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PEMROSESAN PENGAJUAN DATA ASN 

A. PENGAJUAN DIKLAT 

Pengajuan Diklat digunakan oleh ASN untuk mengajukan data ketika akan akan mengikuti 

diklat. Data yang sudah diajukan oleh masing-masing ASN melalui portal, di proses oleh user 

SKPD dan diteruskan kepada user BKD untuk kemudian di verifikasi dan disetujui/ditolak 

pengajuannya. Berikut merupakan langkah-langkah dalam pemrosesan data pengajuan diklat 

ASN: 

a) Pemrosesan oleh user SKPD (Aplikasi BO) 

− Login aplikasi BackOffice menggunakan username dan password yang sudah terdaftar 

 

− Klik login untuk masuk kedalam sistem 

− Pilih menu Layanan Kepegawaian > Layanan Diklat 

 

− Klik tambah untuk menambahkan data pegawai yang sudah mengajukan.  



 

− Masukkan Nomor Surat Pengajuan dan Tanggal Surat Pengajuan.  

 

− Klik Simpan . 

− Klik tambah/pilih pegawai  untuk menambah/memilih data pegawai yang 

mengajukan untuk diproses.  

 

Maka akan muncul tampilan seperti ini: 

 



− Pilih data ASN yang sudah masuk (terdiri dari NIP-Nama-Tanggal Pengajuan) atau 

pilih semua jika ingin memilih semua data ASN yang mengajukan, kemudian klik 

simpan . 

− Klik  untuk memverifikasi data ASN dan meneruskan ke user BKD untuk dilakukan 

pemrosesan selanjutnya. Data yang sudah diverifikasi akan berstatus Terverifikasi 

OPD. 

 

− Klik detail  untuk melihat detail data pengajuan ASN. Maka akan muncul tampilan 

seperti berikut: 

 

 

b) Pemrosesan oleh user BKD (Aplikasi SDM) 

− Login aplikasi SDM  menggunakan username dan password yang sudah terdaftar 

 

− Klik login untuk masuk kedalam sistem 

− Pilih menu e-Pengembangan > Diklat Teknis Fungsional > Manajemen Usulan Diklat 



 

Maka akan muncul tampilan seperti ini: 

 

Data yang sudah di proses oleh user SKPD akan masuk dan masih berstatus 

Terverifikasi OPD. Dan harus dikirimkan dahulu ke BKN untuk di proses pada tahap 

selanjutnya. Langkahnya yaitu: 

− Klik proses ke BKN  untuk mengirimkan data ke BKN. Setelah di klik maka status 

akan berubah menjadi Terkirim ke BKN. 

 

Setelah data pengajuan di proses oleh BKN maka user BKD dapat 

melanjutkan proses pengajuan ASN tersebut (ditolak/diterima). Berikut merupakan 

langkah-langkah selanjutnya: 

− Klik detail surat usulan   untuk melihat detail data pegawai yang masuk 



− Klik verifikasi  untuk memverifikasi berkas (syarat-syarat) pengajuan yang 

telah diunggah oleh ASN. Maka akan muncul tampilan seperti ini: 

 

Isikan nomor SK, Keterangan dan Unggah SK Pengesahan/Persetujuan Diklat 

kemudian klik simpan  

Pengajuan yang telah diverifikasi selanjutnya dikirimkan ke BKN untuk mendapatkan 

persetujuan. 

− Klik proses selesai pengajuan   untuk menyetujui proses pengajuan, atau klik 

batal proses pengajuan  untuk menolak/membatalkan proses pengajuan. 

 



− Data pengajuan yang sudah masuk otomatis akan masuk ke menu laporan 

rekapitulasi nominatif dan kuantitatif (baik yang sudah diproses atau disetujui/tolak, 

maupun yang belum diproses). 

