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A. Cara Mengakses Aplikasi eKinerja 

1. Pastikan computer desktop atau notebook tersambung dengan internet. 

2. Buka web browser (disarankan menggunakan google chrome atau Mozila)  

3. Ketik alamat http://epersonal.pertanian.go.id/  pada address bar browser. Selanjutnya akan 

tampil 

 

 Keterangan: 

Isikan username dan password, klik tombol “Login”, maka akan masuk kedalam aplikasi 

epersonalv3 seperti berikut: 

 

http://epersonal.pertanian.go.id/
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4. Setelah Login maka akan tampil halaman seperti berikut dan klik menu “E-Kinerja” 

 

 

5. Setelah klik menu “E-Kinerja” maka akan tampil halaman seperti berikut dan klik 

“refresh” untuk sinkronisasi data pegawai dari SIM ASN, lalu klik menu “Masuk E-

Kinerja 2020” 
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B. Modul Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

1. Buat SKP Tahunan 

 

 

Keterangan 
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a. Klik tombol “Tambah Butir Kegiatan” untuk menambah SKP Tahunan. Maka akan 

muncul halaman seperti berikut: 

 

 

Keterangan: 

- Pilih Kegiatan Tugas Jabatan yang berisi pilihan uraian butir tugas jabatan dan 

- Pilih Lainnya jika akan menambahkan butir Perjanjian Kinerja bagi pejabat 

struktural 

- Pilih SKP Tahunan Pejabat Penilai (hanya bagi Pelaksana dan Fungsional, SKP 

yang diisikan harus menginduk kepada SKP Tahunan pejabat penilai). 

- Isikan Angka Kredit, sesuai dengan kegiatan yang diinput. (Hanya ada pada 

modul pejabat fungsional) 

- Isikan Kuantitas, sesuai dengan jumlah kegiatan yang diinput. 

- Isikan Output, (dapat berupa laporan, dokumen, program,dll) disesuaikan dengan 

kegiatan yang diinput 

- Target Kualitas sudah otomatis 100% 
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- Isikan Waktu, diisi sesuai kebutuhan kegiatan yang diinputkan.  

- Isikan Biaya untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama 

- Setelah semua terisi, pilih tombol “simpan”, pilih “batal” jika ingin 

membatalkan pengisian SKP, dan akan kembali ke halaman awal penginputan 

SKP Tahunan. 

b. Pilih tombol edit ( ) untuk mengedit Target SKP yang sudah diinput dan belum 

diajukan. 

c. Pilih tombol delete ( ) untuk menghapus item SKP yang sudah diinput dan belum 

diajukan 

d. Pilih tombol Isi Target Bulanan ( ) untuk masuk ke halaman pengisian SKP 

Bulanan.  

e. Pilih tombol Isi Realisasi Target Tahunan ( ) untuk masuk ke halaman pengisian 

realisasi target tahunan, seperti berikut: 

 

- Isikan Realisasi Capaian Target SKP Tahunan 

- Pilih tombol “Simpan” untuk menyimpan  

- Klik tanda “Silang” untuk membatalkan dan akan kembali ke halaman SKP 

Tahunan. 

f. Pilih Tombol Hapus ( ) untuk menghapus butir SKP yang belum diajukan. 
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g. Pilih Tombol Ajukan ( ) untuk mengajukan SKP yang telah dinilai ke 

Pejabat Penilai. 

 

2. Buat SKP Bulanan 

Dengan memilih Tombol Isi Target Bulanan ( ) maka akan masuk ke halaman 

pengisian target bulanan. 

 

Keterangan: 

a. Pilih Bulan untuk menampilkan SKP Bulanan sesuai bulan yang dipilih 

b. Klik “filter” untuk menampilkan data SKP Bulanan yang dipilih 

c. “Tambah SKP”, maka akan muncul seperti berikut: 

a b c 
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- Pilih bulan  

- Isikan Sub Kegiatan dengan sub kegiatan turunan sesuai kegiatan induk tahunan 

yang telah diinput. 

- Isikan Kuantitas dengan jumlah output bulanan 

- Isikan Output, dengan jenis output yang dihasilkan. (contoh: laporan, program, 

surat, dll) 

- Klik tombol “Simpan” untuk menyimpan data yang telah diisi. 

