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REGISTRASI OPERATOR SISTEM 
 

1. Sistem Informasi Inpassing dapat diakses pada https://jafung.bps.go.id/inpassing. Halaman 

awal yang tampil saat sistem ini diakses adalah halaman login. Di bagian kiri halaman terdapat 

menu pengumuman yang menampilkan pengumuman seputar inpassing statistisi dan pranata 

komputer. 

2. Tahapan pertama pengusulan pengangkatan melalui jalur inpassing dilakukan oleh Operator 

Sistem yaitu Pegawai di Bidang Kepegawaian (Sekretariat Jendral, Badan Kepegawaian Daerah, 

atau Biro Kepegawaian), yang ditugaskan oleh eselon II untuk menangani usulan inpassing. 

3. Setelah muncul halaman awal dari sistem yaitu halaman login, klik “register operator sistem 

inpassing” (Gambar 1). 

 
Gambar 1. Halaman awal sistem 

 
4. Selanjutnya halaman akan berpindah pada halaman registrasi operator sistem (Gambar 2). 

 
Gambar 2. Halaman registrasi operator sistem 
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5. Isi NIP sesuai dengan NIP calon operator sistem. Jumlah karakter NIP wajib berjumlah 18 digit. 

Perlu diperhatikan bahwa setiap NIP hanya dapat didaftarkan satu kali. Sehingga seorang 

operator tidak dapat menjadi peserta inpassing.  

6. Isi Nama Lengkap, Nomor Handphone, dan email calon operator sistem. Alamat email yang diisi 

harus merupakan alamat email yang valid, sebab segala bentuk pemberitahuan akan 

diinformasikan melalui email tersebut. Perlu diperhatikan bahwa setiap email hanya dapat 

didaftarkan satu kali. 

7. Pilih instansi dan wilayah yang sesuai dengan kondisi terbaru. Pengisian instansi dan wilayah 

dapat dilakukan dengan scroll down pilihan yang ada, atau menggunakan kotak pencarian yang 

muncul di atas pilihan yang tersedia.  

8. Isi Nomor surat penunjukkan sebagai operator sistem inpassing, kemudian upload file surat 

penunjukkan sebagai operator sistem inpassing yang bertipe pdf, dengan ukuran maksimal 2MB. 

9. Isi username dan password yang diinginkan. Panjang karakter minimal untuk username dan 

password adalah 6 digit. 

10. Isi karakter yang muncul pada kotak captcha, perhatikan perbedaan antara huruf besar, kecil, 

serta angka yang tertera. 

11. Pastikan seluruh isian sudah benar, dan isian dengan tanda (*) wajib diisi. Contoh isian lengkap 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Halaman registrasi operator sistem yang sudah terisi 

 
12. Selanjutnya klik registrasi, kemudian halaman akan berpindah dan muncul notifikasi bahwa 

registrasi sukses (Gambar 4).  

 
Gambar 4. Halaman sukses registrasi 
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13. Selanjutnya usulan calon operator sistem akan diverifikasi oleh Bagian Jabatan Fungsional Badan 

Pusat Statistik. Konfirmasi terkait persetujuan maupun penolakan usulan akan diinformasikan 

melalui email calon operator sistem yang telah didaftarkan sebelumnya. Bentuk konfirmasi yang 

dikirimkan melalui email dapat dilihat pada gambar 5. Calon Operator sistem diharapkan untuk 

selalu memantau email agar informasi yang telah dikirimkan dapat segera diketahui.  

 
Gambar 5. Konfirmasi melalui email 

 
14. Setelah konfirmasi diterima pada email, klik tombol “login sekarang”, atau akses alamat yang 

tertera pada email konfirmasi tersebut untuk memulai pengusulan. 
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ENTRI FORMASI 
 

1. Lakukan login pada sistem dengan menggunakan username dan password yang telah dikirimkan 

melalui email. 

2. Selanjutnya akan muncul halaman beranda sebagai halaman awal dari sistem (Gambar 6). 

Halaman ini memuat informasi pengumuman. 

 
Gambar 6. Halaman awal sistem setelah login 

 
3. Tahap selanjutnya adalah pengisian formasi. Klik menu pengusulan, lalu klik submenu formasi 

(Gambar 7). Perlu diperhatikan bahwa untuk pengusulan peserta inpassing, operator sistem  

wajib mengisi formasi terlebih dahulu. Jika tidak, maka pengusulan peserta tidak dapat 

dilakukan. 

 
Gambar 7. Halaman formasi 

 
4. Pilih tahun formasi yang sesuai. Kemudian untuk instansi dan wilayah sudah diatur sesuai dengan 

instansi dan wilayah yang diusulkan pada saat registrasi sebagai operator sistem. 
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5. Pilih file surat formasi bertipe pdf menggunakan tombol “choose file”, kemudian upload 

menggunakan tombol “upload”. Untuk diperhatikan, jika dalam satu instansi memiliki formasi 

untuk statistisi dan pranata komputer, maka formasi untuk kedua fungsional tersebut 

digabungkan dalam satu file bertipe pdf, sehingga satu instansi cukup mengupload 1 surat 

formasi sebelum melakukan entri. Ukuran maksimal file yang diupload adalah 2MB. 

