
 
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR 188.44/0528/KUM/2020 

TENTANG 

PELAKSANAAN DIALOG KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja individu, perlu 
dilakukan dialog kinerja antara pimpinan dengan pejabat dan 
pegawai di bawahnya secara efektif dan berkala sebagai bagian 

dari proses monitoring dan evaluasi kinerja bagi Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan  Undang-Undang 
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai 

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
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  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5135); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6224); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252); 

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 

2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 33); 

14. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 

2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127); 
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15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); 

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 063 Tahun 

2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 63); 

17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 033 Tahun 
2016 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana 

Harian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 
Nomor 33); 

18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 063 Tahun 
2017 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Secara 

Online (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 
Nomor 63); 

19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 
Nomor 95); 

20. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 
188.44/0173/KUM/2018 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pengoperasian Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; 

21. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 

188.44/0456/KUM/2020 tentang Wewenang Pemberian 
Penilaian Prestasi Kerja dan Ketentuan Penilaian Prestasi Kerja 
secara Online bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 

   

 

  
                          MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan. 

KEDUA : Pelaksanaan Dialog Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan 
Dialog Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang didasarkan pada 
prinsip, tujuan, dan manfaat sebagaimana tercantum pada 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Gubernur ini. 
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KETIGA : Pelaksanaan Dialog Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU merupakan komunikasi antara pembimbing (coach) 
dengan bawahan (coachee) untuk mendiskusikan kinerja bawahan 

yang dilaksanakan sesuai dengan: 

a. periode pelaksanaan; 

b. metode pelaksanaan; dan 

c. mekanisme pelaporan, 

sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. 

KEEMPAT : Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA 
adalah pejabat yang diberikan kewenangan dalam melakukan 

penilaian prestasi kerja bagi pejabat struktural, pejabat fungsional, 
dan pelaksana di bawahnya. 

KELIMA  Bawahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah 
PNS yang kinerjanya menjadi bahan diskusi dan evaluasi pada 
Pelaksanaan Dialog Kinerja yang merupakan peserta dialog. 

KEENAM  Mekanisme Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KETIGA huruf c menggunakan Formulir Tinjauan Kinerja Individu 
dan Formulir Rekapitulasi Tinjauan Kinerja Individu dengan format 

sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. 

KETUJUH : Pelaksanaan Dialog Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yang meliputi: 

a. tahap persiapan; 

b. tahap pelaksanaan; dan 

c. tahap tindak lanjut,  

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. 

KEDELAPAN  PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar atau pelatihan lebih 

dari 6 (enam) bulan, PNS yang menjalani cuti sakit sampai 
berakhirnya periode Pelaksanaan Dialog Kinerja, dan PNS yang 
ditugaskan di instansi lain dan tidak menerima Tunjangan 

Tambahan Penghasilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dikecualikan dari 

kewajiban melaksanakan Dialog Kinerja. 

KESEMBILAN : Bagi PNS yang tidak melaksanakan Dialog Kinerja sebagai peserta 
dan/atau pembimbing selain yang dikecualikan sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, dapat dikenakan hukuman 
disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. 

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
         Ditetapkan  di  Banjarmasin 

         pada tanggal 24 Juli 2020      
                                  

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 
 

 
 

SAHBIRIN NOOR 
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Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 

2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. 
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta. 
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di 

Banjarbaru. 
5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan. 
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LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/0528/KUM/2020 
TENTANG PELAKSANAAN DIALOG KINERJA BAGI PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN  

 

PRINSIP, TUJUAN, DAN MANFAAT PELAKSANAAN DIALOG KINERJA BAGI 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

 

A. PRINSIP 

Pelaksanaan Dialog Kinerja menganut prinsip sebagai berikut: 

1. Faktual 

Pelaksanaan Dialog Kinerja dilakukan berdasarkan data yang kredibel dan 
mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. 

2. Berorientasi pada aksi 

Pelaksanaan Dialog Kinerja berfokus pada rencana aksi peserta dan komitmen 
peserta untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. 

