gambar yang akan ditampilkan pada menu ini

dapat dilakukan dengan meng klik tombol choose file (type gambar
*.Jpg).

- Selanjutnya field isi home page berisi berita/informasi apa yang
ingin kita tampilkan.

4. Menu Upload Struktur organisasi
Menu upload struktur organisasi merupakan menu untuk mengupload
struktur organisasi berupa file pdf (Max 2 Mb). Untuk menggunakan
menu ini dapat dilakukan dengan mengklik tombol tambah pada SKPD
yang ingin kita upload.
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5. Menu maintenance data Agama
Menu maintenance data agama merupakan menu maintenance tabel
agama yang akan digunakan untuk memaintenance data agama ASN/
PNS, pada halaman menu agama ini kita dapat melakukan beberapa hal
:

- Menambah data agama
- Meng Edit data agama
- Meng Hapus data agama.

Untuk menambahkan agama maka dapat kita lakukan dengan meng
klik tombol tambah lalu isikan
- Kode Agama
- Nama Agama

6. Menu maintenance data Universitas
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merupakan menu maintenance tabel universitas yang akan digunakan
untuk memaintenance data agama ASN/ PNS, pada halaman menu
agama ini kita dapat melakukan beberapa hal :
- Menambah data Universitas
- Meng Edit data Universitas
- Meng Hapus data Universitas.

Untuk menambaha data universitas dapat dilakukan dengan mengklik
tombol tambah dan melakukan isian field Nama Universitas.

7. Menu maintenance data Fungsional
Merupakan menu Fungsional tabel Fungsional yang akan digunakan
untuk memaintenance data Fungsional ASN/ PNS, pada halaman menu
agama ini kita dapat melakukan beberapa hal :
- Menambah data Fungsional
- Meng Edit data Fungsional
- Meng Hapus data Fungsional.
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Untuk menambahkan data Fungsional maka dapat dilakukan dengan
meng klik tombol tambah lalu isikan field :
- Kode Fungsional
- Nama Fungsional

8. Menu maintenance data Provinsi
merupakan menu maintenance tabel Provinsi yang akan digunakan
untuk memaintenance data Provinsi Kelahiran/asal ASN/ PNS, pada
halaman menu Provinsi ini kita dapat melakukan beberapa hal :

- Menambah data Provinsi
- Meng Edit data Provinsi
- Meng Hapus data Provinsi.
- Melihat data Kota/Kab pada Provinsi Tersebut
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Untuk menambah data provinsi dapat kita lakukan dengan cara
meng klik tombol tambah lalu ketikan Nama Provinsi yang akan kita
tambahkan.

Menu maintenance data Kab/Kota merupakan sub menu untuk
maintenance tabel Kab/Kota yang ada pada Provinsi, pada halaman
menu Kab/Kota ini kita dapat melakukan beberapa hal:
- Menambah data Kab/Kota
- Meng Edit data Kab/Kota
- Meng Hapus data Kab/Kota.
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Untuk menambahkan data Kab/Kota dapat kita lakukan dengan
meng klik tombol tambahlalu isikan field Nama Kab/ Kota.

9. Menu maintenance data SKPD
merupakan sub menu untuk maintenance tabel SKPD, pada
halaman menu SKPD ini kita dapat melakukan beberapa hal :
- Menambah data SKPD.
- Meng Edit data SKPD.
- Meng Hapus data SKPD.
- Menu View Unit Kerja/UPT yang ada Pada SKPD dimaksud.
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Untuk Menambahkan data Unit Kerja/ UPT dapat kita lakukan
dengan meng klik tombol tambah lalu isikan field :
- Kode SKPD
- Nama SKPD/ UPT

Sub menu view Unit Kerja digunakan untuk maintenance data Unit
Kerja/ UPT yang ada pada SKPD dimaksud , dimana pada menu ini
kita dapat melakukan beberpata hal yaitu sbb:
- Menambhakan data Unit Kerja/ UPT
- Meng Edit data Unit Kerja/ UPT
- Meng Hapus data Unit Kerja/ UPT
- Dan Melihat Data Bidang yang ada pada Unit Kerja tersebut.