B. PENGAJUAN IJIN BELAJAR 

Pengajuan Ijin Belajar digunakan oleh ASN untuk mengajukan data ketika akan mengikuti 

kegiatan belajar. Data yang sudah diajukan oleh masing-masing ASN melalui portal, di proses 

oleh user SKPD dan diteruskan kepada user BKD untuk kemudian di verifikasi dan 

disetujui/ditolak pengajuannya. Berikut merupakan langkah-langkah dalam pemrosesan data 

pengajuan ijin belajat ASN: 

a) Pemrosesan oleh user SKPD (Aplikasi BO) 

− Login aplikasi BackOffice menggunakan username dan password yang sudah terdaftar 

 

− Klik login untuk masuk kedalam sistem 

− Pilih menu Layanan Kepegawaian > Layanan Ijin Belajar 

 

− Klik tambah untuk menambahkan data pegawai yang sudah mengajukan.  



 

− Masukkan Nomor Surat Pengajuan dan Tanggal Surat Pengajuan.  

 

− Klik Simpan . 

− Klik tambah/pilih pegawai  untuk menambah/memilih data pegawai yang 

mengajukan untuk diproses.  

 

Maka akan muncul tampilan seperti ini: 

 



− Pilih data ASN yang sudah masuk (terdiri dari NIP-Nama-Tanggal Pengajuan) atau 

pilih semua jika ingin memilih semua data ASN yang mengajukan, kemudian klik 

simpan . 

− Klik  untuk memverifikasi data ASN dan meneruskan ke user BKD untuk dilakukan 

pemrosesan selanjutnya. Data yang sudah diverifikasi akan berstatus Terverifikasi 

OPD. 

 

− Klik detail  untuk melihat detail data pengajuan ASN. Maka akan muncul tampilan 

seperti berikut: 

 

b) Pemrosesan oleh user BKD (Aplikasi SDM) 

− Login aplikasi SDM  menggunakan username dan password yang sudah terdaftar 

 

− Klik login untuk masuk kedalam sistem 

− Pilih menu e-Pengembangan > Ijin Belajar > Manajemen Usulan Ijin Belajar 



 

Maka akan muncul tampilan seperti ini: 

 

Data yang sudah di proses oleh user SKPD akan masuk dan masih berstatus 

Terverifikasi OPD. Khusus untuk Ijin Belajar dan Tugas Belajar, pengajuan tidak 

perlu dikirimkan ke BKN (hanya diproses oleh BKD). Jadi harus di verifikasi oleh 

BKD sendiri. Langkahnya yaitu: 

− Klik proses ke BKD . Setelah di klik maka status akan berubah menjadi 

Terverifikasi BKD. 

 

− Klik detail surat usulan   untuk melihat detail data pegawai yang masuk 

− Klik verifikasi  untuk memverifikasi berkas (syarat-syarat) pengajuan yang 

telah diunggah oleh ASN. Maka akan muncul tampilan seperti ini: 



 

Isikan nomor SK, Keterangan dan Unggah SK Pengesahan/Persetujuan Ijin Belajar  

kemudian klik simpan  

− Klik proses selesai pengajuan   untuk menyetujui proses pengajuan, atau klik 

batal proses pengajuan  untuk menolak/membatalkan proses pengajuan. 

 

− Data pengajuan yang sudah masuk otomatis akan masuk ke menu laporan 

rekapitulasi nominatif dan kuantitatif (baik yang sudah diproses atau disetujui/tolak, 

maupun yang belum diproses). 



C. PENGAJUAN TUGAS BELAJAR 

Pengajuan Tugas Belajar digunakan oleh ASN untuk mengajukan data ketika akan mengikuti 

kegiatan melaksanakan tugas belajar. Data yang sudah diajukan oleh masing-masing ASN melalui 

portal, di proses oleh user SKPD dan diteruskan kepada user BKD untuk kemudian di verifikasi 

dan disetujui/ditolak pengajuannya. Berikut merupakan langkah-langkah dalam pemrosesan 

data pengajuan tugas belajar ASN: 

a) Pemrosesan oleh user SKPD (Aplikasi BO) 

− Login aplikasi BackOffice menggunakan username dan password yang sudah terdaftar 

 

− Klik login untuk masuk kedalam sistem 

− Pilih menu Layanan Kepegawaian > Layanan Tugas Belajar 

 

− Klik tambah untuk menambahkan data pegawai yang sudah mengajukan.  

