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Petunjuk Penggunaan Aplikasi E-Smart
Berikut merupakan langkah-langkah untuk mengakses aplikasi E-Smart. Aplikasi
ini merupakan penilaian kinerja berbasis website yang dapat di akses secara online
melalui laman website http://smart.uin-malang.ac.id dengan menggunakan browser
pada computer atau perangkat mobile lain yang dapat terhubung ke internet.
A. Tampilan Antar Muka
Tampilan awal ketika membuka aplikasi E-Smart dapat dilihat pada gambar
dibawah ini.

Gambar diatas adalah tampilan awal ketika membuka aplikasi ini. Pada halaman
tersebut kita bisa melakukan login untuk bisa masuk kedalam dashboard aplikasi ini.

B. Login
Langkah pertama untuk bisa masuk kedalam aplikasi ini, kita harus login dengan
memasukkan NIP/NIPT dan password pada form yang sudah disediakan. Jika proses login
berhasil maka kita akan langsung diarahkan pada halaman dashboard.
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C. Dashboard (Halaman Utama)
Ketika sudah melakukan login maka kita akan diarahkan kehalaman dashboard.
Berikut tampilan halaman dashboard.

D. Perencanaan dan Input Aktifitas
Untuk merencanakan aktifitas selama satu bulan silahkan klik menu kinerja,
kemudian kita akan diarahkan pada halaman kinerja. Pada halaman ini kita dapat
merencanankan aktifitas selama satu bulan terhitung tanggal 1 – 10 setiap bulannya dan
melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan, dan juga dapat melaporkan aktivitas H-7 dari
hari ini. Berikut adalah tampilan awalnya.
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Untuk merencanakan Aktivitas/Kegiatan selama satu bulan, pilih tab perencanaan

Dan jika ingin merencanakan aktivitas/kegiatan centang kotak kecil disebelah
kanan pada masing-masing aktivitas/kegiatan, dan untuk menyimpannya klik tombol
simpan dan setelah tombol simpan diklik maka perencanaan telah berhasil disimpan dan
akan diarahkan ke tab kinerja
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Untuk melaporkan Aktivitas/kegiatan harian, dapat memilih tab kinerja

Pastikan tanggal aktif sesuai dengan tanggal aktifitas itu dikerjakan, untuk aktifitas
yang bisa diinputkan adalah H-7 dari hari tersebut. Untuk menginputkan aktifitas yang
bukan pada hari tersebut silahkan pilih tanggal dan klik tombol cari. Adapun kolom yang
diisi adalah kolom kuantitas (wajib), upload (wajib, maks 1.5 MB, [ jenis file : foto,
dokumen, pdf, archive]) dan keterangan (jika diperlukan), setelah diisi silahkan klik
tombol simpan.
Sebagai catatan untuk aktifitas yang satuannya laporan, maka diinputkan setelah
laporannya selesai dikerjakan. Dan untuk kegiatan yang klausulnya berbunyi
merencanakan operasional/kegiatan, maka kuantitasnya diisi satu (1) pada setiap
bulannya. Sedangkan aktifitas yang satuannya dokumen, kuantitasnya diisi satu(1) bukan
dari banyak halaman pada dokumen tersebut.
Apabila ada kesalahan dalam penginputan aktifitas dan ingin menghapus aktifitas
tersebut, cukup isikan angka nol (0) pada kuantitas aktifitasnya dan klik tombol simpan.
Dan apabila ingin menghapus perencanaan yang telah direncanakan klik tombol hapus
pada setiap aktifitasnya, maka perencanaannya akan terhapus berikut dengan aktifitas
yang pernah diinputkan pada perencanaan tersebut.
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E. Performance
Tambah performance merupakan aktifitas diluar tusi/jobdes, untuk menambahkan
performance klik menu kinerja, kemudian pilih tambah performance di bawah tri darma. Sebagai
catatan performance ini tidak perlu direncanakan, tetapi langsung dilaporkan ketika
mendapatkan SK atau setelah aktifitas performance dilakukan beserta buktinya.

Untuk melaporkan performance silahkan centang kotak disebelah kanan pada tab tambah
performance, kemudian klik tombol simpan. Setelah itu kita akan dibawa ke tab kinerja
(disamping tambah performance), kemudian isi kuantitas, upload file bukti, isi keterangan (bila
perlu) dan klik tombol simpan. Untuk aktifitas yang satuannya OB (Orang per Bulan) maka
penginputan kuantitasnya 1 pada setiap bulannya selama aktifitas itu dilaksanakan. Untuk
aktifitas yang satuannya Kegiatan/semester/Oter (Orang per Terbit) maka pelaporannya satu kali
setelah aktifitas itu dilaksanakan.
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F. Rekapitulasi
Untuk melihat status aktifitas/kegiatan kita, klik menu Rekapitulasi di sebelah kiri,
maka kita akan diarahkan kehalaman rekapitulasi aktifitas kita selama satu bulan

G. Verifikasi Perencanaan, Kinerja dan Performance
Verifikasi merupakan tugas khusus atasan atau jabatan yang mempunyai bawahan, untuk
jabatan yang tidak mempunyai bawahan maka tidak akan ada menu verifikasi. Untuk masuk
kehalaman verifikasi silahkan klik menu verifikasi yang berada disamping kiri. Pada halaman ini
akan muncul daftar nama bawahan beserta keterangan perencanaan, kinerja/tusi dan
performance yang telah diinputkan oleh bawahan. Disamping kanan masing-masing
perencanaan, kinerja/tusi dan performance terdapat angka yang menunjukkan kuantitias pada
masing-masing kolom.
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Untuk memverifikasi perencanaan, silahkan klik perencanaan belum terverifikasi dibawah
nama bawahan, maka kita akan diarahkan ke halaman verifikasi perencanaan. Centang kotak
disebelah kanan pada masing-masing perencanaan kemudian klik tombol terima untuk menerima
perencanaan dan klik tombol tolak untuk menolak perencanaan bawahan

Untuk memverifikasi kinerja/tusi dan performance, silahkan klik Tusi belum terverifikasi
/ Performance belum terverifikasi dibawah nama bawahan, maka kita akan diarahkan ke halaman
verifikasi

tusi/performance.

Centang

kotak

disebelah

kanan

pada

masing-masing

tusi/performance kemudian klik tombol terima untuk menerima perencanaan dan klik tombol
tolak untuk menolak perencanaan bawahan. Untuk melihat file yang telah di upload silahkan klik
nama file yang ada dikolom file.

H. Keperilakuan
Keperilakuan merupakan tugas khusus atasan atau jabatan yang mempunyai bawahan,
untuk jabatan yang tidak mempunyai bawahan maka tidak akan ada menu keperilakuan. Untuk
masuk kehalaman keperilakuan silahkan klik menu keperilakuan yang berada disamping kiri. Pada
halaman ini akan muncul daftar nama bawahan yang harus dinilai keperilakuannya. Keperilakuan
ini diisi oleh atasan satu bulan satu kali. Berikut tampilan halaman keperilakuan.
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Untuk memberikan penilaian keprilakuan kepada bawahan silahkan klik tombol Nilai
Keperilakuan dibawah masing-masing nama bawahan. Maka akan muncul pertanyaan yang harus
kita isi. Adapun skala penilaiannya antara 1 - 4, semakin besar maka nilainya semakin baik.
Silahkan pilih nilai 1 - 4 pada masing-masing pertanyaan.

Jika sudah diisi semua lalu tekan tombol simpan

untuk menyimpan nilai

yang sudah diisi.
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