
 

PANDUAN MANUAL 

PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL 

 

Untuk pengiian aktivitas ASN sebagai bagian dari penghitungan capaian kinerja, ASN 

pemerintah Kota Tegal dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : 

 

1) Masuk ke alamat “e-kinerja.tegalkota.go.id”, melalui komputer atau smartphone 

  

 

Halaman awal aplikasi e-kinerja 

Klik MULAI 

2)  Masuk ke halaman LOGIN 

 

Dalam form LOGIN, masukkan username dan password yang diberikan oleh Admin 

OPD 

 

3) Anda akan masuk kedalam halaman akun e-kinerja anda 

3.1 Untuk Jabatan Struktural (sebagai pemberi validasi dan pelaksana) 



Tampilan menu akun anda 

 

 

3.2 Untuk jabatan Pelaksana dan Fungsional Tertentu 

Tampilan menu akun anda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Membuat kontrak kerja bulanan 



1) Pada kolom menu, pilih data pekerjaan, pilih kontrak kerja bulanan 

2) Pilih bulan dan tahun 

 

Tampilan halam kontrak kerja bulanan 

 

3) Pilih Tambah kontrak bulanan 

 

Masukkan uraian tugas anda, simpan 

Catatan : Masukkan uraian tugas yang menjadi rencana kerja anda satu bulan 

kedepan  

Misalnya : 

a) Melaksanakan kegiatan seleksi terbuka 

b) Melaksanakan kegiatan uji kompetensi mutasi masuk 

c) Melaksanakan kegiatan administrasi jabatan fungsional tertentu 

d) Melaksanakan tugas atas arahan pimpinan 

(setiap menginput satu uraian tugas klik simpan) 

 



 

Tampilan saat telah mengisi kontrak bulanan 

4) ASN dapat melihat preview (tampilan) kontrak kerja bulanan dengan melihat menu 

preview laporan, yang ada pada laporan adalah uraian kegiatan bulanan yang 

disetujui oleh atasa, jika ada uraian yang belum disetujui oleh atasan maka tidak 

akan muncul dilaporan kegiatan. 

 

  



5) Atasan langsung akan memvalidasi kontrak bulanan yang sudah anda masukkan. 

Status saat belum divalidasi atasan langsung (tunda) 

 

 

Status saat sudah divalidasi atasan langsung (diterima) 

 

 

3.4 Mengisi aktivitas harian 

ASN dapat mulai mengisi pekerjaan hariannya setelah atasan langsung memvalidasi 

kontrak kerja bulanan yang sudah dibuat. 

Cara pengisian aktivitas harian : 

1) Pada kolom menu, pilih pekerjaan harian 

2) Pilih tanggal dan bulan 

3) Pilih tambah pekerjaan harian 



 

 

4) Pada kolom Pilih pekerjaan harian pilih kontrak bulanan yang sebelumnya telah 

dibuat dan disetujui oleh atasan. 

5) Pilih Aktivitas harian yang sudah tertera sesuai dengan tugas fungsi atau analis 

jabatan yang sudah diinputkan oleh admin OPD. 

6) Memasukkan Waktu tidak perlu diisi tapi akan otomatis terisi sesuai dengan porsi 

kegiatan harian yang sudah ada. 

7) Lalu memasukkan Volume Pekerjaan, misalkan dalam waktu satu hari membuat 3 

nota dinas / SPPD maka pada volume pekerjaan ketikkan 3. 

8) Lalu masukkan keterangan apabila diperlukan. 

9) Klik simpan 

 

  



 

10) Masukkan semua pekerjaan harian yang anda lakukan pada hari ini 

11) Aktivitas harian akan divalidasi oleh atasan langsung untuk mendapatkan jumlah 

jam kerja yang telah dilakukan ASN (300 menit/hari, akumulasi 6000 menit tiap 

bulan) 

 

12) Saat sudah divalidasi atasan langsung, status tunda, berubah menjadi diterima 

 

3.5 Jabatan Struktural, memiliki kewajiban memvalidasi input kontrak bulanan 

maupun aktivitas harian ASN yang menjadi pelaksana atau JFT dibawahnya 

1) Untuk memvalidasi kontrak bulan, pada kolom menu, pilih Penilai, pilih kinerja 

pelaksana, pilih data kinerja bulanan 

 

 

 

 

 



1) Pilih Bulan dan Tahun. 

2) Pilih Bawahan Apabila ingin melakukan Validasi sesuai nama-nama bawahan saja 

3) Pilih menu pilih aksi, pilih diterima atau ditolak 

 

  

Atasan langsung dapat memberikan catatan pada validasi pekerjaan bawahannya lalu 

klik Simpan 

 

  



4) Untuk memvalidasi pekerjaan harian, pada kolom menu, pilih penilai, pilih data 

kinerja harian 

  

5) Pilih menu pilih aksi, pilih diterima atau ditolak 

 

6) Atasan langsung dapat memberikan catatan pada validasi pekerjaan bawahannya 

 

 

 



3.6 Untuk Admin OPD (sebagai Admin di OPD masing-masing untuk membantu 

memasukkan data-data Tambahan yang di perlukan) 

1) Menu Halaman Awal Admin OPD, menunya berada di samping kiri dashboard 

 

2) Menu Data Pegawai digunakan untuk mengelola data-data pegawai yaitu user account 

dan atasannya pegawai yang nantinya akan memvalidasi kontrak kinerja pegawai. 