3. Konstruktif dan menantang 

Peserta wajib melakukan komunikasi aktif di mana pembimbing wajib 
memberikan kesempatan pada peserta untuk menyampaikan informasi atau 

pendapat yang bersifat terobosan dalam mendukung pencapaian target kinerja. 
Pembimbing juga wajib memberikan umpan balik atas informasi atau pendapat 

tersebut. 

4. Hasil dialog yang jelas 

Pelaksanaan Dialog Kinerja harus menghasilkan solusi atas isu utama yang 

menjadi fokus pembahasan. 

 

 

B. TUJUAN 

Pelaksanaan Dialog Kinerja memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengulas kinerja PNS yang dikaitkan dengan kinerja unit kerja dalam rangka 
mengambil tindakan untuk perbaikan atau peningkatan kinerja. 

2. Mengarahkan dan memotivasi PNS untuk berkinerja lebih baik. 

3. Mengubah cara berpikir dan bertindak PNS dengan memperjelas ekspektasi 
kinerja. 

4. Meningkatkan kerja sama internal. 

5. Mengambil keputusan atas perubahan yang akan berdampak terhadap strategi 
pencapaian target kinerja. 

6. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja. 
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C. MANFAAT 

Pelaksanaan Dialog Kinerja memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kinerja organisasi dan individu. 

2. Terbangunnya budaya organisasi. 

3. Terwujudnya interaksi positif antara atasan dan bawahan. 

4. Potensi/kompetensi PNS menjadi terpetakan sebagai salah satu alat 

perencanaan pengembangan PNS. 

 

 

    GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 

 

           SAHBIRIN NOOR 
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LAMPIRAN II 

KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/0528/KUM/2020 
TENTANG PELAKSANAAN DIALOG KINERJA BAGI PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN  

 

PERIODE, METODE, DAN MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN DIALOG 
KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
 

A. PERIODE PELAKSANAAN 

No. Periode Waktu Pembahasan 

1 I 1 Januari s.d. 
31 Maret 

1) Evaluasi pelaksanaan rencana aksi 
terkait pengelolaan kinerja dan 
pengembangan kompetensi peserta 

terhadap rencana yang telah disepakati 
pada tahun sebelumnya. 

2) Penyusunan kesimpulan (resume) atas 
evaluasi kinerja dan kompetensi peserta 
pada tahun sebelumnya. 

3) Penyusunan rencana aksi terkait 
pengelolaan kinerja dan pengembangan 

kompetensi peserta pada tahun berjalan. 

2 II 1 Juli s.d. 31 

Agustus 

1) Evaluasi pelaksanaan rencana aksi 

terkait pengelolaan kinerja dan 
pengembangan kompetensi peserta 
terhadap rencana yang telah disepakati 

pada periode sebelumnya. 
2) Penyusunan kesimpulan (resume) atas 

evaluasi kinerja dan kompetensi peserta 
pada periode sebelumnya. 

3) Penyusunan rencana aksi baru terkait 

pengelolaan kinerja dan pengembangan 
kompetensi peserta pada tahun berjalan 
bila diperlukan. 

 
 

 
B. METODE PELAKSANAAN 

1) Pelaksanaan Dialog Kinerja dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

a. Bimbingan personal (one on one coaching) 

Coaching dilaksanakan dengan cara diskusi antara 1 (satu) orang pembimbing 

dan 1 (satu) orang peserta. 

b. Bimbingan kelompok (group coaching) 

Coaching dilaksanakan dengan cara diskusi antara 1 (satu) orang pembimbing 
dan beberapa orang peserta dengan ketentuan jumlah peserta minimal 2 (dua) 

orang dan maksimal 15 (lima belas) orang. Apabila peserta berjumlah lebih 
dari 15 (lima belas) orang, maka coaching dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) 
sesi atau lebih. 
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2) Pada Pelaksanaan Dialog Kinerja, pembimbing harus berfokus pada: 

a. target kinerja peserta; 

b. kemampuan peserta dalam pencapaian target kinerja sehingga pembimbing 
dapat menentukan prioritas pembinaan bagi peserta tertentu; 

c. tindak lanjut atau rencana aksi yang harus dilakukan oleh peserta. 

