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MODUL SIMPEG PADA AIS

Pada modul Simpeg di AIS terdapat 5 sub Modul lagi yaitu Master, Pendataan,

Proses, laporan, Kegiatan.

1. Master. Dalam Sub Modul Master terdapat beberapa menu diantaranya adalaha. Unit Kerja : untuk mengakses menu ini silahkan klik menu Unit kerja padamodul SImpeg > Master > Unit Kerja. Seperti pada gambar berikut :

setelah mengklik menu Unit kerja maka akan muncul halaman berikut :

Terdapat beberapa menu untuk :
 Untuk menambah Unit Kerja Baru,  maka akan tampilhalaman berikut :



Silahkan isi Form tersebut kemudian klik untukmenambahkan unit kerja baru atau klik untuk membatalkan
 Untuk me-refresh halaman jika unit kerja yang baru diinputkantidak ada pada halaman seluruh unit kerja.
 Untuk menambah data pada Satu Unit Kerja, maka akan tampilhalaman berikut :

Silahkan isi Form tersebut kemudian klik untukmenambahkan Data pada satu unit kerja atau klik untukmembatalkan.
 Untuk me refresh Data dari satu unit kerja
 Untuk meng Copy Data dari satu unit kerja dari suatu unit kerja
 Untuk mengubah Data dari Satu unit Kerja
 Untuk mengahapus satu unit kerja



b. Jabatan : untuk mengakses menu ini silahkan klik menu Jabatan padamodul Simpeg > Master > Jabatan. Seperti pada gambar berikut :

Setelah klik menu Jabatan maka akan muncul halaman berikut :

Terdapat beberapa tombol menu untuk :
 Untuk menambah Kategori Jabatan. Jika di klik maka akantampil halaman berikut :



Silahkan isi Form tersebut kemudian klik untukmenambahkan Pendataan Jabatan atau klik untukmembatalkan.
 Untuk merefresh Jabatan yang sudah di input tetapi belummuncul pada halaman Jabatan.
 Untuk me refresh satu Kategori jabatan
 Untuk menambah Jabatan pada satu Kategori jabatan, setelah di klikmaka akan muncul halaman berikut :

Silahkan isi Form tersebut kemudian klik untukmenambahkan Pendataan Jabatan pada satu kategori jabatan atau klikuntuk membatalkan.
 Untuk meng Copy Data dari satu kategori Jabatan dari kategorijabatan lainnya
 Untuk mengubah Data dari Satu kategori jabatan
 Untuk mengahapus satu kategori jabatan.

c. Golongan : untuk mengakses menu ini silahkan klik menu Jabatan padamodul Simpeg > Master > Golongan. Seperti pada gambar berikut :



Setelah klik menu Jabatan maka akan muncul halaman berikut :

Terdapat beberapa tombol menu untuk :
 Untuk mengahapus satu Kategori Master Golongan.
 Untuk mengubah Data dari Satu Kategori Master Golongan.
 Untuk menambah Kategori Golongan. Setelah di klik maka akanmuncul halaman berikut :

Silahkan isi Form tersebut kemudian klik untuk menambahkanPendataan Golongan atau klik untuk membatalkan.
 Untuk Mencari Data Kategori Golongan



d. Pendidikan : untuk mengakses menu ini silahkan klik menu Jabatan padamodul Simpeg > Master > Pendidikan. Seperti pada gambar berikut :

Setelah klik menu Pendidikan maka akan muncul halaman berikut :

Terdapat beberapa tombol menu untuk :
 Untuk mengahapus satu Kategori Master Pendidikan.
 Untuk mengubah Data dari Satu Kategori Master Pendidikan.
 Untuk Mencari Data Kategori Pendidikan

2. Penerimaan Pegawai. Dalam Sub Modul Penerimaan Pegawai terdapatbeberapa menu diantaranya adalah  Rekrutmen pegawai kemudian terdapatmodul Calon Pegawai, seperti pada gambar berikut :



setelah mengklik menu Unit kerja maka akan muncul halaman berikut :

Terdapat beberapa tombol menu untuk :
 Untuk mengahapus satu Calon Pegawai
 Untuk mengubah Data Calon Pegawai.
 Untuk Mencari Data Calon Pegawai dengan sebelumnya mengisikolom : Nama, No. Ujian, Tahun, Status Lulus, Kategori Pegawai, JenisPegawai.
 Untuk menambah Data Calon Pegawai, setelah di klik makaakan muncul halaman berikut :



Silahkan isi Form tersebut kemudian klik untuk menambahkanPendataan Calon Pegawai atau klik untuk membatalkan.
 Menu untuk menyatakan Calon Pegawai Lulus atau Tidak denganmen checklist “ V ”.



