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1. Emaster 

1.1 Apa itu Emaster ? 
Emaster adalah suatu layanan mandiri badan kepegawaian daerah kota blitar dimana 

pegawai pemerintah kota blitar dapat mengupdate dan menyimpan dokumen kepegawaian dalam 
bentuk digital secara online 

 

1.2 Alur Emaster 
 

 

 

 

1.3 Login 
Login dapat diakses melalui link http://bkd.blitarkota.go.id/emaster 

 

 

1.2 Halaman Utama 
 

 

Masukan NIP sebagai 
username di kolom 
NIP 

Masukan Password di 
kolom Password 

Klik login  

DATA/DOKUMEN VERIFIKASI 
ADMIN OPD 

VERIFIKASI 
BKD 
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1.3. Logout 
 

 

2. Update dan Cek Data Personal 

2.2  Akta Kelahiran 
Data dan dokumen akta kelahiran dapat diakses di menu “Data Personal  ->Data 

Kepegawaian” 

 

A. Cek dokumen Akta Kelahiran 
Untuk melakukan cek dokumen Akta Kelahiran dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol 

 apabila dokumen tersedia, dan tombol akan berwarna merah seperti berarti  dokumen 
tidak tersedia. 
 

B. Ubah Data Akta Kelahiran 

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

 
Masukan perubahan data  disertai akta kelahiran  dengan cara mengklik  tombol  
kemudian pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan ukuran maksimal 200 KB. 

dan klik  untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

Tombol 
Logout 

Data Akta 
kelahiran 
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C. Cek status usulan perubahan data 
Untuk melakukan pengecekan status usulan perubahan data akta kelahiran dapat dilakukan 

dengan mengklik tombol   dan akan muncul pop up informasi status usulan perubahan data. 
 

2.3 SK CPNS 
Data dan dokumen SK CPNS dapat diakses di menu “Data Personal  ->Data Kepegawaian” 

 

A. Cek dokumen SK CPNS 

Untuk melakukan cek dokumen SK CPNS dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol  

apabila dokumen tersedia, dan tombol akan berwarna merah seperti berarti  dokumen 
tidak tersedia. 
 

B. Ubah Data SK CPNS 

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

 
Masukan perubahan data  disertai SK CPNS  dengan cara mengklik  tombol  kemudian 
pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan ukuran maksimal 200 KB. dan klik 

 untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

C. Cek status usulan perubahan data 
Untuk melakukan pengecekan status usulan perubahan data SK CPNS dapat dilakukan dengan 

mengklik tombol   dan akan muncul pop up informasi status usulan perubahan data 
 

2.4 SK PNS 
Data dan dokumen SK PNS dapat diakses di menu “Data Personal  ->Data Kepegawaian” 

Data SK 
CPNS 
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D. Cek dokumen SK PNS 

Untuk melakukan cek dokumen SK PNS dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol  

apabila dokumen tersedia, dan tombol akan berwarna merah seperti berarti  dokumen 
tidak tersedia. 
 

E. Ubah Data SK PNS 

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

 
 

Masukan perubahan data  disertai SK PNS  dengan cara mengklik  tombol  kemudian 
pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan ukuran maksimal 200 KB. dan klik 

 untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

F. Cek status usulan perubahan data 
Untuk melakukan pengecekan status usulan perubahan data SK PNS dapat dilakukan dengan 

mengklik tombol   dan akan muncul pop up informasi status usulan perubahan data 

 

2.5 STTPL ( Prajabatan ) 
Data dan dokumen STTPL PRAJABATAN dapat diakses di menu “Data Personal  ->Data 

Kepegawaian” 

Data SK PNS 



E M A S T E R 

 
 

5 | M a n u a l  B o o k  -  P e r s o n a l  
 

 

A. Cek dokumen STTPL PRAJABATAN 
Untuk melakukan cek dokumen STTPL PRAJABATAN dapat dilakukan dengan cara mengklik 

tombol  apabila dokumen tersedia, dan tombol akan berwarna merah seperti berarti  
dokumen tidak tersedia. 
 

