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KATA PENGANTAR 

 

Pelaksanaan Dialog Kinerja perlu dan wajib dilakukan oleh seluruh Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka 

pembahasan sekaligus penyelarasan sasaran kinerja sehingga visi dan misi 

organisasi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat terwujud. Aplikasi e-

Dialog Kinerja merupakan salah satu sistem penilaian dan evaluasi kinerja berbasis 

web yang dapat diakses kapan dan di mana pun pegawai berada dan dapat 

berfungsi sebagai pengingat terhadap rencana-rencana aksi kegiatan yang telah 

disepakati antara pegawai dengan pejabat penilai kinerjanya.  

Sehubungan Aplikasi e-Dialog Kinerja merupakan aplikasi yang baru 

dikembangkan, tentu kehadiran Buku Panduan Penggunaan Aplikasi e-Dialog 

Kinerja ini akan membantu pegawai dalam melaksanakan dialog kinerja yang terdiri 

dari pelaksanaan evaluasi kinerja periode sebelumnya dan pelaksanaan 

kesepakatan rencana aksi untuk periode berjalan secara Online sekaligus dapat 

menyimpan hasil dialog kinerja agar pegawai dan pejabat penilai kinerja dapat 

meninjau atau melihat kembali informasi yang diperlukan. Secara umum, buku 

panduan ini menjelaskan tentang fitur dan langkah-langkah penerapan pada 

Aplikasi e-Dialog Kinerja.  

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

e-Dialog Kinerja, silakan konsultasi ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan cq. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN.  

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://e-dialogkinerja.kalselprov.go.id/, dan akan 

keluar tampilan halaman sebagai berikut: 

 
 

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

SIMPEG masing-masing yang terdiri dari E-Mail dan Password kemudian pilih 

peran Anda (Peserta atau Pembimbing) pada Dialog Kinerja. 

- Jika Anda sebagai ASN yang dinilai kinerjanya, maka pilihlah Peserta. 

- Jika Anda sebagai pejabat penilai kinerja, maka pilihlah Pembimbing. 

 

 
Catatan: Login ke Aplikasi e-Dialog Kinerja menggunakan Akun SIMPEG, 

dengan kata lain, Akun SIMPEG Anda merupakan Akun e-Dialog Kinerja 

Anda. 

  

https://e-dialogkinerja.kalselprov.go.id/
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BAGIAN II 

LOGIN SEBAGAI PESERTA 

 

Setelah login berhasil, maka aplikasi akan menampilkan Halaman 

Utama sebagai berikut: 

 

Halaman Utama: 

 
 

Silakan pilih Semester I atau II dan Tahun pelaksanaan Dialog Kinerja, 

kemudian dilanjutkan dengan klik tombol “BERIKUT”. 

- Apabila pelaksanaan dilakukan pada Bulan Januari s.d. Juni, maka pilih 

Semester I. 

- Apabila pelaksanaan dilakukan pada Bulan Juli s.d. Desember, maka pilih 

Semester II. 

 

 
 

Setelah tombol “BERIKUT” diklik, maka akan tampil Data Peserta dan 

Data Pembimbing sebagaimana gambar berikut di mana Data Peserta 

adalah data diri Anda dan Data Pembimbing adalah data pejabat penilai 

kinerja Anda sebagaimana data pada Aplikasi SKP Online. 

- Apabila Data Pembimbing Anda adalah pejabat penilai kinerja Anda, 

berarti Data Pembimbing sudah tepat. 

- Apabila Data Pembimbing Anda bukan pejabat penilai kinerja Anda, 

maka silakan lakukan perbaikan melalui Aplikasi SKP Online. 
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Halaman Status Partisipan 

 
 

Lanjutkan dengan klik Tombol “BERIKUT”, maka akan tampil halaman 

“Evaluasi Perjanjian Kinerja” Semester II Tahun sebelumnya. 

 

Halaman Evaluasi Perjanjian Kinerja: 

 
 

Pada Kolom Status (kolom paling kanan), terdapat keterangan: “Belum 

Melaporkan”, yang berarti Anda harus melakukan dialog kinerja dalam 

rangka evaluasi kinerja terlebih dahulu. 

