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Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS wajib menyusun
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang memuat kegiatan
tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun
waktu penilaian yang bersifat nyata dan terukur. Dalam
kesehariannya, PNS diwajibkan untuk memberikan
laporan mengenai kegiatan yang dikerjakannya sesuai
dengan target yang ada di SKP.
Era teknologi yang semakin maju berdampak pada perubahan media. Hal ini pula
yang berlaku bagi PNS. Laporan Kinerja Pegawai dibuat secara daring di lingkungan
BKKBN dikenal dengan Sistem Visum Kinerja Pegawai (SIVIKA). Untuk itu, dirasa
perlu dibuatkan Panduan Pengisian SIVIKA bagi PNS di lingkungan BKKBN sebagai
panduan bagi seluruh pengguna dalam mengoperasionalkan aplikasi tersebut.
Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang
terlibat, dan yang telah membantu memberikan data serta informasi, sehingga
panduan ini dapat tersusun. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan
demi kesempurnaan Panduan Pengisian SIVIKA di masa yang akan datang. Semoga
panduan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Kami berharap seluruh
pengguna dapat membaca dan memahami materi yang terdapat pada buku panduan
ini sehingga operasional aplikasi berjalan dengan baik.
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PENDAHULUAN
...
Sistem Informasi Visum Kinerja yang selanjutnya disebut “SIVIKA” adalah aplikasi
dalam jaringan (daring/online) yang dipergunakan untuk membuat Laporan Kinerja
Pegawai yang dalam pelaksanaannya terintegrasi dengan aplikasi SIM SDM BKKBN.
Untuk itu, agar diperoleh ketepatan data pegawai dalam pengisian SIVIKA maka
masing-masing pegawai harus memastikan ketersediaan dan kesesuaian data
kepegawaiannya dalam SIM SDM.
SIVIKA berisi laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pegawai pada hari kerja
yang akan dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan dalam SKP. Untuk
itu, pengisian SIVIKA digunakan sebagai salah satu komponen dalam pembayaran
tunjangan

kinerja

pegawai

setiap

bulannya.

Besarnya

Komponen

SIVIKA

berkontribusi terhadap perhitungan tunjangan kinerja maksimal sebesar 20
(duapuluh) persen dalam 1 (satu) bulan.
Dalam penggunaan SIVIKA perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1.

SIVIKA harus diisi setiap hari kerja termasuk dalam hal pegawai melaksanakan
cuti, ijin, cuti sakit, dinas luar, dan rapat luar. Khusus untuk cuti, ijin, dan sakit
disediakan menu tersendiri yang dapat dilihat di dashboard.

2. Pengisian kegiatan sesuai dengan jam kerja yaitu 08.00 sampai dengan 16.30.
Jumlah kegiatan tergantung dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan pada
hari tersebut.
3. Periode pengisian SIVIKA pada bulan berjalan dapat diisi maksimal sampai
tanggal 5 bulan berikutnya, jika lewat dari jangka waktu tersebut maka pegawai
tidak bisa lagi melakukan pengisian SIVIKA dan dianggap sebagai pemotongan
di tunjangan kinerja.
4. Tidak ada mekanisme sanggahan. Jika melewati tanggal yang ditetapkan maka
pegawai tidak dapat melakukan sanggahan dalam bentuk apapun.
Hal 1 dari 13

5. Menu lampiran disediakan untuk mengunduh dokumen berbentuk word, excel
ataupun foto dengan maksimal ukuran 6 Mb.
Data pegawai dalam SIMSDM menjadi dasar data yang dipergunakan dalam SIVIKA
terutama informasi mengenai pejabat penilai dan atasan pejabat penilai serta daftar
sasaran kerja pegawai. Setiap pegawai diharuskan mengisi ketiga informasi tersebut.
Pegawai yang telah mengisi daftar sasaran kerja kemudian mengirimkannya kepada
pejabat penilai untuk kemudian dimintakan persetujuan.
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PANDUAN
--A. LOGIN SIM SDM
1. Buka browser pada komputer atau gadget anda (misal :mozilla, chrome,
opera atau internet explorer)

