
PANDUAN 
APLIKASI E-KINERJA 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROP. D.I. YOGYAKARTA 
 
A. PERSIAPAN 

Sebelum menggunakan Aplikasi e-kinerja Kantor wilayah Kementerian Agama Prop. DIY ada 
beberapa hal yang harus dipersiapkan yaitu : 
1. Laptop atau PC dengan browser Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet explorer, atau 

browser yang lain. Penggunaan dengan HandPhone Android masih terbatas dengan 
browser yang ada di Hp semisal UCBrowser, Google Chrome android, dll. Untuk APK masih 
belum tersedia, akan dikembangkan di kemudian hari. 

2. Koneksi internet. Aplikasi ini menggunakan koneksi internet untuk akses datanya. 
3. Printer. Digunakan untk mencetak laporan bila diperlukan laporan dalam bentuk hard copy. 

 
B. LOGIN APLIKASI 

Aplikasi e-kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. DIY dapat dibuka melalui url : 
http://ekinerjakemenagdiy.id/ dengan tampilan halaman login adalah sebagai berikut : 

 

 
Gambar 1 : Form login 

 
Login aplikasi menggunakan NIP dan password yang pernah dibuat. Bila belum pernah 

mendaftar sebelumnya, maka pegawai harus membuat akun baru dengan menekan tombol 
daftar hingga terbuka form pendaftaran.  

Form pendaftaran akan muncul seperti gambar di bawah. Data yang harus diisi adalah : 
1. NIP sebagai nama user 
2. Password yang akan digunakan untuk login. 
3. Nama lengkap 
4. Sebagai pejabat penilai atau tidak. Bila ya pilih Ya, bila tidak pilih Tidak. Pilihan ini akan 

berpengaruh pada menu aplikasi yang tampil nantinya. 
5. Wilyah kerja, pilih sesuai wilayah kerjanya yaitu : Kantor wilayah, Kabupaten Kulon 

Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kota 
Yogyakarta. 



 
Gambar 2 : Form pendaftaran pegawai 

 
6. Langkah selanjutnya adalah klik tombol Daftar. Akan muncul notifikasi "Data telah 

disimpan". Bila anda pernah mendaftar sebelumnya maka akan ada notifikasi bila NIP 
sudah terdaftar dan bisa digunakan login bila akunnya sudah diaktifkan. 
 

 
Gambar 3 : Notifikasi bila nip sudah terdaftar 

 
7. Tunggu hingga akun anda diaktifkan oleh admin. Bila anda mencoba untuk login maka 

akan ada notifikasi bahwa akun belum diaktifkan. 
 

 
Gambar 4 : Notifikasi akun belum diaktifkan 

 
8. Bila akun sudah diaktifkan, notifikasi loginnya "Login sukses". Selanjutnya anda akan 

diarahkan ke menu Periode SKP (kontrak kerja). Buatlah periode SKP dengan klik pada 
menu "tambah Data" :  

 
Gambar 5 : Menu Periode SKP 

 
 



Selanjutnya akan terbuka form input periode skp : 

 
Gambar 6 : Form input periode SKP 

Keterangan : 
Wilayah Kerja : pilih data 
Satuan Kerja : pilih data 
Jenis jabatan : Pilih (struktural, fungsional tertentu, fungsional umum) 
Jabatan  : pilih jabatan yang sesuai, bila ada eselon pilih eselon yang sesuai. 
Unit kerja  : pilih data 
Pejabat penilai : Pilih pejabat penilai 
Nama periode  : diisi dengan keterangan yang menggambarkan periode skp, misal :  
     periode 2018 
Awal periode  : diisi dengan tanggal awal periode skp. Misal 1 januari 2018. Dengan  
     format MM/DD/YYYY, atau dengan memilih tanggal pada pop up  
     menu yang muncul saat klik pada kolom isian tanggal. 
Akhir periode : diisi tanggal akhir periode. Contoh : 12/31/2018 (MM/DD/YYYY). 
Tanggal SKP : diisi tanggal SKP ditandatangani. 
Tanggal Penilaian SKP : diisi tanggal penilaian skp oleh pejabat penilai. 
 
Selanjutnya pilih tombol simpan. Akan muncul daftar periode skp : 
 

 
Gambar 7 : daftar periode SKP 

 
9. Langkah selanjutnya adalah melengkapi profil data pegawai dengan klik pada menu 

"Edit data Pegawai" hingga terbuka form ubah data pegawai, seperti pada gambar di 
bawah, lalu lengkapi isian datanya  : 



 
Gambar 5 : Tampilan Form Ubah data pegawai 

 
Petunjuk : 

 Pilih periode skp. Akan muncul pilih nama SKP yang sudah pernah dibuat. Klik 
skp yang dikehendaki hingga muncul data wilayah kerja, satuan kerja, unit 
kerja, jabatan dan pejabat penilai pada kolom di bawahnya. 