 

Klik Tombol “DIALOG” (sebelah kiri Kolom Status) untuk setiap baris 

kinerja agar dialog kinerja dalam rangka evaluasi dapat dilakukan. 
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Ketika Tombol “DIALOG” setiap baris kinerja diklik, maka akan tampil 

kotak dialog “EVALUASI KINERJA” sebagaimana gambar berikut. 

 

Kotak Dialog Evaluasi Kinerja: 

 
 

Tuliskan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam merealisasikan 

target indikator dan tindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi 

permasalahan/kendala tersebut. 

 

Untuk mempermudah dalam mendiagnosis permasalahan, ingatlah 

unsur-unsur manajemen 7M, yaitu: 

- Man (masalah terkait sumber daya manusia). 

- Money (masalah terkait anggaran). 

- Method (masalah terkait sistem). 

- Machines (masalah terkait sarana dan prasarana). 

- Material (masalah terkait bahan atau data). 

- Market (masalah terkait publik yang dilayani/penerima hasil kerja). 

- Minute (masalah terkait waktu pengerjaan). 
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Setelah menyampaikan permasalahan dan tindakan yang telah 

dilakukan, silakan klik Tombol “SIMPAN”, maka Anda akan dibawa ke 

halaman semula di mana Tombol “DIALOG” telah berwarna kuning dan 

keterangan pada Kolom Status menjadi “Menunggu Evaluasi”. 

 

Lanjutkan dengan klik Tombol “DIALOG” untuk baris kinerja 

berikutnya sampai seluruh Tombol “DIALOG” berwarna kuning, sehingga 

Tombol “BERIKUT” menjadi aktif dan dapat diklik untuk membawa Anda ke 

Halaman “Rencana Aksi Kinerja” semester berjalan. 

 

 
 

Halaman Rencana Aksi Kinerja: 

 
 

Perhatikan Kolom Status yang masih bertuliskan “Belum 

Melaporkan”, ini berarti Anda harus melakukan dialog kinerja dalam rangka 

menyampaikan rencana aksi kinerja. 

 

 
 

Klik Tombol “DIALOG” untuk membuka kotak dialog “Rencana Aksi 

Kinerja” sebagai berikut. 
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Kotak Dialog Rencana Aksi Kinerja: 

 
 

Tuliskan potensi permasalahan/kendala yang dapat menghambat 

tercapainya realisasi target indikator. Sebagai acuan, gunakan unsur-unsur 

manajemen 7M sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. 

 

Kemudian tuliskan juga usulan rencana aksi (strategi) yang perlu 

dilakukan agar permasalahan/kendala tersebut bisa diatasi atau dihindari. 

Setelah itu klik Tombol “SIMPAN” untuk kembali ke halaman sebelumnya 

dan Tombol “DIALOG” akan berwarna kuning serta Kolom Status akan 

bertuliskan “Menunggu Masukan”. 

 

Lanjutkan dengan klik Tombol “DIALOG” tersisa agar dapat 

melanjutkan ke Halaman “Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi”. 
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Halaman Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi: 

 
 

Klik Tombol “TAMBAH USULAN” untuk menyampaikan usulan 

kegiatan pengembangan kompetensi teknis/manajerial semester berjalan 

yang Anda nilai perlu diikuti. 

 

Kotak Dialog Tambah Usulan Pengembangan Kompetensi: 

 
 

Tuliskan tema/materi kegiatan pengembangan kompetensi yang 

menurut Anda perlu untuk diikuti pada semester berjalan, dilanjutkan 

dengan menuliskan alasan/pertimbangan mengikuti kegiatan dengan 

tema/materi tersebut. Setelah itu klik Tombol “SIMPAN”, maka Anda akan 

dikembalikan ke halaman sebelumnya di mana usulan judul/tema yang telah 

Anda buat akan terlihat pada tabel Usulan Tema/Materi. 
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Perhatikan bahwa pada Kolom Status masih bertuliskan “Menunggu 

Persetujuan”, hal ini berarti usulan tersebut masih menunggu persetujuan 

dari pejabat penilai kinerja (Pembimbing). 

