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1. Membuka Aplikasi SIMKA
Untuk mengakses aplikasi SIMKA, silahkan anda membuka website Biro Kepegawaian (www.ropegkemenkes.or.id) dan pilih menu SIMKA (Sistem Informasi Kepegawaian) seperti gambar berikut :

Gambar 1. Halaman utama website Biro Kepegawaian

Setelah Anda memilih menu SIMKA, maka akan muncul halaman login, masukkan username dan password
sesuai dengan unit kerja masing-masing dan tekan tombol Login seperti pada gambar berikut :

Gambar 2. Tampilan Halaman Login SIMKA

Setelah anda melakukan login, maka yang akan muncul pertama kali adalah halaman utama (home) dari
aplikasi SIMKA.
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Gambar 3. Halaman Utama SIMKA (1)
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Gambar 4. Halaman Utama SIMKA (2)

Di dalam halaman utama (home) terdapat beberapa fungsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Keadaan Pegawai (gambar 3.A), yaitu berfungsi untuk melihat keadaan pegawai berupa Jumlah Pegawai
aktif, grafik keadaan pegawai berdasarkan jabatan, golongan, pendidikan, dan jenis kelamin.
b. Informasi Pengelola SIMKA (gambar 3.B), yaitu berfungsi untuk menampilkan profil / informasi pengelola
SIMKA yang terdaftar di Biro Kepegawaian sesuai SK yang ada.
c. Ubah password SIMKA (gambar 3.C), yaitu berfungsi untuk mengubah password bagi pengelola SIMKA
demi tetap menjaga keamanan data pegawai. Jika link “klik disini” di klik, maka akan muncul halaman ubah
profil seperti gambar berikut :

Gambar 5. Form edit profile pengelola SIMKA

Tekan tombol SIMPAN untuk mengubah password, atau tekan tombol BATAL untuk membatalkan proses
ubah password.
d. Informasi Pegawai (gambar 4.D), yaitu berfungsi untuk menampilkan informasi pegawai berupa data
pegawai yang akan berulang tahun pada hari ini (saat membuka aplikasi SIMKA), informasi pegawaipegawai yang akan naik pangkat reguler, informasi pegawai yang akan pensiun BUP, dan informasi
pegawai yang akan KGB.
e. Permintaan Perbaikan (gambar 4.E). Fasilitas ini berfungsi untuk menyampaikan pesan permintaan
perbaikan terkait dengan data SIMKA. Fasilitasi ini dapat menjadi media yang valid dalam menyampaikan
permintaan perbaikan. Untuk membuat pesan perbaikan, dapat dilakukan dengan memilih menu TAMBAH
PERMINTAAN dan akan terbuka sebuah halaman baru sebagai berikut :

Gambar 6. Form Permintaan Perbaikan

Dalam form ini, pengguna dapat menambahkan attachment (file) misalnya berupa gambar atau file SK
ataupun dokumen yang lainnya sebagai pendukung proses perbaikan data.

2. Data Pegawai
Fasilitas data pegawai merupakan fasilitas utama dari aplikasi SIMKA. Untuk mengakses fasilitas ini, dapat
dilakukan dengan memilih menu Data Pegawai seperti pada gambar berikut :

Gambar 7. Menu Data Pegawai

Setelah anda memilih menu tersebut, akan muncul halaman seperti gambar berikut :

Halaman di atas berfungsi untuk melakukan pencarian data pegawai berdasarkan kriteria tertentu. Untuk
menambahkan data pegawai baru, dapat dilakukan dengan memilih tombol Tambah Pegawai Baru seperti
pada gambar di atas.
Tombol
berfungsi untuk melihat detail pegawai. Jika tombol tersebut di klik, maka akan muncul halaman
seperti berikut :

Gambar 8. Halaman Detail Pegawai (1)

Gambar 9. Halaman Detail Pegawai (2)

Gambar 10. Halaman Detail Pegawai (3)

Tombol
berfungsi untuk mengubah data pegawai. Jika tombol tersebut di klik, maka akan muncul halaman
seperti berikut :

Gambar 11. Halaman Modifikasi Pegawai (1)

Gambar 12. Halaman Modifikasi Pegawai (2)

Untuk melakukan modifikasi data pegawai, pengguna dapat melakukan dengan memilih menu Modifikasi
Bagian Ini sehingga akan muncul halaman seperti gambar berikut :
A. Identitas Pegawai

