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KATA PENGANTAR 

 

Pengisian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada Aplikasi SKP Online bertujuan 

untuk memantau dan mengevaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Aplikasi SKP Online 

merupakan sistem penilaian dan evaluasi kinerja berbasis web yang dapat diakses 

kapan dan di mana pun pegawai berada dan dapat membantu ASN dalam proses 

penilaian dan evaluasi kinerja mereka. 

Masih banyak ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 

yang belum mengetahui tata cara penggunaan Aplikasi SKP Online. Atas dasar 

tersebut, Buku Panduan Penggunaan Aplikasi SKP Online ini dibuat untuk 

membantu pegawai dalam mengisi uraian tugas (kegiatan), menentukan target, 

melaporkan realisasi kegiatan, dan melakukan pemberian nilai secara Online.  

Secara umum, buku panduan ini menjelaskan tentang fitur-fitur pada Aplikasi SKP 

Online dan langkah-langkah penerapannya.  

Apabila masih terdapat hal-hal yang belum jelas terkait penggunaan Aplikasi 

SKP Online, silakan konsultasi ke Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.  

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku panduan ini 

diucapkan banyak terima kasih.  

 

Banjarbaru, 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
 
 
 

SULKAN, S.H., M.M. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19650801 199503 1 002  
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BAGIAN I 

MEMULAI APLIKASI 

 

1. Masuk ke laman web: https://skp.kalselprov.go.id/ 

 
 

dan akan keluar tampilan halaman sebagai berikut: 

 

 
 

a. Silakan login pada kolom yang telah disediakan dengan menggunakan akun 

SIMPEG masing-masing yang terdiri dari E-Mail dan Password. 

 

 
 

Catatan: Login ke Aplikasi SKP Online menggunakan Akun SIMPEG, 

dengan kata lain, Akun SIMPEG Anda merupakan Akun SKP Online Anda. 
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BAGIAN II 

MEMASUKKAN DATA PEGAWAI 

 

Setelah login berhasil, maka aplikasi akan menampilkan Halaman Utama 

sebagai berikut: 

 

 
 

Pada Menu, klik “Data Pegawai” untuk memasukkan data Anda, Pejabat Penilai 

Anda dan Atasan Pejabat Penilai Anda. 

 

 
 

Kemudian akan tampil halaman berikut: 
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Jika terdapat data yang tidak sesuai dengan kondisi riil Anda, silakan lakukan 

pembaruan/perbaikan data melalui Aplikasi SIMPEG sekaligus mengunggah 

dokumen pendukungnya. Pembaruan/perbaikan data tersebut harus 

diverifikasi oleh Admin SIMPEG unit kerja agar berdampak pada data di Aplikasi 

SKP Online. 

 

 
 

Demikian juga dengan data Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai, jika data 

yang terlihat tidak sesuai dengan kondisi riil mereka, silakan berkoordinasi atau 

mengingatkan mereka untuk memperbarui/memperbaiki data melalui akun 

SIMPEG masing-masing. 
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BAGIAN III 

PENGAJUAN RENCANA SASARAN KERJA 

 

1. Pada Menu, klik “SKP & Perilaku Kerja” dan dilanjutkan dengan klik “Rencana 

Uraian Tugas” sebagaimana pada gambar berikut: 

 

 
 

Maka akan tampil Halaman Daftar Kegiatan sebagai berikut: 

 

 
 

2. Klik Tombol “Tambah Uraian Tugas” untuk menambahkan atau membuat 

kegiatan baru sekaligus memasukkan informasi target kuantitas, waktu, 

angka kredit, dan biaya untuk 1 (satu) tahun. 
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Setelah pengisian dilakukan: 

- klik Tombol “Simpan & Keluar” untuk melakukan penyimpanan data target 

kegiatan yang telah dimasukkan sekaligus kembali ke halaman Daftar 

Kegiatan. 

- klik Tombol “Reset” jika ingin menghapus isian dan melakukan pengisian 

ulang, atau  

- klik Tombol “Keluar” jika ingin kembali ke Halaman Daftar Kegiatan tanpa 

melakukan penyimpanan data target kegiatan. 

