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Berikut merupakan langkah-langkah untuk mengakses applikasi eKinerja. 

Applikasi eKinerja merupakan penilaian kinerja berbasis pada website yang 

dapat diakses secara online melalui laman website 

http://ekinerja.balikpapan.go.id/  dengan menggunakan browser pada 

komputer atau perangkat  mobile lain yang dapat terhubung ke internet.  

1. Tampilan Antar Muka 
Tampilan awal applikasi eKinerja dapat dilihat pada gambar 1 

 

 
Gambar 1 Tampilan Antar Muka Applikasi eKinerja 

 



2. Login 
Pada halaman awal akan tersedia fasilitas login untuk dapat memasuki 

applikasi eKinerja.  Username adalah NRK  dari setiap pegawai, dan password 

adalah kombinasi telah ditentukan yang akan diberi tahukan ketika sosialisasi 

berjalan. Username dan Password di inputkan pada tempat yang yang telah 

disediakan sepertit dapat dilihat pada gambar 2. Hak akses pada applikasi  

eKinerja dibedakan menjadi 5 macam yaitu : Admin SKPD, KADIS, KABID, 

KASI, dan STAFF. Setiap hak akses mempunyai  menu dan fasilitas yang 

berbeda disesuaikan dengan hak aksesnya.  

 
Gambar 2 Tampilan Login 

 

3. Admin SKPD 
User dengan hak ases Admin SKPD mempunyai tugas Melakukan manajemen 

Pegawai pada SKPD, Melakukan manajemen setting Job Value pada SKPD , 

dan Melakukan Setting Reviewer Form Perilaku. Seluruh tugas tersebut 

terdapat pada menu utama pada user dengan hak akses Admin SKPD  

 
Gambar 3 Menu Utama User Admin SKPD 

 



3.1  Menu Master Pegawai Dan Job Value 

Pada menu Master Pegawai dan Job Value akan ditampilkan seluruh 

pegawai mulai level kepala dinas hingga staff yang berada pada SKPD yang 

bersangkutan sesuai dengan login.  Tampilan menu master pegawai dapat 

dilihat pada Gambar 4 Pada menu ini juga terdapat fasilitas untuk 

melakukan penambahan pegawai dengan menekan tombol  , 

menu tersebut digunakan untuk menambahkan pegawai yang mungkin 

belum tersedia pada SKPD terkait, setelah tombol tersebut di klik akan 

muncul sebuah form pencarian secara dinamis seperti pada gambar 5. 

Pencarian data pegawai dapat dilakukan dengan menginputkan NPK atau 

NIP Pendek atau NIP panjang kemudian tekan ambil data, bila data yang 

dimaksud benar maka tinggal diakhiri dengan  menekan tombol SIMPAN 

pada bagian bawah tampilan. 

 

 
Gambar 4 Tampilan Menu Master Pegawai 

 



 
Gambar 5 Tampilan Fasilitas Tambah Pegawai pada menu Admin SKPD 

 

  



3.2  Menu Setting Struktur Pegawai 
Pada menu ini user dengan level admin SKDP dapat melakukan setting 

struktur Pegawai seperti setting Kabid dan setting Kasi pada dinas terkait. 

Tampilan menu setting struktur pegawai dapat dilihat pada gambar 6.  Untuk 

melakukan setting Kabid dapat dilakukan dengan menekan tombol  

dan untuk menseting Kasi dapat dilakukan dengan menekan tombol 

. Ketika setelah menekan tombol Tambah kabid maka system 

akan secara dinamis menampilkan  pilihan staff yang telah di inputkan di menu 

sebelum nya. Atau dapat dilihat pada gambar 7, lalu tekan tombol pilih ketika 

sudah menemukan staff yang dimaksud lalu tekan pilih pada sebelah kanan 

nama yang bersangkutan.   

Untuk melakukan setting kasi, setelah menekan tombol Tampilkan Kasi akan 

muncul secara dinamis  sebuah tabel dan didalamnya akan terdapat menu 

Tambah kasi  setelah menekan tombol tersebut maka akan mucul list 

pegawai  yang telah di setting di menu sebelumnya.  Lalu pilih nama pegawai 

yang akan di setting menjadi Staff lalu tekan tombol pilih ketika sudah selesai.

 
Gambar 6 Tampilan Menu Setting Struktur Pegawai 

 



 
Gambar 7 Tampilan dinamis pada setelah tombol pilih kabid 

 

 
Gambar 8 Tampilan dinamis setelah menekan tombol tambah kasi 

 



3.3 Menu Setting Reviewer 

Pada menu ini, user dengan hak akses Admin SKPD diharuskan melakukan 

setting reviewer untuk staff, sehingga staf akan dinilai oleh orang lain. 

