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Sistem Kinerja Pegawai
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Pendahuluan
Penilaian Kinerja Pegawai adalah Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai adalah
merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan
pekerjaan atau unjuk kerja (perfomance appraisal) seorang pegawai.
Manfaat adanya Penilaian Kinerja Pegawai
a. Untuk menetapkan pengembangan karier atau promosi
b. Untuk menentukan training
c. Untuk menentukan standar penggajian
d. Untuk menentukan mutasi atau perpindahan pegawai
e. Meningkatkan produktivitas & tanggung jawab karyawan
f. Meningkatkan motivasi pegawai
g. Menghindari pilih kasih
h. Mengukur keberhasilan kepemimpinan seseorang
Sistem Penilaian Kinerja Pegawai
Sistem Kinerja Pegawai adalah sebuah sistem yang dapat memperlihatkan kinerja dari
pegawai dan sejauh mana performa seorang pegawai baik dari capaian pekerjaan, perilaku
dalam bekerja dan sampai mana target yang dicapai oleh pegawai tersebut.
- Silakan kunjungi link : http://202.162.33.147/kinerja/
- Akan tampil halaman berikut.
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Keunggulan Sistem
 Dengan sistem ini maka akan kinerja pegawai dapat terkomputerisasi. Data kinerja
masing-masing pegawai akan lebih mudah diakses dan dicari untuk ke depannya karena
datanya sudah tersimpan di database.
 Diharapkan dengan pemakaian sistem ini masing-masing pegawai memiliki riwayat
kinerja yang nantinya dapat ditelusuri lebih mudah.
Level User
Pengguna sistem ini ada 4 tingkatan, masing-masing masuk dengan username dan pass
berbeda :
1. Admin : dapat mengakses seluruh kegiatan
2. Pegawai : bertugas mengisi kontrak kinerja dan capaian kinerja
3. Penilai : bertugas menilai capaian kinerja pegawai
4. Verifikator : memverifikasi penilai
LEVEL ADMIN
Digunakan oleh admin untuk mengatur seluruh aktivitas system. Untuk memulai
menggunakan sistem bagi admin silakan klik tombol login (terletak di pojok sebelah kanan
atas), akan tampil halaman login sebagai berikut :
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Isikan data berikut :
- Username : admin
- Pasword : admin123
- Silakan klik Login.
Halaman admin terdiri dari beberapa menu, seperti :
1. Data Dasar : guna memasukkan data dasar seperti :
a. Jabatan
b. Golongan
c. Direktorat/ Jurusan
2. Pegawai : guna memasukkan nama-nama pegawai di instansi
3. Pejabat Penilai : guna memasukkan nama pejabat penilai diambil dari pegawai yang ada.
4. Tim Verifikasi : guna memasukkan nama tim pemverifikasi dan anggota.
5. Uraian Tugas : mengedit atau memasukkan uraian tugas berdasarkan jabatan
6. Kontrak Kinerja : memasukkan tahapan kinerja pegawai sesuai uraian tugas.
7. Capaian Kinerja : memasukkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan.
8. Penilaian Kinerja : memberikan nilai bagi pegawai bersangkutan
9. Verifikasi Kinerja : memverifikasi penilaian tim penilai
10. Users : mengatur username dan password masing-masing petugas (sesuai level)
Catatan
Berdasarkan menu diatas maka tugas pokok per level user :
1. Admin : bisa mengakses semua, namun pokoknya hanya poin 1-5 & 10.
2. Pegawai : hanya bisa mengakses poin 6-7
3. Penilai : hanya bisa mengakses poin 8
4. Verifikator : hanya bisa mengakses poin 9
Berikut halaman LEVEL ADMIN :
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Menu Data Dasar

Terdiri dari 3 submenu (diatur sekali kecuali jika ada perubahan):
1. Jabatan : untuk mengisi jenis jabatan yang ada
2. Golongan : untuk mengisi jenis golongan yang ada
3. Direktorat/Jurusan : untuk mengisi penempatan kerja (direktorat/jurusan)
Jabatan
Grade diisi sesuai tingkatan kinerja
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Golongan
- Isikan Golongan yang belum ada kemudian simpan.

