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1. Pendahuluan
Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SiMANJA 16.03) adalah aplikasi berbasis
desktop yang memanfaatkan Microsoft .NET Framework dengan menggunakan
teknologi web service sehingga memungkinkan dapat digunakan dimanapun
dan kapan saja selagi ada koneksi internet. Dengan teknologi ini keamanan data
akan lebih terjamin.
Aplikasi ini terintegrasi dengan database kepegawaian Kabupaten Pemalang,
dengan tujuan dapat terbangunnya konsep one stops service pengelolaan
kepegawaian dengan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Data Personal
a. Registrasi User Baru

Gambar 1. Jendela Login

Klik Start (1), untuk pengguna baru pilih pada text Belum Punya User (6),
maka akan tampil seperti gambar 2. Jendela User.
Masukan NIP baru 18 karakter pada kolom NIP (1) kemudian klik cari (2),
apabila NIP anda terdaftar pada database kepegawaian Kabupaten
Pemalang maka nama akan ditampilkan pada kolom Nama Lengkap (3),
apabila nama tidak daitampilkan kemungkinan ada kesalahan NIP dan atau
terjadi ketidak stabilan koneksi internet.
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Masukkan alamat email (4), user (5) yang akan digunakan sebagai user pada
saat setiap kali login ke aplikasi, password (6) yang digunakan kemudian
ketikkan kembali password di kolom Konfirmasi password (7) sama persis
dengan sebelumnya, terakhir Klik simpan (8) maka akan tampil jendela
Sukses selamat user berhasil dibuat, klik ok, untuk keluar dari jendela user
klik panah kiri (9).

Gambar 2. Jendela User

b. Login Aplikasi
Untuk login masuk ke aplikasi, perhatikan pada Gambar 1. Jendela Login,
Klik start (1) kemudian gunakan user yang telah dibuat sebelumnya
masukan user pada kolom User Name (2) dan password (3), kemudian klik
Tombol Login (5)
c. Data Kepegawaian
Tampilan pertama pada Aplikasi ini adalah Data Kepegawaian yang dibagi
dalam 3 (tiga) pengelompokan yaitu:
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1) Data Personal

Gambar 3. Data Personal

Data Personal menyimpan informasi dari mulai NIP 18 digit sampai
dengan tahun lulus pendidikan terakhir.
2) Posisi/Jabatan
Klik Sidebar Posisi/Jabatan, akan menampilkan data posisi di unit
organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Jabatan serta
Pangkat/golongan terakhir.

Gambar 4. Posisi/Jabatan
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3) Data Lainnya
Klik Sidebar Data Lainnya maka akan menampilkan data kepegawaian
lain yang dapat diupdate secara langsung oleh user yang bersangkutan.
Berbeda dengan interface sebelumnya yang hanya dapat dilihat (read
only) untuk Data Lainnya semua isian yang terlihat pada Gambar 5 dapat
diubah kecuali isian Tugas Tambahan (Kepala Sekolah).
Untuk melakukan peruahan, Klik Tombol Ubah kemudian lakukan
perubahan data. Untuk mengubah data Desa/Kelurahan dan Tugas Guru
dapat dilakukan dengan menekan tombol F1 pada keyboard kemudian
akan ditampilkan pilihan data sesuai data yang ada, pilih salah satu
dengan cara dobel klik pada data yang sesuai. Setelah semua
perbaikan/perubahan data telah dilakukan, langkah terakhir adalah klik
tombol simpan untuk menyimpan semua perubahan.

