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PEMBUKAAN
Assalamu’alaikum. Wr. Wb.
Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi
penilaian kinerja PNS terbaru yang telah dikembangkan dari aplikasi lama sesuai
dengan aturan dan kebutuhan organisasi.
Pertama-tama, bukalah browser apa saja pada laptop atau pc lalu ketikkan alamat
web aplikasi penilaian kinerja PNS yaitu https://ppkpns.majalengkakab.go.id
seperti ini.

lalu klik enter,muncul tampilan seperti ini.

Pada tampilan awal aplikasi tampak 2 menu tahun yaitu 2020 dan 2021.
Menu tahun 2020 merupakan aplikasi penilaian kinerja PNS lama dengan fitur dan
tampilan aplikasi yang lama serta digunakan untuk penilaian kinerja PNS tahun
2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan menu tahun 2021 merupakan
aplikasi penilaian kinerja terbaru yang akan digunakan mulai tahun 2021.
Sebagaimana diketahui bersama, aplikasi penilaian kinerja telah dipahami
semuanya sehingga saat ini hanya akan dibahas penggunaan aplikasi penilaian

kinerja PNS terbaru. Klik menu
seperti di bawah ini.

dan selanjutnya akan muncul tampilan
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Pada sebelah kiri tampak menu login berupa pengisian username dan password
sedangkan di sebelah kanannya muncul tampilan pegawai terbaik yang
merupakan hasil penilaian kinerja bulan sebelumnya pada saat aplikasi diakses.
Pada menu login ini ada 2 kewenangan hak akses yaitu akses sebagai admin atau
operator OPD dan akses sebagai individu PNS atau user.
1. Hak Akses Sebagai Admin atau Operator OPD.
Masukkan username dan password admin atau operator OPD lalu klik tombol
.
Selanjutnya muncul tampilan seperti di bawah ini.

Pada pojok kiri atas terdapat logo Kabupaten Majalengka dan BKN, sedangkan
pada pojok kanan atas akan muncul nama, NIP dan unit kerja dari operator
yang bersangkutan. Begitu juga pada halaman beranda tampak foto dan unit
kerja operator yang bersangkutan.
Pada akun admin atau operator OPD ini terdapat 6 (enam) menu diantaranya
:
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a. Beranda
Menu ini menampilkan foto dan nama unit kerja atau perangkat daerah
dari operator atau admin yang bersangkutan seperti di bawah ini.

b. Rencana Kerja Tahunan
Menu ini diperuntukan untuk pengisian Rencana Kerja Tahunan (RKT).
Klik Menu
bawah ini.

, maka akan muncul tampilan seperti di

 Tambah Tahun
Untuk mengisi Rencana

Kerja

Tahunan

tersebut,

klik

tombol

maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini.
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Pada baris pertama yaitu tahun, pilih tahun dari Rencana Kerja
Tahunan yang akan diisi, sedangkan pada baris kedua berupa Nama
Perangkat Daerah yang sudah terisi secara otomatis sesuai dengan
nama perangkat daerah dari admin atau operator yang bersangkutan.
Selanjutnya klik tombol
bawah ini.

dan akan muncul notifikasi seperti di

Lalu klik tombol
, maka data tahun RKT akan terisi
secara otomatis pada tabel Rencana Kerja Tahunan seperti di bawah
ini.



Hapus
Apabila tahun RKT yang isikan salah maka langkahnya adalah klik
tombol
yang sejajar dengan tahun dari Rencana Kerja
Tahunan yang akan dihapus, maka akan muncul notifikasi seperti di
bawah ini.

4

Klik tombol

apabila tidak jadi dihapus dan klik tombol

apabila jadi dihapus yang nanti dengan sendirinya
data Rencana Kerja Tahunan terhapus.


Data RKT
Untuk mengisi rincian Rencana Kerja Tahunan pada tahun yang telah
diisikan, klik tombol
pada kolom Data RKT yang sejajar dengan
tahun yang akan diisikan Rencana Kerja Tahunannya, maka akan
muncul tampilan seperti di bawah ini.



Tambah Sasaran Strategis
Untuk mengisi sasaran strategis perangkat daerah, klik tombol
maka akan muncul tampilan seperti di
bawah ini.

Isi sasaran strategis dari perangkat daerah lalu klik tombol
. Selanjutnya akan muncul notifikasi seperti di bawah
ini.
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Lalu klik tombol
, secara otomatis sasaran strategis
perangkat daerah yang diisikan tadi muncul pada tabel. Lakukan
hal yang sama untuk pengisian sasaran strategis lainnya sesuai
dengan jumlah sasaran strategis yang ada.