Direktorat/Jurusan
- Isikan penempatan kinerja yang belum ada kemudian simpan.
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MENU PEGAWAI
- Tambahkan data pegawai yang belum dimasukkan dengan klik Tambah Data.

-

Isikan nama dan NIP
Pilih Jabatan, Golongan, Kriteria Pegawai dan tempat penempatan pegawai
(Direktorat/Jurusan).
Jika sudah klik Simpan.

Catatan :
Untuk kriteria pegawai, agar bisa dinilai maka yang bisa hanya dengan kriteria berikut :
Dosen Murni (belum serdos), Dosen Tugas Tambahan, Dosen Tugas Tambahan (JFU/JFU Non
Serdos), Kependidikan, Kontrak, & Pengelola Kependidikan.
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Jika ingin mengubah data pegawai yang telah dimasukkan maka klik Ubah pada daftar
pegawai yang ada.

Kemudian isi perubahan data yang diperlukan – klik simpan.
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Menu Pejabat Penilai
-

Memasukkan nama-nama pejabat penilai berserta pegawai yang dinilai

-

Klik tombol (+) untuk melihat pegawai yang akan dinilai Pejabat Penilai
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-

Klik tambah untuk menambah pejabat penilai

-

Pilih Pejabat Penilai
Isikan Nama Penilai (Diisi jabatan pejabat penilai)
Kemudian pilih Pegawai yang dinilai dengan memindahkan daftar di lajur kiri ke lajur
kanan (klik symbol >). Untuk membatalkan klik simbol <.
Setelah itu klik Simpan.

-

MENU URAIAN TUGAS
Mengedit atau memasukkan uraian tugas berdasarkan jabatan. Ketika Anda mengklik menu
ini akan muncul halaman uraian tugas.
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Sebelumnya Anda bisa mengecek uraian apa saja yang sudah masuk dengan mengklik
tombol (+) di sebelah jabatan. Seperti ditunjukan pada gambar di bawah ini.

Jika Anda ingin menambah uraian baru berdasarkan jabatan silakan klik tombol : Tambah
Data. Akan muncul halaman sebagai berikut :
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-

Pilih jabatan (akan muncul otomatis jika sudah ditambahkan pada data dasar)

-

Jika sudah, klik tombol Tambah Uraian, akan muncul kotak dialog sebagai berikut.

-

Isikan Uraian Tugas berdasarkan jabatan yang ada, jika sudah klik tombol Sisipkan.
Jika satu uraian sudah selesai, untuk menambah klik tombol Tambah uraian lagi,
begitu seterusnya sampai seluruh uraian berhasil diisikan
Contohnya:
Pada jabatan Analis Kepegawaian (Analis Manajemen Kepegawaian) akan muncul
banyak uraian yang telah dimasukkan. Jika ada hal yang ingin diganti tinggal klik
tombol Ubah kemudian Simpan. Begitu pula jika ingin menghapus silakan klik
tombol Hapus.

-
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-

Setelah klik ubah (jika ingin melakukan perubahan), akan muncul kotak dialog
Ubahlah Uraian yang ada, jika sudah klik Simpan Perubahan.

-

Jika sudah yakin semua diisikan maka kita akan menyimpan data ini dengan mengklik
tombol Simpan.
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KONTRAK KINERJA
Memasukkan tahapan kinerja pegawai sesuai uraian tugas.
- Setelah sebelumnya admin memasukkan uraian tugas masing-masing jabatan. Maka
saatnya di menu kotrak kinerja ini memasukkan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai
berdasarkan jabatannya.
Catatan :
Sebenarnya mulai menu ini, input data sudah diisikan oleh pegawai bersangkutan karena
yang lebih paham dengan kinerja pegawai adalah pegawai bersangkutan. Namun admin
dapat membantu tugas pegawai dalam menginputkan kontrak kinerja yang sudah dibuat
pegawai.
- Di bawah ini adalah contoh daftar pegawai yang sudah ditambahkan.
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- Untuk memasukkan kinerja pegawai silakan klik tombol tambah. Kemudian akan muncul
halaman seperti di bawah ini.

