1. TAMPILAN HALAMAN AWAL APLIKASI E- KINERJA

2. HALAMAN LOGIN PEGAWAI

Pegawai memilih menu “LOGIN E-KINERJA” pada bagian kanan atas sehingga muncul
tampilan untuk login seperti berikut :

Pada awal penggunaan pegawai dapat melakukan login menggunakan Nomor Induk Pegawai
(NIP) sebagai username dan password. Kemudian klik tombol “MASUK”.

3. TAMPILAN SETELAH LOGIN PEGAWAI

Setelah login, masing – masing pegawai akan diberikan halaman yang berisi Nama,
Nip, Jabatan dan Instansi Kerja. Kemudian disebelah kiri ada menu - menu yang dapat
digunakan pegawai dalam pelaksanaan penginputan e-kinerja. Hal pertama yang
dilakukan dalam pengisian e-kinerja dalah seting atasan. Seting atasan ini berfungsi
untuk memilih atasan pegawai yang akan menilai kinerja yang diinput pegawai. untuk
seting atasan dapat di klik pada menu “Seting Atasan” kemudian akan muncul
tampilan sebagai berikut:

Kemudian pilih nama pegawai yang menjadi atasan sebagai penilai kinerja yang akan di
isikan kedalam aplikasi e-kinerja.

4. TAMPILAN SETELAH SETING ATASAN

Setelah berhasil melakukan seting atasan, maka di tampilan halaman pegawai akan
muncul nama dan jabatan atasan yang telah dipilih sebelumnya sebagai penilai pekerjaan
yang diinput. Pada menu seting atasan ini pegawai hanya dapat melakukan sekali
pemilihan atasan. Jika atasan berubah atau berganti maka pegawai diharuskan
melaporkan hal tersebut kepada Super Admin pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Kab.Serdang Bedagai. Oleh Super Admin akan melakukan penghapusan nama atasan
yang telah dipilih dan membuka kembali menu seting atasan. Sehingga atasan akan
menjadi kosong dan pegawai dapat melakukan seting atasan kembali dengan cara yang
sama.
5. TAMPILAN INPUT KINERJA

Untuk melakukan pengisian kinerja, pegawai dapat meilih menu “FORM KERJA” kemudian
pilih submenu “INPUT PEKERJAAN” dan pilih periode atau bulan kinerja yang akan diisi
pada pilihan “PILIH PERIODE KERJA” kemudian tekan tombol “INPUT KERJA” Akan
muncul halaman sebagai berikut :

Pada halaman ini pegawai melakukan pengisian kinerja dengan memilih tanggal kinerja pada
kolom tanggal pengerjaan. Pada kolom tugas kerja berisi uraian tugas yang terdiri dari
Tupoksi dan Analisis Jabatan (Anjab) dari masing – masing pegawai. Apabila daftar uraian
tugas yang telah tersedia tidak terdapat uraian tugas yang dikerjakan hari ini maka pegawai
dapat memilih pilihan “Input Tugas Tambahan” sebagai berikut :

Kemudian pada kolom Tugas Tambahan ketikan secara manual uraian kinerja yang
dikerjakan. Pada kolom waktu masukkan lama waktu yang diperlukan untuk melakukan
kinerja yang diisi dalam satuan menit. Kemudian tekan tombol simpan tugas.

6. TAMPILAN LIST PEKERJAAN

Menu list pekerjaan digunakan untuk melihat kinerja yang telah di input dengan cara
memilih menu “FORM KERJA” kemudian submenu “LIS PEKERJAN” pada kolom periode
pilih bulan kinerja yang akan ditampilkan. Kemudian tekan tombol “LIHAT DAFTAR
PEKERJAAN”. Akan muncul uraian kinerja yang telah dikerjakan beserta waktu
pengerjaan, tanggal pengerjaan dan status uraian tugas. Pada status ini terdapat tiga jenis
status yaitu BELUM DISETUJUI yang artinya belum dilakukan penilaian oleh atsan,
DISETUJUI telah dinilai dan disetui oleh atasan dan status yang terakhir adalah TIDAK
DISETUJUI dimana telah dinilai oleh atasan tetapi kinerja disebut ditolak oleh atasan
dengan terlampir alasan penolakan oleh atasan