 



− Masukkan Nomor Surat Pengajuan dan Tanggal Surat Pengajuan.  

 

− Klik Simpan . 

− Klik tambah/pilih pegawai  untuk menambah/memilih data pegawai yang 

mengajukan untuk diproses.  

 

Maka akan muncul tampilan seperti ini: 

 

− Pilih data ASN yang sudah masuk (terdiri dari NIP-Nama-Tanggal Pengajuan) atau 

pilih semua jika ingin memilih semua data ASN yang mengajukan, kemudian klik 

simpan . 

− Klik  untuk memverifikasi data ASN dan meneruskan ke user BKD untuk dilakukan 

pemrosesan selanjutnya. Data yang sudah diverifikasi akan berstatus Terverifikasi 

OPD. 



 

− Klik detail  untuk melihat detail data pengajuan ASN. Maka akan muncul tampilan 

seperti berikut: 

 

b) Pemrosesan oleh user BKD (Aplikasi SDM) 

− Login aplikasi SDM menggunakan username dan password yang sudah terdaftar 

 

− Klik login untuk masuk kedalam sistem 

− Pilih menu e-Pengembangan > Ijin Belajar > Manajemen Usulan Ijin Belajar 

 

Maka akan muncul tampilan seperti ini: 



 

Data yang sudah di proses oleh user SKPD akan masuk dan masih berstatus 

Terverifikasi OPD. Khusus untuk Ijin Belajar dan Tugas Belajar, pengajuan tidak 

perlu dikirimkan ke BKN (hanya diproses oleh BKD). Jadi harus di verifikasi oleh 

BKD sendiri. Langkahnya yaitu: 

− Klik proses ke BKD . Setelah di klik maka status akan berubah menjadi 

Terverifikasi BKD. 

 

− Klik detail surat usulan   untuk melihat detail data pegawai yang masuk 

− Klik verifikasi  untuk memverifikasi berkas (syarat-syarat) pengajuan yang 

telah diunggah oleh ASN. Maka akan muncul tampilan seperti ini: 



 

Isikan nomor SK, Keterangan dan Unggah SK Pengesahan/Persetujuan Tugas Belajar  

kemudian klik simpan  

− Klik proses selesai pengajuan   untuk menyetujui proses pengajuan, atau klik 

batal proses pengajuan  untuk menolak/membatalkan proses pengajuan. 

 

− Data pengajuan yang sudah masuk otomatis akan masuk ke menu laporan 

rekapitulasi nominatif dan kuantitatif (baik yang sudah diproses atau disetujui/tolak, 

maupun yang belum diproses). 

 



D. PENGAJUAN KURSUS 

Pengajuan Kursus digunakan oleh ASN untuk mengajukan data ketika akan mengikuti 

kegiatan kursus. Data yang sudah diajukan oleh masing-masing ASN melalui portal, di proses 

oleh user SKPD dan diteruskan kepada user BKD untuk kemudian di verifikasi dan 

disetujui/ditolak pengajuannya. Berikut merupakan langkah-langkah dalam pemrosesan data 

pengajuan kursus ASN: 

a) Pemrosesan oleh user SKPD (Aplikasi BO) 

− Login aplikasi BackOffice menggunakan username dan password yang sudah terdaftar 

 

− Klik login untuk masuk kedalam sistem 

− Pilih menu Layanan Kepegawaian > Layanan Kursus 

 

− Klik tambah untuk menambahkan data pegawai yang sudah mengajukan.  

 



− Masukkan Nomor Surat Pengajuan dan Tanggal Surat Pengajuan.  

 

− Klik Simpan . 

− Klik tambah/pilih pegawai  untuk menambah/memilih data pegawai yang 

mengajukan untuk diproses.  

 

Maka akan muncul tampilan seperti ini: 

 

− Pilih data ASN yang sudah masuk (terdiri dari NIP-Nama-Tanggal Pengajuan) atau 

pilih semua jika ingin memilih semua data ASN yang mengajukan, kemudian klik 

simpan . 