 Isi kolom tempat lahir, dan tanggal lahir. 

 Pilih pangkat/gol 

 Isi data kota penandatanganan skp 

 Isi nomor hp dan alamat 

 Foto : klik pilih file untuk memasukkan foto (ukuran maksimal 125kb) 

 Klik ubah. 
10. Bila pegawai sudah punya beberapa periode skp sesuai unit ketugasannya (pernah 

mutasi). Untuk memilih data periode mana yang akan ditampilkan melalui menu ini 
juga. 
Caranya : 

klik edit profil yang ada di menu dropdown pada nama 
pegawai yang muncul di ujung kanan atas aplikasi, hingga 
terbuka form edit pegawai seperti pada gambar nomor 5. 
Selanjutnya tinggal pilih periode skp yang dikehendaki 
hingga datanya muncul di kolom bawahnya, lalu klik UBAH 

 
Gambar 6 : Menu edit profil 
 

11. Setelah klik ubah dan muncul data berhasil disimpan maka akan tampil dashboard 
dengan data profil pegawai terbaru. Seperti contoh berikut : 
 

 
Gambar 7 : Tampilan dashboard pegawai setelah edit profil 



C. INPUT KEGIATAN 
Setiap jabatan yang sama mempunyai uraian kegiatan tugas jabatan yang sama sehingga 

bila jabatan anda sama dengan pegawai lain yang sudah pernah input datanya maka anda bisa 

menggunakan data kegiatan tersebut sebagai kegiatan yang akan dimasukkan dalam SKP. Anda 

juga bisa menambahkan kegiatan lain dalam tugas jabatan yang sama. 

Untuk melihat data kegiatan pilih menu Data Utama -->>Daftar Kegiatan 

Selanjutnya akan terbuka tabel daftar kegiatan tugas jabatan : 

 
Gambar 8. Menu daftar kegiatan 

 
Daftar kegiatan yang muncul sesuai dengan jabatan yang dipilih di periode SKP dan 

diaktifkan di edit profil/edit data pegawai. 

Bila ada data kegiatan yang belum masuk dan ingin ditambahkan atau ada bunyi uraian 

kegiatan yang tidak sesuai dan ingin dirubah, silahkan menghubungi administrator di kabupaten 

maupun kanwil untuk memasukkan atau merubah datanya. 

Daftar kegiatan inilah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam SKP. Bisa semua data bisa 

sebagian saja. 

 
D. PEMBUATAN SKP 

Untuk memasukkan data SKP pilih menu SKP. Akan muncul pilihan menu Data SKP, 
Penilaian SKP dan Penilaian Prilaku. 

 

 
Gambar 11 : Menu SKP 

 
 

1. Data SKP 
Menu Data SKP berisi daftar SKP pada periode skp yang dipilih dalam edit profil. Untuk 

membuat SKP pada periode SKP yang berbeda, misal untuk tahun 2018, harus membuat 
periode SKP baru dan harus dipilih pada periode skp yang ada dalam edit profil. 

Kegiatan dalam skp berasal dari Data Kegiatan sesuai dengan jabatan. Pilih beberapa 
kegiatan atau semua kegiatan dalam data kegiatan menjadi data uraian kegiatan dalam skp 
pegawai. Data skp ini selanjutnya akan menjadi dasar input data kegiatan dalam 
pencatatan kinerja harian. 



Status bawaan (default) dalam perekaman skp ini adalah ditolak (belum diterima) 
dengan warna tampilan blok merah dalam tabel. Status skp ditolak tidak akan muncul 
dalam cetak skp juga tidak dapat dilaksanakan dalam pelaporan kinerja harian. Yang bisa 
merubah data dari ditolak menjadi diterima adalah pejabat penilai pegawai yang 
bersangkutan atau bisa juga administrator. 

 

 
Gambar 12 : Tabel Daftar SKP 

 
Untuk menambah SKP, klik pada menu Tambah Data. Selajutnya akan terbuka form 

input data SKP. Uraian kegiatan pilih dalam daftar kegiatan. Yang perlu anda isi adalah  
jumlah volume target dan biaya (bila ada biaya). Target waktu secara default adalah 12 bisa 
diganti sesuai jumlah bulan yang dikehendaki. Data dalam periode SKP abaikan saja. 