Untuk Menambahkan data Unit Kerja/ UPT dapat kita lakukan
dengan meng klik tombol tambah lalu isikan field :
- Kode Unit Kerja/UPT
- Nama Unit Kerja / UPT

Sub Menu Menu maintenance data Bidang merupakan menu
maintenance tabel Bidang yang akan digunakan untuk
memaintenance data Bidang, pada halaman menu Bidang ini kita
dapat melakukan beberapa hal :
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- Menambah data Bidang
- Meng Edit data Bidang
- Meng Hapus data Bidang.
- Melihata data Sub Bidang.

Untuk menambahkan data bidang dapat kita lakukan dengan meng
klik tombol tambah lalu kita isikan field Nama Bidang yang ada pada
Unit Kerja/ UPT.

10. Menu maintenance data Guru
merupakan menu maintenance tabel Guru yang akan digunakan
untuk memaintenance data Guru, pada halaman menu Guru ini
kita dapat melakukan beberapa hal :
- Menambah data Guru
- Meng Edit data Guru
- Meng Hapus data Guru.
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Untuk Menambah data guru dapat kita lakukan dengan cara
mengklik tombol tambah lalu kita isikan field :
- Kode Fungsional Guru
- Nama Data Guru.

Menu maintenance data Struktural merupakan menu maintenance
tabel Struktural yang akan digunakan untuk memaintenance data
Struktural, pada halaman menu Struktural ini kita dapat
melakukan beberapa hal :
- Menambah data Struktural
- Meng Edit data Struktural
- Meng Hapus data Struktural.

Untuk Menambahkan data struktural dapat kita lakukan dengan
meng klik tombol tambah lalu kita isikan Field Nama Struktural.

11. Menu maintenance data Fungsional
merupakan menu maintenance tabel Fungsional yang akan
digunakan untuk memaintenance data Fungsional, pada halaman
menu Fungsional ini kita dapat melakukan beberapa hal :
- Menambah data Fungsional
- Meng Edit data Fungsional
- Meng Hapus data Fungsional.
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Untuk Menambahkan data Fungsional dapat kita lakukan dengan
meng klik tombol tambah lalu kita isikan field :
- Kode Fungsional
- Nama Fungsional

12. Menu maintenance data Eselon
merupakan menu maintenance tabel Eselon yang akan digunakan
untuk memaintenance data Eselon, pada halaman menu Eselon ini kita
dapat melakukan beberapa hal :
- Menambah data Eselon
- Meng Edit data Eselon
- Meng Hapus data Eselon

Untuk menambahkan data Eselon dapat kita lakukan dengan meng
klik tombol tambah lalu isikan field :
- Kode Eselon
- Nama Eselon
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3. MENU ADMIN BKD
Menu admin BKD ini digunakan untuk maintenance data ASN/PNS dan
Juga untuk monitoring BKD terhadap pengelolaan data ASN/ PNS pada
mneu BKD ini terdapat beberapa menu yaitu
- Menu Tambaha Data PNS ynag digunakan untuk Menambah data

PNS Baru (CPNS atau Pegawai Pindah).
- Menu Perbaharui data PNS digunakan untuk Melakukan Proses

Update data PNS apabila terdapat perubahan/koreksi data PNS
dimaksud.

- Menu daftar Kepangkatan merupakan menu laporan yang digunakan
untuk melihat profil ASN/ PNS per SKPD/ UPT.

- Menu Pendataan digunakan untuk melihat data Pendataan PNS yang
telah aktif atau melakukan registrasi pada Aplikasi e-SDM, diaman
pada menu ini terdapat beberapa sub meniu yaitu daftar verifikasi,
daftar turun status, daftar ASN/ PNS yang tidak registrasi, daftar
PNS/ ASN yang registrasi, daftar PNS/ ASN yang Terdaftar, daftar
Pengajuan yang telah terkirim ke BKD, Menu Rekap.
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- Sub Menu Statistik digunakan untuk melakukan monitoring Data
pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan.

