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H a l : Pemberlakuan Sistem Presensi Online  

  melalui e-Kehadiran Kemdikbudristek 

 

 

Yth. Seluruh PNS Tenaga Kependidikan 

di Lingkunga ISI Surakarta 

 

 

Berdasarkan Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor : 2484/A3/KP/2021 hal Integrasi 

Sistem Kehadiran dan Penghitungan Tunjangan Kinerja, dengan hormat kami sampaikan beberapa 

hal sebagai berikut : 

1. Sistem Presensi Online dengan e-Kehadiran Kemdikbudristek akan diberlakukan mulai tanggal 

1 Juli 2021. 

2. Untuk kepentingan presensi online mulai tanggal 1 Juli s.d. 9 Juli 2021 (sesuai SE Rektor 

Nomor 13/IT6.1/HK/2021 tanggal 30 Juni 2021) bagi tenaga kependidikan PNS wajib Bekerja 

Dari Rumah (BDR)/WFH dengan malakukan perekaman kehadiran malalui laman http://data-

sdm.kemdikbud.go.id/, kecuali Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II). 

3. Jika ada hal-hal tertentu berkaitan dengan presensi online dapat menghubungi Subbagian 

Kepegawaian (Sdr. Bowo Priyanto, WA :  08562898511 atau sdri. Ani Tustia F, WA :  

087716960501). 

4. Tatacara dan langkah-langkah presensi online (terlampir). 

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terimakasih. 

 

 

 a.n. Wakil Rektor II 

    Kepala Biro Umum dan Keuangan, 

 

 

 

       Prastawa Sunu, S. Sos., MM 

 NIP. 196903011991031005 

NB : 

1. Untuk Dosen dan tenaga kontrak, presensi online masih menggunakan aplikasi yang lama 

(SIPADU). 

2. Bagi Tenaga Keamanan masuk seperti biasa sesuai jadwal dengan melakukan fingerprint. 

http://data-sdm.kemdikbud.go.id/
http://data-sdm.kemdikbud.go.id/


Tatacara dan Langkah Melakukan Presensi WFH/BDR 
Menggunakan Sistem E-Kehadiran Kemdikbudristek 

1. Buka laman DIKBUD HR pada alamat  https://data-sdm.kemdikbud.go.id 

2. Masukkan Username dan Password pada Form Login | Kemudian klik tombol “Masuk”. 

Username  : NIP 

Password  : Data.12345 (default) 

 
Gambar 1. Tampilan Form Login DIKBUD HR 

 

3. Untuk melakukan perekaman kehadiran WFH/BDR, Klik menu Status Absensi/Presensi – 

Submenu Pengajuan 

 
 

4. Pada Jenis Pengajuan silahkan pilih “Bekerja Dari Rumah” kemudian klik pada “Lapor 

Kehadiran BDR”  

 
 

 

 

Klik Menu Status 

Absensi/Presensi 

 

Klik Menu Status 

Absensi/Presensi 

 

Pilih Opsi Bekerja 

Dari Rumah 

 

Klik Tombol Lapor 

Kehadiran BDR 

 

https://data-sdm.kemdikbud.go.id/


5. Ketika muncul notifikasi, pastikan bahwa perekaman BDR sudah sesuai jadwal yang berlaku. 

Klik pada tombol “Ya, Lapor BDR” untuk melanjutkan, atau klik tombol “Tidak, Batalkan!” 

untuk membatalkan perekaman. 

 

 

 
Notifikasi Sukses 

 
Notifikasi jika dibatalkan 

 

6. Jika transaksi lapor kehadiran telah tercatat pada sistem, maka perekaman telah selesai. 

 

  



Tatacara dan Langkah Melakukan Pemantauan Kehadiran 
Menggunakan Sistem E-Kehadiran Kemdikbudristek 

1. Buka laman e-Kehadiran pada alamat  http://kehadiran.sdm.kemdikbud.go.id/kehadiran  

2. Masukkan Username dan Password pada Form Login | Kemudian klik tombol “Login”. 

Username  : NIP 

Password  : 151151151 (default) 

 

3. Ketika sudah berhasil login, akan ditampilkan beberapa menu sebagai berikut : 

 
 

a. Transaksi, menampilkan seluruh rekaman presensi baik melalui rekaman fingerprint 

maupun perekaman BDR melalui laman DIKBUDHR (transaksi BDR ditampilkan dengan 

warna hitam tebal) 

 

http://kehadiran.sdm.kemdikbud.go.id/kehadiran


b. Absensi, menampilkan rekaman kehadiran secara lebih rinci (rekaman terlambat atau 

pulang sebelum waktu ditampilkan dengan warna merah) 

 
c. Rekapitulasi, menampilkan rekapitulasi kehadiran pegawai 

 
d. Tunjangan, menampilkan informasi terkait besaran tunjangan pegawai dan besaran 

potongan yang diterima pegawai dari unsur presensi dan capaian kerja. 

Aplikasi ini telah terintegrasi dengan sistem https://skp.sdm.kemdikbud.go.id  

 

  

https://skp.sdm.kemdikbud.go.id/


 

FREQUENTLY ASKED QUESTION 

 

1. Kapan akan menggunakan e-Kehadiran? 

ISI Surakarta akan menerapkan mulai tanggal 1 Juli 2021 

 

2. Bagaimana aturan Jam Masuk dan Pulang? 

Jadwal Kerja Normal : 

Senin - Kamis : 7.30 sampai 16.00 

Jumat : 7.30- 16.30 

 

Jadwal kerja masa pandemi: 

WFO: Senin - Jumat : 8.30- 15.00 

WFH: Senin- Jumat : 07.30- 16.30 

 

Pegawai yang terlambat melakukan perekaman kehadiran selama masih dalam 

toleransi, dapat melakukan penggantian keterlambatan selama 30 menit untuk 

menghilangkan potongan tunjangan kinerja, namun durasi keterlambatan tetap 

diakumulasikan sebagai komponen perhitungan disiplin pegawai. 