Gambar 13. Halaman Edit Pegawai (Identitas Pribadi)

Masukkan data yang akan diubah dan jika proses ubah telah selesai maka tekan tombol SIMPAN untuk
menyimpan data pegawai.
B. Kepegawaian

Gambar 14. Form Edit Pegawai (Kepegawaian)

C. Tempat Kerja

Gambar 15. Form Edit Pegawai (Tempat Kerja)

D. Riwayat Pegawai
a. Kepangkatan
Menu kepangkatan berfungsi sebagai penyimpan data riwayat kepangkatan pegawai. Untuk
mengakses fasilitas kepangkatan, dapat di akses melalui menu Riwayat Pegawai > Kepangkatan
seperti gambar berikut :

Gambar 16. Form Edit Pegawai (Kepangkatan)

Untuk menambah data riwayat kepangkatan baru, dapat di lakukan dengan memilih menu Tambah
Data Riwayat Kepangkatan seperti pada gambar 16 di atas. Tombol
berfungsi untuk
mengubah data riwayat dan untuk menghapus data riwayat kepangkatan.
Jika kita memilih menu Tambah Data Riwayat Kepangkatan maka akan muncul halaman seperti
berikut:

Gambar 17. Form tambah riwayat kepangkatan

Apabila proses pengisian data riwayat kepangkatan telah selesai, silahkan tekan tombol SIMPAN untuk
menyimpan data.
b. Pendidikan
Menu pendidikan berfungsi sebagai penyimpan data riwayat pendidikan pegawai. Untuk mengakses
fasilitas riwayat pendidikan, dapat di akses melalui menu Riwayat Pegawai > Pendidikan seperti
gambar berikut :

Gambar 18. Form Edit Pegawai (Pendidikan)

Untuk menambah data riwayat pendidikan baru, dapat di lakukan dengan memilih menu Tambah Data
Riwayat Pendidikan seperti pada gambar 18 di atas. Tombol
berfungsi untuk mengubah data
riwayat dan untuk menghapus data riwayat pendidikan.
Jika kita memilih menu Tambah Data Riwayat Pendidikan maka akan muncul halaman seperti
berikut:

Gambar 19. Form Tambah Riwayat Pendidikan

Apabila proses pengisian data riwayat pendidikan telah selesai, silahkan tekan tombol SIMPAN untuk
menyimpan data.
c. Jabatan
Menu Jabatan berfungsi sebagai penyimpan data riwayat jabatan pegawai. Untuk mengakses fasilitas
riwayat jabatan, dapat di akses melalui menu Riwayat Pegawai > Jabatan seperti gambar berikut :

Gambar 20. Form Edit Pegawai (Jabatan)

Untuk menambah data riwayat jabatan baru, dapat di lakukan dengan memilih menu Tambah Data
Riwayat Jabatan seperti pada gambar 20 di atas. Tombol
berfungsi untuk mengubah data
riwayat dan untuk menghapus data riwayat jabatan.
Jika kita memilih menu Tambah Data Riwayat Jabatan maka akan muncul halaman seperti berikut:

Gambar 21. Form Tambah Riwayat Jabatan

Apabila proses pengisian data riwayat jabatan telah selesai, silahkan tekan tombol SIMPAN untuk
menyimpan data.
d. Diklat Jab

Menu Diklat Jabatan berfungsi sebagai penyimpan data riwayat diklat jabatan pegawai. Untuk
mengakses fasilitas riwayat diklat jabatan, dapat di akses melalui menu Riwayat Pegawai > Diklat Jab
seperti gambar berikut :

Gambar 22. Form Edit Pegawai (Diklat Jab)

Untuk menambah data riwayat diklat jabatan baru, dapat di lakukan dengan memilih menu Tambah
Data Riwayat Diklat Jabatan seperti pada gambar 22 di atas. Tombol
berfungsi untuk
mengubah data riwayat dan untuk menghapus data riwayat diklat jabatan.
Jika kita memilih menu Tambah Data Riwayat Diklat Jabatan maka akan muncul halaman seperti
berikut:

Gambar 23. Form Tambah Riwayat Diklat Jabatan

Apabila proses pengisian data riwayat jabatan telah selesai, silahkan tekan tombol SIMPAN untuk
menyimpan data.
e. Diklat Teknis
Menu Diklat Teknis berfungsi sebagai penyimpan data riwayat diklat teknis pegawai. Untuk mengakses
fasilitas riwayat diklat teknis, dapat di akses melalui menu Riwayat Pegawai > Diklat Teknis seperti
gambar berikut :