- Menu Laporan digunakan untuk melihat data PNS/ ASN diaman pada
menu ini tedapat 3 sub menu (Pegawai MPP (masa Persipan pensiun),
Pegawai Pindah, Pegawai Pensiun/Meninggal).

a. Penggunaan Menu Tambah Data PNS
digunakan untuk menambahkan data ASN/PNS baru baik pegawai baru
maupun pegawai pindah, dimana pada menu ini kita melakukan isian
beberap field :
- Nip Lama
- Nip Baru
- Gelar Depan
- Gelar Belakang
- Jenis Kelamin
- Agama
- Tempat Lahir
- Pilih Provinsi dan Kota/Kab
- SKPD
- Unit Kerja/ UPT
- TMT CPNS
- TMT PNS
- Pejabat Eselon III  (Bidang)
- Pejabat Eselon IV (Sub Bidang)
- Status Kawin
- Status Kepegawaian
- TMT Berhenti/ Pensiun
- Nomor KTP
- Nomor NPWP
- Status Pegawai



Created By. Team e- SDM 19

b. Menu Perbaharui data PNS/ASN
Menu ini digunakan untuk melakukan perbaikan data PNS/ASN dimana
dalam menggunakan menu ini dapat kita lakukan dengan cara
menginputkan NIP ASN/PNS kedalam field pencarian lalu tekan tombol
enter, maka selanjutnya akan muncul data PNS/ ASN yang akan kita
lakukan maintenance untuk melakukan maintenancedata ASN/ PNS
dapat kita lakukan pada pilihan Kolom Aksi dengan memilih data yang
akan kita Maintenance.

Pada Menu ini terdapat beberpa menu menu Maintenance
- Data Utama
- Data Pangakat
- Jabatan Fungsional Tertentu
- Jabatan Fungsional Umum
- Jabatan Struktural
- Pendidikan
- Diklat Stryuktural
- Diklat Fungsional
- Data Orang Tua
- Data Pasangan
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- Data Anak
- Data Guru
- Dan Data Maintenance untuk upload dokomen PNS/ASN.

a) Menu Perbaikan data utama
digunakan untuk memperbaiki data utama PNS setelah melakukan
perbaikan data PNS maka kita dapat menekan tombol Simpan

- Menu Perbaikan data Pangkat digunakan untuk meng update data
kepangkatan PNS/ ASN mulai dari CPNS sampai jabatan terakhir ASN/
PNS

Untuk menambah data Pangkat dapat kita lakukan dengan  mengklik
tombol tambah lalu kita isikan field :
- Golongan
- Nomor SK
- Tanggal SK
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- TMT Golongan
- Nomor BKN
- Tanggal BKN
- Masa Kerja (Tahun dan Bulan)
- Gaji Poko Sesuai dengan SK
- Jenis KP

b) Menu Jabatan Fungsional Tertentu.

Untuk menambah data Jabatan Fungsional Tertentu dapat dilakukan
dengan meng klik tombol tambah lalu isikan data pad field:

- Instansi
- Jabatan Fungsional kan muncul secara otomatis apabila kita

mengetik salah satu jabatn fungsional tertentu (ex. Analisis Kimia)
- TMT Jabatan
- Tanggal SK

Nomor SK
- Unit Kerja/ UPT
- Dibawah Pejabatan Eselon III (Atasan Kepala Sub Bidang/

Seksi/Kepala Bidang)
- Dibawah Pejabat Eselon IV (Atasan Langsung /Kepala Sub

Bidang/ Seksi)
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c) Menu Jabatan Fungsional Umum.
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Untuk menambah data Jabatan Umum Tertentu dapat dilakukan dengan
meng klik tombol tambah lalu isikan data pad field:
- Instansi
- Jabatan Fungsional kan muncul secara otomatis apabila kita mengetik

salah satu jabatan fungsional tertentu (ex. Non Fungsional)
- TMT Jabatan
- Tanggal SK
- Nomor SK
- Unit Kerja/ UPT
- Dibawah Pejabatan Eselon III (Atasan Kepala Sub Bidang/ Seksi/Kepala

