Modul Surat Pengantar Rekrut (SPR) Versi Alpha 2.0
Di SISKOTKLN
Modul SPR ini digunakan oleh 4 (empat) user yaitu user petugas PPTKIS, Direktur PPTKIS, Petugas
Dinas Provinsi dan user Penanggung Jawab Dinas Provinsi. Berikut langkah-langkah penggunaan
modul SPR:
A. Pengajuan SPR oleh PPTKIS
1. Pengajuan SPR
Pilih modul aplikasi > SIP dan SPR > Surat Pengantar Rekrut V2 > Pilih tombol Tambah +
(Pengajuan Baru )

2. Entri pengajuan dan pilih Surat Izin Pengerahan (SIP)
Isikan nomor pengajuan dan tanggal pengajuan surat. Pilih SIP yang akan digunakan
kuotanya, lalu pilih tombol ‘Selanjutnya’

3. Pilih kabupaten/ kota dan entri kuota
Pilih kabupaten/kota yang akan digunakan sebagai wilayah rekrut. Untuk diperhatikan bahwa
memilih kabupaten yang pasti sebagai wilayah rekrut. Entri kuota sesuai jumlah yang tersisa
di sudut kiri bawah agar tidak melebihi kuota yang ditentukan. Setelah itu pilih tombol
‘Selanjutnya’

4. Konfirmasi pengajuan SPR
Setelah data diinputkan, cek kembali datanya. Jika sudah selesai dicek, pilih ‘simpan’

5. Print out pengajuan
Berikut hasil print out pengajuan SPR

B. Penerbitan SPR oleh Dinas Provinsi
1. Menu Penerbitan SIP dan SPR dan Pemilihan SPR yang diajukan
Pilih menu->Surat Pengantar Rekrut V2, lalu cek pengajuan SPR dan pilih tombol
‘Proses’.

2. Verifikasi SPR yang diajukan
Verifikasi kabupaten/kota dan kuota yang diajukan dan tentukan masa berlaku SPR. Apabila
pengajuan sudah sesuai, silahkan tentukan nomor SPR dan pilih simpan.
Petugas Dinas Provinsi berhak tidak memberikan persetujuan terhadap kabupaten/kota dan
kuota yang diajukan dengan menolak pengajuan dan memberikan keterangan kepada
PPTKIS. Sehingga petugas PPTKIS dapat mengajukan kembali sesuai hasil verifikasi dari
Petugas Dinas Provinsi.

3. Aproval SPR yang diajukan
Dinas Provinsi menentukan pejabat yang menandatangani SPR. Apabila setuju klik simpan
SPR dan cetak penerbitan SPR
Dinas Provinsi berhak tidak memberikan persetujuan terhadap kabupaten/kota dan kuota
yang diajukan dengan menolak pengajuan dan memberikan keterangan kepada PPTKIS.
Sehingga petugas PPTKIS dapat mengajukan kembali sesuai hasil verifikasi dari Petugas
Dinas Provinsi.

4. Simpan dan cetak SPR
Setelah diverifikasi, simpan SPR dan cetak penerbitan SPR

5. List SPR yang sudah terbit
Untuk monitoring hasil penerbitan SPR, pilih menu->List SPR , pada sisi kanan lis data pilih
tampilkan untuk melihat SPR yang telah diterbitkan.
Berikut hasil SPR yang diterbitkan