Gambar 24. Form Edit Pegawai (Diklat Teknis)

Untuk menambah data riwayat diklat teknis baru, dapat di lakukan dengan memilih menu Tambah
Data Riwayat Diklat Teknis seperti pada gambar 24 di atas. Tombol
berfungsi untuk
mengubah data riwayat dan untuk menghapus data riwayat diklat teknis.
Jika kita memilih menu Tambah Data Riwayat Diklat Teknis maka akan muncul halaman seperti
berikut:

Gambar 25. Form Tambah Riwayat Diklat Teknis

Apabila proses pengisian data riwayat jabatan telah selesai, silahkan tekan tombol SIMPAN untuk
menyimpan data.
f.

Penghargaan
Menu Penghargaan berfungsi sebagai penyimpan data riwayat penghargaan pegawai. Untuk
mengakses fasilitas riwayat penghargaan, dapat di akses melalui menu Riwayat Pegawai >
Penghargaan seperti gambar berikut :

Gambar 26. Form Edit Pegawai (Penghargaan)

Untuk menambah data riwayat penghargaan baru, dapat di lakukan dengan memilih menu Tambah
Data Riwayat Penghargaan seperti pada gambar 26 di atas. Tombol
berfungsi untuk
mengubah data riwayat dan untuk menghapus data riwayat penghargaan.
Jika kita memilih menu Tambah Data Riwayat Penghargaan maka akan muncul halaman seperti
berikut:

Gambar 27.. Form Tambah Riwayat Penghargaan

Apabila proses pengisian data riwayat penghargaan telah selesai, silahkan tekan tombol SIMPAN
untuk menyimpan data.
g. Suami/Istri
Menu Suami/Istri berfungsi sebagai penyimpan data suami atau istri dari tiap pegawai. Untuk
mengakses fasilitas riwayat suami/istri, dapat di akses melalui menu Riwayat Pegawai > Suami/Istri
seperti gambar berikut :

Catatan : Riwayat Suami/Istri hanya bisa diisi dengan 1 data suami / istri. Tetapi, data tersebut
bisa di ubah sesuai dengan
an keadaan sebenarnya (apabila bercerai dan menikah kembali).
Apabila data suami/istri belum pernah dibuat, maka akan muncul tombol Tambah Riwayat
Suami/Istri dan apabila data sudah pernah dibuat, maka tombol tidak akan muncul.
Suami/Istri,

Gambar 28. Form Edit Pegawai (Suami/Istri)

Untuk menambah data riwayat suami/istri baru, dapat di lakukan dengan memilih menu Tambah Data
Riwayat Suami/Istri seperti pada gambar 28 di atas. Tombol
berfungsi untuk mengubah data
riwayat dan untuk menghapus data riwayat suami/istri.
Jika kita memilih menu Tambah Data Riwayat Suami/Istri maka akan muncul halaman seperti berikut:

Gambar 29. Form Tambah Riwayat Suami/Istri

Apabila proses pengisian data riwayat suami/istri telah selesai, silahkan tekan tombol SIMPAN untuk
menyimpan data.
h. Anak
Menu Anak berfungsi sebagai penyimpan data riwayat anak dari tiap pegawai. Untuk mengakses
fasilitas riwayat anak, dapat di akses melalui menu Riwayat Pegawai > Anak seperti gambar berikut :

Gambar 30. Form Edit Pegawai (Anak)

Untuk menambah data riwayat anak baru, dapat di lakukan dengan memilih menu Tambah Data
Riwayat Anak seperti pada gambar 30 di atas. Tombol
berfungsi untuk mengubah data
riwayat dan untuk menghapus data riwayat anak.
Jika kita memilih menu Tambah Data Riwayat Anak maka akan muncul halaman seperti berikut:

Gambar 31. Form Tambah Riwayat Anak

Apabila proses pengisian data riwayat penghargaan telah selesai, silahkan tekan tombol SIMPAN
untuk menyimpan data.
3. Laporan Pegawai
Laporan pegawai merupakan menu untuk melihat beberapa laporan terkait data pegawai, untuk mengakses
laporan pegawai dapat dilakukan dengan memilih menu Laporan Pegawai seperti gambar berikut :