- Klik “Batal” untuk membatalkan pengisian. 

d. Edit data SKP Bulanan, SKP bulanan ( ) masih bisa di edit selama belum 

diajukan ke pejabat penilai. 

e. “Tambah SKP Massal” digunakan untuk membuat butir bulanan yang memiliki 

uraian tugas jabatan bulanan sama dengan uraian tugas jabatan tahunan. Form isian  

sebagai berikut: 
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- Pilih bulan sesuai target capaian kinerja 

- Isikan Kuantitas dengan jumlah output bulanan 

- Isikan Output, dengan jenis output yang dihasilkan. (contoh: laporan, program, 

surat, dll) 

- Klik tombol “simpan” untuk menyimpan data yang telah diisi. 

- Klik “batal” untuk membatalkan pengisian. 

f. Delete data SKP Bulanan, jika ada kesalahan penginputan butir SKP dapat langsung 

di delete/di hapus 

g. Realisasi target bulanan, akan otomatis terisi jika sudah dinilai oleh pejabat penilai 

dan diajukan melalui menu “Aktivitas Harian”. 
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3. Pengisian Realisasi SKP Bulanan 

Untuk pengisian realisasi bulanan, dilakukan di menu “Aktivitas Harian” 

 

 

a. Tambah “Buat Catatan”  

 

 

- Pilih tanggal catatan 

- Isi jam pengisian catatan (Tentantif) 

- Pilih Jenis Tugas Jabatan, akan muncul  

b c 

a 
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o SKP Bulan merupakan hasil inputan SKP bulanan di Ekinerja. “Target” 

yang harus dicapai dari butir tersebut akan muncul dibagian bawah. 

“Pengajuan Realisasi” diisi jika Catatan Aktivitas Harian sudah 

menghasilkan output yang menjadi target SKP Bulan tersebut. 

o Agar “Pengajuan Realisasi” dapat disimpan, maka wajib mengupload file 

hasil output yang menjadi target SKP Bulan tersebut dengan klik “choose 

file”  

o  Deskripsi pekerjaan, diisi dengan uraian pekerjaan kedinasan yang 

dilakukan dan sesuai dengan butir SKP Bulanan yang dipilih. 
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o Output diisi dengan hasil pekerjaan kedinasan yang sudah dilakukan 

 

- Pilih Jenis Tugas Tambahan, akan muncul  

 

o Tugas Tambahan diisi dengan Nama Tugas Tambahan yang ditugaskan 

o Isi No. Keputusan/Surat Tugas/Surat Keterangan atas Tugas Tambahan 

tersebut 
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o Isi Jangka Waktu sesuai dengan yang tertera pada Keputusan/Surat 

Tugas/Surat Keterangan Tugas Tambahan 

o Deskripsi pekerjaan, diisi dengan deskripsi pekerjaan yang sesuai dengan 

Uraian Tugas Tambahan yang dikerjakan. 

o Output diisi dengan hasil pekerjaan yang dihasilkan 

o Attach File SPT 

o Attach file output laporan 

- Pilih “Simpan Data” untuk menyimpan Aktivitas harian. 

b. Pilih Bulan, untuk melihat data aktivitas harian sesuai bulan yang dipilih. 

c. Pilih “Cari data” untuk menampilkan data sesuai bulan dan tahun yang dipilih. 

 

C. Modul Penilaian Kinerja bagi Pejabat Penilai 

1. Pilih Menu “Monitoring Kinerja”, maka akan tampil halaman “Monitoring Kinerja” 

yang menampilkan seluruh staf yang ada dibawahnya. 
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2. Halaman Monitoring Kinerja

 

 

a. Klik “SKP” untuk mulai menilai SKP Tahunan atau Bulanan. 

b. Kolom Status SKP dari masing-masing pegawai. 

c. Klik “Akt. Harian” untuk monitoring Aktivitas Harian pegawai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 
c 
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3. Setujui atau Perbaiki  

 

a. Pilih “Setujui” jika sudah setuju dengan SKP yang diajukan. 

b. Pilih “Perbaiki” jika ada yang harus diperbaiki. 