3) Pembimbing memiliki tanggung jawab untuk memberikan ruang kepada peserta 
untuk berkontribusi dalam dialog.  

4) Apabila Pelaksanaan Dialog Kinerja menggunakan metode Bimbingan Kelompok, 

pembimbing memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim saling percaya 
serta saling menjaga kerahasiaan antar peserta. 

 
 
C. MEKANISME PELAPORAN 

Mekanisme pelaporan Pelaksanaan Dialog Kinerja dilaksanakan pada setiap 
periode adalah sebagai berikut: 

1) Peserta dan pembimbing mengisi dan menandatangani Laporan Pelaksanaan 

Dialog Kinerja berupa Formulir Tinjauan Kinerja Individu (TKI) sebagaimana 
format yang terdapat pada Lampiran III huruf A. 

2) Peserta menyampaikan Formulir TKI sebagaimana dimaksud angka 1 ke 
pejabat yang melaksanakan administrasi kepegawaian atau administrasi 
kinerja PNS di unit kerja masing-masing. 

3) Pejabat yang melaksanakan administrasi kepegawaian atau administrasi 
kinerja PNS pada unit kerja mengisi Formulir Rekapitulasi TKI seluruh PNS di 

lingkungan unit kerjanya sebagaimana format yang terdapat pada Lampiran 
III huruf B. 

4) Kepala unit kerja menandatangani dan menyampaikan Formulir Rekapitulasi 

TKI sebagaimana dimaksud angka 3 ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan selambat-lambatnya pada akhir periode 
pelaksanaan. 

5) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan 
hasil Pelaksanaan Dialog Kinerja bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Selatan kepada Gubernur Kalimantan Selatan. 

 

 

    GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 

 

           SAHBIRIN NOOR 
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LAMPIRAN III 

KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/0528/KUM/2020 
TENTANG PELAKSANAAN DIALOG KINERJA BAGI PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN  

 

FORMULIR PELAPORAN PELAKSANAAN DIALOG KINERJA BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  

KALIMANTAN SELATAN 

 
 

A. FORMULIR TINJAUAN KINERJA INDIVIDU  
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Penjelasan dan cara pengisian Formulir TKI adalah sebagai berikut: 

a) Judul Formulir 

Judul formulir dilengkapi dengan informasi periode pelaksanaan (I atau II) 

dan tahun pelaksanaan yang merupakan tahun berjalan. 

b) Data Peserta (Bawahan) 

NAMA, NIP, JABATAN, dan UNIT KERJA diisi dengan data kepegawaian PNS 

yang kinerjanya menjadi bahan diskusi pelaksanaan dialog kinerja. 

c) Perkembangan dan Evaluasi Kinerja 

Perkembangan dan evaluasi kinerja dimaksud adalah perbandingan antara 

target dan realisasi setiap kegiatan/sasaran kerja peserta sekaligus 
mengevaluasi kesepakatan rencana aksi sebelumnya dengan cara 

pengisiannya adalah sebagai berikut: 

i. NAMA KEGIATAN/SASARAN KERJA diisi dengan nama kegiatan atau 
uraian sasaran kerja peserta pada periode sebelumnya. 

ii. KESEPAKATAN RENCANA AKSI diisi dengan uraian rencana aksi yang 
telah disepakati antara pembimbing dan peserta dalam rangka 
pencapaian target dan peningkatan kualitas kerja pada periode 

sebelumnya. 

iii. BULAN diisi dengan Januari s.d. Juni untuk pelaksanaan dialog kinerja 

Periode I atau Juli s.d. Desember untuk pelaksanaan dialog kinerja 
Periode II. 

iv. TARGET diisi dengan target kuantitas bulanan peserta pada kegiatan 

atau sasaran kerja tersebut. 

v. REALISASI diisi dengan realisasi kuantitas bulanan peserta pada 

kegiatan atau sasaran kerja tersebut. 

vi. PENJELASAN CAPAIAN DARI PESERTA diisi dengan penjelasan 
realisasi atau capaian dari peserta terkait isu utama, permasalahan, 

implikasi, hal yang telah dilakukan, dan sebagainya pada kegiatan atau 
sasaran kerja tersebut. 