Penilaian dilakukan oleh atasan pegawai, bawahan pegawai dan rekan kerja 

pegawai sehingga berlaku 360 derajat . 

 

 

4. Hak Akses User Kadis/Kepala SKPD 
Pada user yang mempunyai hak akses kadis memiliki menu untuk melakukan 

setting manajemen kabid-kegiatan, setting aktivitas kabid, validasi aktivitas 

kabid, input review prilaku dan perhitungan kinerja atau dapat dilihat pada 

gambar 9.  

Menu untuk Kadis, Kabid, Kasi pada umumnya sama yang membedakan hanya 

level akses, manajemen, seting aktivitas  dan validasi. Bila user kadis dapat 

memenejemen user level kabid sehingga dapat memberikan manajemen, 



seting aktivitas, dan validasi kepada user level kabid. Untuk kabid dapat 

mengontrol level kasi, dan level kasih dapat mengontrol level staff. 

 

 
Gambar 9 Tampilan menu User Kadis 

 

4.1 Menu Manajemen Kabid-Kegiatan 

Pada menu ini user selaku kepala dinas dapat melakukan penambahan 

Kabid dan kegiatan yang berada dalam tanggung jawab kabid tersebut. 

Penambahan kabid dilakukan dengan menekan tombol   lalu 

akan mucul secara dinamis tabel yang berisikan nama kepala bidang sesuai 

dengan SKPD terkait. Seperti gambar  10, lalu ketika akan menambahkan 

kegiatan dapat dilakukan dengan menekan tombol  lalu akan 

muncul secara dinamis tabel yang berisi daftar kegiatan pada SKPD terkait, 

untuk memilihnya cukup menekan tombol yang terletak di sebelah 

kanan nama kegiatan, seperti dapat dilihat pada gambar 11. 

 
Gambar 10 Tampilan ketika tambah kepala bidang 

 



 
Gambar 11 Tampilan ketika menambahkan kegiatan pada user Kadis 

 

4.2 Menu Setting Aktivitas Kabid 

Pada menu ini user dengan hak akses kadis dapat menseting aktivitas 

utama dari seorang Kabid. Pada menu ini user akan ditampilkan  tabel yang 

berisikan kabid yang berada di SKPD terkait seperti pada gambar 12 dan 

gambar 13. Proses setting aktivitas kabid diawali dengan menekan tombol 

 yang berada di sisi kanan dari kabid yang tersedia. Lalu akan 

secara dinamis muncul rincian aktivitas untuk nama-nama terkait, jika 

ingin menambahkan aktivitas lain dapat dilakukan dengan menekan tombol 

 dan akan muncul secara dinamis sebuah form pencarian 

aktivitas, untuk memilih aktivitas cengan menekan tombol  pada 

sebelah kanan aktivitas yang dipilih atau dapat dilihat pada gambar 14. 

 



 
Gambar 12 Tampilan Menu Setting Aktivitas Kabid 

 

 
Gambar 13 Tampilan Setelah menekan tombol setting pada menu setting aktivitas kabid 



 
 Gambar 14 Tampilan Pencarian Aktivitas pada menu tambah aktivitas Kabid  

 

 

4.3  Menu Validasi aktivitas kabid 

Pada menu validasi aktivitas kabid, user dengan hak akses sebagai kadis 

mempunyai fasilitas untuk memvalidasi aktivitas yangs udah dilakukan oleh 

user dengan hak akses di bawah kadis yaitu kabid. Tampilan menu validasi 

aktivitas dapat dilihat pada gambar 15. Untuk memvalidasi cukup dengan 

melihat tanggal aktifitas per user pegawai dan menekan tanggal yang akan 

divalidasi. Untuk validasi dengan menekan tombol   untuk 

mensetujui aktivitas atau  untuk menolak usulan kabid yang sudah 

dimasukkan. 



 
Gambar 15 Tampilan validasi aktivitas kabid oleh user dengan hak akses kabid 

 

4.4  Menu Input Review Prilaku 

Pada menu input review prilaku ini, user kadis dapat melakukan penilaian 

prilaku terhadap personil lain lihat gambar 16. Penilaian dilakukan dengan 

cara menekan tombol  pada nama personil yang akan direview dan 

system akan memunculkan secara dinamis pertanyaan secara yang harus 

diisi (lihat gambar 17).  