Bidang)
- Dibawah Pejabat Eselon IV (Atasan Langsung /Kepala Sub Bidang/

Seksi)

d) Menu Pendidikan
Digunakan untuk mengisikan data Pendidikan PNS/ ASN mulai dari SD,
SLTP, SLTA, S1, S2, S3 dan pendidikan terakhir ASN/ PNS yang
bersangkutan.
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Untuk menambahakna data riwayat pendidikan kita dapat mengklik
tombol tambah lalu isikan field berikut ini:
- Tingkat Pendidikan berisikan pilihan pendidikan mulai dari SD,

SLTP, SLTA, S1, S2, S3 dan pendidikan terakhir
- Tanggal Lulus Diisi  berdasarkan Tanggal kelulusan yang tertera

pada ijzah
- Tahun Lulus diisi dari tahun Lulus yang tercantum di ijazah.
- Nomor Ijazah diisikan dari nomor ijazah
- Nama Sekolah di isikan Nama Sekolah yang tertara pada ijazah
- Nama Pendidikan diisijan nama Pendidikan yang tertera di ijazah

(ex. MAN Padusunan).
- Jurusan diisi dari data jurusan pendidikan yang ditempuh mulai

dari Tinngkat SLTA sampai Tingkat Pendidikan terakhir ASN/ PNS
ybs.

- Nama Kepala Sekolah/rektor diisikan nama Pimpinan/ Kepala
pada Pendidikan yang kita tempuh.

- Judul Skripsi/ Thesis/ Disertasi/ Penelitian diisikan sesuia
dengan Judul yang tertera pada Ijazah Kita.
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e) Menu Diklat Struktural
Merupakan Menu yang digunakan untuk mengisikan data diklat
struktural yang telah dilakukan ASN/ PNS Struktural

Untuk menambahkan data Diklat struktural dapat dilakukan dengan
mengklik tombol tambah lalu isikan field sbb :
- Nomor Sertfikat
- Tahun Sertifikat
- Nama Diklat Struktural
- Tanggal Pelaksanaan Diklat
- Pelaksana/ Instansi Pelaksana
- Tempat Pelaksanaan Diklat
- Tanggal Sertifikat
- Jumlah Jam Pelajaran.
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f) Menu Diklat Fungsional/ Pelatihan
Digunakan untuk mengisikan data diklat fungsional yang telah
dilakukan oleh ASN/ PNS fungsional.

Untuk mengisikan data diklat fungsional dapat dilakukan dengan
mng klik tombol tambah lalu isi field sebagai berikut:
- Tipe Diklat
- Instansi
- Nama Diklat
- Tahun Pelaksanaan
- Lama Diklat (jam)
- Institusi penyelenggara
- Tanggal Pelaksanaan Diklat
- Tempat Pelaksanaan Diklat
- Nomor Sertifikat
- Tanggal Sertifikkat.
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g) Menu Data Orang Tua
Merupakan menu data ASN/ PNS untuk menyimpan data orang tua
ASN/PNS ybs.

Untuk meng update data orang tua PNS/ ASN dapat dilakukan
dengan cara mengklik tombol input data yang akan kita tamabah ex
Bapak maka kita kilik input pada baris Bapak lalu isikan field sbb:
- Nik  Bapak/ Ibuk
- Nama Bapak/ Ibuk
- Tempat Lahir Bapak/ Ibuk dipilih juga Provinsi dan Kota

Kelahirannya
- Tanggal Lahir
- Status Hidup (Hidup/ Meninggal)
- Nomor BPJS Bapak/ Ibuk
- Pendidikan terkahir Bapak/ Ibuk
- Pekerjaan Bapak/ Ibuk
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h) Menu Data Pasangan
Menu ini digunakan untuk mengisi data pasangan yang sah secara
hukun ASN/ PNS.

Untuk Menambah data Pasangan dapat dilakukan dengan mengklik
tombol Tmabah lalu isikan field sebagai berikut :
- Nama
- Nik
- Tanggal Lahir
- Tempat Lahir
- Status Hidup (Hidup/ Meninggal)
- Kalau Psangan PNS di Chkelis Option PNS
- Nomor BPJS
- Pendidikan terkahir
- Pekerjaan
- Nomor Surat Nikah
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i) Menu data Anak
Menu ini digunakan untuk mendata jumalh anak PNS/ ASN ybs.