Gambar 5. Data Lainnya

d. Ubah Password
Menu ini digunakan untuk merubah password dan atau nama pengguna,
Klik sidebar Ubah Password, maka akan ditampilkan Form Ubah User dan
Password Gambar 6.
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Gambar 6. Ubah User dan Password

Masukkan nama pengguna yang baru pada kolom Pengguna apabila nama
pengguna/user akan diganti, masukkan password lama pada kolom
password lama, dan masukkan password baru pada kolom password baru
terakhir masukkan kembali password baru pada kolom konfirmasi password
baru, untuk menyimpan perubahan klik tombol simpan atau apabila akan
membatalkan proses klik tombol batal. Untuk kelar dari Form Ubah User dan
Password klik panah kekiri pada sebelah atas (header form).
3. Data Riwayat / Historical

Gambar 7. Data Riwayat

Untuk menampilkan Data Riwayat, dapat menggunakan tombol Data Riwayat
seperti pada Gambar 7.
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a. Riwayat Jabatan

Gambar 8. Data Riwayat Jabatan

Untuk menampilkan data Riwayat Jabatan, Klik jendela Riwayat jabatan pada
Data Riwayat, maka akan ditampilkan Data Riwayat Jabatan (Gambar 8. Data
Riwayat Jabatan). Sebagai contoh gambar di atas bahwa PNS tersebut baru
sekali pengangkatan dalam jabatan yaitu untuk jenis jabatan structural
sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga.
Melalui aplikasi ini data tersebut tidak dapat diubah oleh pengguna, hanya
dapat dilihat saja, perubahan hanya bisa dilakukan oleh User yang memiliki
kewenangan dengan Aplikasi SIMPEG.
b. Riwayat Pangkat

Gambar 9. Data Riwayat

Untuk menampilkan data Riwayat Jabatan, Klik jendela Riwayat Pangkat
pada Data Riwayat, maka akan ditampilkan Data Riwayat Kepangkatan
(Gambar 9. Data Riwayat Kepangkatan). Sebagai contoh gambar di atas
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bahwa PNS tersebut kenaikan Pangkat terakhir adalah Golongan Ruang
III/b, pangkat Penata Muda Tiingkat I, dengan jenis kenaikan pangkat
Reguler dan masa kerja 4 tahun 3 bulan. Sama hal nya dengan tampilan
riwayat sebelumnya, data di sini hanya dapat dilihat, tidak dapat diubah, di
tambah maupun dihapus (read only).
c. Riwayat Pendidikan

Gambar 10. Data Riwayat Pendidikan

Untuk menampilkan data Riwayat Pendidikan, Klik jendela Riwayat
Pendidikan pada Data Riwayat, maka akan ditampilkan Data Riwayat
Pendidikan (Gambar 10. Data Riwayat Pendidikan). Sebagai contoh gambar
di atas bahwa PNS tersebut memiliki Pendidikan Terakhir S.1 Hukum Umum
lulusan Universitas Panca Sakti Tegal tanggal 22 Februari 2005. Sama hal nya
dengan tampilan riwayat sebelumnya, data di sini hanya dapat dilihat, tidak
dapat diubah, di tambah maupun dihapus (read only).
d. Riwayat Diklat

Gambar 11. Data Riwayat Diklat
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Untuk menampilkan data Riwayat Diklat, Klik jendela Riwayat Diklat pada
Data Riwayat, maka akan ditampilkan Data Riwayat Diklat (Gambar 11. Data
Riwayat Diklat). Sebagai contoh gambar di atas bahwa PNS tersebut baru
mengikuti diklat teknis/fungsional satu kali yaitu Pelatihan terkait Hak Asasi
Manusia Bagi Panitia RANHAM Kabupaten/Kota yang diselenggarakan
Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia pada tanggal 24 Juni 2010. Sama
hal nya dengan tampilan riwayat sebelumnya, data di sini hanya dapat
dilihat, tidak dapat diubah, di tambah maupun dihapus (read only).
e. Data Keluarga
Untuk menampilkan data keluarga, Klik jendela data keluarga pada data
riwayat, maka akan ditampilkan Data Keluarga (Gambar 12. Data Keluarga).
Data keluarga dapat diubah dan atau ditambah secara langsung oleh setiap
pengguna.
1) Data Orang Tua