 

 
Gambar 13 : Form input data SKP 

 
2. Penilaian SKP 

Menu penilaian SKP akan menampilkan hasil penilaian SKP. Ketika belum dinilai maka yang 
muncul adalah Tabel SKP dengan nilai kosong. Bila sudah dinilai, hasil penilaian akan 
muncul. Untuk pencetakan melalui menu cetak laporan. 
 

 



Gambar 14 : Hasil penilaian SKP sebelum diberikan penilaian 
 

3. Penilaian Prilaku 
Penilaian prilaku berisi hasil penilaian prilaku PNS. Bila belum diberi nilai oleh pejabat 
penilai maka yang muncul adalah data kosong. Pencetakan laporan penilaian prilaku kerja 
PNS ini ada pada menu cetak laporan 
 

 
Gambar 15 : Penilaian prilaku kerja PNS 

 
E. KINERJA HARIAN 

Pilih menu Kinerja Harian untuk memasukkan data pelaksanaan kegiatan harian. Untuk 
menambahkan data, pilih menu Tambah Data, selanjutnya akan muncul form input data kinerja 
harian. 

 

 
Gambar 16 : Tabel Daftar Capaian Kinerja Harian 

 
Pada form input data kinerja harian, pengisisannya adalah sebagai berikut : 
1. Uraian kegiatan, pilih pada kolom yang ada yang bersumber dari data SKP yang sudah 

berstatus diterima. 
2. Tanggal kegiatan, klik pada kolom tanggal kegiatan, akan muncul pilihan tanggal sesuai 

kalender. Bisa berpindah ke bulan sebelum atau sesudah dengan menekan tombol yang 
ada di ujung sebelah kiri atau ujung sebelah kanan nama bulan. 

3. Volume kegiatan, diisi dengan jumlah volume kegiatan yang dilakukan. 
4. Angka kredit, biarkan sesuai jumlah yang muncul. 
5. Status kegiatan, pilih selesai bila kegiatan sudah selesai dikerjakan, pilih dalam proses bila 

kegiatan masih membutuhkan penyelesaian di hari yang laian (multi days). Tujuan kolom 
ini adalah untuk membedakan antara kegiatan yang sudah selesai dengan yang belum 
selesai agar tidak terjadi pembengkakan jumlah realisasi disebabkan volume kegiatan 



dalam kegiatan yang sama terjumlah berkali-kali. Jumlah realisasi kegiatan dalam 
penilaian SKP akan dihitung berdasarkan data kinerja harian yang berstatus selesai saja. 

6. Keterangan kegiatan, diisi bila uraian kegiatan membutuhkan penjelasan lebih lengkap. 
 
 

 
Gambar 17 : Form input data kinerja harian 

 
F. CETAK LAPORAN 

Menu cetak laporan terdiri dari : 

 
Gambar 18 : Menu cetak laporan 

1. Cetak SKP 
Menu cetak SKP akan menampilkan print out SKP dalam format pdf. 
 

 
Gambar 19 : print out SKP dalam format pdf 

2. Cetak Kinerja Harian 



Menu cetak kinerja harian akan menampilkan menu cetak laporan kinerja harian yang 
terdiri dari laporan bulanan dan laporan rekap bulanan. 
 

 
Gambar 20 : menu cetak laporan kinerja pegawai 

 
Laporan bulanan berisi data pelaksanaan kegiatan per hari dari awal bulan hingga akhir 
bulan. Sementara rekap bulanan berisi daftar kegiatan yang terlaksana dalam bulan laporan 
berikut jumlah volume yang dicapai. 
 

 
Gambar 21 : print out laporan bulanan 

 

 
Gambar 22 : Print out laporan rekap bulanan 

3. Cetak Penilaian SKP 



Cetak penilaian akan menampilkan print out penilaian SKP. Bila belum dinilai maka yang 
muncul adalah form penilaian SKP dengan nilai kosong. 
 

 
Gambar 23 : cetak form penilaian SKP 

 
4. Cetak Penilaian Prilaku 

Ketika belum ada penilaian atas prilaku pegawai, maka yang muncul dalam menu cetak 
penilaian prilaku adalah form dengan data kosong : 
 

 
Gambar 24 : Cetak penilaian prilaku kerja PNS 

5. Cetak Penilaian PKP 
 
G. ALIBI 

Menu Alibi untuk memasukkan data alibi pegawai ketika tidak masuk, tidak mengisi daftar hadir, 
terlambat masuk atau pulang cepat. 
 