 

3. Apakah ada toleransi waktu kehadiran, misal finger print datangnya lebih 5 

menit yang seharusnya jam 08.30? 

Toleransi waktu perekaman kehadiran adalah 30 menit dari Jadwal. 

Misal, seorang ASN pada masa pandemi Covid-19 masuk kerja pukul 08.01 menit, 

maka pegawai tersebut dikenakan sanksi potongan tunjangan kinerja, namun tetap 

mengganti sebanyak 30 menit untuk menghilangkan sanksi potongan tunjangan 

kinerja. Jam Pengganti yang dimaksud tidak menghilangkan durasi keterlambatan dan 

akan tetap diakumulasikan sebagai komponen perhitungan disiplin pegawai. 

 

4. Ketika ASN datang terlambat (misal pukul 11.00 WIB), lalu segera 

menyelesaikan tugasnya dan selesai tugasnya hingga melebihi batas jam pulang 

(lembur), apakah kelebihan jam tersebut bisa diakumulasikan dan diberikan 

reward? 

Pulang melebihi jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dapat 

diberikan reward lembur jika lembur dilaksanakan paling sedikit 2 Jam dan mendapat 

Surat Perintah Lembur dari pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah 

Lembur. 

Pegawai yang melaksanakan kerja lembur atas perintah atasan atau mengikuti 

rapat pimpinan setelah waktu kepulangan kerja paling sedikit pukul 22.00 WIB 

waktu setempat diberikan dispensasi kedatangan masuk kerja untuk keesokan harinya 

sepanjang tetap datang dan masuk kerja.  Dispensasi waktu kedatangan bagi Pegawai 

sebagaimana dimaksud dapat diberikan sampai dengan paling lama 60 (enam 

puluh) menit dari waktu yang ditentukan untuk waktu kedatangan masuk kerja.  

 

 

 



5. Bagaimana mekanisme cuti dan lupa absen? 

- Mekanisme Cuti tetap menggunakan Formulir Cuti yang disetujui oleh Atasan 

langsung dan Pejabat Pembina Kepegawaian, kemudian berkas diserahkan ke 

Subbagian Kepegawaian untuk diproses pada aplikasi e-Kehadiran 

- Yang menandatangi surat CUTI adalah atasan langsung dan Pejabat Pembina 

Kepegawaian, sampai dengan Golongan IV/a ditandatangai oleh Kepala Biro 

Umum dan Keuangan, untuk Golongan IV/b keatas ditandatangani oleh Wakil 

Rektor II. 

- Mekanisme Lupa Absen menggunakan Surat Keterangan Melakukan Rekam 

Kehadiran sebagaimana pada Lampiran Permendikbud No.14 Tahun 2016 

 

6. Bagaimana tata cara dan penghitungan jika lupa absen? 

a. Pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran sistem elektronik pada waktu 

kedatangan kerja tanpa alasan yang sah dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja 

Pegawai sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap kali kejadian. 

(Permendikbud No.14 Tahun 2016 Pasal 29 ayat 1) 

b. Pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran sistem elektronik pada waktu 

kepulangan kerja tanpa alasan yang sah dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja 

Pegawai sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap kali kejadian. 

(Permendikbud No.14 Tahun 2016 Pasal 29 ayat 2) 

c. Pegawai sebagaimana huruf a dan b apabila tidak melakukan rekam kehadiran 

sistem elektronik pada waktu kedatangan dan kepulangan kerja dikenai 

pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 

kali kejadian. (Permendikbud No.14 Tahun 2016 Pasal 29 ayat 3) 

d. Pegawai yang lupa melakukan perekaman kehadiran dinyatakan tidak melanggar 

ketentuan jam kerja dan tidak dikenakan sanksi potongan tunjangan kinerja 

apabila dapat membuktikan dokumen berupa : 

1) surat keterangan bagi Pegawai yang lupa melakukan rekam kehadiran sistem 

elektronik pada waktu kedatangan kerja. (Permendikbud No.14 Tahun 2016 

Pasal 22 ayat 1 huruf d) 

2) surat pernyataan atasan langsung bagi Pegawai yang lupa melakukan rekam 

kehadiran sistem elektronikpada waktu kepulangan kerja. (Permendikbud 

No.14 Tahun 2016 Pasal 22 ayat 1 huruf e) 

 

7. Bagaimana solusi kalau terjadi kesalahan di mesinnya/sistem 

Segera sampaikan kepada pengelola kehadiran pegawai pada Subbagian Kepegawaian 

untuk dilakukan penelusuran data pada mesin finger yang dimaksud. 

 

8. Apakah cuti tahunan dapat dilakukan mendadak? 

Boleh dilakukan mendadak selama mendapatkan persetujuan dari Atasan Langsung 

dan Pejabat Pembina Kepegawaian. Untuk kejadian tidak terduga yang bersifat 

mendesak/mendadak dapat menggunakan Cuti Alasan Penting. 

 

9. Siapa pejabat penandatangan surat cuti? 

Yang menandatangi surat CUTI adalah atasan langsung dan Pejabat Pembina 

Kepegawaian, sampai dengan Golongan IV/a ditandatangai oleh Kepala Biro Umum 

dan Keuangan, untuk Golongan IV/b keatas ditandatangani oleh Wakil Rektor II 
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