 
Gambar 16 Tampilan Menu Input Prilaku Review 



 

 
Gambar 17 Tampilan Pertanyaan pada menu prilaku review 

 

4.5  Menu Perhitungan Kinerja 

Pada menu ini user dengan hak akses kadis dapat mengetahui nilai kinerja 

user yang berada SKDP yang di pimpinnya (lihat gambar 18) 

 
Gambar 18 Tampilan menu perhitungan kinerja 

 



5. Hak Akses User Kabid 
Pada user yang mempunyai hak akses kabid memiliki menu untuk melakukan 

setting manajemen kasi-kegiatan, setting aktivitas kasi, input aktivitas , 

validasi aktivitas staff, dan input review prilaku pada gambar  19. 

 
Gambar 19 Tampilan Menu User dengan Hak Akses Kabid 

 

5.1 Menu Manajemen Kasie-Kegiatan 

Pada menu ini hampir sama dengan menu Kepala Dinas/Kepala SKPD, user 

selaku kepala bidang dapat melakukan penambahan Kasie dan kegiatan 

yang berada dalam tanggung jawab kasie tersebut. Penambahan Kasie 

dilakukan dengan menekan tombol   lalu akan mucul secara 

dinamis tabel yang berisikan nama kepala bidang sesuai dengan SKPD 

terkait. Seperti gambar  20, lalu ketika akan menambahkan kegiatan dapat 

dilakukan dengan menekan tombol  lalu akan muncul secara 

dinamis tabel yang berisi daftar kegiatan pada SKPD terkait, untuk 

memilihnya cukup menekan tombol yang terletak di sebelah kanan 

nama kegiatan, seperti dapat dilihat pada gambar 21. 

 
Gambar 20 Tampilan ketika tambah kepala bidang 



 

 
Gambar 21 Tampilan ketika menambahkan kegiatan pada user Kadis/Kabid 

 

 

5.2  Menu Setting Aktivitas Kasie 

Pada menu ini user dengan hak akses kabid dapat menseting aktivitas 

utama dari seorang Kasie. Pada menu ini user akan ditampilkan  tabel yang 

berisikan kasie yang berada di SKPD terkait seperti pada gambar 22 dan 

gambar 23. Proses setting aktivitas kabid diawali dengan menekan tombol 

 yang berada di sisi kanan dari kabid yang tersedia. Lalu akan 

secara dinamis muncul rincian aktivitas untuk nama-nama terkait, jika 

ingin menambahkan aktivitas lain dapat dilakukan dengan menekan tombol 

 dan akan muncul secara dinamis sebuah form pencarian 

aktivitas, untuk memilih aktivitas cengan menekan tombol  pada 

sebelah kanan aktivitas yang dipilih atau dapat dilihat pada gambar 24. 

 



 
Gambar 22 Tampilan Menu Setting Aktivitas Kabid/Kasie 

 

 
Gambar 23 Tampilan Setelah menekan tombol setting pada menu setting aktivitas kabid 



 
 Gambar 24 Tampilan Pencarian Aktivitas pada menu tambah aktivitas Kabid  

 

5.3  Menu Input Aktivitas 

Pada menu ini, user dapat menginputkan aktivitas harian yang dilakukan. 

Menu ini juga akan ditemukan pada user dengan level akses Kasi dan Staff. 

Tampilan menu aktivitas dapat dilihat pada gambar 25. Input aktivitas 

dapat dilakukan dengan cara memilih tanggal pada kalender (untuk 

menginputkan tanggal mundur) lalu dengan menekan tombol  

kemudian system akan menampilkan  pencarian aktivitas yang sesuai (Lihat 

gambar 26) yang dapat dipilih dengan tombol   dan sistem akan 

menampilkan formulir untuk detail dari aktivitas (lihat  gambar 27) lalu 

jika telah sesuai dapat disimpan dengan menekan tombol  



 
Gambar 25 Tampilan Menu Input Aktivitas 



 
Gambar 26 Tampilan Cari Aktivitas pada menu Input Aktivitas 

 



 
Gambar 27 Tampilan Input Aktivitas 

 
 
5.4  Menu Validasi Aktivitas Kasie 

Pada menu validasi aktivitas kasie, user dengan hak akses sebagai kadis 

mempunyai fasilitas untuk memvalidasi aktivitas yangs udah dilakukan oleh 

user dengan hak akses di bawah kadis yaitu kabid. Tampilan menu validasi 

aktivitas dapat dilihat pada gambar 28. Untuk memvalidasi cukup dengan 

melihat tanggal aktifitas per user pegawai dan menekan tanggal yang akan 

divalidasi. Untuk validasi dengan menekan tombol   untuk 

mensetujui aktivitas atau  untuk menolak usulan kabid yang sudah 

dimasukkan. 