 

Jika data target kegiatan telah disimpan, maka kegiatan tersebut akan terlihat 

di Halaman Daftar Kegiatan. 

 

 
 

3. Selanjutnya Klik Tombol “+” untuk menetapkan bulan realisasi kegiatan 

beserta target kuantitas, angka kredit, dan biaya di bulan tersebut. 

Pilih dengan Tahun pelaksanaan  

kegiatan 

Diisi dengan nama kegiatan 

Diisi dengan target kuantitas dalam 

1 tahun 

Diisi dengan satuan target kuantitas 

(hindari “orang”, “kali”, atau  

“kegiatan”) 

Diisi dengan target angka kredit dalam 

1 tahun (jika kegiatan memiliki AK) 

Diisi dengan target biaya yang 

diperlukan (jika kegiatan memiliki 

anggaran) 
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Setelah pengisian dilakukan: 

- Klik Tombol “Simpan” untuk melakukan penyimpanan data target 

kegiatan pada bulan yang dipilih, atau 

- Klik Tombol “Keluar” jika ingin keluar dari halaman pengisian tanpa 

melakukan penyimpanan data target pada bulan yang dipilih. 

 

Catatan: Jika masih ingin menambahkan bulan realisasi, klik lagi Tombol “+” 

yang dilanjutkan dengan memilih bulan rencana realisasi serta memasukkan 

target kuantitas, angka kredit, dan biaya pada bulan tersebut. 

 

Contoh informasi kegiatan pada Halaman Daftar Kegiatan: 

 
 

           

 

 

 

 

Pilih bulan rencana pelaksanaan 

kegiatan 

Diisi target kuantitas yang akan 

direalisasikan di bulan yang dipilih 

Diisi target angka kredit yang akan 

direalisasikan di bulan yang dipilih 

Diisi target biaya yang akan 

direalisasikan di bulan yang dipilih 

Banyaknya bulan untuk merealisasikan kegiatan  
 

Target kuantitas dalam 1 tahun 
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Klik angka pada Kolom Waktu (Bulan) untuk melihat Detail Bulanan SKP yang 

merupakan bulan rencana realisasi seperti ini (contoh): 

 
 

Jika ada bulan rencana realisasi yang hendak dibatalkan, klik Tombol “Tempat 

Sampah” pada baris bulan rencana realisasi. 

 

Catatan:  

 Pastikan jumlah target bulanan sama dengan target dalam 1 (satu) tahun 

baik untuk target kuantitas, angka kredit, maupun biaya. 

 Pastikan seluruh bulan memiliki rencana kegiatan untuk direalisasikan 

agar Anda tidak memiliki waktu (bulan) tanpa kegiatan yang dapat 

berdampak pada pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP). 

 

- Klik Tombol “Kaca Pembesar” di kanan paling ujung untuk melihat detail 

target kegiatan. 

 

Contoh: 

 
 

- Klik Tombol “Pensil” jika ingin melakukan perbaikan (edit) target kuantitas, 

angka kredit, dan biaya untuk 1 tahun. 

 

- Klik Tombol “Tempat Sampah” untuk menghapus atau membatalkan 

kegiatan. 

 

 
 

    Klik ini 
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Catatan: Klik Tombol “Tambah Uraian Tugas” lagi untuk menambahkan atau 

membuat kegiatan baru sekaligus memasukkan informasi target kuantitas, 

waktu, angka kredit, dan biaya untuk kegiatan tersebut. 

 

Bagaimana jika kita ingin mengubah/ mengganti bulan rencana realisasi? 

 Lihat BAGIAN IX 

 

4. Jika kegiatan-kegiatan telah ditambahkan maka langkah selanjutnya adalah 

mengajukan kegiatan-kegiatan tersebut ke pejabat penilai (atasan langsung) 

untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaannya. 

 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

- beri tanda centang pada kotak di sebelah kiri kegiatan yang diusulkan. 