Edit
Apabila akan mengubah sasaran strategis yang ada dikarenakan
terdapat kesalahan huruf, kata atau kalimat pada saat pengisian
sasaran strategis, klik edit berupa gambar pensil yang sejajar
dengan sasaran strategis yang akan diubah, maka akan muncul
tampilan seperti di bawah ini.

Lakukan pengeditan huruf, kata atau kalimat

lalu klik tombol

.
 Hapus
Apabila ingin menghapus secara keseluruhan data dari sasaran
strategis yang telah diisikan, klik tombol
yang sejajar
dengan sasaran strategis yang akan dihapus dan akan muncul
notifikasi seperti di bawah ini.
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Klik tombol

apabila tidak jadi menghapus dan klik

tombol
apabila jadi menghapus sasaran strategis,
yang dengan sendirinya data sasaran strategis akan terhapus.


IKU
Isikan IKU yaitu Indikator Kinerja Utama dari setiap sasaran
strategis yang telah diinputkan. Klik tombol
berupa
gambar pensil yang sejajar dengan data sasaran strategis yang
akan diisikan indikator kinerja utamanya, maka akan muncul
tampilan seperti di bawah ini.

Tambah IKU

Untuk mengisi Indikator Kinerja Utama, klik tombol
maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini.

Isikan
satuan
bawah
sudah

Indikator Kinerja Utama dan tagetnya selanjutnya pilih
dari target tersebut dengan cara menggerakan kursor ke
atau mengetiknya untuk mencari satuan target yang
ada. Apabila sudah ada klik satuan target tersebut,
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selanjutnya klik tombol
notifikasi seperti di bawah ini.

dan akan muncul tampilan

Klik tombol
maka, secara otomatis pada tabel
IKU akan muncul Indikator Kinerja Utama dengan target dan
satuannya.
Apabila Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis tersebut
lebih dari satu, lakukan langkah yang sama untuk pengisian
Indikator Kinerja Utama berikutnya sesuai jumlah Indikator
Kinerja Utama yang ada.



Edit
Apabila ingin memperbaiki kesalahan Indikator Kinerja Utama,
taget dan satuannya, klik edit yang sejajar dengan Indikator
Kinerja Utama yang akan diperbaiki, akan muncul tampilan
seperti di bawah ini.

Lakukan revisi/perbaikan Indikator Kinerja Utama, taget atau
satuannya lalu klik simpan, muncul notifikasi seperti di bawah
ini.
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Selanjutnya, klik tombol

.

Hapus
Apabila akan menghapus Indikator Kinerja Utama karena tidak
sesuai dengan sasaran strategisnya, maka klik tombol
yang sejajar dengan Indikator Kinerja Utama yang akan
dihapus, akan muncul notifikasi seperti di bawah ini.

Selanjutnya, klik tombol

apabila tidak jadi

menghapus dan klik tombol
apabila akan
menghapusnya. Secara otomatis data Indikator Kinerja Utama
akan terhapus.


Cari
Untuk mencari data Rencana Kerja Tahunan, pilih tahun lalu klik tombol
seperti gambar di bawah ini.
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c. DPA
Menu ini diperuntukkan untuk pengisian Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
Klik Menu

, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini.

 Tambah DPA
Untuk mengisi DPA tersebut, klik tombol
muncul tampilan seperti di bawah ini.

maka akan

Pilih tahun, isi Nomor DPA dan Nomor DPA Perubahan (hanya untuk
DPA Perubahan) dari DPA yang akan diisi. Selanjutnya klik tombol
dan akan muncul tampilan notifikasi seperti di bawah ini.

Lalu klik tombol

.
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 Edit
Apabila Nomor DPA atau Nomor DPA Perubahan yang isikan salah,
klik tombol edit berbentuk pensil yang sejajar dengan tahun dari
DPA yang akan diubah. Lakukan pengeditan pada Nomor DPA atau
Nomor DPA Perubahan lalu klik tombol
muncul notifikasi seperti di bawah ini.

maka akan

Lalu klik tombol


Hapus
Apabila Tahun DPA yang isikan salah, klik tombol
yang
sejajar dengan tahun dari DPA yang akan dihapus. Maka akan
muncul tampilan notifikasi seperti di bawah ini.

Klik tombol

apabila tidak jadi dihapus dan klik

tombol
apabila jadi dihapus yang nanti dengan
sendirinya data DPA terhapus.
 Data DPA
Untuk mengisi rincian DPA pada tahun yang telah diisikan, klik
tombol
pada kolom Data DPA yang sejajar dengan tahun yang
akan diisikan DPAnya. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti di
bawah ini.
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Input Program
Untuk

mengisi

program

perangkat

daerah,

klik

tombol

maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini.