- Silakan pilih nama pegawai yang akan dijabarkan tugasnya
- Pilih periode tugas dengan cara letakkan kursor di bagian kolom periode kemudian cara
periode bulan dimaksud.
- Contoh kita memilih nama pegawai Bambang Supriyanta, S.Si, M.Sc. dengan periode Mei
2017.
- Akan muncul uraian tugas sesuai jabatan. Tugas admin adalah
- Mengisi tahapan kegiatan pada masing-masing tugas
- Mengisikan output Hasil Kegiatan dan
- Target pencapaian (termasuk waktunya)
- Untuk mengisinya cukup klik tombol tambah pada masing-masing tugas.
- Kemudian isikan : tahapan kegiatan, output, target pencapaian (berapa kali) dan waktu
(dalam menit).
- Jika tahapan kegiatan lebih dari satu, klik tambah lagi. Demikian seterusnya, sampai
tahapan yang ada.
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- Jika semua sudah terisi, maka diakhir input kita harus menyimpan data.

CAPAIAN KINERJA
Adalah menu yang dipergunakan oleh pegawai untuk mengisi capaian kinerja yang telah
ditetapkan. Seperti tampak pada contoh halaman di bawah ini.
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- Pilih pegawai yang dimaksud kemudian ubah capaian kinerja dengan klik Ubah Capaian.

- Pada tahap ini, kita hanya bisa merubah capaian kinerja saja, sehingga cukup isikan
capaian kinerja pada masing-masing tahapan kinerja.
- Jika sudah semua terisi, klik simpan untuk menyimpan data.
- Apabila semua sudah terisi dan siap dinilai maka centang opsi siap dinilai. Kemudian
simpan kembali

- Untuk keperluan koreksi tanpa konputer maka disediakan versi cetak, sehingga bisa
diprint dan dapat dikoreksi manual
- Contoh tampilan versi cetak seperti gambar berikut :
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PENILAIAN KINERJA
- Menu ini diperuntukkan kepada pejabat penilai untuk menilai kinerja pegawai.
- Pegawai yang akan dinilai sudah terdaftar sesuai dengan daftar penunjukan.

- Tim penilai memilih pegawai yang akan dinilai
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- Jika sudah selesai dinilai pada masing-masing kontrak kinerja maka klik tombol simpan.

- Jika sudah yakin semua, maka jangan lupa klik opsi Siap Diverifikasi.
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- Sampai tahap ini maka tinggal verifikasi kinerja
MENU VERIFIKASI KINERJA
- Verifikasi dilakukan oleh tim verifikator yang telah ditentukan melalui halaman
verifikator. Namun, hal ini pun dapat dilakukan dilevel admin sesuai tuntutan kondisi.
- Jika ada pegawai yang sudah dinilai dan siap diverifikasi maka di halaman verfikator akan
ada daftar pegawai.

-

Verifikator mengisi nilai yang disetujui, kemudian Simpan.

Menu Users
Menambahkan/mengubah pengguna berdasarkan levelnya dengan membuat username dan
password. User terdiri dari : Admin, Pegawai, Penilai, Verifikator.
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LEVEL PEGAWAI
Digunakan oleh pegawai untuk memasukkan uraian tugas dan melakukan pengisian capaian
kinerja. Untuk memulai menggunakan sistem bagi admin silakan klik tombol login (terletak
di pojok sebelah kanan atas), akan tampil halaman login sebagai berikut :

Isikan data berikut :
- Username : sesuai yang telah dibuat admin
- Pasword : sesuai yang telah dibuat admin
- Silakan klik Login.
Terdiri dari 2 menu : Kontrak Kinerja dan Capaian Kinerja.
KONTRAK KINERJA
Memasukkan tahapan kinerja pegawai sesuai uraian tugas.
- Setelah sebelumnya admin memasukkan uraian tugas masing-masing jabatan. Maka
saatnya di menu kotrak kinerja ini memasukkan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai
berdasarkan jabatannya.
Catatan :
Sebenarnya mulai menu ini, input data sudah diisikan oleh pegawai bersangkutan karena
yang lebih paham dengan kinerja pegawai adalah pegawai bersangkutan. Namun admin
dapat membantu tugas pegawai dalam menginputkan kontrak kinerja yang sudah dibuat
pegawai.
- Di bawah ini adalah contoh daftar pegawai yang sudah ditambahkan.
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- Untuk memasukkan kinerja pegawai silakan klik tombol tambah. Kemudian akan muncul
halaman seperti di bawah ini.