Untuk menambahkan data anak dapat dilakukan dengan mengklik
tombol tambah lalu isikan field sbb :
- Nama
- Nik/NO KTP
- Tanggal Lahir
- Tempat Lahir dipilih juga Provinsi dan Kota/ Kab Kelahiran anak
- Jenis Kelamin
- Status anak
- Nomor BPJS
- Pendidikan terakhir
- Pekerjaan Anak.
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j) Menu Guru
Menu ini digunakan untuk mendata data guru dimana pada  menu iniu
dgunakan untuk mendata apakah guru ybs telah mendapatkan
sertifikasi atau tidak. Apabilan guru ybs mendapat sertifikasi maka kita
checklis check box sertifikasi dan isikan field sbb :
- Nomor Sertifikat
- TMT Sertifikat
- Tanggal Sertifikat.

Untuk Menambaha data Guru dapat dilakukan dengan mengklik
tombol tambah riwayat lalu isikan field sbb :
- Tingkat Sekolah
- Fungsional Guru/ Jabatan Fungsional
- Nama Sekolah
- Mata Pelajaran
- TMT
- Menu Check Box Tugas Tambahan untuk mengisi data Tugas

Tambahan Guru
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Menu Daftar Kepangkatan merupaka menu monitoring daftar kepangkatan
ASN/ PNS

Untuk Melihat data kepangkatan kita dapat melakukanya dengan memilih
SKPD yang ingin kita lihat maka kana muncul tampilan sbb :
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k) Menu Laporan
Menu ini berisikan 3 menu yaitu
- Menu Pegawai MPP
- Menu Pegawai Pensiun atau meninggal dunia
- Menu Pegawai Pindah

Ex .Menu Pegawai MPP
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4. MENU ADMIN SKPD
Pada Menu admin SKPD terdapat beberapa Menu yaitu
- Menu Data Bidang Untuk menmbahkan atau menguruangi atau

merubah data bidang yang ada pada SKPD
- Menu Upload Struktur Organisasi digunakan untuk Meng Upload

data Struktur Organisasi yang ada di SKPD  (file *.pdf Max 2 Mb)
- Menu daftar Verifikasi digunakan untuk melihat data verifikasi

Bahan Pengajjuan ASN/ PNS
- Menu Turun Status digunaka  untuk mengembalikan data ASN/

PNS yang telah terkirin ke Admin SKPD
- Menu aktivasi Registrasi digunakan untuk meng aktifkan user ID

PNS/ ASN yang telah melakukan registrasi ke aplikasi e-SDM
- Menu Terdaftar merupakan menu monitoring ASN/ PNS di

lingkunan SKPD kita yang telah terdaftar kedalam aplikasi e-SDM
- Menu MPP merupakan menu monitoring data PNS/ ASN yangakan

memasuki usia Pensiun
- Menu Pindah Merupakan menu yang berisikan data ASN/ PNS

yang telah pindah dari SKPD/ Unit Kerja Kita.

a. Menu Upload Struktur Organisasi
Menu menu yang digunakan oleh SKPD untuk mengupload struktur
organisasi SKPD.

Untuk mengupload data struktur organisasi dapat dilakukan dengan
mengklik tombol Tambah lalu klik tombol choose file  (*.pdf Max 2 MB) lalu
tekkan tombol simpan
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b. Menu daftar Verifikasi
Menu ini digunakan untuk melakukan verifikasi data yang akan dikirm
ke Admin BKD, dengan cara mengetikan NIP ASN/ PNS pada Menu cari
lalu lakukan verifikasi data

c. Menu Turun Status
Merupakan menu untuk mengembalikan data PNS/ ASN yang akan di
verifikasi ke Menu ASN/ PNS Ybs. dengan cara mengetikan NIP ASN/
PNS pada Menu cari lalu klik tombol Kembalikan