3. Data Pegawai. Dalam Sub Modul Data Pegawai terdapat beberapa menudiantaranya adalah  :a. PNS : untuk mengakses menu ini silahkan klik menu Data Pegawai  padamodul SImpeg > Data Pegawai > PNS. Seperti pada gambar berikut
setelah mengklik menu PNS maka akan muncul halaman berikut :



Terdapat beberapa menu untuk halaman PNS :
 Untuk menambah Data PNS pada Data Pegawai, jika di klikmaka akan muncul halaman berikut :Screen error
 Untuk Mencari Data Pegawai PNS dengan sebelumnya mengisikolom : NIP, Nama, Status Keaktifan, Unit Kerja.
 Untuk mengahapus satu Data Pegawai PNS
 Untuk mengubah Data Pegawai PNS
 Untuk Mencetak Daftar Riwayat Hidup satu Pegawai PNS
 Untuk Menyetujui Semua yang Pegawai tersebut ajukan
 Untuk Membatalakan semua yang Pegawai tersebut ajukan.

b. Non-PNS : untuk mengakses menu ini silahkan klik menu Data Pegawaipada modul Simpeg > Data Pegawai > Non-PNS. Seperti pada gambarberikut
setelah mengklik menu Non-PNS maka akan muncul halaman berikut :

Terdapat beberapa menu untuk halaman Non-PNS :



 Untuk menambah Data Non-PNS pada Data Pegawai, jika diklik maka akan muncul halaman berikut :

Silahkan isi Form tersebut kemudian klik untuk menambahkanPendataan Pegawai Non-PNS atau klik untuk membatalkan.
 Untuk Mencari Data Pegawai Non-PNS dengan sebelumnyamengisi kolom : Nomor Absen, Nama, Status Keaktifan, Unit Kerja.
 Untuk mengahapus satu Data Pegawai Non-PNS
 Untuk mengubah Data Pegawai Non-PNS
 Untuk Mencetak Daftar Riwayat Hidup satu Pegawai Non-PNS
 Untuk Menyetujui Semua yang Pegawai tersebut ajukan
 Untuk Membatalakan semua yang Pegawai tersebut ajukan.

c. DTT : untuk mengakses menu ini silahkan klik menu Data Pegawai  padamodul Simpeg > Data Pegawai >DTT . Seperti pada gambar berikut :
setelah mengklik menu DTT maka akan muncul halaman berikut :



Terdapat beberapa menu untuk halaman DTT :
 Untuk menambah Data DTT pada Data Pegawai, setelah diklik maka akan muncul halaman berikut :

Silahkan isi Form tersebut kemudian klik untuk menambahkanPendataan DTT atau klik untuk membatalkan.
 Untuk Mencari Data Pegawai DTT dengan sebelumnya mengisikolom : Nomor Absen, Nama, Status Keaktifan, Unit Kerja.
 Untuk mengahapus satu Data Pegawai DTT
 Untuk mengubah Data Pegawai DTT
 Untuk Meng-update Data Pegawai DTT





4, Kegiatana. KegiatanModul ini berfungsi untuk menambah kegiatan-kegiatan yang telahdilakukan oleh pegawai. Untuk mengakses menu ini silahkan klik menuKegiatan pada modul Simpeg > Kegiatan > Kegiatan. Seperti pada gambarberikut :

setelah di klik maka akan muncul halaman berikut :

Terdapat beberapa menu untuk halaman Kegiatan :
 Untuk menambah Data Kegiatan pada Data Pegawai, setelahdi klik maka akan muncul halaman berikut :



