
Petunjuk Penggunaan Aplikasi E-Kinerja Untuk User 

 

Tutorial Menggunakan Komputer / Notebook (PC/Laptop) 

Menu Untuk PELAKSANA 

1. Buka Browser (Chrome, Firefox, dll) 

 
 

2. Pada Address bar ketikkan alamat website e-kinerja.tegalkota.go.id 

 

  



3. Akan Muncul Menu Login, silahkan masukkan username dan password untuk login. 

 
 

4. Setelah itu akan muncul pada menu awal halaman e-kinerja. 

 
 

5. Buat Kontrak Kerja Bulanan 

a. Cara pertama dari shortcut Menu. 

 
 



 

b. Cara kedua dari Menu Pilihan (Sebelah kiri). 

 
 

6. Pilih Kontrak Kerja Bulanan, lalu akan masuk pada tampilan dibawah ini. 

 
 

7. Untuk menambahkan Kontrak Kerja Bulanan klik pilih “Bulan dan Tahun” setelah itu klik 

tombol “Tambah Kontrak”. 

 



8. Setelah itu akan muncul tampilan Pop Up lalu masukkan uraian Tugas Sesuai Anjab/ABK 

atau SKP tahunan. 

 
 

9. Jika Sudah Klik Simpan. 

10. Lalu akan muncul list Uraian yang dibuat pada table dengan Status Diproses. Untuk itu 

menunggu Persetujuan Penilai atau atasan langsung menjadi Diterima/Ditolak. 

 
 

11. Buat Aktivitas Kinerja Harian. 

12. Akan masuk kedalam tampilan menu seperti dibawah ini. 

 
 

 

 



13. Untuk menambahkan Aktivitas Pekerjaan Harian klik pilih “Tanggal, Bulan dan Tahun” 

setelah itu klik tombol “Tambah Aktivitas”. 

 

14. Setelah itu akan muncul tampilan Pop Up lalu masukkan Aktivitas Harian dengan 

mengetikkan kata kunci untuk sebuah aktivitas, lalu pilih aktivitas yang dilakukan sesuai 

yang telah diinputkan pada database e-kinerja. 

 
 

15. Lalu akan muncul list uraian yang dibuat pada table dengan Status Diproses serta akan 

terlihat total berapa menit waktu yang diusulkan oleh pelaksana dalam satu hari. Untuk 

itu menunggu Persetujuan Penilai atau atasan langsung menjadi Diterima/Ditolak dan 

untuk melihat berapa waktu yang diterima dalam satu hari. 

16.  
 

 

 

 

 



17. Setelah selesai dengan semua pengusulan Kontrak Kerja Bulanan dan Pelaporan Aktivitas 

Pekerjaan Harian, User akan bisa melihat perolehan TPP yang ada pada menu TPP 

Berbasis Kinerja. 

18.  

  



Menu untuk PENILAI 

1. Buka Browser (Chrome, Firefox, dll). 

2. Pada Address bar ketikkan alamat website e-kinerja.tegalkota.go.id 

3. Akan Muncul Menu Login, silahkan masukkan username dan password untuk login. 

4. Setelah itu akan muncul pada menu awal halaman e-kinerja. 

 
 

5. Tugas dari penilai adalah memberikan tanggapan / persetujuan atas kontrak kerja 

bulanan dan aktivitas harian yang telah dibuat atau dilaporkan oleh staff/pelaksananya. 

Untuk cara penilaian pertama lihat Data Pelaksana atau data staff yang kita bawahi. 

 
 

6. Setelah itu pilih data kinerja pelaksana untuk melihat usul kontrak kerja bulanan dan 

laporan aktivitas harian dari pelaksana : 

a. Kontrak Kerja Bulanan 



 
 

b. Pada Menu ini penilai memberikan persetujuan pada kolom aksi dengan klik 

tombol “Tanggapi” lalu akan muncul pop up seperti gambar dibawah ini. 

 
 

c. Selanjutnya pada kolom “Pilih Status” akan ada pilihan diterima atau ditolak 

setelah memilih kategori persetujuan penilai dapat memberikan keterangan atau 

penjelasan dikolom Keterangan, tapi ini bersifat opsional jadi tidak diisi pun tidak 

menjadi masalah. Setelah selesai klik simpan dana list yang tadi berstatus di 

proses akan berubah menjadi diterima(warna hijau) atau ditolak(warna merah). 

 
 

d. Aktivitas Pekerjaan harian 

Sama halnya dengan kontrak kerja bulanan untuk pelaporan aktivitas pekerjaan 

harian dari pelaksana harus diberikan persetujuan, dengan cara masuk ke menu 

“Kinerja Harian” 



 
 

e. Langkah selanjutnya sama dengan kontrak bulanan, klik tombol “Tanggapi” pada 

kolom aksi. Selanjutnya akan muncul pop up. 

 
 

f. Selanjutnya setelah selesai memberikan persetujuan pada kolom Pilih Status, klik 

tombol simpan. Maka list yang semua berstatus diproses akan menjadi diterima 

atau ditolak. 

 
g. Setelah selesai dengan semua persetujuan atau tanggapan atas Kontrak Kerja 

Bulanan dan Pelaporan Aktivitas Pekerjaan Harian dari pelaksana. Penilai juga 

akan membuat kontrak kerja bulanan dan aktivitas pekerjaan harian yang 

dilaporkan kepada atasan atau penilainya sesuai aturan dan struktur organisasi 

yang berlaku. Dan juga penilai bisa melihat perolehan TPP yang ada pada menu 

TPP Berbasis Kinerja. 


