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Pilih Aplikasi PKP 

 

Isikan NIP tanpa spasi 

ASN ex : 19751************* 

Non ASN ex : 36KMHB-HNR********* 
 

Isikan password huruf :  

abcd 
 

Pilih login 

Panduan Pengisian aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai 
 
 
 

A. Menu Utama 

 
1. Masukkan alamat https://eplanning.pip-semarang.ac.id/ 

 

 
2. Menu Login 

 

https://eplanning.pip-semarang.ac.id/
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Pilih Unsur P1 
 

Pilih Profil untuk mengupdate data pegawai 

untuk mengisi data dll (diisi di awal atau ada perubahan) 

untuk mengisi aktifitas harian berdasarkan target 

kinerja (diisi setiap hari) 

untuk mengisi penilaian perilaku (diisi setiap bulan) 

untuk mencetak target dan hasil kinerja 

Cek data pribadi Anda, jika ada yang 
belum sesuai silahkan diubah sendiri. 

khusus Rekening dan NPWP untuk saat ini 

belum perlu utntuk diisi hingga ada 

pemberitahuan lebih lanjut 

Setelah selesai mengupdate, 
silahkan pilih tombol simpan, 

maka data profile Anda sudah 

teruodate dan tersimpan 

3. Menu Pengisian Target Kinerja 

 

 
 
 
 

B. Sub Menu 

1. Profile Pegawai 
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a 

b 

2. Target Kinerja 

 
a. 

 
b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Penjelasan : 

b 1 : Pilihlah jenis tugas (Tugas Pokok, Tugas Tambahan, Kreativitas) 

Tugas Pokok : isikan tugas pokok Anda sesuai dengan Jabatan dan urusan jabatan (hasilnya akan 

tercatat seperti contoh dibawah ini) 

Silahkan update data untuk Pejabat Penilai dan Atasan Pendamping melaluli menu Ubah (lihat 
referensi A1 dibawah tutorial ini) 

Silahkan pilih menu tambahbu1ntuk mengisi target pekerjaan Anda untuk waktu selama 1 Tahun. 
b 2 

b 3 

b 4 

b 5 

b 6 
 

b 7 

b 8 
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b 2 : field untuk mengisi beban kerja (harian, Mingguan/Bulanan, Tahunan) 

b 3 : field untuk mengisi tugas Anda 

Untuk mengisi Tugas gunakan awalan kata kerja pasif ter- , 

contoh : terdistribusinya, terlaksananya, terdokumentasinya, dst. 

Sedangkan untuk mengisi Jurnal Harian gunakan awalan kata kerja aktif me-, 

contoh : mendistribusikan, melaksanakan, mendokumentasikan, dst. 

 
b 4 : field untuk mengisi volume tugas pokok selama 1 Tahun. Untuk tugas tambahan dan kreativitas 

tidak perlu diisi 

b 5 : field untuk mengisi satuan keluaran tugas 

b 6 : field untuk mengisi mutu keluaran tugas 

b 7 : field untuk mengisi waktu keluaran tugas dalam 1 tahun 

b 8 : field untuk mengisi biaya (untuk saat ini tidak perlu diisi) 

Tools untuk mengedit tugas pokok/ Tugas Tambahan/Kreativitas 

Tools untuk 

Tools untuk mengisi rencana 

kerja:dalam setahun 

1. Hanya diisi untuk Tugas 

Pokok 

2. berisi penjabaran dari 

kuantitas output untuk 1 

tahun 
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Tools mengisi jurnal 

harian. Sesuaikan 

aktivitas harian bisa 

mendukung tugas 

pokok atau tambahan 

yang mana. 

Pilih tools “Kembali” 
untuk kembali ke 

layar pengisian Jurnal 

harina 

Pilih tools “Tambah” 
untuk mengisi 

aktivitas harian Anda 

Upload dokumen atau bukti 
aktifitas Anda disini (SPT, SK, 

screenshoot via HP/laptop, 

foto kegiatan dll) 

3. Jurnal Harian 

Isikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas Anda setiap hari 
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4. Penilaian Perilaku 

Isikan besaran nilai “penilaian perilaku” setelah mendapatkan/memperoleh penilaian dari Atasan 

Masing-masing. 

 
 
5. Monitoring Capaian 

Submenu ini akan menampilkan hasil aktivitas Anda dari mulai Target Awal hingga Sisa Target 

dalam kurun waktu 1 tahun kedepan. 
 

Isikan nilai pada fields 

tersebut 
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Untuk ASN : LKHP Bulanan, Penilaian Perilaku, Capaian Kerja 

Untuk Non-ASN : LKHP Harian 

Tools untuk mencetak 

Hasil Kerja atau 

Capaian Kinerja. 

Dilaporkan setiap 

bulan, dan dicetak 

awal bulan berikutnya 

Tools untuk mencetak 

Rencana Kerja atau 

Target Kinerja dalam 

1 Tahun (cukup di 

cetak 1 kali pada 

masa awal jabatan) 

6. Laporan Capaian 
 