Silahkan isi Form tersebut kemudian klik untuk menambahkanKegiatan atau klik untuk membatalkan.
 Untuk Mencari Data Kegiatan Pegawai.
 Untuk mengahapus satu Data Kegiatan pegawai
 Untuk mengubah Data Kegiatan pegawai
 Untuk Status kegiatan pegawai yang sudah di validasi, danuntuk status kegiatan pegawai yang belum di validasi
 Jika sudah divalidasi maka status kegiatan tersebut akan muncul padawww.staff.uinjkt.ac.id

b. KaryaModul ini berfungsi untuk menambah karya pegawai. Untuk mengaksesmenu ini silahkan klik menu Kegiatan pada modul Simpeg > Kegiatan >Karya. Seperti pada gambar berikut :

setelah di klik maka akan muncul halaman berikut :



Terdapat beberapa menu untuk halaman Karya:
 Untuk menambah Data Karya pada Data Pegawai, setelah diklik maka akan muncul halaman berikut :

Silahkan isi Form tersebut kemudian klik untuk menambahkanKarya atau klik untuk membatalkan.
 Untuk Mencari Data Karya Pegawai
 Untuk mengahapus satu Data Karya pegawai
 Untuk mengubah Data Karya pegawai
 Untuk Status Karya pegawai yang sudah di validasi, danuntuk status Karya pegawai yang belum di validasi
 Jika sudah divalidasi maka status Karya tersebut akan muncul padawww.staff.uinjkt.ac.id

c. PenelitianModul ini berfungsi untuk menambah Penelitian pegawai. Untuk mengaksesmenu ini silahkan klik menu Penelitian pada modul Simpeg > Kegiatan >Penelitian. Seperti pada gambar berikut :



setelah di klik maka akan muncul halaman berikut :

Terdapat beberapa menu untuk halaman Penelitian:
 Untuk menambah Data Penelitian pada Data Pegawai,setelah di klik maka akan muncul halaman berikut :

Silahkan isi Form tersebut kemudian klik untuk menambahkanPenelitian atau klik untuk membatalkan.



 Untuk Mencari Penelitian Pegawai
 Untuk mengahapus satu Penelitian pegawai
 Untuk mengubah Penelitian pegawai
 Untuk Status Penelitian pegawai yang sudah di validasi, danuntuk status Penelitian pegawai yang belum di validasi
 Jika sudah divalidasi maka status Penelitian tersebut akan muncul padawww.staff.uinjkt.ac.id

d. JurnalModul ini berfungsi untuk menambah Jurnal pegawai. Untuk mengaksesmenu ini silahkan klik menu Jurnal pada modul Simpeg > Kegiatan > Jurnal.Seperti pada gambar berikut :

setelah di klik maka akan muncul halaman berikut :



Terdapat beberapa menu untuk halaman Jurnal:
 Untuk menambah Data Jurnal pada Data Pegawai, setelah diklik maka akan muncul halaman berikut :

Silahkan isi Form tersebut kemudian klik untuk menambahkanJurnal atau klik untuk membatalkan.
 Untuk Mencari Jurnal Pegawai
 Untuk mengahapus satu Jurnal pegawai
 Untuk mengubah Jurnal pegawai
 Untuk Status Jurnal pegawai yang sudah di validasi, danuntuk status Jurnal pegawai yang belum di validasi
 Jika sudah divalidasi maka status Jurnal tersebut akan muncul padawww.staff.uinjkt.ac.id

e. BukuModul ini berfungsi untuk menambah Buku pegawai. Untuk mengakses menuini silahkan klik menu Buku pada modul Simpeg > Kegiatan > Buku. Sepertipada gambar berikut :



setelah di klik maka akan muncul halaman berikut :

Terdapat beberapa menu untuk halaman Buku:
 Untuk menambah Data Buku pada Data Pegawai, setelah diklik maka akan muncul halaman berikut :

Silahkan isi Form tersebut kemudian klik untuk menambahkanBuku atau klik untuk membatalkan.
 Untuk Mencari Buku Pegawai



 Untuk mengahapus satu Buku pegawai
 Untuk mengubah Buku pegawai
 Untuk Status Buku pegawai yang sudah di validasi, danuntuk status Buku pegawai yang belum di validasi
 Jika sudah divalidasi maka status Buku tersebut akan muncul padawww.staff.uinjkt.ac.id

f. PengabdianModul ini berfungsi untuk menambah Pengabdian pegawai. Untukmengakses menu ini silahkan klik menu Buku pada modul Simpeg > Kegiatan> Pengabdian. Seperti pada gambar berikut :

setelah di klik maka akan muncul halaman berikut :