 
        Klik ini     Tanda status bahwa kegiatan belum diajukan 

 

Tanda pada Kolom Status akan berubah bergantung pada status 

persetujuan kegiatan sebagaimana informasi berikut yang dapat dilihat 

di bagian bawah halaman Daftar Kegiatan. 

 
 

- kemudian klik Tombol “Pengajuan Uraian Tugas”, maka tanda status akan 

berubah menjadi gambar “jam pasir”. 

 
 

Peringatan: Kegiatan yang telah diajukan tidak dapat lagi diedit atau dihapus. 

Mohon telitilah terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan. 

 

- Jika kegiatan telah disetujui pejabat penilai, maka tanda status akan 

berubah menjadi “tanda centang”, dan jika kegiatan ditolak, maka tanda 

status akan berubah menjadi “tanda silang”. 

 

Bagaimana jika kita ingin memperbaiki/membatalkan kegiatan yang terlanjur 

diajukan dan bahkan disetujui oleh Pejabat Penilai? 

 Lihat BAGIAN IX 
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BAGIAN IV 

MEMBERIKAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA 

(BAGI PEJABAT PENILAI) 

 

Rencana Kegiatan yang telah diajukan akan terlihat di akun SKP Online Pejabat 

Penilai. 

 

Adapun langkah-langkah pemberian persetujuan/penolakan rencana kegiatan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Pada Menu, klik “Penilaian Staf” dan dilanjutkan klik “Persetujuan Rencana”. 

 

 
 

Aplikasi akan menampilkan halaman sebagai berikut: 
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2. Klik Tombol “Kaca Pembesar” di sebelah kanan data PNS yang mengajukan 

persetujuan kegiatan untuk melihat dan mempelajari detail rencana 

kegiatan PNS tersebut. 

 

 
 

3. Jika sudah melihat dan mempelajari, klik Tombol “Kembali ke Pengajuan 

Rencana”. 

 

4. Klik Tombol “Centang” untuk menyetujui rencana kegiatan atau klik Tombol 

“Tanda Silang” untuk menolak rencana kegiatan. 

 
 

Peringatan: Kegiatan yang telah disetujui/ditolak tidak dapat lagi diedit atau 

dibatalkan. Mohon telitilah terlebih dahulu sebelum melakukan 

persetujuan/penolakan. 

 

Bagaimana jika terlanjur memberikan persetujuan/penolakan kegiatan 

namun ingin meralat keputusan tersebut?  

 Lihat BAGIAN IX 

 

 

  

Klik di sini untuk melihat detail kegiatan 

Klik di sini untuk menyetujui kegiatan 

Klik di sini untuk menolak kegiatan 
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BAGIAN V 

PENGAJUAN ADENDUM 

(PERUBAHAN TARGET SASARAN KERJA) 

 

Pengajuan adendum dilakukan jika ingin melakukan pengajuan perubahan 

target kuantitas, angka kredit, ataupun biaya. Perubahan target tersebut 

biasanya disebabkan adanya mutasi jabatan, kenaikan pangkat, 

promosi/demosi, perubahan anggaran, dan sebagainya. 

 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Pada Menu, klik “SKP & Perilaku Kerja” dan dilanjutkan dengan klik 

“Pengajuan Adendum”, maka aplikasi akan menampilkan daftar kegiatan. 

 

 
 

2. Tentukan kegiatan yang mengalami perubahan rencana target (kuantitas, 

angka kredit, dan/atau biaya). 

 

Misalkan kegiatan yang diajukan untuk adendum memiliki target 1 buku 

pada bulan “Desember” sebagai bulan rencana realisasi dengan rencana 

realisasi biaya Rp. 2.400.000,00. 
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Contoh: 

 

 
 

Klik angka bulan pada kolom Waktu (Bulan) untuk melihat dan memastikan 

bulan rencana realisasi kegiatan yang mengalami perubahan target (dalam 

hal ini: Desember). 

