
1 LOGIN 
Untuk masuk kedalam aplikasi Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja, setiap pegawai harus login 

terlebih dahulu. Login standart adalah dengan NIP sebagai username dan 1234 sebagai password. 

Setelah memasukkan username dan password, ketik ENTER atau klik tombol LOGIN. Setelah itu anda 

akan masuk kedalam tampilan halaman utama dari aplikasi. Berikut ini adalah tampilan dari halaman 

login.  

 

Setelah login, anda akan masuk kedalam halaman beranda seperti pada gambar dibawah ini. 

 

 

2 MEMBUAT DATA PERIODE DAN TARGET SKP 
Sebelum mengisikan data penilaian, setiap pegawai harus menginputkan data periode penilaian terlebih 

dahulu. Periode penilaian inilah yang nantinya akan menjadi acuan untuk menginput data penilaian, 

tugas tambahan, perilaku, dan pencetakan hasil prestasi kerja. Untuk membuat periode penilaian, klik 

menu SKP pada bagian atas dan akan masuk kedalam halaman sebagai berikut 



 

Halaman tersebut berisi daftar periode penilaian dari pegawai yang sedang login. Untuk menambah data 

periode penilaian, klik tombol TAMBAH DATA PERIODE PENILAIAN dan akan masuk kedalam halaman 

berikut ini. 

 

Isikan semua input yang ada dan kemudian klik tombol simpan. Setelah itu akan kembali ke halaman 

daftar periode penilaian dan periode penilaian yang baru anda simpan akan muncul pada tabel. Anda 

bisa mengedit nya dengan klik icon pinsil atau menghapusnya dengan icon tanda silang yang berada 

pada sebelah kanan masing-masing item. 

Setelah menginputkan data periode penilaian, yang selanjutnya dilakukan adalah menginputkan daftar 

uraian target kegiatan pada periode tersebut. Caranya, klik icon pulpen dan kertas pada sebelah kanan 

item dan akan masuk ke halaman seperti gambar dibawah ini. 



 

Halaman tersebut berisi daftar uraian kegiatan dan targetnya pada periode yang dipilih. Untuk 

menambah data kegiatan baru, klik tombol TAMBAH DATA URAIAN SKP dan akan masuk kedalam 

halaman berikut ini. 

 

 



Isikan semua input yang ada dan kemudian klik tombol SIMPAN dan anda akan kembali ke halaman 

sebelumnya dan data kegiatan yang baru diinput akan tampil pada tabel. Anda dapat menghapus atau 

mengedit kembali data yang sudah anda inputkan. 

3 MENGINPUT DATA PENILAIAN SKP 
Penginputan data penilaian SKP dilakukan setiap bulan secara berurutan (tidak boleh dikelang) dan 

aplikasi telah mengatur nya. Untuk menginputkan data penilaian SKP, klik menu Penilaian SKP Bulanan 

dan akan masuk kehalaman pemilihan periode penilaian. Pilih periode yang akan diisi penilaiannya dan 

klik tanda panah, maka akan muncul halaman seperti pada gambar dibawah ini. 

 

Isikan semua input berdasarkan kegiatannya. Setelah mengisikan penilaian masing-masing kegiatan, 

harap mengisikan data absensi per bulan yang berada pada bagian bawah. Hal ini dimaksudkan untuk 

mencatat rekapitulasi absensi pegawai per periode penilaian. Setelah semua input yang ada diisi, klik 

tombol SIMPAN dan data penilaian akan tersimpan. Anda tidak akan bisa mengisi data penilaian untuk 

bulan berikutnya sebelum data penilaian bulan ini di Approve oleh pejabat penilai. Hal ini ditujukan agar 

pegawai tidak melakukan salah pengisian terhadap data penilaian dan pejabat penilai dapat melihat dan 

mencocokkan apakah hasil penilaian yang diinputkan telah sesuai adanya. 

4 TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIFITAS 
Untuk menginputkan data tugas tambahan dan kreatifitas, klik menu TUGAS TAMBAHA DAN 

KREATIFITAS maka akan masuk ke halaman pemilihan periode penilaian. Pilih periode yang akan diisi 



tugas tambahan dan kreatifitas nya dan kemudian klik icon pulpen dan kertas, maka akan masuk 

kehalaman berikut ini. 

 

Isikan tugas tambahan dan kreatifitas yang ada kemudian klik tombol tambah pada sebelah kanan, maka 

data yang diinputkan langsung bertambah pada tabel. 

5 MELIHAT DATA PERILAKU 
Untuk data perilaku, diisikan oleh pejabat penilai. Setelah pejabat penilai menginputkan data perilaku, 

maka dapat dilihat melalui menu LIHAT DATA PERILAKU dan akan masuk kedalam halaman seperti pada 

gambar dibawah ini. 



 

Anda dapat menginputkan keberatan anda yang nantinya akan muncul pada laporan penilaian prestasi 

kerja. Laporan penilaian prestasi kerja, laporan target SKP, dan laporan Realisasi SKP dapat dilihat pada 

menu PENILAIAN PRESTASI KERJA. Klik menu tersebut maka akan muncul halaman seperti pada gambar 

berikut ini. 



 

Klik tombol yang sesuai dengan laporan yang ingin anda cetak. 

6 UPLOAD HASIL PENILAIAN 
Setelah dicetak dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan, scan lah berkas tersebut dan 

upload kedalam aplikasi ini. Caranya dengan klik menu Upload Penilaian Pegawai dan akan masuk 

kedalam halaman berikut ini. 

 

File yang akan diupload harus berupa file PDF. Anda dapat mengubah isi upload-an file yang telah di 

simpan dikemudian waktu. 