Gambar 32. Menu Laporan Pegawai

Ada beberapa laporan yang dapat di lihat dalam aplikasi SIMKA yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Daftar Riwayat Hidup
Untuk mengakses laporan daftar riwayat hidup, dapat mengakses menu Laporan Pegawai > Daftar
Riwayat Hidup dan akan muncul halaman seperti berikut :

Gambar 33. Laporan Daftar Riwayat Hidup

Tombol detail (
) berfungsi untuk melihat detail dari daftar riwayat hidup pegawai. Tampilan detail daftar
riwayat hidup pegawai dapat dilihat pada gambar 8 s.d 10 di atas.
b. Daftar Urut Kepangkatan
Untuk mengakses laporan daftar urut kepangkatan, dapat mengakses menu Laporan Pegawai > Daftar
Urut Kepangkatan dan akan muncul halaman seperti berikut :

Gambar 34. Laporan Daftar Urut Kepangkatan

Untuk mencetak laporan daftar urut kepangkatan, dapat dilakukan dengan memilih tombol

.

c. Daftar Nominatif Pegawai
Untuk mengakses laporan daftar urut kepangkatan, dapat mengakses menu Laporan Pegawai > Daftar
Urut Kepangkatan dan akan muncul halaman seperti berikut :

Gambar 35. Laporan Daftar Nominatif Pegawai

Untuk mencetak laporan daftar nominatif pegawai, dapat dilakukan dengan memilih tombol

.

d. Distribusi Pegawai
Untuk mengakses laporan distribusi pegawai, dapat mengakses menu Laporan Pegawai > Distribusi
Pegawai dan akan muncul halaman seperti berikut :

Gambar 36. Laporan Distribusi Pegawai

e. Kekuatan Personil
Untuk mengakses laporan kekuatan personil, dapat mengakses menu Laporan Pegawai > Kekuatan
Personil dan akan muncul halaman seperti berikut :

Gambar 37. Laporan Kekuatan Personil

Terdapat tiga (3) kriteria dalam laporan kekuatan personil, yaitu berdasarkan Jabatan, Golongan, dan
Pendidikan. Untuk mencetak laporan daftar urut kepangkatan, dapat dilakukan dengan memilih tombol
.
f.

Rekap Pegawai Yang Akan Pensiun
Untuk mengakses laporan rekap pegawai yang akan pensiun, dapat mengakses menu Laporan Pegawai >
Rekap Pegawai Yang Akan Pensiun dan akan muncul halaman seperti berikut :

Gambar 38. Laporan Rekap Pegawai Yang Akan Pensiun

Untuk mencetak laporan rekap pegawai yang akan pensiun, dapat dilakukan dengan memilih tombol
.
g. Rekap Pegawai Yang Akan Naik Pangkat Reguler
Untuk mengakses laporan rekap pegawai yang akan naik pangkat reguler, dapat mengakses menu Laporan
Pegawai > Rekap Pegawai Yang Akan Naik Pangkat Reguler dan akan muncul halaman seperti berikut :

Gambar 39. Laporan Rekap Pegawai Yang Akan Naik Pangkat Reguler

Untuk mencetak laporan rekap pegawai yang akan naik pangkat reguler, dapat dilakukan dengan memilih
tombol
.
h. Rekap Pegawai Yang Akan Naik Pangkat Pilihan
Untuk mengakses laporan rekap pegawai yang akan naik pangkat pilihan, dapat mengakses menu Laporan
Pegawai > Rekap Pegawai Yang Akan Naik Pangkat Pilihan dan akan muncul halaman seperti berikut :

Gambar 40. Laporan Rekap Pegawai Yang Akan Naik Pangkat Pilihan

Untuk mencetak laporan rekap pegawai yang akan naik pangkat pilihan, dapat dilakukan dengan memilih
tombol
.
i.

Rekap Pegawai Yang Akan KGB
Untuk mengakses laporan rekap pegawai yang akan KGB, dapat mengakses menu Laporan Pegawai >
Rekap Pegawai Yang Akan KGB dan akan muncul halaman seperti berikut :

Gambar 41. Laporan Rekap Pegawai Yang Akan KGB

Untuk mencetak laporan rekap pegawai yang akan KGB, dapat dilakukan dengan memilih tombol
j.

.