B. Ubah Data STTPL PRAJABATAN 

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

 
 

Masukan perubahan data  disertai STTPL Prajabatan dalam bentuk  PDF dengan cara mengklik  

tombol  kemudian pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan ukuran 

maksimal 200 KB. Dan klik  untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

C. Cek status usulan perubahan data 
Untuk melakukan pengecekan status usulan perubahan data STTPL PRAJABATAN dapat 

dilakukan dengan mengklik tombol   dan akan muncul pop up informasi status usulan 
perubahan data. 

 

2.6 Uji Kesehatan 
Data dan dokumen Uji  Kesehatan dapat diakses di menu “Data Personal  ->Data 

Kepegawaian” 

Data STTPL 
PRAJABATAN 
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A. Cek dokumen Uji  Kesehatan 
Untuk melakukan cek dokumen Uji  Kesehatan dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol 

 apabila dokumen tersedia, dan tombol akan berwarna merah seperti berarti  dokumen 
tidak tersedia. 
 

B. Ubah Data Uji  Kesehatan 

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

 
Masukan perubahan data  disertai dokumen hasil uji kesehatan  dengan cara mengklik  tombol 

 kemudian pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan ukuran maksimal 

200 KB. Dan klik  untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

C. Cek status usulan perubahan data 
Untuk melakukan pengecekan status usulan perubahan data Uji  Kesehatan dapat dilakukan 

dengan mengklik tombol   dan akan muncul pop up informasi status usulan perubahan data. 
 

2.7 KTP / Kependudukan   
KTP / Kependudukan Data dan dokumen KTP / Kependudukan dapat diakses di menu “Data 

Personal  ->Data Kependudukan” 

Data Uji 
Kesehatan 



E M A S T E R 

 
 

7 | M a n u a l  B o o k  -  P e r s o n a l  
 

 

A. Cek dokumen KTP / Kependudukan 
Untuk melakukan cek dokumen KTP / Kependudukan dapat dilakukan dengan cara mengklik 

tombol  apabila dokumen tersedia, dan tombol akan berwarna merah seperti berarti  
dokumen tidak tersedia. 
 

B. Ubah Data KTP / Kependudukan 

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

 
Masukan perubahan data  disertai KTP  dalam bentuk PDF dengan cara mengklik  tombol 

 kemudian pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan ukuran maksimal 

200 KB. dan klik  untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

C. Cek status usulan perubahan data 
Untuk melakukan pengecekan status usulan perubahan data  KTP / Kependudukan dapat 

dilakukan dengan mengklik tombol   dan akan muncul pop up informasi status usulan 
perubahan data. 
 

2.8 Kartu Pegawai 
Data dan dokumen Kartu Pegawai (KARPEG) dapat diakses di menu “Data Personal  ->Kartu 

Pegawai” 

Data KTP / 
Kependudukan 
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A. Cek dokumen Kartu Pegawai (KARPEG) 
Untuk melakukan cek dokumen Kartu Pegawai (KARPEG) dapat dilakukan dengan cara mengklik 

tombol  apabila dokumen tersedia, dan tombol akan berwarna merah seperti berarti  
dokumen tidak tersedia. 
 

B. Ubah Data Kartu Pegawai (KARPEG) 

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

 
 

Masukan perubahan data  disertai Karpeg dalam bentuk PDF dengan cara mengklik  tombol 

 kemudian pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan ukuran maksimal 

200 KB. dan klik  untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

C. Cek status usulan perubahan data 
Untuk melakukan pengecekan status usulan perubahan data Kartu Pegawai (KARPEG) dapat 

dilakukan dengan mengklik tombol   dan akan muncul pop up informasi status usulan 
perubahan data. 
 

2.9 Kartu Pegawai Elektronik 
Data dan dokumen Kartu Pegawai Elektronik (KPE) dapat diakses di menu “Data Personal  -

>Kartu Pegawai” 

Data Kartu 
Pegawai 
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A. Cek dokumen Kartu Pegawai Elektronik (KPE) 
Untuk melakukan cek dokumen Kartu Pegawai Elektronik (KPE) dapat dilakukan dengan cara 

mengklik tombol  apabila dokumen tersedia, dan tombol akan berwarna merah seperti 

berarti  dokumen tidak tersedia. 
 