Gambar 12. Data Keluarga

Pengisian data orang tua dapat dilakukan dengan cara dobel klik pada
baris pertama pada tabel untuk merubah data Ayah, klik Tombol Ubah,
tentukan pekerjaan Ayah dengan memilih pada combo pekerjaan
(apabila pekerjaan adalah PNS maka isikan NIP pada kolom NIP PNS
tekan enter maka data secara otomatis akan terisi secara keseluruhan).
Isi nama orang tua pada kolom Nama Orang Tua, untuk menentukan
tempat lahir tekan tombol cari pada kolom tempat lahir tentukan
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kota/kabupaten lahir dobel klik pada pilihan tersebut, masukan data
lainnya sesuai kolom yang telah ditentukan, sama dengan pada saat
memilih kabupaten lahir, untuk menentukan alamat, klik tombol cari
pada kolom Desa/Kel. maka akan ditampilkan bantuan nama desa,
tentukan desa/Kelurahan dengan dobel klik pada baris desa yang
dimaksud, maka akan secara otomatis mengisi Desa/Kelurahan,
Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Untuk menyimpan perubahan, klik
tombol simpan dan untuk membatalkan klik tombol batal.
2) Data Suami/istri

Gambar 13. Data Suami/istri

Pengisian data suami/istri seperti ditampilkan pada Gambar 13 Data
Suami/istri dapat dilakukan dengan memilih tab Data Suami/istri,
metode pengisiannya sama dengan pengisian data orang tua.
3) Data Anak

Gambar 14. Data Anak
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Pengisian data anak seperti ditampilkan pada Gambar 14 Data Anak
dapat dilakukan dengan memilih tab Data Anak, metode pengisiannya
sama dengan pengisian data orang tua.
Klik Tambah untuk memasukkan data anak baru, pilih nama ayah/ibu
pada combo nama Ibu/Bapak, tuliskan nama anak, klik cari pada kolom
tempat lahir untuk menentukan kabupaten/kota tempat lahir, tentukan
tanggal lahir dengan menggunakan pilihan tanggal (date picker), pilih
jenis kelamin pada combo jenis kelamin, apabila anak tersebut anak
kandung maka pilih status anak pada combo status anak (ada 3 pilihan:
Anak Kandung, Anak Tiri dan Anak Angkat) tentukan juga jenjang
pendidikan (apabila anak tersebut masih dalam pendidikan SD atau
belum sekolah sama sekali pilih belum lulus sekolah, apabila anak
tersebut sedang melanjutkan SMP maka pilih SD dan seterusnya), combo
pekerjaan untuk memilih pekerjaan anak (apa bila belum bekerja pilih
Pelajar, dan apa bila anak tersebut adalah PNS maka isikan NIP anak
tersebut pada kolom NIP), terakhir isikan posisi anak ke berapakah anak
tersebut, untuk menyimpan klik simpan. Untuk membatalkan proses
dapat dilakukan dengan klik tombol batal dan untuk menghapus data
anak dapat dilakukan dengan klik tombol hapus.

4. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Gambar 15. Menampilkan beberapa modul yang dapat digunakan dalam
rangka manajemen kinerja pegawai yang terintegrasi dengan sistem informasi
manajemen kepegawaian diantaranya yaitu untuk melakukan kontrak kerja,
realisasi pekerjaan, progress kerja, Tugas Tambahan, Penilaian Staf sampai
dengan proses untuk memperoleh data terkait prestasi kerja pegawai.
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Gambar 15. Menu SKP

Untuk lebih memudahkan pemahaman manajemen kinerja dengan aplikasi
siMANJA berikut ini adalah tabel standard operasional prosedur kegiatan SKP
ATASAN
NO

KEGIATAN

PEGAWAI
LANGSUNG

1

Kontrak pekerjaan
Setiap pegawai melakukan kontrak pekerjaan
melalui Form SKP dengan cara:
- membuat kontrak baru dengan atasan
langsungnya,
- menentukan jangka
pekerjaan tersebut,

waktu

kontrak

- menambahkan tugas atau kegiatan apa
saja yang akan dilaksanakan pada kurun
waktu tersebut dengan disertai target dan
kualitas pekerjaannya
2