 
Gambar 28 Tampilan validasi aktivitas kabid oleh user dengan hak akses kabid/Kasie 

 

 

5.5  Menu Input Review Prilaku 

Pada menu input review prilaku ini, user kadis dapat melakukan penilaian 

prilaku terhadap personil lain lihat gambar 29. Penilaian dilakukan dengan 

cara menekan tombol  pada nama personil yang akan direview dan 

system akan memunculkan secara dinamis pertanyaan secara yang harus 

diisi (lihat gambar 30).  



 
Gambar 29 Tampilan Menu Input Prilaku Review 

 

 
Gambar 30 Tampilan Pertanyaan pada menu prilaku review 

 

 



6. Hak Akses User Kasie 
Pada user yang mempunyai hak akses kasi memiliki menu untuk melihat 

Daftar Staff, setting aktivitas staff, input aktivitas , validasi aktivitas staff, 

dan input review prilaku pada gambar 31 

 
Gambar 31 Tampilan Menu User Level Kasi 

 
6.1 Menu Daftar Staff 

Pada menu ini hampir sama dengan menu Kabid, user selaku kepala seksie 

dapat melakukan penambahan staf dan kegiatan yang berada dalam 

tanggung jawabnya tersebut. Penambahan staf dilakukan dengan menekan 

tombol   lalu akan mucul secara dinamis tabel yang berisikan 

nama kepala bidang sesuai dengan SKPD terkait. Seperti gambar  32, lalu 

ketika akan menambahkan kegiatan dapat dilakukan dengan menekan 

tombol  lalu akan muncul secara dinamis tabel yang berisi 

daftar kegiatan pada SKPD terkait, untuk memilihnya cukup menekan 

tombol yang terletak di sebelah kanan nama kegiatan, seperti dapat 

dilihat pada gambar 33. 

 
Gambar 32 Tampilan ketika tambah kepala bidang 



 

 
Gambar 33 Tampilan ketika menambahkan kegiatan pada user Kadis/Kabid 

 

 

6.2  Menu Setting Aktivitas Staf 

Pada menu ini user dengan hak akses kasie dapat menseting aktivitas 

utama dari seorang staf. Pada menu ini user akan ditampilkan  tabel yang 

berisikan staf yang sudah diregistrasi sebelumnya oleh admin SKPD, berada 

di SKPD terkait seperti pada gambar 34 dan gambar 35. Proses setting 

aktivitas kasie diawali dengan menekan tombol  yang berada di 

sisi kanan dari kasie yang tersedia. Lalu akan secara dinamis muncul rincian 

aktivitas untuk nama-nama terkait, jika ingin menambahkan aktivitas lain 

dapat dilakukan dengan menekan tombol  dan akan muncul 

secara dinamis sebuah form pencarian aktivitas, untuk memilih aktivitas 

cengan menekan tombol  pada sebelah kanan aktivitas yang dipilih 

atau dapat dilihat pada gambar 36. 



 

 
Gambar 34Tampilan Menu Setting Aktivitas Kasie/staf 

 

 
Gambar 35 Tampilan Setelah menekan tombol setting pada menu setting aktivitas staf 



 
 Gambar 36 Tampilan Pencarian Aktivitas pada menu tambah aktivitas Staf  

 

6.3  Menu Input Aktivitas  

Pada menu ini, user dapat menginputkan aktivitas harian yang dilakukan. 

Menu ini juga akan ditemukan pada user dengan level akses Kasi dan Staff. 

Tampilan menu aktivitas dapat dilihat pada gambar 37. Input aktivitas 

dapat dilakukan dengan cara memilih tanggal pada kalender (untuk 

menginputkan tanggal mundur) lalu dengan menekan tombol  

kemudian system akan menampilkan  pencarian aktivitas yang sesuai (Lihat 

gambar 38) yang dapat dipilih dengan tombol   dan sistem akan 

menampilkan formulir untuk detail dari aktivitas (lihat  gambar 39) lalu 

jika telah sesuai dapat disimpan dengan menekan tombol  



 
Gambar 37 Tampilan Menu Input Aktivitas 



 
Gambar 38 Tampilan Cari Aktivitas pada menu Input Aktivitas 

 



 
Gambar 39 Tampilan Input Aktivitas 

 
 
6.4  Menu Validasi Aktivitas Staf 

Pada menu validasi aktivitas kasie, user dengan hak akses sebagai kadis 

mempunyai fasilitas untuk memvalidasi aktivitas yangs udah dilakukan oleh 

user dengan hak akses di bawah kadis yaitu kabid. Tampilan menu validasi 

aktivitas dapat dilihat pada gambar 40. Untuk memvalidasi cukup dengan 

melihat tanggal aktifitas per user pegawai dan menekan tanggal yang akan 

divalidasi. Untuk validasi dengan menekan tombol   untuk 

mensetujui aktivitas atau  untuk menolak usulan kabid yang sudah 

dimasukkan. 