 

 Selama belum disetujui oleh Pembimbing, Anda masih dapat 

mengganti atau menghapus usulan dengan klik masing-masing Tombol 

“DETAIL” atau Tombol “HAPUS” (tombol dengan simbol Tempat Sampah). 

 

 Jika Anda merasa telah cukup menyampaikan usulan tema/materi 

pengembangan kompetensi teknis/manajerial, maka lanjutkan dengan klik 

Tombol “BERIKUT” sehingga Anda akan dibawa ke Halaman “Penilaian dan 

Evaluasi dari Pembimbing”. 

 

Halaman Penilaian dan Evaluasi dari Pembimbing: 

 
 

 Pada halaman ini, Peserta dapat melihat hasil penilaian dan evaluasi 

dari Pembimbing dalam bentuk Skor dengan Skala Likert (1 s.d. 5). Jika 

belum terdapat skor, berarti Pembimbing belum memberikan penilaian. 

 

 Klik Tombol “BERIKUT” dan Anda akan dibawa ke Halaman 

“Pernyataan” sebagai berikut. 

 

Halaman Pernyataan: 
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 Pada Halaman ini, Anda diminta menyatakan bahwa Anda telah 

melaksanakan dialog kinerja dengan bersungguh-sungguh demi 

peningkatan kinerja dan penuh tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil 

Negara. 

 Pilih “Ya” dan klik Tombol “BERIKUT” untuk mengakhiri dialog kinerja 

yang ditandai dengan Halaman “Penutup”. 

 

Halaman Penutup: 

 
 

 Ini menandakan bahwa Anda dinyatakan telah melaksanakan 

kewajiban dialog kinerja sebagai Peserta sebagaimana yang diamanatkan 

oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAGIAN III 

LOGIN SEBAGAI PEMBIMBING 

 

Setelah login berhasil, maka aplikasi akan menampilkan Halaman 

Utama sebagai berikut: 

 

Halaman Utama: 

 
Silakan pilih Semester I atau II dan Tahun pelaksanaan Dialog Kinerja, 

kemudian dilanjutkan dengan klik tombol “BERIKUT”. 

- Apabila pelaksanaan dilakukan pada Bulan Januari s.d. Juni, maka pilih 

Semester I. 

- Apabila pelaksanaan dilakukan pada Bulan Juli s.d. Desember, maka pilih 

Semester II. 

 
 

Halaman Status Partisipan: 
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 Halaman ini akan menampilkan Data Anda sebagai Pembimbing dan 

daftar ASN di mana Anda adalah pejabat penilai kinerja mereka.  

 Klik Tombol “KINERJA” di kolom paling kanan data Peserta untuk 

memulai dialog kinerja dengan yang bersangkutan di mana dialog dimulai 

dengan evaluasi kinerja Peserta semester sebelumnya. 

 

Halaman Evaluasi Kinerja: 

 
 

 Apabila Peserta telah menyampaikan bahan dialog kinerja (evaluasi 

dan rencana aksi), maka pada Kolom Status akan bertuliskan “Menunggu 

Evaluasi” dan Tombol “DIALOG” berwarna kuning, namun apabila Peserta 

belum menyampaikan bahan dialog kinerja (evaluasi dan rencana aksi), 

maka pada Kolom Status akan bertuliskan “Belum Melaporkan” dan 

Tombol “DIALOG” berwarna abu-abu. 

 

  
Ini berarti Peserta telah menyampaikan 

bahan dialog kinerja 
Ini berarti Peserta belum menyampaikan 

bahan dialog kinerja 

 

 Kepada Peserta dengan status “Menunggu Evaluasi” Klik Tombol 

“DIALOG” untuk memberikan evaluasi kinerjanya melalui kotak dialog 

“Evaluasi Kinerja”. 