 

 
 

Misalkan karena adanya perubahan anggaran pada APBD Perubahan, maka 

terdapat perubahan target dari 1 buku menjadi 2 buku dan perubahan 

rencana realisasi biaya dari Rp. 2.400.000,00 menjadi Rp. 6.000.000,00. 

 

3. Klik tanda “x” di kanan atas kotak dialog untuk kembali ke daftar kegiatan. 

 

4. Klik Tombol “Kaca Pembesar” di sebelah kanan kegiatan yang mengalami 

perubahan target, sehingga aplikasi akan menampilkan sebagai berikut: 

 

 
 

5. Klik Tombol “Tambah” pada rencana bulan realisasi, sehingga muncul kotak 

dialog berikut: 
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6. Klik Tombol “Simpan” jika sudah mengisi target baru, maka pada halaman 

Detail Adendum Uraian Tugas akan terlihat angka 2 pada kolom Adendum 

Kuantitas dan Rp. 6.000.000 pada kolom Adendum Biaya. 

 
 

7. Setelah mengisi data perubahan (target baru), informasikan ke Pejabat 

Penilai untuk proses persetujuan/penolakan usulan adendum. 

 

Peringatan: Kegiatan yang telah diajukan untuk adendum tidak dapat lagi 

diperbaiki (edit) atau dihapus. Mohon telitilah terlebih dahulu sebelum 

melakukan pengajuan. 

Diisi dengan: 2 

Diisi dengan: buku 

Diisi dengan: 0 

Diisi dengan: 6000000  

(tanpa titik desimal 

Diisi dengan keterangan alasan adendum (tidak wajib) 
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BAGIAN VI 

MEMBERIKAN PERSETUJUAN ADENDUM 

(BAGI PEJABAT PENILAI) 

 

Usulan Adendum Rencana Kegiatan yang telah diajukan akan terlihat di akun 

SKP Online Pejabat Penilai. 

 

Adapun langkah-langkah pemberian persetujuan usulan adendum tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Pada Menu, klik “Penilaian Staf” dan dilanjutkan dengan klik “Persetujuan 

Adendum”. 

 

 
 

Maka akan tampil halaman yang berisi daftar PNS yang mengajukan 

adendum. 
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2. Klik Tombol “Kaca Pembesar” di sebelah kanan data PNS untuk melihat dan 

mempelajari detail usulan adendum dari PNS tersebut. 

 

 
 

PNS tersebut mengusulkan perubahan target kuantitas dari 1 menjadi 2 dan 

perubahan target biaya dari Rp. 2.400.000,00 menjadi Rp. 6.000.000,00 

untuk Bulan Desember. 

 

3. Klik Tombol “Centang” jika setuju terhadap perubahan usulan target 

tersebut, atau abaikan jika tidak setuju. 

 

Peringatan: Usulan adendum yang telah disetujui tidak dapat lagi diralat atau 

dibatalkan. Mohon telitilah terlebih dahulu sebelum melakukan persetujuan. 
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BAGIAN VII 

PELAPORAN REALISASI SASARAN KERJA 

 

Setiap awal bulan, setiap PNS wajib melakukan pelaporan realisasi bulanan 

terhadap kegiatan yang telah mendapat persetujuan Pejabat Penilai baik melalui 

penambahan kegiatan ataupun pengajuan adendum. 

 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

 

1. Pada Menu, klik “SKP & Perilaku Kerja” dan dilanjutkan dengan klik “Realisasi 

Uraian Tugas”. 

 

 
 

Maka akan muncul halaman sebagai berikut: 

 
 

2. Pada “Pilih Bulan Realisasi”, pilih nama bulan yang akan dilaporkan realisasi 

kegiatannya, dan pada “Pilih Periode Tahun Realisasi”, pilih tahun kegiatan 

tersebut dilaksanakan dilanjutkan dengan klik Tombol “Filter”. 
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Contoh: 

 
 

3. Klik Tombol “Tambah” pada kegiatan yang ingin dilaporkan realisasinya 

sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut: 

 

 
 

Kolom di sebelah kiri memuat target kuantitas, angka kredit, dan biaya yang 

telah direncanakan dan berfungsi sebagai pengingat. 