Terdapat beberapa menu untuk halaman Pengabdian:
 Untuk menambah Data Pengabdian pada Data Pegawai,setelah di klik maka akan muncul halaman berikut :



Silahkan isi Form tersebut kemudian klik untuk menambahkanPengabdian atau klik untuk membatalkan.
 Untuk Mencari Pengabdian Pegawai
 Untuk mengahapus satu Pengabdian pegawai
 Untuk mengubah Pengabdian pegawai
 Untuk Status Pengabdian pegawai yang sudah di validasi, danuntuk status Buku pegawai yang belum di validasi
 Jika sudah divalidasi maka status Pengabdian tersebut akan munculpada www.staff.uinjkt.ac.id

4,  Prosesa. Izin BelajarModul ini berfungsi untuk menambah Pengabdian pegawai. Untukmengakses menu ini silahkan klik menu Buku pada modul Simpeg > Proses >Izin Belajar. Seperti pada gambar berikut :

setelah di klik maka akan muncul halaman berikut :



Terdapat beberapa menu untuk halaman Izin Belajar:
 Untuk menambah Data Izin Belajar pada Data Pegawai,setelah di klik maka akan muncul halaman berikut :

Silahkan isi Form tersebut kemudian klik untuk menambahkanIzin Belajar atau klik untuk membatalkan.
 Untuk Mencari Izin Belajar Pegawai
 Untuk mengahapus satu Izin Belajar pegawai

b. Kenaikan PangkatModul ini berfungsi untuk menambah Kenaikan Pangkat pegawai. Untukmengakses menu ini silahkan klik menu Kenaikan Pangkat pada modulSimpeg > Proses > Kenaikan Pangkat. Seperti pada gambar berikut :



setelah di klik maka akan muncul halaman berikut :

Terdapat beberapa menu untuk halaman kenaikan pangkat :
 Untuk Mencetak data kenaikan pangkat pegawai
 Untuk Mencari kenaikan pangkat Pegawai berdasarkan NamaPegawai, Pangkat/Golongan, Satuan kerja, Jabatan, Tanggal Mulai, danSampai tanggal.
 Untuk mengahapus satu Kenaikan Pangkat pegawai

c. Kenaikan Pangkat FungsionalModul ini berfungsi untuk menambah Kenaikan Pangkat Fungsional pegawai.Untuk mengakses menu ini silahkan klik menu Kenaikan Pangkat Fungsionalpada modul Simpeg > Proses > Kenaikan Pangkat Fungsional. Seperti padagambar berikut :



setelah di klik maka akan muncul halaman berikut :

Terdapat beberapa menu untuk halaman kenaikan pangkat Fungsional:
 Untuk Mencetak data kenaikan pangkat pegawai Fungsional
 Untuk Mencari kenaikan pangkat Pegawai Fungsionalberdasarkan Nama Pegawai, Pangkat/Golongan, Satuan kerja, Jabatan,Tanggal Mulai, dan Sampai tanggal.
 Untuk mengahapus satu Kenaikan Pangkat pegawai Fungsional

d. Kenaikan Gaji BerkalaModul ini berfungsi untuk menambah Kenaikan Gaji Berkala pegawai. Untukmengakses menu ini silahkan klik menu Kenaikan Gaji Berkala pada modulSimpeg > Proses > Kenaikan Pangkat Fungsional. Seperti pada gambarberikut :



setelah di klik maka akan muncul halaman berikut :

Terdapat beberapa menu untuk halaman kenaikan pangkat Fungsional:
 Untuk Mencetak data kenaikan pangkat pegawai Fungsional
 Untuk Mencari kenaikan pangkat Pegawai Fungsionalberdasarkan Nama Pegawai, Pangkat/Golongan, Satuan kerja, Jabatan,Tanggal Mulai, dan Sampai tanggal.
 Untuk mengahapus satu Kenaikan Pangkat pegawai Fungsional

e. Jadwal PensiunModul ini berfungsi untuk menambah Jadwal Pensiun pegawai. Untukmengakses menu ini silahkan klik menu Jadwal Pensiun pada modul Simpeg> Proses > Jadwal Pensiun Seperti pada gambar berikut :

setelah di klik maka akan muncul halaman berikut :



Terdapat beberapa menu untuk halaman kenaikan pangkat Fungsional:
 Untuk Mencetak data kenaikan pangkat pegawai Fungsional
 Untuk Mencari kenaikan pangkat Pegawai Fungsionalberdasarkan Nama Pegawai, Pangkat/Golongan, Satuan kerja, Jabatan,Tanggal Mulai, dan Sampai tanggal.
 Untuk Memproses data Pensiun Pegawai.