vii. KESIMPULAN/EVALUASI PEMBIMBING diisi dengan kesimpulan atau 

hasil evaluasi pembimbing terhadap capaian realisasi atau kinerja 
peserta untuk seluruh kegiatan atau sasaran kerja pada periode 

sebelumnya. 

d) Rencana Aksi Peningkatan Kinerja 

Rencana aksi peningkatan kinerja dimaksud adalah kesepakatan antara 

pembimbing dan peserta terkait hal-hal yang harus dilakukan peserta 
dalam rangka pencapaian target dan peningkatan kualitas kerja dengan 

cara pengisiannya adalah sebagai berikut: 

i. NAMA KEGIATAN/SASARAN KERJA diisi dengan nama kegiatan atau 
uraian sasaran kerja peserta pada tahun atau periode berjalan. 

ii. BULAN diisi dengan Januari s.d. Juni untuk pelaksanaan dialog kinerja 
Periode I atau Juli s.d. Desember untuk pelaksanaan dialog kinerja 
Periode II. 

iii. TARGET diisi dengan target kuantitas bulanan peserta pada kegiatan 
atau sasaran kerja tersebut. 

iv. KESEPAKATAN RENCANA AKSI diisi dengan uraian rencana aksi yang 
disepakati antara pembimbing dan peserta pada tahun atau periode 
berjalan. 
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v. KESIMPULAN/CATATAN PEMBIMBING diisi dengan kesimpulan atau 

catatan pembimbing dalam rangka pencapaian target dan peningkatan 
kualitas kerja peserta untuk seluruh kegiatan atau sasaran kerja pada 

tahun atau periode berjalan. 

e) Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi Teknis/Manajerial 

Rencana aksi pengembangan kompetensi teknis/manajerial dimaksud 

adalah kebutuhan pengembangan kompetensi teknis atau manajerial bagi 
peserta melalui kegiatan klasikal dan/atau non klasikal yang disetujui dan 
direkomendasikan pembimbing dengan cara pengisiannya adalah sebagai 

berikut: 

i. MATERI diisi berdasarkan tema atau materi kegiatan pengembangan 

kompetensi teknis/manajerial yang direncanakan akan diikuti peserta 
pada tahun atau periode berikutnya.  

ii. PENGEMBANGAN KOMPETENSI KLASIKAL diisi dengan bentuk 

kegiatan pengembangan kompetensi melalui proses pembelajaran tatap 
muka di dalam kelas, yaitu pelatihan, seminar, konferensi, sarasehan, 
workshop, lokakarya, kursus, penataran, bimbingan teknis, sosialisasi, 

dan/atau kegiatan pengembangan kompetensi klasikal lainnya. 

iii. PENGEMBANGAN KOMPETENSI NON KLASIKAL diisi dengan bentuk 

kegiatan pengembangan kompetensi melalui proses pembelajaran 
praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas, yaitu coaching, 

mentoring, e-learning, pelatihan jarak jauh, detasering, pembelajaran 
alam terbuka (outbond), patok banding (benchmarking), pertukaran 

antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan 
usaha milik daerah, belajar mandiri, komunitas belajar, bimbingan di 
tempat kerja, magang/praktik kerja, dan/atau kegiatan pengembangan 

kompetensi non klasikal lainnya. 

iv. PERTIMBANGAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI diisi dengan 
pertimbangan penugasan peserta dari pembimbing untuk mengikuti 

kegiatan pengembangan kompetensi klasikal dan/atau non klasikal 
terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi teknis/manajerial bagi 

peserta, yaitu kepentingan promosi, syarat jabatan, kebutuhan 
organisasi, peningkatan kinerja, dan/atau pertimbangan lainnya. 

v. KESIMPULAN/CATATAN PEMBIMBING diisi berdasarkan kesimpulan 

atau hasil evaluasi pembimbing terhadap keseluruhan aspek perilaku 
peserta. 