 
Gambar 25 : daftar alibi pegawai 

 
Untuk menambahkan data pilih "Tambah Data" hingga terbuka form input data alibi : 
 

 
Gambar 26 : Form input alibi 

 
 
 

MENU BAGI PEJABAT PENILAI 
 

Bagi pegawai yang berstatus sebagai pejabat penilai, dalam tampilan aplikasi akan muncul menu 
tambahan yaitu menu Mitra Kerja (Pegawai yang dinilai). Menu yang lain sama dengan pegawai pada 
umumnya. 
 
H. MITRA KERJA (PNS YANG DINILAI) 

Menu ini akan menampilkan daftar pegawai yang dinilai. Dalam tabel ini berisi link untuk melihat 
profil pegawai, menyetujui kegiatan dalam SKP, memberi penilaian SKP, menilai tugas tambahan 
(memasukkan surat keterangan jika ada) dan memberi penilaian prilaku. Tampilan menu mitra kerja 
adalah seperti pada gambar berikut : 

 



 
Gambar 23 : Daftar mitra kerja 

Penjelasan link menu 
1. Klik pada Nama pegawai : akan terbuka halaman profil pegawai yang di klik seperti pada 

menu dashboard pegawai yang bersangkutan. 
2. Klik pada Detail SKP : 

akan terbuka daftar skp pegawai mitra kerja. Bila pada kolom status muncul tombol warna 
merah dengan tulisan ditolak berarti status skp belum bisa dilaksanakan oleh pegawai yang 
bersangkutan. Klik pada tombol ditolak tersebut hingga berubah warna menjadi biru dengan 
tulisan diterima. 
 

 
Gambar 24 : Daftar SKP Mitra Kerja 

3. Klik pada Penilaian SKP : 
akan muncul tabel SKP pegawai yang bersangkutan dengan menu pemberian nilai diujung 
tabel. 
 



 
Gambar 25 : Menu penilaian SKP 

 
Untuk memberikan nilai pada skp pegawai, klik pada tombol Beri Nilai, hingga terbuka 
halaman baru yaitu form penilaian SKP 
 

 
Gambar 26 : Form penilaian SKP pegawai 

Petunjuk : 
a. Pada bagaian realisasi Ak dan Kuntatitas, jumlahnya tidak bisa dirubah. Data yang 

muncul berdasarkan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode 
penilaian. 

b. Isikan mutu (kwalitas) pekerjaan pegawai pada kolom mutu. 
c. Isikan jumlah bulan dalam kolom waktu 
d. Isikan jumlah biaya jika ada pada kolom biaya 
e. Tekan simpan untuk menyimpan hasil penilaian 
f. Lakukan cara yang sama pada kegiatan lain yang belum dinilai. 

 
4. Klik pada Tugas Tambahan 

Akan terbuka daftar kegiatan yang diajukan oleh pegawai yang bersangkutan yang menjadi 
tugas tambahan. Tugas tambahan ini bisa masuk dalam kegiatan harian tetapi bila belum 
mendapatkan surat keterangan dari eselon II maka tugas tambahan belum bisa masuk dalam 
penilaian skp. Daftar tugas tambahan pegawai seperti pada gambar di bawah : 
 



 
Gambar 27 : Kegiatan tugas tambahan Pegawai 

 
Untuk memasukkan nomor surat keterangan dan tanggal surat keterangan klik pada menu 
beri surat keterangan, akan terbuka form input data surat keterangan : 

 
Gambar 28 : input data surat keterangan 

 
5. Klik pada Penilaian Prilaku : 

akan terbuka halaman nilai prilaku pegawai mitra kerja.  
 

 
Gambar 27 : daftar nilai prilaku mitra kerja 

 
Bila datanya masih kosong atau ingin menambah penilaian, klik pada menu tambah 
penilaian, hingga terbuka halaman baru yaitu form penilaian prilaku kerja PNS. Seperti 
nampak pada gambar berikut : 
 



 
Gambar 28 : Form penilaian prilaku kerja pegawai 

 
Petunjuk : 

a. Nilai skp akan terisi otomatis bila skp pegawai sudah diberi nilai 
b. Isi kolom prilaku kerja dengan nilai yang sesuai. Misal 85  
c. Untuk kolom yang kosong seperti kepemimpinan, isikan dengan angka 0 (nol). 

 
Bila penilai sudah memberikan penilaian pada skp dan perilaku kerja maka PNS yang sudah diberi 
nilai bisa mencetak hasil penilaian tersebut. 
 