d. Menu Aktivasi Registrasi
Merupakan menu yang diguanakn untuik mengaktifkan user ASN/ PNS
yang akan meng akses aplikasi e-SDM
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Catatan dalam pengunaan aplikasi :
Yang harus diisi sebelum penginputan data pada menu login bkd
1. USER ADMIN
a. Tambah User  untuk menambah user login sesuai dengan hak akses
b. Home Page  Untuk menambah menu atas pada halaman utama

website, seperti profile dll
c. Home Pengumuman  untuk menginput berita / pengumuman (

usahakan setiap berita  memiliki image
d. Upload struktur Organisasi  untuk  mengupload data struktur

organisasi masing masing SKPD ( format pdf)
Menu atas  Merupakan data inti yang akan digunakan untuk
penginputan data pada data PNS ( data pertama yang harus dilengkapi)
a. Agama
b. Universitas
c. Fungsional tertentu ( baru berdasarkan data aplikasi keuangan, untuk

pengkodean boleh di atur sesuai dengan keperluan)
d. Provinsi
e. SKPD/ SATKER/UNOR ( untuk perubahan skpd, jika terjadi perubahan

kode dan penghapusan di harap bisa dicatat secara manual, karna akan
mempengarui data utama pns)

f. Guru Data fungsional guru
g. Struktural  Untuk pengkodean di atur oleh sistem ( untuk kode 1

untuk non struktural dan diberi tanda -) harus dilengkapi terlebih
dahulu

h. Fungsional Umum  Untuk pengkodean di atur oleh sistem ( untuk
kode 1 untuk non fungsional umum dan diberi tanda -) harus dilengkapi
terlebih dahulu

2. USER BKD

Untuk melakukan perubahan data pada PNS (riwayat),  dalam pengisian
data diperlukan data utama dan data riwayat. Beberapa ketentuan
Pengian data
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Menu yang digunakan dalam penginputan hanya

1. Perbaharui data PNS

2.
Pilih menu perbaharui data PNS dan masukan NIP dan Enter
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Yang diperbaiki pertama adalah data utama (data pangkat,  data
struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum boleh
dikosongkan terlebih dahulu / tidak di isi)
Untuk perubahan nya bisa dilakukan dengan mengisi data riwayat
dengan mencek cekbox paling bawah dari inputannya

(contoh data pangkat diperbaharui harus menceklis yang paling
bawah) berlaku untuk struktural dan fungsional.
(Karna jika sudah struktural maka di data utama data fungsionalnya

harus kosong)
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3. Daftar Kepangkatan  Daftar kepangkatan akan terisi lengkap
ketika data utama dan riwayat  terisi lengkap dan di isi secara benar.
( untuk data pelatihan tidak bisa  dibuat dengan tahun karena setiap
pns bisa jadi memiliki lebih dari 1 pelatihan)

KETENTUAN TAMBAHAN

1. Untuk Gelar Depan Tidak  Perlu Ditambahkan titik(.) Contoh Dr
2. Untuk Gelar Belakang  Tidak Perlu Dawali dengan Tanda Koma (,)

Contoh S.Pd
3. Untuk data utama untuk pengiasian data GURU di isi pada GURU

dan Fungsional Tertentu
4. Untuk Guru Pengisian juga harus mengisia data Riwayat fungsional

tertentu ( Berdasarkan database aplikasi yang lama dan berfungsi
untuk membuat laporan)

5. Untuk perubahan data eselon langsung dirubah pada menu data
utama

6. Untuk pengisian data riwayat usahakan setiap field di isi dengan
lengkap, jika  tidak lengkap lebih baik tidak diinputkan

7. Untuk pengisian data jenjang pendidikan , satu jenjang pendidikan
hanya bisa diinput satu kali untuk satu orang PNS.

8. Untuk riwayat Golongan/ Pangkat , Untuk satu tingkat pangkat
hanya bisa di input satukali, jika terjadi kesalahn bisa di edit atau di
hapus dan  melakukan input ulang.

9. Jika telah selesai dalam penginputan lakukan pengecekan data,
apakah semua data yang diinputkan sudah tersimpan dan sudah
benar?kemudian cek juga data utamanya apakah sinkron dengan
data riwayat? Jika sudah yakin baru input dengan data yang baru/
data pns