Persetujuan Kontrak pekerjaan oleh atasan
langsung
Atasan langsung akan memvalidasi kontrak
yang telah dibuat oleh pegawai (bawahannya)
apabila sudah setuju maka Form SKP dapat di
cetak dan dapat melanjutkan ke proses
pekerjaan, apabila belum disetujui maka
kontrak harus diperbaiki dulu oleh pegawainya

in
no

out
yes
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NO
3

KEGIATAN

PEGAWAI

ATASAN
LANGSUNG

Proses realisasi pekerjaan
Setiap pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan
dimasukkan kedalam realisasi pekerjaan sesuai
dengan target terealisasi dan mutu atau kualitas
pekerjaan tersebut

4

Persetujuan Realisasi Pekerjaan
Atasan langsung memeriksa dan memberi penilaian
atas realisasi pekerjaan yang telah di masukkan oleh
bawahan (apabila hal ini tidak dilakukan oleh atasan
langsung, maka realisasi pekerjaan yang
dimasukkan oleh bawahan dianggap sudah betul)

5

Tugas Tambahan
Apabila dalam kurun waktu yang telah ditetapkan
pada kontrak ada kegiatan baru yang harus
dilaksanakan dan memiliki dasar hukum yang sah
(SK/Surat Tugas) maka kegiatan tersebut dapat
dimasukkan ke dalam Form Tugas Tambahan

6

Persetujuan Tugas Tambahan
Setiap Tugas Tambahan yang dilaksanakan harus
mendapatkan persetujuan dari atasan langsung.
Atasan langsung akan menceklis setiap tugas

no
in

tambahan yang dikerjakan oleh bawahan sebagai

yes

triger bahwa tugas tambahan tersebut disetujui dan
telah dikerjakan dengan baik
7

Penilaian Prilaku kerja
Penilaian perilaku kerja dilakukan oleh atasan
langsung/penilai

kepada

bawahannya

dapat

out

dilakukan secara bertahap maupun secara langsung
paka akhir periode dalam kurun waktu yang telah
ditentukan di awal kontrak
8

Progres Kerja
Fitur ini digunakan untuk mengetaui progres kerja
secara keseluruhan yang telah dilaksanakan dan
juga digunakan untuk mencetak Form Penilaian
Capaian Sasaran Kerja

9

Prestasi Kerja
Prestasi kerja baru dapat dilihat lengkap dan di
cetak setelah seluruh proses penilaian oleh atasan
langsungnya selesai dilaksanakan
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a. Kontrak Awal
Pertama kali yang harus dilakukan dalam manajemen kinerja yaitu
melakukan kontrak kerja dengan atasan langsung atau dalam hal ini pejabat
penilainya. Untuk melakukan kontrak kerja baru klik pada tombol Baru (1),
dengan sendirinya sistem akan mengisikan data pribadi PNS tersebut pada
kolom II. PNS yang dinilai (5), kemudian letakkan kursor pada kolom NIP I.
Pejabat Penilai (6) dan klik cari maka akan tampil form pencarian data
pegawai silahkan ketikkan kata kunci nama pegawai, apa bila sudah tampil
pilih data tersebut maka data akan dikirim secara langsung ke kolom I.
Pejabat Penilai. Langkah selanjutnya tentukan jangka waktu penilaian mulai
tanggal (9) sampai dengan tanggal (10) dan klik simpan maka data kontrak
awal masuk ke database kepegawaian.
Langkah selanjutnya adalah tentukan uraian tugas yang akan dikerjakan
pada periode penilaian tersebut dengan cara klik tambah (11), letakkan
kursor pada kolom Kegiatan Tugas Jabatan (17) dan tekan F1 maka akan
ditampilkan form tugas, silahkan dobel klik pada tugas yang relevan, maka
data akan dikirim ke kolom Kegiatan Tughas Jabatan (17), untuk jabatan
fungsional tertentu silahkan masukkan angka kredit (18) untuk butir
kegiatan Jabatan Fungsional tertentu, masukkan jumlah rencana output
kegiatan (19), mutu (21), waktu (22) dan biaya (24) untuk PA/KPA serta yang
tidak kalah pentingnya yaitu tentukan awal kegiatan / tugas tersebut
dilaksanakan (25), terakhir klik Simpan (3) maka data akan tersimpan pada
database.
Untuk mencetak SKP, klik tombol cetak maka data SKP akan di eksport ke
dalam bentuk Ms. Excel
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Gambar 16. Modul Sasaran Kinerja Pegawai