f) Nilai dan Pengembangan Kompetensi Perilaku 

Nilai, evaluasi, dan pengembangan kompetensi perilaku dimaksud adalah 
nilai perilaku peserta yang dievaluasi dan direkomendasikan pembimbing 

untuk ditingkatkan melalui kegiatan pengembangan kompetensi klasikal 
atau kegiatan pengembangan kompetensi non klasikal dengan cara 
pengisiannya adalah sebagai berikut: 

i. NILAI PERILAKU diisi berdasarkan penilaian dari pembimbing terhadap 
aspek perilaku peserta pada periode sebelumnya melalui pengamatan 

dan dapat mempertimbangkan masukan dari pembimbing lain yang 
setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing dengan kriteria 
penilaian sebagai berikut: 

 



- 13 - 
 

NO 
ASPEK 

PERILAKU 
URAIAN 

NILAI 

ANGKA SEBUTAN 
     

1 
Orientasi 
Pelayanan 

1. Selalu dapat menyelesaikan tugas 
pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap 
sopan dan sangat memuaskan baik 
untuk pelayanan internal maupun 
eksternal organisasi. 

91 - 100 
Sangat 
Baik 

2. Pada umumnya dapat menyelesaikan 
tugas pelayanan dengan baik dan sikap 
sopan serta memuaskan baik untuk 
pelayanan internal maupun eksternal 
organisasi. 

76 - 90 Baik 

3. Adakalanya dapat menyelesaikan tugas 
pelayanan dengan cukup baik dan sikap 
cukup sopan serta cukup memuaskan 
baik untuk pelayanan internal maupun 
eksternal organisasi. 

61 - 75 Cukup 

4. Kurang dapat menyelesaikan tugas 
pelayanan dengan cukup baik dan sikap 
kurang sopan serta kurang memuaskan 

baik untuk pelayanan internal maupun 
eksternal organisasi. 

51 - 60 Kurang 

5. Tidak pernah dapat menyelesaikan 
tugas pelayanan dengan baik dan sikap 
tidak sopan serta tidak memuaskan 
baik untuk pelayanan internal maupun 

eksternal organisasi. 

50 ke 
bawah 

Buruk 

2 Integritas 

1. Selalu dalam melaksanakan tugas 
bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah 
menyalahgunakan wewenangnya serta 
berani menanggung risiko dari tindakan 
yang dilakukannya. 

91 - 100 
Sangat 
Baik 

2. Pada umumnya dalam melaksanakan 
tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak 
pernah menyalahgunakan 
wewenangnya tetapi berani 
menanggung risiko dari tindakan yang 
dilakukannya. 

76 - 90 Baik 

3. Ada kalanya dalam melaksanakan tugas 
bersikap cukup jujur, cukup ikhlas, dan 

kadang-kadang menyalahgunakan 
wewenangnya serta cukup berani 
menanggung risiko dari tindakan yang 
dilakukannya. 

61 - 75 Cukup 

4. Kurang jujur, kurang ikhlas dalam 
melaksanakan tugas dan sering 
menyalahgunakan wewenangnya tetapi 
kurang berani menanggung risiko dari 
tindakan yang dilakukannya. 

51 - 60 Kurang 

5. Tidak pernah jujur, tidak ikhlas dalam 
melaksanakan tugas dan selalu 
menyalahgunakan wewenangnya serta 
tidak berani menanggung risiko dari 
tindakan yang dilakukannya. 

50 ke 
bawah 

Buruk 

3 Komitmen 

1. Selalu berusaha dengan sungguh-

sungguh menegakkan ideologi negara 
pancasila, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), Bhinneka Tunggal Ika dan 
rencana-rencana pemerintah dengan 
tujuan untuk dapat melaksanakan 
tugasnya secara berdaya guna dan 
berhasil guna serta mengutamakan 
kepentingan kedinasan daripada 
kepentingan pribadi dan/atau golongan 
sesuai tugas, fungsi, dan tanggung 
jawabnya sebagai unsur aparatur 
negara terhadap organisasi tempat di 
mana ia bekerja. 