− Klik  untuk memverifikasi data ASN dan meneruskan ke user BKD untuk dilakukan 

pemrosesan selanjutnya. Data yang sudah diverifikasi akan berstatus Terverifikasi 

OPD. 

 



− Klik detail  untuk melihat detail data pengajuan ASN. Maka akan muncul tampilan 

seperti berikut: 

 

b) Pemrosesan oleh user BKD (Aplikasi SDM) 

− Login aplikasi SDM menggunakan username dan password yang sudah terdaftar 

 

− Klik login untuk masuk kedalam sistem 

− Pilih menu e-Pengembangan > Kursus > Manajemen Usulan Kursus 

 

Maka akan muncul tampilan seperti ini: 



 

Data yang sudah di proses oleh user SKPD akan masuk dan masih berstatus 

Terverifikasi OPD. Dan harus dikirimkan dahulu ke BKN untuk di proses pada tahap 

selanjutnya. Langkahnya yaitu: 

− Klik proses ke BKN  untuk mengirimkan data ke BKN. Setelah di klik maka status 

akan berubah menjadi Terkirim ke BKN. 

 

Setelah data pengajuan di proses oleh BKN maka user BKD dapat 

melanjutkan proses pengajuan ASN tersebut (ditolak/diterima). Berikut merupakan 

langkah-langkah selanjutnya: 

− Klik detail surat usulan   untuk melihat detail data pegawai yang masuk 

− Klik verifikasi  untuk memverifikasi berkas (syarat-syarat) pengajuan yang 

telah diunggah oleh ASN. Maka akan muncul tampilan seperti ini: 



 

Isikan nomor SK, Keterangan dan Unggah SK Pengesahan/Persetujuan Kursus  

kemudian klik simpan  

− Klik proses selesai pengajuan   untuk menyetujui proses pengajuan, atau klik 

batal proses pengajuan  untuk menolak/membatalkan proses pengajuan. 

 

− Data pengajuan yang sudah masuk otomatis akan masuk ke menu laporan 

rekapitulasi nominatif dan kuantitatif (baik yang sudah diproses atau disetujui/tolak, 

maupun yang belum diproses). 



E. PENGAJUAN KARIS/KARSU 

Pengajuan Karis/Karsu digunakan oleh ASN untuk mengajukan data istri ataupun suami. 

Data yang sudah diajukan oleh masing-masing ASN melalui portal, di proses oleh user SKPD dan 

diteruskan kepada user BKD untuk kemudian di verifikasi dan disetujui/ditolak pengajuannya. 

Berikut merupakan langkah-langkah dalam pemrosesan data pengajuan karis/karsu ASN: 

a) Pemrosesan oleh user SKPD (Aplikasi BO) 

− Login aplikasi BackOffice menggunakan username dan password yang sudah terdaftar 

 

− Klik login untuk masuk kedalam sistem 

− Pilih menu Layanan Kepegawaian > Layanan Kartu Istri / Kartu Suami 

 

− Klik tambah untuk menambahkan data pegawai yang sudah mengajukan.  



 

− Masukkan Nomor Surat Pengajuan dan Tanggal Surat Pengajuan.  

 

− Klik Simpan . 

− Klik tambah/pilih pegawai  untuk menambah/memilih data pegawai yang 

mengajukan untuk diproses.  

 

Maka akan muncul tampilan seperti ini: 

 



− Pilih data ASN yang sudah masuk (terdiri dari NIP-Nama-Tanggal Pengajuan) atau 

pilih semua jika ingin memilih semua data ASN yang mengajukan, kemudian klik 

simpan . 

− Klik  untuk memverifikasi data ASN dan meneruskan ke user BKD untuk dilakukan 

pemrosesan selanjutnya. Data yang sudah diverifikasi akan berstatus Terverifikasi 

OPD. 