B. Ubah Data Kartu Pegawai Elektronik (KPE) 

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

 
 

Masukan perubahan data  disertai KPE dalam bentuk PDF dengan cara mengklik  tombol 

 kemudian pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan ukuran maksimal 

200 KB. Dan klik  untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

C. Cek status usulan perubahan data 
Untuk melakukan pengecekan status usulan perubahan data Kartu Pegawai Elektronik (KPE) 

dapat dilakukan dengan mengklik tombol   dan akan muncul pop up informasi status usulan 
perubahan data. 

  

Data Kartu Pegawai 
Elektronik (KPE) 
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2.10 TASPEN 
Data dan dokumen TASPEN dapat diakses di menu “Data Personal  ->Taspen” 

 

A. Cek dokumen TASPEN 

Untuk melakukan cek dokumen TASPEN dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol  

apabila dokumen tersedia, dan tombol akan berwarna merah seperti berarti  dokumen 
tidak tersedia. 
 

B. Ubah Data TASPEN 

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

 
 

Masukan perubahan data  disertai dokumen Taspen PDF dengan cara mengklik  tombol 

 kemudian pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan ukuran maksimal 

200 KB. dan klik  untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

C. Cek status usulan perubahan data 
Untuk melakukan pengecekan status usulan perubahan data TASPEN dapat dilakukan dengan 

mengklik tombol   dan akan muncul pop up informasi status usulan perubahan data. 

  

Data TASPEN 
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2.11 NPWP 
Data dan dokumen NPWP dapat diakses di menu “Data Personal  ->NPWP” 

 

A. Cek dokumen NPWP 

Untuk melakukan cek dokumen NPWP dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol  

apabila dokumen tersedia, dan tombol akan berwarna merah seperti berarti  dokumen 
tidak tersedia. 
 

B. Ubah Data NPWP 

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

 
 

Masukan perubahan data  disertai NPWP PDF dengan cara mengklik  tombol  kemudian 
pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan ukuran maksimal 200 KB. 

Dan klik  untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

C. Cek status usulan perubahan data 
Untuk melakukan pengecekan status usulan perubahan data NPWP dapat dilakukan dengan 

mengklik tombol   dan akan muncul pop up informasi status usulan perubahan data. 

  

Data NPWP 
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2.12 Nomor HP 
Data dan dokumen Nomor HP dapat diakses di menu “Data Personal  ->Kontak Person” 

 

A. Ubah Data Nomor HP 

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

 
 

Masukan perubahan nomor HP yang baru dan klik  untuk update data dan  
untuk pembatalan. 
 

2.13 Email 
Data dan dokumen Email dapat diakses di menu “Data Personal  -> Kontak Person” 

 

 

Data Nomor HP 

Data Email 
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A. Ubah Data Email 

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

 
 

Masukan email yang baru dan klik  untuk update data dan  untuk 
pembatalan. 
 

2.14 Update Foto ASN 
Data dan dokumen NPWP dapat diakses di menu “Data Personal  ->Data Kepegawaian” 

 

A. Ubah Foto ASN 
Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan “Ganti Foto” dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

 
 

Klik  kemudian file foto close up  berekstensi .JPEG ASLI dengan ukuran maksimal 200 

KB. dan klik  untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

Ganti Foto 
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3. Update dan Cek Data Riwayat Kepangkatan 
Data dan dokumen Kepangkatan dapat diakses di menu “Riwayat Kepangkatan” 

 

A. Cek dokumen Kepangkatan 
Untuk melakukan cek dokumen Kepangkatan dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol 

 apabila dokumen tersedia, dan tombol akan berwarna merah seperti berarti  dokumen 
tidak tersedia. 
 

B. Ubah Data Riwayat Kepangkatan  

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

 
 

Masukan perubahan data  disertai SK Pangkat dalam bentuk PDF dengan cara mengklik  tombol 

 kemudian pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan ukuran maksimal 
200 KB. 