Rekap Pegawai Yang 5 Tahun Tidak Naik Pangkat
Untuk mengakses laporan rekap pegawai yang akan KGB, dapat mengakses menu Laporan Pegawai >
Rekap Pegawai Yang Akan KGB dan akan muncul halaman seperti berikut :

Gambar 42. Laporan Rekap Pegawai Yang Akan KGB

Untuk mencetak laporan rekap pegawai yang akan KGB, dapat dilakukan dengan memilih tombol

.

k. Rekap Pegawai Yang Sudah 5 Tahun Menjabat
Untuk mengakses laporan rekap pegawai yang akan sudah 5 tahun menjabat, dapat mengakses menu
Laporan Pegawai > Rekap Pegawai Yang Sudah 5 Tahun Menjabat dan akan muncul halaman seperti
berikut :

Gambar 43. Laporan Rekap Pegawai Yang Sudah 5 Tahun Menjabat

Untuk mencetak laporan rekap pegawai yang sudah 5 tahun menjabat, dapat dilakukan dengan memilih
tombol
.
l.

Rekap Pegawai Yang Sudah 10 Tahun Menjabat
Untuk mengakses laporan rekap pegawai yang akan sudah 10 tahun menjabat, dapat mengakses menu
Laporan Pegawai > Rekap Pegawai Yang Sudah 10 Tahun Menjabat dan akan muncul halaman seperti
berikut :

Gambar 44. Laporan Rekap Pegawai Yang Sudah 10 Tahun Menjabat

Untuk mencetak laporan rekap pegawai yang 10 tahun menjabat, dapat dilakukan dengan memilih tombol
.
m. Rekap Pegawai Yang Menurut Pendidikan Terakhir
Untuk mengakses laporan rekap pegawai menurut pendidikan terakhir, dapat mengakses menu Laporan
Pegawai > Rekap Pegawai Menurut Pendidikan Terakhir dan akan muncul halaman seperti berikut :

Gambar 45. Laporan Rekap Pegawai Menurut Pendidikan Terakhir

Untuk mencetak laporan rekap pegawai menurut pendidikan terakhir, dapat dilakukan dengan memilih
tombol
.
n. Rekap Pegawai Yang Menurut Pendidikan Kesehatan
Untuk mengakses laporan rekap pegawai menurut pendidikan kesehatan, dapat mengakses menu Laporan
Pegawai > Rekap Pegawai Menurut Pendidikan Kesehatan dan akan muncul halaman seperti berikut :

Gambar 46. Laporan Rekap Pegawai Menurut Pendidikan Kesehatan

Untuk mencetak laporan rekap pegawai menurut pendidikan kesehatan, dapat dilakukan dengan memilih
tombol
.
o. Rekap Pegawai Menurut Kategori Pendidikan
Untuk mengakses laporan rekap pegawai menurut kategori pendidikan, dapat mengakses menu Laporan
Pegawai > Rekap Pegawai Menurut Kategori Pendidikan dan akan muncul halaman seperti berikut :

Gambar 47. Laporan Rekap Pegawai Menurut Kategori Pendidikan

Untuk mencetak laporan rekap pegawai menurut kategori pendidikan, dapat dilakukan dengan memilih
tombol
.
p. Laporan Pemetaan Pegawai
Untuk mengakses laporan pemetaan pegawai, dapat mengakses menu Laporan Pegawai > Laporan
Pemetaan Pegawai dan akan muncul halaman seperti berikut :

Gambar 48. Laporan Pemetaan Pegawai

Untuk mencetak laporan pemetaan pegawai, dapat dilakukan dengan memilih tombol

.

4. Contact Person
Apabila terdapat permasalahan terkait proses administrasi kepegawaian pada aplikasi SIMKA, dapat
menghubungi contact person sebagai berikut :
1. Kepala Bagian Mutasi Pegawai
R. Giri Wurjandaru, SKM, M.Kes
Telp. 0815 8000 445
2. Kepala Subbagian Informasi dan Tata Naskah
Ika Kurniasih, S.Kom
Telp. 0815 140 5678 4
3. Staf IT Subbagian Informasi dan Tata Naskah
- Aang Abu Azhar, S.Kom
Telp. 0811 888 3031
- Tirta Pratama
Telp. 0817 9909 202
- Sigit Wibowo
Telp. 087870139344
- Handy Nastiti
Telp. 0899 7965 066
- Hilman Arbiantomy
Telp. 0819 0 8888 047