 

− Klik detail  untuk melihat detail data pengajuan ASN. Maka akan muncul tampilan 

seperti berikut: 

 

 

b) Pemrosesan oleh user BKD (Aplikasi SDM) 

− Login aplikasi SDM menggunakan username dan password yang sudah terdaftar 

 

− Klik login untuk masuk kedalam sistem 

− Pilih menu e-DokInka > Karis/Karsu > Manajemen Usulan Karis/Karsu 



 

Maka akan muncul tampilan seperti ini: 

 

Data yang sudah di proses oleh user SKPD akan masuk dan masih berstatus 

Terverifikasi OPD. Dan harus dikirimkan dahulu ke BKN untuk di proses pada tahap 

selanjutnya. Langkahnya yaitu: 

− Klik proses ke BKN  untuk mengirimkan data ke BKN. Setelah di klik maka status 

akan berubah menjadi Terkirim ke BKN. 

 

Setelah data pengajuan di proses oleh BKN maka user BKD dapat 

melanjutkan proses pengajuan ASN tersebut (ditolak/diterima). Berikut merupakan 

langkah-langkah selanjutnya: 

− Klik detail surat usulan   untuk melihat detail data pegawai yang masuk 

− Klik verifikasi  untuk memverifikasi berkas (syarat-syarat) pengajuan yang 

telah diunggah oleh ASN. Maka akan muncul tampilan seperti ini: 



 

Isikan nomor SK, Keterangan dan Unggah SK Pengesahan/Persetujuan Karis/Karsu 

kemudian klik simpan  

− Klik proses selesai pengajuan   untuk menyetujui proses pengajuan, atau klik 

batal proses pengajuan  untuk menolak/membatalkan proses pengajuan. 

 

− Data pengajuan yang sudah masuk otomatis akan masuk ke menu laporan 

rekapitulasi nominatif dan kuantitatif (baik yang sudah diproses atau disetujui/tolak, 

maupun yang belum diproses). 

 



F. PENGAJUAN KARPEG 

Pengajuan Karpeg digunakan oleh ASN untuk mengajukan data kartu kepegawaian. Data 

yang sudah diajukan oleh masing-masing ASN melalui portal, di proses oleh user SKPD dan 

diteruskan kepada user BKD untuk kemudian di verifikasi dan disetujui/ditolak pengajuannya. 

Berikut merupakan langkah-langkah dalam pemrosesan data pengajuan karpeg ASN: 

a) Pemrosesan oleh user SKPD (Aplikasi BO) 

− Login aplikasi BackOffice menggunakan username dan password yang sudah terdaftar 

 

− Klik login untuk masuk kedalam sistem 

− Pilih menu Layanan Kepegawaian > Layanan Kartu Pegawai 

 

− Klik tambah untuk menambahkan data pegawai yang sudah mengajukan.  

 



− Masukkan Nomor Surat Pengajuan dan Tanggal Surat Pengajuan.  

 

− Klik Simpan . 

− Klik tambah/pilih pegawai  untuk menambah/memilih data pegawai yang 

mengajukan untuk diproses.  

 

Maka akan muncul tampilan seperti ini: 

 

− Pilih data ASN yang sudah masuk (terdiri dari NIP-Nama-Tanggal Pengajuan) atau 

pilih semua jika ingin memilih semua data ASN yang mengajukan, kemudian klik 

simpan . 

− Klik  untuk memverifikasi data ASN dan meneruskan ke user BKD untuk dilakukan 

pemrosesan selanjutnya. Data yang sudah diverifikasi akan berstatus Terverifikasi 

OPD. 



 

− Klik detail  untuk melihat detail data pengajuan ASN. Maka akan muncul tampilan 

seperti berikut: 

 
 
 

b) Pemrosesan oleh user BKD (Aplikasi SDM) 

− Login aplikasi SDM menggunakan username dan password yang sudah terdaftar 

 

− Klik login untuk masuk kedalam sistem 

− Pilih menu e-DokInka > Karpeg > Manajemen Usulan Karpeg 

 

Maka akan muncul tampilan seperti ini: 



 

Data yang sudah di proses oleh user SKPD akan masuk dan masih berstatus 

Terverifikasi OPD. Dan harus dikirimkan dahulu ke BKN untuk di proses pada tahap 

selanjutnya. Langkahnya yaitu: 

− Klik proses ke BKN  untuk mengirimkan data ke BKN. Setelah di klik maka status 

akan berubah menjadi Terkirim ke BKN. 