91 - 100 
Sangat 
Baik 
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NO 
ASPEK 

PERILAKU 
URAIAN 

NILAI 

ANGKA SEBUTAN 
     

2. Pada umumnya berusaha dengan 
sungguh-sungguh menegakkan ideologi 
negara pancasila, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal Ika 
dan rencana-rencana pemerintah 
dengan tujuan untuk dapat 
melaksanakan tugasnya secara berdaya 
guna dan berhasil guna serta 
mengutamakan kepentingan kedinasan 
daripada kepentingan pribadi dan/atau 
golongan sesuai tugas, fungsi, dan 
tanggung jawabnya sebagai unsur 
aparatur negara terhadap organisasi 

tempat di mana ia bekerja 

76 - 90 Baik 

3. Adakalanya berusaha dengan sungguh-
sungguh menegakkan ideologi negara 

pancasila, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), Bhinneka Tunggal Ika dan 
rencana-rencana pemerintah dengan 
tujuan untuk dapat melaksanakan 
tugasnya secara berdaya guna dan 
berhasil guna serta mengutamakan 
kepentingan kedinasan daripada 
kepentingan pribadi dan/atau golongan 
sesuai tugas, fungsi, dan tanggung 
jawabnya sebagai unsur aparatur 
negara terhadap organisasi tempat di 
mana ia bekerja 

61 - 75 Cukup 

4. Kurang berusaha dengan sungguh-

sungguh menegakkan ideologi negara 
pancasila, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), Bhinneka Tunggal Ika dan 
rencana-rencana pemerintah dengan 
tujuan untuk dapat melaksanakan 
tugasnya secara berdaya guna dan 
berhasil guna serta mengutamakan 
kepentingan kedinasan daripada 
kepentingan pribadi dan/atau golongan 
sesuai tugas, fungsi, dan tanggung 
jawabnya sebagai unsur aparatur 
negara terhadap organisasi tempat di 
mana ia bekerja 

51 - 60 Kurang 

5. Tidak pernah berusaha dengan 
sungguh-sungguh menegakkan ideologi 
negara pancasila, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal Ika 

dan rencana-rencana pemerintah 
dengan tujuan untuk dapat 

melaksanakan tugasnya secara berdaya 
guna dan berhasil guna serta 
mengutamakan kepentingan kedinasan 
daripada kepentingan pribadi dan/atau 
golongan sesuai tugas, fungsi, dan 
tanggung jawabnya sebagai unsur 
aparatur negara terhadap organisasi 
tempat di mana ia bekerja. 

50 ke 

bawah 
Buruk 

4 Disiplin 

1. Selalu menaati peraturan perundang-
undangan dan/atau peraturan 
kedinasan yang berlaku dengan rasa 
tanggung jawab dan selalu menaati 
ketentuan jam kerja serta mampu 
menyimpan dan/atau memelihara 
barang-barang milik negara yang 
dipercayakan kepadanya dengan 
sebaik-baiknya. 

91 - 100 
Sangat 
Baik 
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2. Pada umumnya menaati peraturan 
perundang-undangan dan/atau 
peraturan kedinasan yang berlaku 
dengan rasa tanggung jawab, menaati 
ketentuan jam kerja serta mampu 
menyimpan dan/atau memelihara 
barang-barang milik negara yang 
dipercayakan kepadanya dengan baik. 

76 - 90 Baik 

3. Adakalanya menaati peraturan 
perundang-undangan dan/atau 
peraturan kedinasan yang berlaku 

dengan rasa tanggung jawab, menaati 
ketentuan jam kerja serta cukup 
mampu menyimpan dan/atau 
memelihara barang-barang milik negara 
yang dipercayakan kepadanya dengan 
baik, serta tidak masuk atau terlambat 
masuk kerja dan lebih cepat pulang dari 

ketentuan jam kerja tanpa alasan yang 
sah selama 5 (lima) sampai 15 (lima 
belas) hari kerja. 

61 - 75 Cukup 

4. Kurang menaati peraturan perundang-
undangan dan/atau peraturan 
kedinasan yang berlaku dengan rasa 
tanggung jawab, menaati ketentuan jam 
kerja serta kurang mampu menyimpan 
dan/atau memelihara barang-barang 
milik negara yang dipercayakan 
kepadanya dengan baik, serta tidak 
masuk atau terlambat masuk kerja dan 
lebih cepat pulang dari ketentuan jam 
kerja tanpa alasan yang sah selama 16 
(enam belas) sampai 30 (tiga puluh) hari 

kerja. 