- Isikan Catatan Perbaikan 

- Pilih “Perbaiki” jika ada yang harus diperbaiki 

4. Penilaian SKP 

Pada halaman monitoring SKP, pejabat penilai memilih “lihat SKP” yang status nya 

sudah disetujui. Maka akan masuk ke halaman monitoring SKP pegawai tersebut. 

a b 
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a. Menilai SKP Tahunan 

Keterangan: 

- Klik pada aksi “Nilai SKP Tahunan”, maka akan masuk ke halaman penilaian 

seperti berikut: 

 

- Isikan Penilaian sesuai kinerja pada kolom Penilaian Capaian Target SKP 

Tahunan 

- Pilih simpan untuk menyimpan 

- Dan Batal untuk kembali ke halaman sebelumnya 

 

b. Menilai “SKP Bulanan” 

 

- Klik “Nilai SKP Bulanan”, maka akan muncul ke halaman penilaian berikut: 
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- Isikan penilaian pada kolom “kuantitas” dan kolom “kualitas”, pilih custom 

nilai “Bottom-Up” atau “Up-Bottom”, klik simpan untuk menyimpan 

penilaian dan batal untuk membatalkan. 

- Klik tombol “ ” pada tab Aktivitas Harian untuk memunculkan Catatan 

kinerja yang sudah diinputkan pada menu “aktivitas harian”. 

 

c. Menilai Tugas Tambahan  

 

Pilih Terima atau Tolak atas pengajuan Tugas Tambahan. Pegawai tidak bisa edit atau 

hapus atas pengajuan Tugas Tambahan yang telah dinilai oleh Pejabat Penilai. 

- Cheklist pada kolom “Terima”  

- Klik tombol “Simpan Tugas Tambahan” 
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d. Menilai Kreativitas Tahunan 

 

- Cheklist pada kolom “Terima”  

- Klik tombol “Simpan Kreativitas” 

5. Closing SKP 

a. Pegawai yang akan closing SKP agar klik “Ajukan Closing SKP” seperti gambar 

berikut:  

 

b. Pada menu monitoring pejabat penilai akan muncul tombol “Tolak” atau “Terima”. 

klik tombol “ ” bila usulan closing SKP diterima 

 

c. Setelah pejabat penilai setuju closing SKP, pegawai agar klik tombol “Mulai Proses 

Closing SKP” lalu pilih salah satu keterangan closing 
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d. Ikuti tahapan yang sudah ada diaplikasi sampai ajukan ke penilai, seperti gambar 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 Isi Realisasi Target Tahun pada tombol “ ”seperti gambar dibawah ini: 

   

e. Setelah pegawai mengajukan ke penilai, pada menu pejabat penilai akan muncul 

konfirmasi setujui atau tolak. Klik “Setuju” bila closing SKP disetujui, dan klik 

tombol “Tolak” bila closing SKP tidak disetujui  

  

Bila di klik “setuju”, akan muncul gambar seperti dibawah ini. Klik tombol “Nilai 

Closing SKP”  
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f. Nilai “Penilaian Perilaku” pegawai seperti pada gambar dibawah ini 

 

- Isikan Nilai pada kolom inputan penilaian orientasi pelayanan, integritas, 

komitmen, disiplin, kerjasama, kepemimpinan (Khusus Pejabat Struktural). 

- Kolom Jumlah dan Nilai Rata-rata akan terisi otomatis oleh sistem. 

- Pilih “Simpan” jika sudah dinilai semuanya lalu klik “Lanjutkan” 

- Pilih “Batal” untuk membatalkan penilaian. 

   

g. Nilai tugas tahunan dengan klik tombol “ ”, seperti pada gambar di bawah ini 

 

 

 

 

 

  

Setelah diklik “nilai” akan muncul kolom penilaian. Nilai realisasi target tahunan, 

lalu klik “simpan” seperti pada gambar dibawah ini 
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setelah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah penilaian tersimpan, kemudian klik “Lanjutkan”, lalu klik “Selesaikan 

SKP” 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Cetak SKP 

Pilih menu “SKP Sebelumnya” pada bagian atas: 

 

Maka akan muncul seperti berikut: 

 

 