 

4. Masukkan angka realisasi kuantitas, angka kredit, dan biaya pada kolom di 

sebelah kanan.  

 

5. Pada bagian “Nilai Yang Di Usulkan”, isilah dengan nilai kualitas atau nilai yang 

menurut Anda layak untuk diberikan/disetujui Pejabat Penilai berdasarkan 

kualitas hasil kerja Anda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2011 tentang Sasaran Kerja Pegawai, rentang nilai kualitas yang dapat diisi 

adalah 0 s.d. 100. 
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6. Klik Tombol “Simpan” jika seluruh kolom telah diisi dengan benar. 

 

 
 

7. Informasikan ke Pejabat Penilai bahwa realisasi kegiatan telah dilaporkan. 

 

Catatan: Selama Pejabat Penilai belum memberikan nilai terhadap kualitas 

realisasi kegiatan, Anda masih dapat melakukan perbaikan (edit) angka 

realisasi dengan klik Tombol “Tambah”. 

 

8. Apabila Pejabat Penilai telah memberikan penilaian, maka Tombol “+” akan 

berubah menjadi Tanda “Centang”. 

 

Peringatan: Apabila Pejabat Penilai telah memberikan penilaian terhadap 

kualitas realisasi kegiatan Anda, maka nilai tersebut bersifat final dan tidak 

dapat dilakukan perbaikan/perubahan nilai. 
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BAGIAN VIII 

PENILAIAN REALISASI SASARAN KERJA 

(BAGI PEJABAT PENILAI) 

 

Laporan Realisasi Kegiatan yang telah diisi akan terlihat di akun SKP Online Pejabat 

Penilai. 

 

Adapun langkah-langkah pemberian nilai SKP adalah sebagai berikut: 

 

1. Pada Menu, klik “Penilaian Staf” dan dilanjutkan dengan klik “Penilaian 

Realisasi”. 

 

 
 

Maka akan tampil halaman sebagai berikut: 

 
 

2. Pada “Pilih Bulan Realisasi”, pilih nama bulan untuk melihat laporan realisasi 

kegiatan PNS, dan pada “Pilih Periode Tahun Realisasi”, pilih tahun kegiatan 

tersebut dilaksanakan dilanjutkan dengan klik Tombol “Filter”. 
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Contoh: 

 
 

3. Klik Tombol “Penilaian” untuk melihat laporan realisasi kegiatan PNS sehingga 

muncul kotak dialog berikut: 

 

Contoh: 

 
 

4. Perhatikan realisasi kuantitas, angka kredit, dan biaya berdasarkan target 

masing-masing dan berilah nilai berdasarkan kualitas hasil kerja PNS pada 

kolom “Nilai Atasan”.  

Anda dapat memberi nilai yang berbeda dengan yang diajukan oleh PNS karena 

nilai yang Anda berikan adalah nilai yang menurut Anda layak berdasarkan 

kualitas realisasi kegiatan PNS tersebut. 

 

5. Klik Tombol “Simpan” jika telah memberikan penilaian. 

 

Peringatan:  

1. Nilai yang Anda berikan berpengaruh terhadap besaran Tunjangan 

Tambahan Penghasilan PNS tersebut.  

2. Apabila Tombol “Simpan” telah di-klik, maka nilai yang diberikan tidak 

dapat lagi diralat/diperbaiki. Mohon agar diteliti terlebih dahulu sebelum 

klik Tombol “Simpan”. 
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Contoh: 

 
 

Kolom Status akan menampilkan “Sudah Proses” yang menandakan PNS 

tersebut telah diberikan penilaian SKP terhadap kualitas kerjanya. 

 

Apabila Kolom Status masih menampilkan “Belum Diproses” sementara Anda 

telah memberikan penilaian, silakan refresh/reload halaman web. 
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BAGIAN IX 

KENDALA/PERMASALAHAN YANG SERING MUNCUL 

 

 

1. Tidak Dapat Login ke Aplikasi SKP Online 

a. Jika Lupa Password: 

 

 Klik “Saya Lupa Password” pada kotak dialog Login. 

