
 

  

 
 
 

  
 Bontang, 23 Februari 2021 

 

  Kepada  

Nomor  :  800/ 178  /BKPSDM.03 Yth.  Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja  
Sifat  : Penting  di lingkungan Pemerintah Kota Bontang 

Perihal  :  Evaluasi Pelaksanaan Presensi online   di -  

     BONTANG  
   

 

  Menghubungi surat kami nomor 800/136/BKPSDM.03 tanggal 02 Februari 2021 

perihal Pelaksanaan Presensi Online, bersama ini kami menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan 

uji coba presensi online “BONTANG PRIMA” sebagai berikut : 

1. Pegawai yang melakukan presensi di luar jangkauan kantor atau Work From Home (WFH) 

wajib meng-upload foto wajah  pegawai yang bersangkutan secara langsung dan mengisi 

keterangan secara detail kegiatan yang akan/sudah dilakukan; 

2. Admin perangkat daerah/unit kerja untuk menempatkan pegawai sesuai dengan struktur 

organisasi, sehingga persetujuan (terima/tolak) kehadiran dapat dilakukan oleh masing-masing 

atasan langsung; 

3. Atasan langsung untuk menyegerakan proses persetujuan (terima/tolak) kehadiran bagi 

pegawai yang melakukan presensi di luar jangkauan kantor; 

4. Presensi di luar jangkauan kantor hanya diperuntukan bagi pegawai yang : 

a. Work From Home (WFH); 

b. Melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor. 

5. Urusan yang tidak berkaitan dengan tugas kedinasan tidak dapat di input dalam kolom 

keterangan pada presensi di luar jangkauan kantor; 

6. Bagi pegawai yang terbukti melakukan penyalahgunaan dan/atau manipulasi data dan 

informasi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

7. Kepala perangkat daerah wajib mengawasi penerapan presensi online untuk mengukur 

kedisiplinan dan produktivitas pegawai  di Lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-

masing.  

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas 

perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

 Sekretaris Daerah, 

  

 Ir. Hj. Aji  Erlynawati, MT 

 NIP. 196510221992032008 

 

Tembusan disampaikan kepada yth : 

1. Wali Kota Bontang (sebagai laporan). 

2. Wakil Wali Kota Bontang (sebagai laporan). 
3. Inspektur Kota Bontang. 

P E M E R I N T A H   K O T A   B O N T A N G 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jl. MOCH. ROEM NO. 01 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan 

Kode Pos 75326, Website : www.bontangkota.go.id 

BONTANG 