 

Setelah data pengajuan di proses oleh BKN maka user BKD dapat 

melanjutkan proses pengajuan ASN tersebut (ditolak/diterima). Berikut merupakan 

langkah-langkah selanjutnya: 

− Klik detail surat usulan   untuk melihat detail data pegawai yang masuk 

− Klik verifikasi  untuk memverifikasi berkas (syarat-syarat) pengajuan yang 

telah diunggah oleh ASN. Maka akan muncul tampilan seperti ini: 



 

Isikan nomor SK, Keterangan dan Unggah SK Pengesahan/Persetujuan Karpeg 

kemudian klik simpan  

− Klik proses selesai pengajuan   untuk menyetujui proses pengajuan, atau klik 

batal proses pengajuan  untuk menolak/membatalkan proses pengajuan. 

 

− Data pengajuan yang sudah masuk otomatis akan masuk ke menu laporan 

rekapitulasi nominatif dan kuantitatif (baik yang sudah diproses atau disetujui/tolak, 

maupun yang belum diproses). 

 



G. PENGAJUAN CUTI 

Pengajuan Cuti digunakan oleh ASN untuk mengajukan cuti bekerja. Data yang sudah 

diajukan oleh masing-masing ASN melalui portal, di proses oleh user SKPD dan diteruskan 

kepada user BKD untuk kemudian di verifikasi dan disetujui/ditolak pengajuannya. Berikut 

merupakan langkah-langkah dalam pemrosesan data pengajuan cuti ASN: 

a) Pemrosesan oleh user SKPD (Aplikasi BO) 

− Login aplikasi BackOffice menggunakan username dan password yang sudah terdaftar 

 

− Klik login untuk masuk kedalam sistem 

− Pilih menu Layanan Kepegawaian > Layanan Cuti 

 

− Klik tambah untuk menambahkan data pegawai yang sudah mengajukan.  

 



− Masukkan Nomor Surat Pengajuan dan Tanggal Surat Pengajuan.  

 

− Klik Simpan . 

− Klik tambah/pilih pegawai  untuk menambah/memilih data pegawai yang 

mengajukan untuk diproses.  

 

Maka akan muncul tampilan seperti ini: 

 

− Pilih data ASN yang sudah masuk (terdiri dari NIP-Nama-Tanggal Pengajuan) atau 

pilih semua jika ingin memilih semua data ASN yang mengajukan, kemudian klik 

simpan . 

− Klik  untuk memverifikasi data ASN dan meneruskan ke user BKD untuk dilakukan 

pemrosesan selanjutnya. Data yang sudah diverifikasi akan berstatus Terverifikasi 

OPD. 

 



− Klik detail  untuk melihat detail data pengajuan ASN. Maka akan muncul tampilan 

seperti berikut: 

 
 
 

b) Pemrosesan oleh user BKD (Aplikasi SDM) 

− Login aplikasi SDM menggunakan username dan password yang sudah terdaftar 

 

− Klik login untuk masuk kedalam sistem 

− Pilih menu e-Pengembangan > Cuti > Manajemen Usulan Cuti 

 

Maka akan muncul tampilan seperti ini: 



 

Data yang sudah di proses oleh user SKPD akan masuk dan masih berstatus 

Terverifikasi OPD. Dan harus dikirimkan dahulu ke BKN untuk di proses pada tahap 

selanjutnya. Langkahnya yaitu: 

− Klik proses ke BKN  untuk mengirimkan data ke BKN. Setelah di klik maka status 

akan berubah menjadi Terkirim ke BKN. 

 

Setelah data pengajuan di proses oleh BKN maka user BKD dapat 

melanjutkan proses pengajuan ASN tersebut (ditolak/diterima). Berikut merupakan 

langkah-langkah selanjutnya: 

− Klik detail surat usulan   untuk melihat detail data pegawai yang masuk 

− Klik verifikasi  untuk memverifikasi berkas (syarat-syarat) pengajuan yang 

telah diunggah oleh ASN. Maka akan muncul tampilan seperti ini: 



 

Isikan nomor SK, Keterangan dan Unggah SK Pengesahan/Persetujuan Cuti kemudian 

klik simpan  

− Klik proses selesai pengajuan   untuk menyetujui proses pengajuan, atau klik 

batal proses pengajuan  untuk menolak/membatalkan proses pengajuan. 