4,  Laporana. Statistik UsiaModul ini berfungsi untuk memberikan laporan untuk usia pegawai. Untukmengakses menu ini silahkan klik menu Jadwal Pensiun pada modul Simpeg> Laporan > Statistik Usia. Seperti pada gambar berikut :

setelah di klik maka akan muncul halaman berikut :



 untuk laporan Statistik Usia terdapat beberapa menu untuk memfilter laporan Statistik Usia, berdasarkan : Status Pegawai, KategoriPegawai, Pangkat/Golongan, Jabatan, Jenis Pegawai, Status Tugas,Unit Kerja, dan Jenis Kelamin.
 untuk men download laporan Statistik Usia terdapat beberapa formatpilihan dengan PDF, XLS, DOCX, PPTX, ODT, ODS, TXT, CSV, dan HTMLdengan sebelumnya memilih pilihan bahasa ID (Indonesia) dan EN(English)

b. DUK StatistikModul ini berfungsi untuk memberikan laporan untuk DUK Statistik. Untukmengakses menu ini silahkan klik menu Jadwal Pensiun pada modul Simpeg> Laporan > DUK Statistik Seperti pada gambar berikut :

setelah di klik maka akan muncul halaman berikut :



 untuk laporan DUK Statistik terdapat beberapa menu untuk memfilter laporan Statistik Usia, berdasarkan : Pangkat/Golongan, StatusPegawai, Kategori Pegawai, Jabatan, Jenis Pegawai, Status Tugas, UnitKerja, dan Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, Instansi Yangmengangkat, dan Status Tugas.
 untuk men download laporan DUK Statistik terdapat beberapa formatpilihan dengan PDF, XLS, DOCX, PPTX, ODT, ODS, TXT, CSV, dan HTMLdengan sebelumnya memilih pilihan bahasa ID (Indonesia) dan EN(English)

c. Statistik Berdasarkan Pangkat dan GolonganModul ini berfungsi untuk memberikan laporan untuk Statistik BerdasarkanPangkat dan Golongan. Untuk mengakses menu ini silahkan klik menu JadwalPensiun pada modul Simpeg > Laporan > Statistik Berdasarkan Pangkat danGolongan. Seperti pada gambar berikut :

setelah di klik maka akan muncul halaman berikut :



 untuk laporan Statistik Berdasarkan Pangkat dan Golongan terdapatbeberapa menu untuk mem filter laporan Statistik Usia, berdasarkan :Pangkat/Golongan, Status Pegawai, Kategori Pegawai, Jabatan, JenisPegawai, Status Tugas, Unit Kerja, dan Jenis Kelamin, PendidikanTerakhir, Instansi Yang mengangkat, dan Status Tugas.
 untuk men download laporan Statistik Berdasarkan Pangkat danGolongan terdapat beberapa format pilihan dengan PDF, XLS, DOCX,PPTX, ODT, ODS, TXT, CSV, dan HTML dengan sebelumnya memilihpilihan bahasa ID (Indonesia) dan EN (English)

d. Statistik PendidikanModul ini berfungsi untuk memberikan laporan untuk Statistik PendidikanBerdasarkan Statistik Pendidikan. Untuk mengakses menu ini silahkan klikmenu Jadwal Pensiun pada modul Simpeg > Laporan > Statistik Pendidikan.Seperti pada gambar berikut :



setelah di klik maka akan muncul halaman berikut :

 untuk laporan Statistik Pendidikan Berdasarkan terdapat beberapamenu untuk mem filter laporan Statistik Pendidikan, berdasarkan :Pangkat/Golongan, Status Pegawai, Kategori Pegawai, Jabatan, JenisPegawai, Status Tugas, Unit Kerja, dan Jenis Kelamin, PendidikanTerakhir, Instansi Yang mengangkat, dan Status Tugas.
 untuk men download laporan Statistik Pendidikan terdapat beberapaformat pilihan dengan PDF, XLS, DOCX, PPTX, ODT, ODS, TXT, CSV, danHTML dengan sebelumnya memilih pilihan bahasa ID (Indonesia) danEN (English)