- Silakan pilih nama pegawai yang akan dijabarkan tugasnya
- Pilih periode tugas dengan cara letakkan kursor di bagian kolom periode kemudian cara
periode bulan dimaksud.
- Contoh kita memilih nama pegawai Bambang Supriyanta, S.Si, M.Sc. dengan periode Mei
2017.
- Akan muncul uraian tugas sesuai jabatan. Tugas admin adalah
- Mengisi tahapan kegiatan pada masing-masing tugas
- Mengisikan output Hasil Kegiatan dan
- Target pencapaian (termasuk waktunya)
- Untuk mengisinya cukup klik tombol tambah pada masing-masing tugas.
- Kemudian isikan : tahapan kegiatan, output, target pencapaian (berapa kali) dan waktu
(dalam menit).
- Jika tahapan kegiatan lebih dari satu, klik tambah lagi. Demikian seterusnya, sampai
tahapan yang ada.
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- Jika semua sudah terisi, maka diakhir input kita harus menyimpan data.

CAPAIAN KINERJA
Adalah menu yang dipergunakan oleh pegawai untuk mengisi capaian kinerja yang telah
ditetapkan. Seperti tampak pada contoh halaman di bawah ini.
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- Pilih pegawai yang dimaksud kemudian ubah capaian kinerja dengan klik Ubah Capaian.

- Pada tahap ini, kita hanya bisa merubah capaian kinerja saja, sehingga cukup isikan
capaian kinerja pada masing-masing tahapan kinerja.
- Jika sudah semua terisi, klik simpan untuk menyimpan data.
- Apabila semua sudah terisi dan siap dinilai maka centang opsi siap dinilai. Kemudian
simpan kembali

- Untuk keperluan koreksi tanpa konputer maka disediakan versi cetak, sehingga bisa
diprint dan dapat dikoreksi manual
- Contoh tampilan versi cetak seperti gambar berikut :
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LEVEL PENILAI
Digunakan oleh tim penilai untuk memberikan penilaia terhadap kinerja pegawai sesuai
dengan daftar yang telah ditentukan. Untuk memulai menggunakan sistem bagi admin
silakan klik tombol login (terletak di pojok sebelah kanan atas), akan tampil halaman login
sebagai berikut :

Isikan data berikut :
- Username : sesuai yang telah dibuat admin
- Pasword : sesuai yang telah dibuat admin
- Silakan klik Login.
Terdiri dari 1 menu : Penilaian.
PENILAIAN KINERJA
- Menu ini diperuntukkan kepada pejabat penilai untuk menilai kinerja pegawai.
- Pegawai yang akan dinilai sudah terdaftar sesuai dengan daftar penunjukan.
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- Tim penilai memilih pegawai yang akan dinilai

- Jika sudah selesai dinilai pada masing-masing kontrak kinerja maka klik tombol simpan.
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- Jika sudah yakin semua, maka jangan lupa klik opsi Siap Diverifikasi.

- Sampai tahap ini maka tim verifikator sudah bisa melakukan verifikasi penilaian dari tim
penilai
LEVEL VERIFIKATOR
Digunakan oleh tim verifikator untuk memverifikasi penilaian tim penilai. Untuk memulai
menggunakan sistem bagi admin silakan klik tombol login (terletak di pojok sebelah kanan
atas), akan tampil halaman login sebagai berikut :
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Isikan data berikut :
- Username : sesuai yang telah dibuat admin
- Pasword : sesuai yang telah dibuat admin
- Silakan klik Login.
Terdiri dari 1 menu : Verfikasi Penilaian.
MENU VERIFIKASI KINERJA
- Verifikasi dilakukan oleh tim verifikator yang telah ditentukan melalui halaman
verifikator. Namun, hal ini pun dapat dilakukan dilevel admin sesuai tuntutan kondisi.
- Jika ada pegawai yang sudah dinilai dan siap diverifikasi maka di halaman verfikator akan
ada daftar pegawai.

-

Verifikator mengisi nilai yang disetujui, kemudian Simpan.
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