Dan klik  untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

C. Cek status usulan perubahan data 
Untuk melakukan pengecekan status usulan perubahan data Kepangkatan dapat dilakukan 

dengan mengklik tombol   dan akan muncul pop up informasi status usulan perubahan data. 

  

Riwayat Kepangkatan 
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4. Update dan Cek Data Riwayat Jabatan 
Data dan dokumen SK Jabatan dapat diakses di menu “Riwayat Jabatan” 

 

A. Cek dokumen SK Jabatan 

Untuk melakukan cek dokumen SK Jabatan dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol  

apabila dokumen tersedia, dan tombol akan berwarna merah seperti berarti  dokumen 
tidak tersedia. 
 

B. Ubah Data Riwayat Jabatan  

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

 
 

Masukan perubahan data  disertai SK Jabatan dalam bentuk PDF dengan cara mengklik  tombol 

 kemudian pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan ukuran maksimal 

200 KB. dan klik  untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

C. Cek status usulan perubahan data 
Untuk melakukan pengecekan status usulan perubahan data Jabatan dapat dilakukan dengan 

mengklik tombol   dan akan muncul pop up informasi status usulan perubahan data. 

  

Riwayat Jabatan 
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5. Update dan Cek Data Pendidikan Umum 
Data dan dokumen SK Jabatan dapat diakses di menu “Pendidikan Umum” 

 

A. Cek dokumen Ijasah 

Untuk melakukan cek dokumen ijasah dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol  

apabila dokumen tersedia, dan tombol akan berwarna merah seperti berarti  dokumen 
tidak tersedia. 
 

B. Ubah Data Pendidikan  

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

 
 

Masukan perubahan data  disertai ijasah dalam bentuk PDF dengan cara mengklik  tombol 

 kemudian pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan ukuran maksimal 

200 KB.Dan klik  untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

C. Cek status usulan perubahan data 
Untuk melakukan pengecekan status usulan perubahan data pendidikan  dapat dilakukan 

dengan mengklik tombol   dan akan muncul pop up informasi status usulan perubahan data. 

  

Pendidikan Umum 
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6. Update dan Cek Riwayat Gaji Berkala 
Data dan dokumen SK Jabatan dapat diakses di menu “Riwayat Gaji Berkala” 

 

A. Cek dokumen SK Gaji Berkala 

Untuk melakukan cek SK Gaji Berkala dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol  apabila 

dokumen tersedia, dan tombol akan berwarna merah seperti berarti  dokumen tidak 
tersedia. 
 

B. Ubah Data Gaji Berkala  

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

 
 

Masukan perubahan data  disertai SK Gaji Berkala dalam bentuk PDF dengan cara mengklik  

tombol  kemudian pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan ukuran 

maksimal 200 KB. Dan klik  untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

C. Cek status usulan perubahan data 
Untuk melakukan pengecekan status usulan perubahan data gaji berkala  dapat dilakukan 

dengan mengklik tombol   dan akan muncul pop up informasi status usulan perubahan data. 

  

Gaji Berkala 
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7. Update dan Cek SKP 
Data dan dokumen SK Jabatan dapat diakses di menu “SKP” 

 

A. Cek dokumen SKP 

Untuk melakukan cek SKP dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol  apabila dokumen 

tersedia, dan tombol akan berwarna merah seperti berarti  dokumen tidak tersedia. 
 

B. Ubah Data SKP 

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

 
 

Masukan perubahan data  disertai SKP dalam bentuk PDF dengan cara mengklik  tombol 

 kemudian pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan ukuran maksimal 

200 KB. dan klik  untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

C. Cek status usulan perubahan data 
Untuk melakukan pengecekan status usulan perubahan data SKP dapat dilakukan dengan 

mengklik tombol   dan akan muncul pop up informasi status usulan perubahan data. 

  

SKP 
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8. Update dan Cek Data Diklat 

8.1. DIklat PIM 
Data dan dokumen sertifikat diklat dapat diakses di menu “Diklat -> Diklat PIM” 

 

A. Cek Serfitikat Diklat PIM 

Untuk melakukan cek Serfitikat Diklat PIM dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol  

apabila dokumen tersedia, dan tombol akan berwarna merah seperti berarti  dokumen 
tidak tersedia. 
 