b. Realisasi Pekerjaan

Gambar 17. Modul Realisasi Pekerjaan (log book)

Setelah melakukan kontrak awal dengan Modul SKP tahapan selanjutnya
adalah merekam hasil pekerjaan tiap kegiatan yang telah selesai
dilaksanakan.
Untuk melakukan perekaman pekerjaan, klik tombol tambah (1), kemudian
pilih kegiatan tugas jabatan (9) dan ketikkan rincian kegiatan pada kolom
rincian kegiatan (10), masukan secara berurutan angka kredit (11) untuk JFT,
realisasi output/jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan (15), mutu
pekerjaan (13), biaya (17) untuk KPA/PA dan terakhir adalah kapan kegiatan
tersebut diselesaikan.
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Untuk kolom disetujui akan diisi oleh pejabat penilainya. Periksa kembali
isian anda, setelah yakin betul klik simpan (3).
Apabila terdapat kekeliruan pada isian anda dapat melakukan perbaikan
dengan cara pilih kegiatan yang akan diperbaiki dari tabel (20) kemudian
klik tombol ubah (2) lakukan perbaikan data dan klik simpan setelah data
tersebut sudah benar.
c. Progres Kerja
Untuk mengetahui perkembangan progress realisasi pekerjaan, gunakan
modul Progres kerja Gambar 10 memperlihatkan proses yang dilakukan
untuk menampilkan progress kerja pegawai dengan cara pilih periode (1)
penilaian pekerjaan, dan klik tombol tampilkan maka akan ditampilkan
prosentase tiap kegiatan yang telah dilaksanakan dan akan diketahui nilai
capaian SKP secara keseluruhan (5). Modul ini juga dilengkapi fasilitas
output penilaian capaian sasaran kerja dengan cara klik tombol cetak (4).

Gambar 18. Modul Progres Kerja

d. Tugas Tambahan
Apabila dalam periode penilaian terdapat kegiatan / tugas baru yang belum
tertuang pada kontrak awal, anda dapat menambahkan kegiatan tersebut
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melalui Modul Tugas Tambahan dengan catatan tugas tersebut di dasari
minimal Surat Tugas dari eselon II (menyesuaikan peraturan yang berlaku).

Gambar 19. Modul Tugas Tambahan

Untuk menambahkan tugas tambahan, klik tombol tambah (1) kemudian
pilih jenis tugas (9) / surat yang mendasari tugas tersebut, nama tugas
tambahan (10) dan tanggal kegiatan (11) tersebut selesai dilaksanakan,
periksa kembali isian anda, setelah yakin klik simpan (3).
Untuk memperbaiki tugas tambahan dapat dilakukan dengan cara pilih
tugas dari tabel (13) klik ubah silahkan melaukan perbaikan dan klik simpan
(3) maka data akan tersimpan atau klik batal (4) jika ingin membatalkan
perbaikan. Untuk menghapus tugas tambahan yang dirasa tidak perlu atau
tidak memiliki dasar kerja tertulis dapat dilakukan dengan cara memilih
kegiatan melalui tabel dan klik hapus (5).
5. Penilaian Kinerja
Untuk melakukan monitoring dan penilaian terhadap kinerja staf, klik pada
menu SKP  Penilaian Staf, maka akan ditampilkan seperti pada Gambar 12.
Langkah-langkah penilaian:


Pilih tahun SKP (tahun berjalan) pada combo box Tahun (1),



Klik Tombol Tampilkan (2),



Pada Tabel Penilaian Staf (3) ditampilkan seluruh data staf atau bawahan
yang telah melakukan kontrak kerja dengan penilai.
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Untuk keluar dari jendela penilaian staf klik panah  (5) pada sebelah kiri
atas
5
1

4

2

3

Gambar 20. Modul Penilaian Staf

a. Persetujuan Kontrak Kerja
Untuk melakukan persetujuan pengajuan kontrak (SKP) bawahan dapat
dilakukan dengan cara:
-

Pilih penilaian SKP (nomor 4 pada Gambar 20) pada combo box
penilaian,

-

Dobel klik nama yang akan diverifikasi maka akan ditampilkan jendela
persetujuan SKP (Gambar 21),

-

Klik tombol Tampilkan SKP (1) maka tabel kontrak kerja akan ditampilkan
secara rinci,

-

Secara berurutan pilih (dobel klik) kontrak yang akan di periksa untuk
mendapat persetujuan,

-

Klik tombol Ubah (2), periksa semua isian dari angka kredit sampai
dengan biaya sesuaikan apa bila tidak sesuai dengan harapan,

-

Ceklis verifikasi atasan (4) apa bila telah disetujui, kemudian klik tombol
simpan,

-

Untuk keluar dari jendela persetujuan kontrak kerja klik panah  (5)
pada sebelah kiri atas
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5

1
3

2

4

Gambar 21. Modul Penilaian Staf

b. Verifikasi Realisasi Pekerjaan
Verifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap
bawahannya dalam aplikasi ini bersifat optional, apabila dilakukan oleh
atasan langsugnya maka nilai yang di akui adalah nilai yang sudah
diverifikasi atasan langsungnya, apabila tidak dilakukan maka nilai yang
dimasukkan oleh pegawai (bawahan) secara otomatis diakui.
5

3
2

4
1

Gambar 22. Verifikasi Realisasi Pekerjaan

Cara penilaian adalah sebagai berikut:
-

Pilih Realisasi Pekerjaan (nomor 4 pada Gambar 20) pada combo box
penilaian,
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-

Dobel klik nama yang akan diverifikasi maka akan ditampilkan jendela
Verifikasi Realisasi Pekerjaan (Gambar 22),

-

Dobel klik pada pekerjaan yang akan diverifikasi pada tabel (1),

-

Klik tombol ubah (2),

-

Masukkan nilai yang disetujui berurut-urut dari mulai angka kredit yang
disetujui sampai dengan realisasi biaya yang disetujui,

-

Klik tombol simpan untuk menyimpan seluruh penilaian,

-

Lakukan untuk semua list pekerjaan yang ada pada tabel apabila
diperlukan,

-

Untuk keluar dari jendela verifikasi realisasi pekerjaan klik panah  (5)
pada sebelah kiri atas.

c. Persetujuan Tugas Tambahan
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Gambar 23. Persetujuan Tugas Tambahan

Persetujuan tugas tambahan boleh dilakukan pada akhir periode penilaian,
apabila tugas tambahan belum mendapat persetujuan dari atasan langsung,
maka tugas tambahan tersebut tidak akan diperhitungkan dalam Penilaian
Capaian Sasaran Kerja.
Persetujuan tugas tambahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
-

Pilih Tugas Tambahan (nomor 4 pada Gambar 20) pada combo box
penilaian,

-

Dobel klik nama yang akan diverifikasi maka akan ditampilkan jendela
Persetujuan Tugas Tambahan (Gambar 23),
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-

