Petunjuk Penggunaan Aplikasi Elektronik Sistem Informasi Absensi berbasis Andorid
(E-Sensi)
1. Setelah menginstall aplikasi E-Sensi silahkan bukan aplikasinya pada smartphone anda, logo
Aplikasi E-SENSI adalah sebagai berikut. silahkan klik untuk masuk kedalam aplikasi dan
tunggu hingga masuk kedalam menu Login

2. Setelah masuk pada menu Login silahkan isi kolom username dan password lalu klik tombol
Masuk. Untuk username sudah dibuat sama dengan login aplikasi menu kepegawaian yang
lain, seperti SIMPEG dan E-Kinerja.

3. Setelah berhasil Login maka akan masuk ke halaman utama E-Sensi. Ada dua menu utama
yaitu Presensi dan Profil
a. Menu PROFIL
Ketika anda memilih menu Profil maka akan masuk kedalam menu yang berisi data
pribadi masing-masing ASN, seperti
• Nama;
• NIP;
• Jabatan.

b. Menu PRESENSI
Pada menu presensi ini adalah menampilkan rekapitulasi absensi harian masingmasing ASN mulai dari jam masuk dan jam pulang serta status. Apabila ingin melihat
periode absen pada bulan sebelumnya maka dapat memilih periode. Lalu pilih bulan
yang ingin dilihat rekapitulasi absennya. Lalu untuk melihat keterangan Status maka
silahkan scrol layar sampai ke layar paling bawah maka akan terlihat Keterangan dari
status yang berupa inisial kata.
Langkah selanjutnya untuk melakukan absensi adalah silahkan klik tombol dengan
logo finger atau sidik jari pada pojok kanan bawah layar smartphone.

Setelah itu anda akan masuk ke dalam menu Presensi untuk melihat titik Lokasi anda
untuk melakukan absensi atau titik koordinat OPD. Apabila ketika masuk kedalam
menu ini ada perintah untuk menyalakan GPS atau lokasi anda maka anda harus
memilih YES atau Active GPS karena jika tidak aktif maka tidak dapat melakukan
presensi.
Selanjutnya sistem akan otomatis mencari anda sedang berada dilokasi absensi,
apabila belum sesuai dengan koordinat maka ada keterangan bahwa posisi anda
belum masuk koordinat dan diminta menyalan GPS/lokasi. Jika sudah berada pada
koordinat yang telah ditentukan maka akan muncul kembali logo finger atau sidik jari
disebelah kanan lokasi finger anda. Langkah selanjutnya adalah silahkan tekan tombol
berlogo finger untuk melakukan absensi dan anda telah melakukan absensi.