Urian kinerja yang telah diisi dapat dicetak melalui tombol cetak kerja, maka akan tampil
sebagai berikut :

7. TAMPILAN APPROVAL KERJA

Tampilan approval kerja digunakan untuk melihat kinerja bawahan dan memberikan
penilaian pada kinerja yang diisi bawahan berupa setuju atau tidak setuju terhadap kinerja
tersebut. Pada menu ini akan muncul notifikasi apabila ada bawahan yang telah melakukan
pengisian kinerja dan harus melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan tersebut sebagai
berikut :

Pilih periode kinerja yang ingin dilihat dan dinilai kemudian tekan tombol lihat, akan muncul
tampilan sebagai berikut :

Pada halaman ini akan muncul nama, nip, dan jabatan dari bawahan yang akan dinilai.
Kemudian tekan tombol detail maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

Akan muncul uraian kinerja yang telah diisi oleh bawahan, lama pengerjaan uraian kinerja
dan tanggal pengerjaan kinerja. Pada kolom aksi ini ada perintah untuk penolakan terhadap
kinerja yang dilakukan oleh bawahan dengan memberikan alasan penolakan kinerja tersebut.
Kemudian untuk tombol setuju semua digunakan untuk mensetujui kinerja yang diisi oleh
bawahan.
8. TAMPILAN DATA ABSENSI
Pada menu ini menampilkan rekap absebsi pegawai dalam waktu berjalan. Dimana data
absensi diambil langsung dari mesin finger print dimana pegawai melakukan finger setiap
jam pagi dan pulang. Untuk melihat data absensi dapat memilih menu “ABSENSI”
kemudian pilih periode atau bulan absensi yang akan dilihat dan tekan tombol “LIHAT
DAFTAR ABSENSI” maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

9. HALAMAN DATA TPP

Halaman ini akan tampil apabila admin OPD telah melakukan lock TPP pada setiap
bulannya. Jika lock TPP belum dilakukan oleh admin maka pegawai tidak dapat melihat
jumlah TPP yang diperolehnya.

10. HALAMAN LOGIN ADMIN SETIAP OPD

Login menggunakan username dan password masing – masing OPD.

11. TAMPILAN HALAMAN SETELAH LOGIN UNTUK ADMIN

Pada halaman ini terdapat menu – menu yang dapat digunakan oleh admin masing – masing
OPD untuk mengontrol data ekinerja masing – masing pegawai.

12. FORM MENU

Pada form menu ini terdapat sub menu yaitu Izin, Sakit, Tugas Luar dan Tugas Luar kantor,
yang digunakan untuk menginput ketidakhadiran pegawai berdasarkan izin, sakit atau tugas
luar seperti tampilan berikut :

Untuk melakukan penginputan data pegawai dapat dilakukan dengan memilih tombol
“Pengajuan Tugas Luar”, akan tampil sebagai berukut :

Pada tampilan ini akan muncul form pengisian data pegawai yang akan melakukan tugas luar
seperti, tanggal pengajuan dan unit kerja yang akan muncul otomatis dari system
berdasarkan login admin OPD masing- masing. Pilih nama pegawai yang akan melakukan
tugas luar pada kolom keterangan isikan nama kegiatan tugas luar, kemudian pilih jenis
tugas luar yang dilaksanakan dalam daerah serdang bedagai atau diluar daerah. Pada kolom
mulai diisi dengan tanggal mulai pelaksanaan tugas luar dan kolom sampai diisi dengan
tanggal selesai pelaksanaan tugas luar.