2. Input URL : simsdm.bkkbn.go.id
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a.

Pada Menu Dashboard SIM SDM
1) Merubah Password : Klik pada nama pegawai, kemudian “Update
Password”

2) Diisi dengan Password Lama dan Password Baru, kemudian
“Simpan” & “Keluar”

Mengapa harus merubah password ?
SIM SDM memuat seluruh informasi pegawai yang bersangkutan. Informasi
pegawai harus terjamin keamanannya dan tidak dapat diakses oleh pihak-pihak
yang tidak berkepentingan.
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3) Melengkapi Data PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian)
 Klik pada menu “PPK” >> “Sebagai PNS yang dinilai” >>
“Sasaran Kerja Pegawai”



Kemudian klik pada “Edit”

 Mengisi nama Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai, serta
Sasaran Kerja Pegawai. Data-data tersebut terintegrasi dengan SIVIKA.
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B. LOGIN SIVIKA
Buka browser pada komputer atau gadget anda (misal :mozilla, chrome, opera
atau internet explorer) kemudian Input URL : sivika.bkkbn.go.id

1. DASHBOARD SIVIKA
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2. MENU VISUM

a. Tambah Laporan Harian
Fitur ini merupakan fitur utama untuk menambah data visum. Isi data
tanggal, jam, judul & uraian kegiatan, serta lampiran (jika ada file atau
dokumen pendukung) setelah selesai klik tombol “Simpan Visum”
Tanggal
Jam

: Diisi dengan tanggal kegiatan, maksimal 5 hari
kebelakang
: Diisi dengan jam kegiatan dilaksanakan
(mis : 08:00 – 12.00)

SKP

: Kegiatan Harian

Judul kegiatan

: Diisi dengan judul visum (pekerjaan) yang dilaksanakan

Uraian Kegiatan

: Diisi dengan uraian dan keterangan kegiatan

Lampiran

: Pilih file yang akan dilampirkan (jika ada)
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Catatan:
Visum harian dapat diisi lebih dari 1 kegiatan, disesuaikan dengan
jenis dan jam kegiatan yang dilaksanakan

b. Laporan Saya hari ini
Fitur untuk melihat laporan harian yang telah dikerjakan. Apabila visum
belum diinput, terdapat keterangan “Anda Belum Membuat Laporan
Visum Hari Ini”. Klik “Buat Laporan Visum Sekarang”, selanjutnya
halaman akan terhubung dengan fitur Tambah Data Visum.
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3. MENU REKAP LAPORAN

a.

List Laporan Harian
Fitur ini digunakan untuk melihat daftar laporan visum harian, serta
dapat merubah (edit) detail visum.
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b. Rekapan Visum Per Pegawai
Fitur ini digunakan untuk melihat Buku Harian Visum per bulan, baik
untuk yang bersangkutan maupun bawahan.

4. MENU LAPORAN VISUM
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a.

Visum Bawahan Hari ini
Fitur ini digunakan untuk melihat data visum harian bawahan. Apabila
bawahan belum mengisi visum, terdapat keterangan “Peringatkan
Dia” agar yang bersangkutan dapat segera mengisi visum harian.

b. Visum Bawahan Hari ini
Fitur ini digunakan untuk melihat history (rekap) data visum bawahan.
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5. MENU BAWAHAN
Fitur ini digunakan untuk melihat data bawahan langsung.

6. MENU IJIN
Fitur ini digunakan untuk mengisi visum pada saat Cuti, Sakit, maupun Ijin.
Diisi dengan tanggal dan keterangan, kemudian klik “Submit”.

Helpdesk SIVIKA :
Biro Kepegawaian BKKBN Pusat
Telp : 021.8098018 ext 222
e-mail : birokepegawaianbkkbn@gmail.com
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