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PENDAHULUAN	
Laporan	Lembar	Kerja	atau	yang	sering	disebut	dengan	LLK	di	 lingkungan	Mahkamah	

Agung	dan	badan	peradilan	dibawahnya	dimaksudkan	agar	setiap	Pegawai	Negeri	Sipil	

membuat	 laporan	 kerja	 untuk	 setiap	 harinya	 di	 dalam	 Portal	 SIMARI	 dengan	 dapat	

mengurangi	 laporan	 kerja	 manual	 dan	 menggantikannya	 dengan	 proses	 berbasis	

komputer.	Berikut	merupakan	fungsi	dari	pengisian	LLK	diantaranya	adalah		:	

1. Menyediakan	informasi	ke	setiap	level	pimpinan	mengenai	kewajiban	pelaporan	

sesuai	tugas	dan	fungsi	satuan	kerja	pengguna	

2. Sebagai	alat	untuk	melakukan	pemantauan	dan	kontrol	atas	kinerja.		

Dokumen	 	 ini	 	 adalah	 	 petunjuk	 yang	 berisi	 	 penjelasan	 	 secara	 	 ringkas	 	 mengenai	

penggunana		aplikasi		LLK		bagi		pengguna.	 	Di	 	dalam		dokumen		ini		dibahas		tentang	

fitur-fitur		dan		petunjuk	penggunaan	dalam		mengoperasikan		aplikasi		LLK.	
 

I. MEMULAI	APLIKASI	LLK	

1.1. Akses	ke	Aplikasi	LLK	
Untuk	memulai	Aplikasi	LLK,	pengguna	harus	mempunyai	 akses	account	SIMARI	dan	

mengakses	 alamat	 https://simari.mahkamahagung.go.id/	 di	 browser,	 lalu	 akan	

tampil	halaman	login.	

	
Setelah	 itu	pengguna	 dapat	 login	 dengan	memasukkan	Username	dan	Password	 yang	

telah	dimiliki,	maka	akan	muncul	tampilan	halaman	utamanya	sebagai	berikut:	
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Untuk	 mengakses	 kedalam	 fitur	 LLK,	 pengguna	 mengklik	menu	 Aplikasi	 lalu	 pilih	

submenu	LLK,	maka	muncul	tampilan	dashboard	sebagai	berikut	:	

	

	
Atau	selain	dengan	langkah	tersebut,	pengguna	dapat	langsung	mengakses	pada	alamat	

https://llk.mahkamahagung.go.id/	di	browser,	lalu	akan	tampil	halaman	login.	

	
Setelah	itu	pengguna	dapat	login	dengan	memasukkan	Username	dan	Password,	maka	

masuk	kedalam	tampilan	halaman	utama	LLK	
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1.2. Profil	Pengguna	
Pengguna	dapat	melihat	data	pribadi	dari	akun	LLK-nya	dengan	melakukan	dropdown	

pada	tampilan	halaman	bagian	pojok	kanan	atas	dengan	memilih	menu	My	Profile	

	

Setelah	mengklik	My	Profile,	pengguna	dapat	mengetahui	detil	data	pribadi	yang	telah	

terkoneksi	dengan	aplikasi	SIKEP	Mahkamah	Agung	

	

	

II. PENJELASAN	MENU	
Halaman	 ini	 dapat	 diakses	 jika	 user	 telah	 berhasil	 melakukan	 login	 LLK	 dan	

menampilkan	menu	yang	terletak	di	bagian	atas.	

	
Terdiri	dari	Beranda,	LLK,	Verifikasi	LLK,	Monitoring,	dan	Panduan.	

2.1. Beranda	
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Menu	berisi	halaman	utama	yang	menampilkan	dashboard	aplikasi	LLK.	Berisi	 report	

yang	 berubah-ubah	 sesuai	 dengan	 data	 yang	 masuk	 kedalam	 LLK.	 Berikut	 tampilan	

dashboard	aplikasi	:	

	
	

2.2. Laporan	Lembar	Kerja	(LLK)	
Menu	 ini	 berisi	 halaman	 yang	 menampilkan	 daftar	 Laporan	 Lembar	 Kerja	 pegawai	

berupa	 table	 serta	 didalamnya	 terdapat	 filter	 pencarian	 berdasarkan	 periode	 tanggal	

yang	diinginkan	oleh	pengguna.			