 
Gambar 40 Tampilan validasi aktivitas kabid oleh user dengan hak akses kabid/Kasie 

 

 

6.5  Menu Input Review Prilaku 

Pada menu input review prilaku ini, user kadis dapat melakukan penilaian 

prilaku terhadap personil lain lihat gambar 41. Penilaian dilakukan dengan 

cara menekan tombol  pada nama personil yang akan direview dan 

system akan memunculkan secara dinamis pertanyaan secara yang harus 

diisi (lihat gambar 42).  



 
Gambar 41  Tampilan Menu Input Prilaku Review 

 

 
Gambar 42 Tampilan Pertanyaan pada menu prilaku review 

 
 

7. Menu Aktivitas Staff 
Pada menu ini, user dapat menginputkan aktivitas harian yang dilakukan. 

Menu ini juga akan ditemukan pada user dengan level akses Kabid dan 



Kasie. Tampilan menu aktivitas dapat dilihat pada gambar 43. Input 

aktivitas dapat dilakukan dengan cara memilih tanggal pada kalender 

(untuk menginputkan tanggal mundur) lalu dengan menekan tombol 

 kemudian system akan menampilkan  pencarian aktivitas 

yang sesuai (Lihat gambar 44) yang dapat dipilih dengan tombol   

dan sistem akan menampilkan formulir untuk detail dari aktivitas (lihat  

gambar 45) lalu jika telah sesuai dapat disimpan dengan menekan tombol 

 

 
Gambar 43 Tampilan Menu Input Aktivitas 



 
Gambar 44 Tampilan Cari Aktivitas pada menu Input Aktivitas 

 



 
Gambar 45 Tampilan Input Aktivitas 

 
 
7.1  Menu Validasi Aktivitas Staf 

Pada menu validasi aktivitas kasie, user dengan hak akses sebagai kadis 

mempunyai fasilitas untuk memvalidasi aktivitas yangs udah dilakukan oleh 

user dengan hak akses di bawah kadis yaitu kabid. Tampilan menu validasi 

aktivitas dapat dilihat pada gambar 28. Untuk memvalidasi cukup dengan 

melihat tanggal aktifitas per user pegawai dan menekan tanggal yang akan 

divalidasi. Untuk validasi dengan menekan tombol   untuk 

mensetujui aktivitas atau  untuk menolak usulan kabid yang sudah 

dimasukkan. 



 
Gambar 28 Tampilan validasi aktivitas kabid oleh user dengan hak akses kabid/Kasie 

 

 

7.2  Menu Input Review Prilaku 

Pada menu input review prilaku ini, user kadis dapat melakukan penilaian 

prilaku terhadap personil lain lihat gambar 29. Penilaian dilakukan dengan 

cara menekan tombol  pada nama personil yang akan direview dan 

system akan memunculkan secara dinamis pertanyaan secara yang harus 

diisi (lihat gambar 30).  



 
Gambar 29 Tampilan Menu Input Prilaku Review 

 

 
Gambar 30 Tampilan Pertanyaan pada menu prilaku review 

 
 
Proses hampir sama seperti user kadis, disini 
 
7.3 Menu Input Aktivitas 

 
Proses hampir sama seperti user Kasi, disini 



 
7.4 Menu Validasi Aktifitas Staff 

 
Proses hampir sama seperti user kadis, disini 
 
7.5 Menu Input Review Prilaku 

 
Proses hampir sama seperti user kadis, disini 
 
 

8. Hak Akses User Staff 
 Pada user yang mempunyai hak akses staff memiliki menu untuk input 

aktivitas dan input review prilaku pada gambar 24 

 

 
Gambar 26 Tampilan Menu Staff 

 
8.1 Menu Input Aktivitas 

Proses hampir sama seperti user Kasi, disini 
 
8.2 Menu Input Review Prilaku 

Proses hampir sama seperti user kadis, disini 
 