 

 

  



3) Menu Data Absensi digunakan untuk mengelola absensi pegawai apakah hadir semua 

ataukah ada yg cuti, tidak masuk tanpa keterangan dan lain-lain. Dan akan langsung 

terlihat dalam jangka waktu bulanan begitu juga dengan persentase kehadirannya. 

 

4) Untuk merubah data absensi maka pada tampilan ini, pertama adalah pilih pada 

bulan apa akan diinputkan absensi. Lalu tekak tombol biru “Lihat”. Setelah itu pilih 

kolom aksi dan klik tombol “edit”. 

 

  



5) Untuk merubah data absensi maka pada tampilan ini, masukkan jumlah kehadiran 

pegawai dalam kurun waktu satu bulan. Lalu apabila ada tambahan keterangan 

seperti cuti, tidak masuk tanpa keterangan bisa ditambahkan pada kolom 

dibawahnya. 

 

 

6) Setelah di edit maka dapat dilihat perubahan hasilnya seperti pada kolom dibawah ini. 

Jika hadir seluruhnya maka tidak ada keterangan atau akan berisi 0 dan persantase 

kehadiran adalah 100%. 

 



7) Menu Data Hukuman digunakan untuk mengelola apabila ada pegawai yang 

mendapatkan hukuman disiplin. Cara penggunaannya adalah pilih dibulan apa 

pegawai yang mendapatkan hukuman, lalu pilih tombol biru “Lihat”, dan pada kolom 

aksi pilih tombol “edit”. untuk menu mengubah hukuman pilih jenis hukumannya dan 

klik simpan. 

 

 

 

  



8) Menu Data Tambah usulan kegiatan harian adalah menu khusus untuk Admin OPD 

yang dapat mengusulkan kegiatan harian apa saja yang belum ada pada database 

aplikasi E-Kinerja sesuai dengan tugas pokok fungsi jabatan dan beban kerja pegawai 

di masing-masing OPD.  

 

9) Pertama pilih tombol biru “Tambah Usulan Pekerjaan Harian” maka akan muncul pop 

up seperti gambar dibawah ini lalu tambah uraian pekerjaan harian sesuai analis 

jabatan yang ada di masing-masing jabatan pegawai. Lalu masukkan uraian waktu 

yang dibutuhkan dalam sekali melaksanakan kegiatan harian tersebut. Setelah selesai 

maka klik tombol “Simpan”. 

 

Dibawah ini adalah perbedaan antara tambahan usulan pekerjaan harian yang baru 

dimasukkan yaitu dengan status validasi “tunda””. Dan pada menu ini yang 

memvalidasi adalah Admin Kota E-kinerja. Dan apabila sudah disetujui maka akan 

berubah menjadi warna hijau atau “Disetujui” 

 



 

10) Menu Tanda tangan TPP adalah menu untuk mencetak TPP nantinya ditandangani 

oleh pejabat yang berwenang membuat TPP. Caranya adalah pertama dengan 

memasukkan data penanda tangan TPP yaitu klik tombol “Tambah tanda tangan” 

maka akan muncul pop up seperti gambar dibawah ini lalu tambah uraian penanda 

tangan TPP. Jika telah selesai maka klik tombol simpan. 

 

 

 

 

 



11) Selanjutny adalah menu TPP Berbasis Kinerja yang terdiri dari 2 menu, yaitu Standar 

TPP dan TPP Pegawai. Standar TPP adalah daftar nama-nama pegawai dengan rincian 

golongan dan eselonnya dan nominal TPP yang didapat. 

 

12) Untuk menu TPP pegawai adalah daftar keterangan atau rincian detail dari standar 

TPP yang akan didapat setelah dihitung dari capain kinerja, persentasi kinerja pegawai 

dan lain-lainnya yang juga telah dipotong oleh pajak. Sehingga terdapat rincian 

penerimaan bersih TPP oleh pegawai pada OPD tersebut. Dan dapat dilihat dan dicetak 

dengan menekan tombol hijau “Preview Laporan”. 

 

  



13) Menu terakhir adalah menu Setting yang digunakan untuk mensinkronisasikan data 

pegawai apabila adalah perubahan pemvalidasi oleh atasan langsung. Apabila ada 

pergantian atasan langsung dengan cara cepat maka dapat melalui menu ini. Cara 

lain adalah mengedit pada data pegawai tapi apabila terlalu lama maka bisa melalui 

menu ini dan lebih cepat. Tinggal kita cari nama pegawai yang akan diganti atasannya. 

Setelah itu klik tombol proses sinkronisasi lalu ganti nama atasan baru pada pop up 

yang muncul. Dan klik proses. Maka yang berhak memvalidasi kontrak bulanan dan 

harian pegawai adalah atasan yang baru tersebut. 

 

 

 

 

Pelaporan kinerja Anda Selesai, Semangat Kerja Cerdas, 

Kerja Akas, ASN Kota Tegal Berkualitas !! 