	
Untuk	menambah	data	Laporan	Lembar	Kerja	pegawai,	klik	tombol	‘+’	sehingga	muncul	

tampilan	sebagai	berikut	:	
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Pengguna	 harus	 menginputkan	 NIP	 Pejabat	 Atasan	 sebagai	 supervisor	 untuk	

melakukan	 verifikasi	 terhadap	 LLK	 yang	 sudah	 diinput	 oleh	 pegawai	 yang	 berada	

dibawahnya.	Ketika	NIP	Pejabat	Atasan	telah	diinput	maka	secara	otomatis	field	Pejabat	

Atasan(nama)	akan	muncul.	

	
Selanjutnya	pengguna	mengisi	Lembar	Kerja	yang	telah	tersedia,	terdiri	dari:	

a. Jam	:	Waktu	Pelaksanaan	Kegiatan	

b. Kegiatan	:	Kegiatan	Pekerjaan	yang	dilakukan	

c. Jenis	:	Kegiatan	tersebut	termasuk	dalam	pekerjaan	Utama	atau	Pendukung	

d. Hasil	/	Volume	:	Hasil	dari	Kegiatan	

e. Keterangan	:	Penjelasan	terkait	kegiatan	tersebut	

	
Untuk	 menambahkan	 Kegiatan,	 pengguna	 dapat	 mengklik	 tombol	 biru	 ‘+	 Tambah	

Kegiatan’	untuk	kegiatan	di	hari	yang	sama	

	
Setelah	 pengguna	 sudah	 menginputkan	 semua	 data	 kegiatan	 pekerjaan	 pada	 hari	

tersebut,	maka	selanjutnya	pilih	Simpan	
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Apabila	 data	 LLK	 telah	 sukses	 disimpan	 oleh	 sistem,	 maka	 muncul	 pop-up	 sebagai	

berikut	:	

	
Semua	data	Lembar	Kerja	yang	telah	diinput	oleh	pengguna,	akan	muncul	dalam	bentuk	

tabel	 dengan	 status	 Belum	 Terverifikasi	 (belum	 verifikasi	 oleh	 Atasan	 Langsung	

terlebih	dahulu)	

	
Pada	menu	pencarian,	pengguna	dapat	melakukan	searching	terhadap	data	yang	telah	

diinput	berdasarkan	periode	waktu,	misal	tanggal	13-4-2020	sampai	dengan	14-4-2020	
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Secara	otomatis	muncul	Lembar	Kerja	hanya	pada	tanggal	tersebut.	

	
Pada	Laporan	Lembar	Kerja	ini,	pengguna	dapat	meng-export	datanya	menjadi	file	excel	

atau	PDF.	

	
Untuk	melakukan	cetak	atau	download	data	Laporan	Lembar	Kerja	pegawai	berupa	file	

excel,	klik	tombol		 	.	Lalu	pilih	tabel	yang	diinginkan	untuk	dicetak.	

	
Sedangkan	untuk	melakukan	cetak	atau	download	data	Laporan	Lembar	Kerja	pegawai	

berupa	file	PDF,	klik	tombol	 .	Lalu	pilih	tabel	yang	diinginkan	untuk	dicetak.	

	
Hal	itu	berlaku	juga	untuk	dari	setiap	tanggal	Laporan	Lembar	Kerja	pegawai,	terdapat	

menu	edit,	hapus,	export	excel,	export	PDF	
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Untuk	mengubah	data	laporan	lembar	kerja	pegawai,	pengguna	dapat	meng-klik	tombol	

	sedangkan	ntuk	menghapus	data	laporan	lembar	kerja	pegawai,	klik	tombol	 .	

Ketika	 pengguna	 ingin	 melakukan	 cetak	 atau	 download	 data	 Laporan	 Lembar	 Kerja	

pegawai	berupa	file	excel	/	PDF,	maka	muncul	tampilan	sebagai	berikut	dengan	terdapat	

tanda	tangan	pegawai	bersangkutan	dan	atasan	langsung.	

	

	
Terhadap	keseluruhan	data	yang	telah	diinputkan	dalam	Lembar	Kerja	pegawai	maka	

tampilan	 grafik	 pada	 Beranda	 akan	 berubah	 (menyesuaikan	 dengan	 inputan	 data),	

apabila	belum	dilakukan	Verifikasi	LLK	oleh	atasan	langsung	maka	informasi	pada	tabel	

sebelah	 grafik	 menampilkan	 bahwa	 data	 belum	 di-approve	 dengan	 diikuti	 nilai	

prosentasenya	(garis	berwarna	merah)	
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DATA	APPROV	/	TERVERIFIKASI	

Untuk	data	yang	sudah	mendapat	approval	(Terverifikasi	oleh	atasan)	maka	garis	

report	menunjukkan	warna	hijau	dengan	diikuti	oleh	dengan	nilai	prosentasenya.	