 Sebagai Pembimbing, Anda perlu menuliskan hasil evaluasi 

berdasarkan permasalahan/kendala dan tindakan yang dilakukan Peserta 

dalam mengatasi masalah/kendala tersebut dan dilanjutkan dengan klik 

Tombol “SIMPAN” untuk kembali ke halaman sebelumnya. 
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Kotak Dialog Evaluasi Kinerja: 

 
 

 Jika suatu kinerja telah diberikan evaluasi, maka pada Kolom Status 

akan bertuliskan “Sudah Evaluasi”. Lanjutkan untuk memberikan evaluasi 

bagi kinerja tersisa sampai seluruh status bertuliskan “Sudah Evaluasi” dan 

setelah itu klik Tombol “BERIKUT” agar dibawa ke Halaman “Rencana Aksi 

Kinerja”. 
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Halaman Rencana Aksi Kinerja: 

 
  

Sebagaimana pada Halaman “Evaluasi Kinerja”, klik Tombol “DIALOG” 

untuk memberikan tanggapan persetujuan/penolakan terhadap usul 

rencana aksi yang telah disampaikan Peserta dan untuk memberikan 

saran/catatan. 

 

Kotak Dialog Rencana Aksi Kinerja: 
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Jika suatu kinerja telah diberikan persetujuan/penolakan terhadap 

usul rencana aksi dan juga telah diberikan catatan/saran, maka pada Kolom 

Status akan bertuliskan “Sudah Kesepakatan”. Lanjutkan untuk 

memberikan persetujuan/penolakan terhadap usul rencana aksi dan 

pemberian catatan/saran bagi kinerja tersisa sampai seluruh status 

bertuliskan “Sudah Kesepakatan” dan setelah itu klik Tombol “BERIKUT” 

agar dibawa ke Halaman “Rencana Pengembangan Kompetensi”. 

 

 
 

 
  

 Pada halaman ini, Anda akan melihat daftar usulan tema/materi 

pengembangan kompetensi yang disampaikan Peserta. Klik Tombol 

“DETAIL” untuk memberikan persetujuan/penolakan terhadap usulan 

tema/materi dan catatan kepada Peserta dilanjutkan dengan klik tombol 

“SIMPAN” untuk kembali ke halaman sebelumnya. 
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 Apabila Anda menyetujui usulan Peserta tersebut, maka pada Kolom 

Status akan bertuliskan “Disetujui Pembimbing”, namun apabila Anda tidak 

menyetujui usulan tersebut, maka pada Kolom Status akan bertuliskan 

“Ditolak Pembimbing”. 

 

 
   

Sebagai Pembimbing, Anda juga dapat memberikan tambahan saran 

agar Peserta dapat mengikuti pengembangan kompetensi dengan 

tema/materi yang lain dengan klik Tombol “TAMBAH SARAN”. 

   

Kotak Dialog Tambah Saran Pengembangan Kompetensi: 

 
 

 Tema/Materi yang disarankan akan terlihat pada Daftar Rencana Aksi 

Pengembangan Kompetensi Teknis/Manajerial. 

 

 
  

Jika telah memberikan tanggapan usulan dan/atau tambahan saran 

materi/tema pengembangan kompetensi, klik Tombol “BERIKUT” untuk 

menuju ke Halaman “Penilaian dan Evaluasi”. 
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Pada halaman ini, Pembimbing diminta untuk memberikan penilaian 

terhadap Peserta berdasarkan deskripsi yang diberikan dengan Skala Likert 

Skor 1 s.d. 5 dengan ketentuan: 

1 berarti “Sangat Tidak Setuju” 

2 berarti “Tidak Setuju” 

3 berarti “Ragu-Ragu” 

4 berarti “Setuju” 

5 berarti “Sangat Setuju” 

 

 Setelah memberikan skor, klik Tombol “SIMPAN DAN EVALUASI” 

untuk menetapkan skor secara permanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peringatan: 

Hasil Penilaian dan Evaluasi tidak dapat diubah setelah Anda klik 

Tombol “SIMPAN DAN EVALUASI”. Oleh karena itu, agar diteliti 

kembali sebelum klik tombol tersebut. 
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Halaman Hasil Penilaian dan Evaluasi: 

 
 

 Klik Tombol “BERIKUT” untuk melanjutkan ke Halaman “Pernyataan” 

sebagaimana berikut. 