6. Selanjutnya pilih jabatan yang akan diisi, pilihan terdiri dari statistisi dan pranata komputer. 

7. Untuk masing-masing fungsional, isikan nilai yang sesuai untuk masing-masing cell. Gunakan 

tombol dengan simbol “pensil” untuk mengubah isian suatu baris, selanjutnya gunakan tombol 

dengan simbol “disket” untuk menyimpan isian. Isian pada kolom “jumlah formasi yang kosong” 

tidak boleh bernilai negatif. Perlu diperhatikan bahwa tombol “simpan” harus segera diklik jika 

pengisian untuk baris tersebut sudah selesai dilakukan. Sebab ketika tombol “simpan” diklik, 

maka nilai yang disimpan hanya untuk satu baris tersebut, dan nilai untuk baris lain akan kembali 

seperti sebelum diubah. 

8. Selanjutnya setelah formasi dientri dan diupload, maka pengisian form usulan calon peserta 

inpassing sudah dapat dilakukan. 
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ENTRI USULAN PESERTA INPASSING 
 

1. Operator sistem hanya dapat mengusulkan dan melihat progres usulan dari pegawai yang berada 

dalam instansi dan wilayah kerjanya. 

2. Klik menu pengusulan, submenu form usulan peserta. Selanjutnya akan tampil halaman pengisian 

identitas calon peserta inpassing (Gambar 8). 

 
Gambar 8. Formulir identitas calon peserta inpassing 

 
3. Selanjutnya pilih jabatan fungsional yang diusulkan, pilihan yang tersedia adalah statistisi dan 

pranata komputer. 

4. Isi nama lengkap calon peserta inpassing. 

5. Isi gelar depan dan gelar belakang calon peserta inpassing sesuai dengan gelar yang sudah diakui 

secara kepegawaian. 

6. Isi NIP calon peserta inpassing yang berjumlah 18 digit. 

7. Pilih golongan calon peserta inpassing sesuai dengan kondisi terakhir. Untuk pengusulan 

fungsional pranata komputer, golongan terendah adalah II/a, sementara untuk fungsional 

statistisi, golongan terendah adalah II/c. 

8. Isi TMT pangkat/golongan dengan format dd-mm-yyyy. 

9. Selanjutnya pilih jenjang pendidikan terakhir yang sudah diakui secara kepegawaian. 

10. Isi Nomor telepon/HP dan email calon peserta inpassing. Perlu diperhatikan bahwa email yang 

didaftarkan harus valid dan aktif, sebab segala informasi terkait inpassing akan dikirimkan 

melalui email tersebut. Perlu diperhatikan bahwa setiap email hanya dapat didaftarkan satu 

kali. 

11. Isi tanggal lahir dengan format dd-mm-yyyy. (Contoh : 18-06-1989) 

12. Selanjutnya isi unit kerja calon peserta inpassing sesuai dengan sk kp terakhir atau sk mutasi 

terakhir jika ybs telah mengalami mutasi setelah kenaikan pangkat terakhir. 

13. Untuk instansi dan wilayah sudah disesuaikan dengan instansi dan wilayah dari operator sistem. 

Contoh pengisian secara lengkap dapat dilihat pada gambar 9. 
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Gambar 9. Contoh pengisian formulir calon peserta inpassing 

 
14. Selanjutnya di bagian bawah adalah pengisian identitas dari berkas yang akan diupload (Gambar 

10). Bagian ini juga dapat dilakukan oleh peserta. Apabila isian pada gambar 10 diisi oleh peserta, 

maka klik tombol “submit” di bagian paling bawah halaman form peserta, kemudian lanjut ke 

proses nomor 24. Proses nomor 15 sampai 23 dilakukan jika isian pada gambar 10 diisi oleh 

operator. 

15. Isi Nomor Ijazah calon peserta inpassing sesuai dengan ijazah yang diakui secara kepegawaian. 

16. Isi Nomor SK KP terakhir. 

  
Gambar 10. Formulir identitas berkas 
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17. Isi nomor Surat Pernyataan 2 Tahun Masa Kerja di Bidangnya. Bagi yang diajukan menjadi 

fungsional statistisi, maka bidang yang dimaksud adalah bidang statistik, sementara untuk 

pranata komputer bidang yang dimaksud adalah bidang TI. 

18. Isi nomor Surat Pernyataan Kompeten di Bidangnya.  

19. Isi nomor Surat Usulan Eselon II. 

20. Isi nilai SKP tahun 2015 dengan format dua digit di belakang koma, menggunakan tanda titik 

sebagai pemisah antara satuan dan desimal. (Misal: 88.30) 

21. Isi nilai SKP tahun 2016 dengan format dua digit di belakang koma, menggunakan tanda titik 

sebagai pemisah antara satuan dan desimal. Nilai SKP 2016 akan secara otomatis dikalikan 60 

persen untuk perhitungan prestasi kerja pegawai. 