 
 

dan akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

 
 

Masukkan alamat E-Mail Anda dan klik Tombol “Kirim Password” dan 

aplikasi akan menyampaikan Password baru ke alamat E-Mail tersebut.  

 

Silakan cek E-Mail Anda tersebut secara berkala. Jika Password belum juga 

diperoleh, silakan hubungi Admin SIMPEG Provinsi Kalimantan Selatan di 

BKD Provinsi Kalimantan Selatan. 
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b. Jika Lupa E-Mail atau Lupa E-Mail dan Password: 

Silakan hubungi Admin SIMPEG Provinsi Kalimantan Selatan di BKD Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

 

c. Jika tidak memiliki akun SIMPEG/SKP Online: 

Silakan masuk ke website SIMPEG di: https://simpeg.kalselprov.go.id/ 

sehingga muncul tampilan sebagai berikut: 

 
Klik Tombol “Registrasi SIMPEG ASN” (kotak berwarna merah) sehingga 

muncul daftar isian sebagai berikut: 
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Silakan isi data yang diminta dan pastikan Anda mengingat/mencatat 

alamat E-Mail dan Password yang diisi/didaftarkan di atas, setelah itu Klik 

Tombol “Registrasi”.  

 

Admin SIMPEG Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan verifikasi data 

dan akan menyampaikan informasi akun ke alamat E-Mail yang didaftarkan 

di atas setelah data yang diisi dinyatakan valid/sah. 

 

 

2. Mengganti Rencana Bulan Realisasi Kegiatan sebelum Diajukan ke Pejabat 

Penilai 

 

Contoh Kasus: 

Jika semula kita telah menetapkan Bulan Maret untuk merealisasikan kegiatan 

dan ingin mengubah ke Bulan April, maka tahapan yang harus dilakukan adalah: 

 

- Pada Halaman Daftar Kegiatan, klik angka pada kolom Waktu (Bulan) 

kegiatan. 

 

 
      Klik ini  

 

- Pada kotak dialog Detail Bulanan SKP, hapus Bulan Maret dari daftar. 

 

 
 

 

 

- klik Tombol “+” di sebelah kanan kegiatan. 

           Klik ini 

 

 
 

- pilih “April” sebagai bulan rencana realisasi dan masukkan target kuantitas 

serta angka kredit dan biaya (jika ada) dilanjutkan dengan klik “Simpan”. 

Klik ini dan dilanjutkan dengan tekan “OK” untuk mengonfirmasi 
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3. Terdapat 2 atau Lebih Rencana Kegiatan yang Sama setelah Kegiatan 

Diajukan/Disetujui Pejabat Penilai 

- Lakukan “Pengajuan Adendum” pada duplikat rencana kegiatan. 

- Isi target baru untuk kuantitas, angka kredit, dan biaya dengan 0 (nol). 

- Informasikan ke Pejabat Penilai untuk minta persetujuan. 

 

 

4. Membatalkan Kegiatan setelah Diajukan ke Pejabat Penilai (Namun Belum 

Mendapat Persetujuan) 

- Koordinasi dengan Pejabat Penilai untuk menolak kegiatan tersebut. 

 

 

5. Mengganti Kegiatan setelah Diajukan ke Pejabat Penilai (Namun Belum 

Mendapat Persetujuan) 

- Koordinasi dengan Pejabat Penilai untuk menolak kegiatan tersebut. 

- Lakukan “Tambah Uraian Tugas” untuk membuat kegiatan yang baru. 

- Ajukan kegiatan baru tersebut ke Pejabat Penilai untuk mendapat 

persetujuan. 

 

 

Pilih “April” 

Isi target kuantitas, angka, kredit, 

dan biaya 
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6. Mengganti Bulan Rencana Realisasi Kegiatan setelah Diajukan ke Pejabat 

Penilai (Namun Belum Mendapat Persetujuan) 

- Koordinasi dengan Pejabat Penilai untuk menolak kegiatan tersebut. 