 

− Data pengajuan yang sudah masuk otomatis akan masuk ke menu laporan 

rekapitulasi nominatif dan kuantitatif (baik yang sudah diproses atau disetujui/tolak, 

maupun yang belum diproses). 



H. PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT 

Pengajuan Kenaikan Pangkat digunakan oleh ASN untuk mengajukan kenaikan pangkatnya. 

Data yang sudah diajukan oleh masing-masing ASN melalui portal, di proses oleh user SKPD dan 

diteruskan kepada user BKD untuk kemudian di verifikasi dan disetujui/ditolak pengajuannya. 

Berikut merupakan langkah-langkah dalam pemrosesan data pengajuan kenaikan pangkat ASN: 

a) Pemrosesan oleh user SKPD (Aplikasi BO) 

− Login aplikasi BackOffice menggunakan username dan password yang sudah terdaftar 

 

− Klik login untuk masuk kedalam sistem 

− Pilih menu Layanan Kepegawaian > Layanan Kenaikan Pangkat 

 

− Klik tambah untuk menambahkan data pegawai yang sudah mengajukan.  

 



− Masukkan Nomor Surat Pengajuan dan Tanggal Surat Pengajuan.  

 

− Klik Simpan . 

− Klik tambah/pilih pegawai  untuk menambah/memilih data pegawai yang 

mengajukan untuk diproses.  

 

Maka akan muncul tampilan seperti ini: 

 

− Pilih data ASN yang sudah masuk (terdiri dari NIP-Nama-Tanggal Pengajuan) atau 

pilih semua jika ingin memilih semua data ASN yang mengajukan, kemudian klik 

simpan . 

− Klik  untuk memverifikasi data ASN dan meneruskan ke user BKD untuk dilakukan 

pemrosesan selanjutnya. Data yang sudah diverifikasi akan berstatus Terverifikasi 

OPD. 



 

− Klik detail  untuk melihat detail data pengajuan ASN. Maka akan muncul tampilan 

seperti berikut: 

 
 
 

b) Pemrosesan oleh user BKD (Aplikasi SDM) 

− Login aplikasi SDM menggunakan username dan password yang sudah terdaftar 

 

− Klik login untuk masuk kedalam sistem 

− Pilih menu e-Mutasi > Kenaikan Pangkat > Manajemen Usulan Kenaikan Pangkat 

 

Maka akan muncul tampilan seperti ini: 



 

Data yang sudah di proses oleh user SKPD akan masuk dan masih berstatus 

Terverifikasi OPD. Dan harus dikirimkan dahulu ke BKN untuk di proses pada tahap 

selanjutnya. Langkahnya yaitu: 

− Klik proses ke BKN  untuk mengirimkan data ke BKN. Setelah di klik maka status 

akan berubah menjadi Terkirim ke BKN. 

 

Setelah data pengajuan di proses oleh BKN maka user BKD dapat 

melanjutkan proses pengajuan ASN tersebut (ditolak/diterima). Berikut merupakan 

langkah-langkah selanjutnya: 

− Klik detail surat usulan   untuk melihat detail data pegawai yang masuk 

− Klik verifikasi  untuk memverifikasi berkas (syarat-syarat) pengajuan yang 

telah diunggah oleh ASN. Maka akan muncul tampilan seperti ini: 



 

Isikan nomor SK, Keterangan dan Unggah SK Pengesahan/Persetujuan Kenaikan 

Pangkat kemudian klik simpan  

− Klik proses selesai pengajuan   untuk menyetujui proses pengajuan, atau klik 

batal proses pengajuan  untuk menolak/membatalkan proses pengajuan. 

 

− Data pengajuan yang sudah masuk otomatis akan masuk ke menu laporan 

rekapitulasi nominatif dan kuantitatif (baik yang sudah diproses atau disetujui/tolak, 

maupun yang belum diproses). 

 