22. Isi komponen perilaku kerja pegawai mulai dari orientasi pelayanan, integritas, komitmen, 

disiplin, dan kerjasama. Perlu diperhatikan bahwa komponen kepemimpinan hanya perlu diisi jika 

calon peserta inpassing yang diusulkan adalah struktural. Pengisian dilakukan dengan format dua 

digit di belakang koma. 

23. Selanjutnya nilai yang diisi untuk setiap komponen perilaku kerja akan dijumlah, kemudian dikali 

40 persen, untuk selanjutnya dijumlahkan dengan nilai capaian kinerja yang telah diisi 

sebelumnya. 

24. Selanjutnya klik tombol “submit”. Pegawai yang identitasnya telah dientri tersebut secara resmi 

menjadi peserta inpassing, untuk informasi terkait username dan password untuk login pada 

sistem akan dikirimkan melalui email peserta yang telah didaftarkan sebelumnya.  

 
Gambar 11. Formulir identitas berkas yang telah terisi 

 
25. Entri form usulan peserta inpassing selesai. Selanjutnya halaman berpindah pada menu 

pengusulan, submenu daftar usulan peserta (Gambar 12). Halaman ini menampilkan daftar 

peserta yang telah diusulkan. Perlu diperhatikan bahwa peserta yang muncul hanya yang berada 

di wilayah kerja operator sistem.  
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Gambar 12. Halaman daftar peserta 

 
26. Terdapat 2 tab pada submenu daftar usulan peserta, yaitu peserta baru dan peserta ujian. Tab 

peserta baru menampilkan data seluruh peserta yang telah diusulkan. Operator sistem dapat 

memantau progres pengusulan melalui kolom tahapan. Untuk melihat lebih detail atau 

membantu entri kelengkapan, klik pada status yang tertera di kolom tahapan. Kemudian akan 

muncul form pengusulan sebagaimana yang muncul pada akun peserta. Tata cara entri usulan 

dapat dilihat pada panduan sistem bagi peserta inpassing.  

27. Kolom MS/TMS memberikan informasi apakah peserta tersebut memenuhi syarat atau tidak 

memenuhi syarat secara administrasi. Jika seorang peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat, 

maka peserta dapat melengkapi atau memperbaiki usulannya sesuai dengan keterangan 

kekurangan atau kesalahan yang diinformasikan oleh admin. Untuk melihat status detail dari 

usulan peserta, klik status pada kolom tahapan. 

28. Kolom ujian berisi keterangan apakah peserta tersebut wajib mengikuti uji kompetensi atau tidak.  

29. Selanjutnya kolom terakhir berisi nomor telpon dan email peserta. 

30. Tab peserta ujian berisi informasi tentang peserta yang mengikuti uji kompetensi, seperti 

keterangan nama/NIP dan kelulusan (Gambar 13). 

31. Pada setiap tab terdapat fitur cetak ke pdf. 

 
Gambar 13. Halaman peserta ujian 

 
32. Dalam sistem ini terdapat menu forum yang dapat digunakan untuk berdiskusi (Gambar 14). 
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Gambar 14. Halaman forum diskusi 

 
33. Sebelum membuat forum baru, pastikan bahwa tema forum tersebut belum pernah dibuat 

sebelumnya, gunakan fitur cari di sebelah kanan atas halaman forum (Gambar 14) untuk 

mempermudah pencarian. Gunakan tombol “buat forum” untuk memulai diskusi. Selanjutnya 

halaman akan berpindah pada halaman tambah forum (Gambar 15).  

 
Gambar 15. Halaman tambah forum 

 
34. Isi tema yang berguna sebagai judul. Kemudian isi deskripsi dengan jelas. Perlu diperhatikan agar 

menghindari penulisan menggunakan singkatan, atau istilah yang tidak umum. Serta dilarang 

membahas isu SARA, atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan inpassing statistisi maupun 

pranata komputer. Admin berhak menghapus komentar maupun forum yang tidak relevan. 

35. Selanjutnya klik tombol “submit”, maka halaman akan berpindah pada halaman forum diskusi 

(gambar 14). 

36. Untuk melihat dan bergabung pada forum yang ada, klik pada tema forum. Kemudian halaman 

akan berpindah pada halaman detail forum (Gambar 16). 

 
Gambar 16. Halaman detail forum 

 
37. Gunakan tombol “balas” jika ingin menambah komentar dalam diskusi tersebut. Kemudian akan 

muncul halaman tambah komentar (Gambar 17). 
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Gambar 17. Halaman tambah komentar 

 
38. Isi deskripsi komentar, kemudian klik tombol “submit” untuk menambahkan komentar. 

Selanjutnya komentar akan muncul di bagian bawah detail forum (Gambar 18). 

 
Gambar 18. Halaman detail forum 

 
39. Jika terdapat kesalahan dalam menulis komentar, gunakan tombol “silang” di sebelah kanan 

komentar. Perlu diperhatikan bahwa yang dapat menghapus komentar adalah penulis komentar 

dan operator dari penulis komentar tersebut. 

x 