Isikan Kode Program dan Nama Programnya lalu klik tombol
. Selanjutnya akan muncul notifikasi seperti di bawah
ini.

klik tombol
, secara otomatis Program DPA
perangkat daerah yang diisikan tadi muncul pada tabel.
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Lakukan hal yang sama untuk pengisian Program DPA lainnya
sesuai dengan jumlah Program DPA yang ada.
Edit
Untuk mengedit kode dan nama program sekaligus mengisi
kegiatan dan sub kegiatan pada program yang telah diisikan,
klik tombol edit berupa gambar
yang sejajar dengan kode
dan nama program yang akan diedit kode dan nama program
maupun diisikan kegiatan dan sub kegiatannya. Selanjutnya
akan muncul tampilan seperti di bawah ini.

 Kode dan Nama Program
Untuk mengedit kode dan nama program lakukan pengeditan
pada Kode Program dan Nama Program seperti di bawah ini.

klik tombol
yang berada dibawah Nama Program,
maka akan muncul notifikasi seperti di bawah ini.
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klik tombol

.

 Kegiatan
Isikan nama kegiatan pada program yang ada seperti
tampilan di bawah ini.

Klik tombol
yang berada dibawah Nama Kegiatan,
maka akan muncul tampilan notifikasi seperti di bawah ini.

Klik tombol
, secara otomatis nama kegiatan
akan tersimpan pada program seperti yang tampil pada tabel
di bawah ini.

-

Lakukan langkah yang sama untuk
kegiatan pada program yang sama.

menambahkan
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-

Untuk mengedit nama kegiatan, klik tombol edit berupa
gambar

-

pada tabel Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Selanjutnya lakukan pengeditan lalu klik tombol
.
Untuk menghapus nama kegiatan beserta
kegiatannya, klik tombol
Sub Kegiatan.

sub

pada tabel Kegiatan dan

 Sub Kegiatan
Untuk mengisi maupun mengedit sub kegiatan pada kegiatan
yang telah ada, klik tombol
atau kaca pembesar pada
tabel Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sejajar dengan
kegiatan yang akan diisikan atau diedit sub kegiatannya,
selanjutnya akan muncul tampilan seperti di bawah ini.

Isikan nama sub kegiatan lalu isikan anggarannya tanpa
menggunakan titik atau koma, klik tombol
akan tampil notifikasi seperti di bawah ini.

, maka
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Klik tombol
, secara otomatis nama sub
kegiatan beserta anggarannya tersimpan.
-

Lakukan langkah yang sama untuk menambahkan sub
kegiatan pada kegiatan yang sama.
Untuk mengedit nama sub kegiatan maupun anggarannya,
klik tombol edit berupa gambar

-

pada tabel Sub Kegiatan.

Selanjutnya lakukan pengeditan lalu klik tombol
.
Untuk menghapus nama sub kegiatan beserta sub kegiatan,

klik tombol
Cari Program

pada tabel Sub Kegiatan.

Untuk mencari program yang terdapat pada DPA, isikan kode
program yang akan dicari lalu klik tombol
gambar di bawah ini.

seperti

d. Pegawai Terbaik
Menu ini untuk menampilkan pegawai terbaik (nilai kinerja paling tinggi) di
lingkungan perangkat daerah setiap bulannya.
Klik Menu Pegawai Terbaik, akan muncul tampilan seperti di bawah ini.

Pilih Tahun dan Bulannya untuk melihat PNS yang menjadi pegawai terbaik
di bulan dan tahun tersebut.
e. Rekap Kinerja
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Menu ini untuk menampilan status SKP maupun nilainya seluruh PNS di
Perangkat Daerah baik tahunan maupun bulanannya.
 Tahunan
Klik Sub Menu Tahunan pada Menu Rekap Kinerja, maka akan muncul
tampilan seperti di bawah ini.

Pilih tahun dan kategorinya lalu klik tombol
, akan tampil
nominatif PNS sesuai kategori yang dipilih pada tahun tersebut seperti
tampilan di bawah ini.

 Bulanan
Klik Sub Menu Bulanan pada Menu Rekap Kinerja, maka akan muncul
tampilan seperti di bawah ini.

Pilih tahun, bulan dan kategorinya lalu klik tombol
, akan tampil
nominatif PNS sesuai kategori yang dipilih pada tahun dan bulan
tersebut seperti tampilan di bawah ini.
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f. Logout
Menu ini untuk keluar dari aplikasi. Klik menu
akan keluar dari aplikasi.

maka secara otomatis
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