- Lakukan “Tambah Uraian Tugas” untuk membuat kegiatan yang sama 

(namun dengan detail bulan yang berbeda). 

- Ajukan kegiatan tersebut ke Pejabat Penilai untuk mendapat persetujuan. 
 
 

7. Meralat Keputusan Persetujuan Rencana Kegiatan (bagi Pejabat Penilai) 

o Sampaikan ke PNS yang bersangkutan untuk melakukan “Pengajuan 

Adendum” dan mengubah target kuantitas, angka kredit, dan biaya menjadi 

0 (nol) atau mengisi target baru untuk kuantitas, angka kredit, dan biaya 

dengan angka 0 (nol). 

o Lakukan “Persetujuan Adendum”. 
 
 

8. Meralat Keputusan Penolakan Rencana Kegiatan (bagi Pejabat Penilai) 

o Sampaikan ke PNS yang bersangkutan untuk melakukan “Tambah Uraian 

Tugas” untuk membuat dan mengajukan rencana kegiatan yang sama (yang 

telah ditolak sebelumnya).  

o Lakukan “Persetujuan Rencana Uraian Tugas”. 
 
 

9. Mengganti Rencana Bulan Realisasi Kegiatan setelah Mendapat Persetujuan 

Pejabat Penilai 

o Lakukan “Pengajuan Adendum” pada kegiatan terkait. 

o Pada bulan rencana realisasi semula, isi target baru untuk kuantitas, angka 

kredit, dan biaya dengan angka 0 (nol). 

o Lakukan “Tambah Uraian Tugas” untuk membuat kegiatan yang sama. 

o Pilih bulan rencana realisasi kegiatan sebagai pengganti bulan rencana 

realisasi semula. 

o Masukkan nilai target kuantitas, angka kredit, dan biaya pada bulan tersebut  

o Informasikan ke Pejabat Penilai untuk minta “persetujuan adendum” dan 

“persetujuan uraian tugas” untuk kegiatan baru. 

(Jadi akan ada 2 kegiatan yang sama namun memiliki “bulan rencana realisasi 

kegiatan” yang berbeda). 
 
 

10. Mengajukan Pembatalan Kegiatan setelah Rencana Kegiatan Disetujui 

Pejabat Penilai 

o Lakukan “Pengajuan Adendum” pada kegiatan terkait. 

o Pada bulan rencana realisasi semula, isi target baru untuk kuantitas, angka 

kredit, dan biaya dengan angka 0 (nol). 

o Informasikan ke Pejabat Penilai untuk minta “persetujuan adendum”. 
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11. Meralat Pemberian Nilai Kualitas Kegiatan (bagi Pejabat Penilai) 

- Kepala SKPD Pejabat Penilai mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan agar dilakukan perbaikan nilai SKP 

pada sistem Aplikasi SKP Online dengan melampirkan:  

a. Surat dari PNS yang dinilai kepada Pejabat Penilai yang menyampaikan 

keberatan terhadap nilai yang diberikan Pejabat Penilai disertai alasan-

alasannya. 

b. Apabila Pejabat Penilai menerima keberatan dari PNS yang dinilai: 

o Surat tanggapan dari Pejabat Penilai dengan menyebutkan nilai yang 

baru. 

c. Apabila Pejabat Penilai menolak keberatan dari PNS yang dinilai: 

o Surat dari PNS yang dinilai kepada Atasan Pejabat Penilai yang 

menyampaikan keberatan terhadap nilai yang diberikan Pejabat 

Penilai. 

o Surat tanggapan dari Pejabat Penilai yang menolak keberatan dari PNS 

yang dinilai. 

o Surat dari Atasan Pejabat Penilai yang menyebutkan nilai yang baru 

sebagai nilai akhir (final). 

- Penyampaian permohonan tersebut selambat-lambatnya tanggal 8 setelah 

bulan penilaian (Misal: Pengajuan permohonan perbaikan nilai SKP Bulan 

Maret 2020 selambat-lambatnya Tanggal 8 April 2020). 

 

 