Dobel klik pada pekerjaan yang akan diverifikasi pada tabel (1),

-

Klik tombol ubah (2),

-

Ceklis (3) untuk menyetujui tugas tambahan,

-

Klik tombol simpan (4) untuk menyimpan persetujuan,

-

Lakukan untuk semua list tugas tambahan yang ada pada tabel untuk
menyetujui,

-

Untuk keluar dari jendela Persetujuan Tugas Tambahan klik panah  (5)
pada sebelah kiri atas.

d. Penilaian Perilaku Kerja
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Gambar 24. Penilaian Perilaku Kerja

Untuk pejabat struktural, terdapat 6 aspek yang dinilai yaitu Kepemimpinan,
Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin dan kerjasama;
sedangkan selain pejabat struktural dikurangi untuk aspek kepemimpinan
sehingga ada 5 aspek.
Cara penilaiannya adalah sebagai berikut:
-

Pilih Perilaku Kerja (nomor 4 pada Gambar 20) pada combo box
penilaian,

-

Dobel klik nama yang akan dinilai perilaku kerjanya maka akan
ditampilkan jendela Penilaian Perilaku Kerja (Gambar 24),

-

Dobel klik aspek yang akan dinilai pada tabel (1),
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-

Masukkan nilai yang merepresentasikan perilaku pegawai dari sisi aspek
tersebut pada kolom nilai (2), untuk lebih meyakinkan, lihat uraian
penilaiannya untuk nilai tersebut yang dimasukkan pada aspek tersebut
(3),

-

Klik simpan untuk menyimpan seluruh perubahan penilaian perilaku
kerja,

-

Klik tombol simpan (4) untuk menyimpan persetujuan,

-

Lakukan untuk semua list tugas tambahan yang ada pada tabel untuk
menyetujui,

-

Untuk keluar dari jendela Persetujuan Tugas Tambahan klik panah  (5)
pada sebelah kiri atas.

6. Cetak Dokumen SKP

Gambar 25. Form Prestasi Kerja

a. Pencetakan Form SKP
Untuk Form SKP baru dapat dicetak setelah sudah mendapat persetujuan
dari atasan langsungnya. Cara pencetakannya dari menu utama siMANJA
adalah sebagai berikut:
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-

klik SKP  pilih Sasaran Kinerja Pegawai,

-

Setelah tampil Form sasaran kinerja pegawai (Gambar 16) pilih periode
tahun yang akan dicetak,

-

Klik tombol tampilkan,

-

Setelah uraian tugas tampil pada tabel, klik tombol cetak maka akan
dicetak/di eksport dalam bentuk file excel.

b. Cetak Penilaian Capaian Kinerja
Penilaian capaian kinerja dapat di cetak setelah proses realisasi pekerjaan
selesai dimasukkan dalam siMANJA, proses pencetakkannya adalah
sebagai berikut:
-

klik SKP  pilih Progres Kerja,

-

Setelah tampil Form Progres Kerja (Gambar 18) pilih periode tahun yang
akan dicetak,

-

Klik tombol tampilkan,

-

Setelah uraian realisasi pekerjaan tampil pada tabel, klik tombol cetak
maka akan dicetak/di eksport dalam bentuk file excel.

c. Cetak Prestasi Kerja
Cetak prestasi kerja hanya bisa dilakukan setelah rangkaian SKP pada
periode tersebut selesai, proses pencetakkannya adalah sebagai berikut:
-

klik SKP  pilih Prestasi Kerja,

-

Setelah tampil Form Prestasi Kerja (Gambar 15) pilih periode tahun yang
akan dicetak,

-

Klik tombol cari pada kolom III Atasan Pejabat Penilai untuk menentukan
atasan pejabat penilai, dobel klik pada nama atasan pejabat penilai,

-

Klik simpan untuk menyimpan perubahan dan

-

Langkah terakhir klik tombol excel untuk mencetak prestasi kerja dalam
bentuk file excel.
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