 

Halaman Pernyataan: 

 
 

 Pada Halaman ini, Anda diminta menyatakan bahwa Anda telah 

melaksanakan dialog kinerja dengan bersungguh-sungguh demi 

peningkatan kinerja dan penuh tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil 

Negara. 

Pilih “Ya” dan klik Tombol “BERIKUT” untuk mengakhiri dialog kinerja 

yang ditandai dengan Halaman “Penutup” yang berarti Anda telah selesai 

melaksanakan Dialog Kinerja dengan Peserta tertentu. 
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Halaman Penutup: 

 
 

 Anda bisa langsung melanjutkan dialog kinerja dengan Peserta lain 

dengan klik Tombol “KEMBALI KE HALAMAN DAFTAR PESERTA” atau 

mengakhiri kegiatan dialog kinerja dengan klik Tombol “KELUAR”. 
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BAGIAN III 

LAPORAN DIALOG KINERJA 

 

Login-lah terlebih dahulu sesuai dengan peran Anda (Peserta, 

Pembimbing, atau Admin Kinerja) yang kemudian Anda akan dibawa ke 

Halaman Utama. 

 

Halaman Login: 

 
 

1. JIKA LOGIN SEBAGAI PESERTA 

Pada Halaman Utama, klik Menu Laporan sebagaimana yang 

ditunjukkan pada gambar berikut untuk menampilkan Formulir Tinjauan 

Kinerja Individu (TKI) yang merupakan laporan/bukti hasil dialog kinerja. 

 

Menu pada Halaman Utama: 
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Kemudian pada Halaman Utama untuk memilih Periode Dialog Kinerja, 

silakan pilih Semester I atau II dan Tahun pelaksanaan Dialog Kinerja, 

kemudian dilanjutkan dengan klik tombol “BERIKUT”. 

- Apabila pelaksanaan dilakukan pada Bulan Januari s.d. Juni, maka pilih 

Semester I. 

- Apabila pelaksanaan dilakukan pada Bulan Juli s.d. Desember, maka pilih 

Semester II. 

 

Halaman Pemilihan Periode Dialog Kinerja: 

 
 

  Setelah melakukan pemilihan periode, Aplikasi akan langsung 

menampilkan Laporan Dialog Kinerja dalam bentuk Formulir TKI. 

 

Tampilan Formulir TKI: 

 
 

  Klik Tombol “CETAK” untuk mencetak formulir ini dan klik Tombol 

“KEMBALI” untuk kembali ke Halaman Utama. 

 

 

2. JIKA LOGIN SEBAGAI PEMBIMBING 

 

Pada Halaman Utama, klik Menu Laporan sebagaimana yang 

ditunjukkan pada gambar berikut untuk menampilkan Formulir Tinjauan 

Kinerja Individu (TKI) yang merupakan laporan/bukti hasil dialog kinerja. 
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Menu pada Halaman Utama: 

 

 
 

Kemudian pada Halaman Utama untuk memilih Periode Dialog 

Kinerja, silakan pilih Semester I atau II dan Tahun pelaksanaan Dialog Kinerja, 

kemudian dilanjutkan dengan klik tombol “BERIKUT”. 

- Apabila pelaksanaan dilakukan pada Bulan Januari s.d. Juni, maka pilih 

Semester I. 

- Apabila pelaksanaan dilakukan pada Bulan Juli s.d. Desember, maka pilih 

Semester II. 

 

Halaman Pemilihan Periode Dialog Kinerja: 

 
 

  Setelah melakukan pemilihan periode, Aplikasi akan menampilkan 

daftar Peserta yang kinerjanya Anda nilai. 
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Halaman Daftar Peserta: 

 
 

 Klik Tombol “LAPORAN” untuk menampilkan Formulir TKI Peserta yang Anda 

evaluasi. 

 

Tampilan Formulir TKI: 

 
 

 Klik Tombol “CETAK” untuk mencetak formulir ini dan klik Tombol 

“KEMBALI” untuk kembali ke Halaman Daftar Peserta. 

 

 