B. Tambah Data Diklat PIM 

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan 
akan muncul popup seperti dibawah ini 
 

 
 

Masukan nama diklat dan nomor STTPL disertai sertifikat diklat dalam bentuk PDF dengan cara 

mengklik  tombol  kemudian pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan 

ukuran maksimal 200 KB  dan klik  untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

C. Ubah Data Diklat PIM 

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

Diklat PIM 
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Masukan perubahan data  disertai dokumen PDF dengan cara mengklik  tombol  
kemudian pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan ukuran maksimal 200 KB. 

Dan klik  untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

D. Cek status usulan perubahan data 
Untuk melakukan pengecekan status usulan perubahan data diklat dapat dilakukan dengan 

mengklik tombol   dan akan muncul pop up informasi status usulan perubahan data. 

 

8.2.  DIklat Teknis 
Data dan dokumen sertifikat diklat dapat diakses di menu “Diklat -> Diklat Teknis” 

 

A. Cek Serfitikat Diklat Teknis 

Untuk melakukan cek Serfitikat Diklat Teknis dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol  

apabila dokumen tersedia, dan tombol akan berwarna merah seperti berarti  dokumen 
tidak tersedia. 

  

Diklat Teknis 
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B. Tambah Data Diklat Teknis 

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan 
akan muncul popup seperti dibawah ini 
 

 
 

Masukan nama diklat dan nomor Teknis disertai dokumen PDF dengan cara mengklik  tombol 

 kemudian pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan ukuran maksimal 

200 KB. Dan klik  untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

C. Ubah Data Diklat Teknis 

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

 

 
 

Masukan perubahan data  disertai sertifikat dalam bentuk PDF dengan cara mengklik  tombol 

 kemudian pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan ukuran maksimal 

200 KB. Dan klik  untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

D. Cek status usulan perubahan data 
Untuk melakukan pengecekan status usulan perubahan data diklat  dapat dilakukan dengan 

mengklik tombol   dan akan muncul pop up informasi status usulan perubahan data. 
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9. Update dan Cek Data Keluarga 
Data dan dokumen sertifikat diklat dapat diakses di menu “Keluarga” 

  

A. Cek  Akta Nikah 

Untuk melakukan cek akta nikah dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol  pada kolom 

akta nikah apabila dokumen tersedia, dan tombol akan berwarna merah seperti berarti  
dokumen tidak tersedia. 
 

B. Ubah Data Suami/Istri 

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

 

 
 

Masukan perubahan data  disertai surat nikah dalam bentuk PDF dengan cara mengklik  tombol 

 kemudian pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan ukuran maksimal 

200 KB. Dan klik  untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

C. Cek Karis/Karsu 

Untuk melakukan cek akta nikah dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol  pada kolom 

karis/karsu apabila dokumen tersedia, dan tombol akan berwarna merah seperti berarti  
dokumen tidak tersedia. 
 

D. Ubah Data Karis/Karsu 

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

Keluarga 
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Masukan perubahan data  disertai karis/karsu dalam bentuk PDF dengan cara mengklik  tombol 

 kemudian pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan ukuran maksimal 

200 KB. dan klik  untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

E. Ubah Kartu Keluarga 

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

 

 
 

Masukan perubahan data  disertai Kartu Keluarga (KK)  dengan cara mengklik  tombol  
kemudian pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan ukuran maksimal 200 KB. 

Dan klik  untuk update data dan  untuk pembatalan. 
 

F. Ubah Data Anak 

Untuk melakukan perubahan data dapat dilakukan dengan menekan tombol   dan akan 
muncul popup seperti dibawah ini 
 

 

 
 

Masukan perubahan data  disertai  Kartu Keluarga (KK) asli  dengan cara mengklik  tombol 

 kemudian pilih dokumen pendukung berekstensi .PDF ASLI dengan ukuran maksimal 

200 KB. dan klik  untuk update data dan  untuk pembatalan. 