Daftar pegawai yang telah melaksanakan tugas luar dapat dilihat dari halaman tugas luar
dengan memilih periode/bulan pada kolom periode, kemudian tekan tombol tampilkan maka
akan muncul data sebagai berikut :

Pada daftar ini akan ditampilkan data NIP, Nama, tanggal Mulai Tugas Luar, Tanggal selesai
Tugas Luar, keterangan pelaksanaan kegiatan tugas luar dan tanggal pengajuan ugas luar.
Pada menu ini juga terdapat submenu Tugas Luar Kantor. Tugas luar kantor digunakan bagi
pegawai yang mendpat tugas diluar kantor secara lisan, yang tidak memiliki SPT sebagai
dasar melaksanakan Tugas Luar. Sehingga dengan adanya tugas luar kantor pegawai tidak
terhitung pulang cepat atau terlambat apabila tidak melaksanakan finger dikarenakan
melaksanakan tugas diluar kantor. Form tugas luar kantor sebagai berikut :

13. MENU LAPORAN
Menu laporan digunakan untuk melihat daftar pegawai yang telah melakukan pengisian
kinerja dan dapat juga untuk melihat kinerja pegawai yang telah disetujui dan jumlah
waktu(menit) yang telah diinput oleh pegawai.

Pada kolom jumlah input dapat dilihat jumlah pekerjaan yang telah diinput oleh pegawai,
kolom jumlah approval jumlah menit yang telah diinput. Jumlah approval akan terlihat jika
kinerja telah disetujui oleh atasan. Kolom jumlah approval menerangkan kinerja pegawai
telah telah disetujui oleh atasan atau belum.

14. MENU DATA TPP
Menu data tpp digunakan untuk melihat data tpp yang diperoleh. Data ini akan muncul
apabila lock tpp telah berhasil.

Pada halaman data tpp ini akan muncul rekap daftar penerima tpp dan jumlah yang diterima
masing – masing pegawai. Dafatar data tpp menampilkan Nama, Nip, Jabatan,
Pangkat/Golongan Jumlah TPP bersdasarkan bobot (diambil dari absensi finger print),
Berdasarkan kinerja (dari jumlah waktu kinerja yang diinput) dan berdasarkan mobilitas.

Pada hasil cetak data tpp akan muncul seperti gambar diatas, dan dilengkapi dengan barcode
sebagai bukti data TPP hasil dari system. Untuk membuktikannya barcode tersebut dapat di
scan menggunakan QRcode atau aplikasi sejenisnya.

Hasil scan barcode menggunakan QRcode.

15. MENU ABSENSI

Menu absensi digunakan untuk melihat rekap daftar hadir seluruh pegawai pada OPD. Untuk
melihat absensi pegawai admin OPD dapat melihat pada menu Absensi – Data Absensi,
maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

Pada kotak pilih periode absensi, pilih bulan untuk melihat data absensi, kemudian tekan
tombol Lihat Data pada sebelah kiri. Maka akan muncul data absensi masing – masing
pegawai dalam format sebagai berikut :

Menu “Cetak Halaman” digunakan untuk mencetak rekap daftar hadir seluruh
pegawai dalam satu OPD. Maka akan muncul hasil cetak sebagai berikut :

Pada format absensi ini akan menampilkan Nama/Nip, Pangkat/Gol, Jabatan. Kemudian
keterangan kehadiran pada setiap tanggal selama satu bulan. Dengan keterangan kehadiran
sebagai berikut:

No

Keterangan pada ansensi

Keterangan

1

A

Alpa

2

H

Hadir

3

T1

Terlambat 0-15 menit

4

T2

Terlambat diatas 15 menit

5

T3

Terlambat dan Pulang Cepat

6

PC

Pulang Cepat

7

CM

Cuti Melahirkan

8

CS

Cuti Sakit

9

CA

Cuti Alasan Penting

10

CB

Cuti Besar

11

CD

Cuti Diluar Tanggungan Negara

12

CT

Cuti Tahunan

13

I

Izin

14

S

Sakit

15

TL

Tugas Luar

16

TB

Tugas Belajar

