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Cara pengoperasian Fitur Tambahan
MENU ABSEN LUAR KANTOR
Menu Kegiatan adalah menu yang digunakan untuk menambahkan data seorang ASN
yang mengikuti kegiatan diluar unit kerja sebelum dan / atau melebihi jam waktu absensi. Cara
mengoperaksikannya sebagai berikut:
1.
2.
3.

Login
Setelah login pada aplikasi e-presensi.tegalkota.go.id
Pilih menu Absen Luar Kantor pada sub menu Izin atau pada shortcut menu Kegiatan.

4.

Selanjutnya pilih OPD dan klik tombol TAMBAH

5.

Setelah muncul pop up seperti gambar dibawah ini maka lakukan pengisian pada kolom
yang tersedia:

a. Kolom Pegawai diisi nama pegawai.
b. Kolom Tanggal diisi kapan pegawai tersebut melaksanakan tugas.
c. Kolom Pilih Absen, dipilih jenis absen masuk atau absen pulang bagi pegawai yang
melaksanakan tugas dan akan melaksakan tugas melebihi waktu absen.
d. Kolom Acara diisi nama kegiatan yang diikuti oleh pegawai yang bersangkutan.
e. Kolom Penyelenggara diisi nama penyelenggara atau yang mengundang.
f. Kolom nomor surat diisi nomor surat tugas dan / atau surat disposisi dari atasan serta
juga bisa surat undangan dari penyelenggara.
g. Link Lampiran diisi dengan Link file PDF Google Drive, Dropbox milik OPD pengusul, yang
memuat:

1) Surat Tugas
2) Surat Undangan dan disposisi, atau
3) Dokumen lain (Screenshoot Whatsapp Undangan/Perintah Pimpinan, dan / atau
Dokumentasi kegiatan).

h. Setelah terisi semua silahkan klik simpan.

Contoh pengisian.

Tanda centang artinya disetujui oleh admin kota, tanda edit dan hapus artinya belum di proses
dan tanda peringatan merah artinya ditolak.

CARA MEMBUAT LINK GDRIVE ATAU DROPBOX
Untuk mengentri Link pada saat pengisian kolom link yang berisi surat tugas atau
undangan dan lampiran lain akun Gdrive atau Dropbox adalah milih OPD masing-masing, akan
kami contohkan sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Scan Surat Tugas, Surat Undangan atau syarat yang lain, jadikan satu file dengan format
PDF (.pdf)
Setelah itu upload ke Gdrive atau dropbox
Login ke dalam Gdrive dengan klik laman drive.google.com
Setelah login pilih My Drive dan pilih Upload files seperti gambar di bawah ini

Setelah itu akan muncul pilihan dari folder-folder pada computer anda, pilih file nya dan
klik Open

Setelah itu akan muncul proses upload di pojok kanan bawah

9.
10.

11.

Setelah berhasil di upload silahkan klik file nya klik kanan menggunakan mouse dan pilih
get link / dapatkan link

12.

13.
14.

15.

Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti gambar di bawah ini dan ganti
permissionnya dari Restricted

Menjadi anyone with the link

16.

17.
18.
19.
20.

Menjadi seperti dibawah ini

Selanjutnya klik “Copy Link” dan pilih “Done”
https://drive.google.com/file/d/178H65AhA8IszJD6pm5z0vVJ__o5ZdF7k/view?usp=shari
ng
Contoh seperti di atas,, itulah link yang di entrikan pada kolom link lampiran yang berisi
surat tugas dan lampiran lainnya.