	
Ketika	 pengguna	 masuk	 kedalam	menu	 LLK	 maka	 secara	 otomatis	 status	 berubah	

menjadi	 Terverifikasi	 serta	 tombol	 Cancel	 dan	 Edit	 sudah	 tidak	 dapat	 digunakan	

kembali	(ter-disable)	
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2.3. Verifikasi	LLK	
Terhadap	 data	 yang	 telah	dimasukkan	 seperti	dalam	petunjuk	 sebelumya,	 selanjutnya	

data	 tersebut	 otomatis	 muncul	 dalam	 menu	 Verifikasi	 LLK	 pada	 account	 Atasan	

Langsung	dari	pegawai	 tersebut.	Pada	menu	Verifikasi	LLK	(atasan	 langsung)	muncul	

pemberitahuan	berapa	data	yang	belum	dilakukan	verifikasi.	

	
Selanjutnya	Atasan	Langsung	mengklik	menu	Verifikasi	LLK,	maka	muncul	list	Lembar	

Kerja	yang	harus	diverifikasi	

	

Untuk	melakukan	verifikasi	klik	tombol	 	,	maka	akan	muncul	dari	detil	Lembar	Kerja	

pegawai	 yang	 berada	 dibawah	 atasan	 langsung	 tersebut.	 Untuk	melakukan	 verifikasi,	

Atasan	 Langsung	wajib	 mengisi	 kolom	 Catatan	 Atasan	 dan	 selanjutnya	 klik	 tombol	

Verifikasi.	

	
Apabila	telah	sukses	melakukan	Verifikasi,	maka	muncul	pop-up	pada	tampilan	
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Terhadap	data	yang	 sudah	dilakukan	Verifikasi,	maka	 tampilan	pada	menu	Verifikasi	

LLK	(atasan	langsung)	terdapat	status	‘Terverifikasi’	

	
Ketika	 pengguna	 ingin	 melakukan	 cetak	 atau	 download	 data	 Laporan	 Lembar	 Kerja	

pegawai	berupa	file	excel	/	PDF,	maka	muncul	tampilan	sebagai	berikut	dengan	terdapat	

tanda	tangan	pegawai	bersangkutan	dan	atasan	langsung.	
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Dalam	menu	Verifikasi	LLK	 ini	terdapat	 filter	pencarian	berdasarkan	periode	tanggal	

dan	status	Lembar	Kerja.	Untuk	status	Lembar	Kerja	dibagi	menjadi	dua	yaitu	Belum	

Terverifikasi	 dan	 Verifikasi,	 pada	 contoh	 berikut	 ini	 merupakan	 yang	 Belum	

Terverifikasi	sehingga	muncul	tampilan	sebagai	berikut	:	

	
Untuk	yang	sudah	dilakukan	verifikasi	maka	muncul	tampilan	sebagai	berikut		

	
	

2.4. Monitoring		
Menu	ini	menampilkan	halaman	berupa	daftar	monitoring	lembar	kerja	pegawai	dalam	

bentuk	tabel	dengan	parameter	:	

a. Warna	Hijau	:	LLK	>=	Jumlah	Pegawai	

b. Warna	Kuning	:	LLK	<=	Jumlah	Pegawai	
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c. Warna	Merah	:	Belum	ada	input	

	
Untuk	setiap	warna	yang	muncul	dalam	halaman	monitoring	tersebut,	pengguna	dapat	

mengklik	untuk	melihat	setiap	detilnya	seperti	gambar	berikut	ini	:	

	
	

2.5. Panduan	
Menu	ini	berisi	buku	panduan	penggunaan	Laporan	Lembar	Kerja	yang	dapat	membantu	

pegawai	Mahkamah	 Agung	 dan	 Badan	 Peradilan	 dibawahnya	 dalam	mengisi	 LLK	 dan	

dibutuhkan	konsistensi	dan	kepatuhan	dalam	mengisi	setiap	harinya.	

	

	

	

	

	

	

	