51 - 60 Kurang 

5. Tidak pernah menaati peraturan 
perundang-undangan dan/atau 
peraturan kedinasan yang berlaku 
dengan rasa tanggung jawab, menaati 
ketentuan jam kerja serta tidak mampu 
menyimpan dan/atau memelihara 
barang-barang milik negara yang 
dipercayakan kepadanya dengan baik, 
serta tidak masuk atau terlambat 
masuk kerja dan lebih cepat pulang dari 
ketentuan jam kerja tanpa alasan yang 
sah lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari 
kerja. 

50 ke 
bawah 

Buruk 

5 Kerja Sama 

1. Selalu mampu bekerja sama dengan 
rekan kerja, atasan, bawahan baik di 
dalam maupun di luar organisasi serta 
menghargai dan menerima pendapat 

orang lain, bersedia menerima 
keputusan yang diambil secara sah yang 
telah menjadi keputusan bersama. 

91 - 100 
Sangat 
Baik 

2. Pada umumnya mampu bekerja sama 
dengan rekan kerja, atasan, bawahan 
baik di dalam maupun di luar organisasi 
serta menghargai dan menerima 
pendapat orang lain, bersedia menerima 
keputusan yang diambil secara sah yang 
telah menjadi keputusan bersama. 

76 - 90 Baik 

3. Adakalanya mampu bekerja sama 
dengan rekan kerja, atasan, bawahan 
baik di dalam maupun di luar organisasi 
serta adakalanya menghargai dan 
menerima pendapat orang lain, kadang-
kadang bersedia menerima keputusan 
yang diambil secara sah yang telah 
menjadi keputusan bersama. 

61 - 75 Cukup 
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4. Kurang mampu bekerja sama dengan 
rekan kerja, atasan, bawahan baik di 
dalam maupun di luar organisasi serta 
kurang menghargai dan menerima 
pendapat orang lain, kurang bersedia 
menerima keputusan yang diambil 
secara sah yang telah menjadi 
keputusan bersama 

51 - 60 Kurang 

5. Tidak pernah mampu bekerja sama 
dengan rekan kerja, atasan, bawahan 
baik di dalam maupun di luar organisasi 

serta tidak menghargai dan menerima 
pendapat orang lain, tidak bersedia 
menerima keputusan yang diambil 
secara sah yang telah menjadi 
keputusan bersama. 

50 ke 
bawah 

Buruk 

6 Kepemimpinan 

1. Selalu bertindak tegas dan tidak 
memihak, memberikan teladan yang 

baik, kemampuan menggerakkan tim 
kerja untuk mencapai kinerja yang 
tinggi, mampu menggugah semangat 
dan menggerakkan bawahan dalam 
melaksanakan tugas serta mampu 
mengambil keputusan dengan cepat 
dan tepat. 

91 - 100 
Sangat 
Baik 

2. Pada umumnya bertindak tegas dan 
tidak memihak, memberikan teladan 
yang baik, kemampuan menggerakkan 
tim kerja untuk mencapai kinerja yang 

tinggi, mampu menggugah semangat 
dan menggerakkan bawahan dalam 
melaksanakan tugas serta mampu 
mengambil keputusan dengan cepat 
dan tepat. 

76 - 90 Baik 

3. Adakalanya bertindak tegas dan tidak 
memihak, cukup mampu memberikan 
teladan yang baik, cukup mampu 
menggerakkan tim kerja untuk 
mencapai kinerja yang tinggi, cukup 
mampu menggugah semangat dan 
menggerakkan bawahan dalam 
melaksanakan tugas, dan cukup 
mampu mengambil keputusan dengan 
cepat dan tepat. 

61 - 75 Cukup 

4. Kurang bertindak tegas dan terkadang 
memihak, kurang mampu memberikan 
teladan yang baik, kurang mampu 

menggerakkan tim kerja untuk 
mencapai kinerja yang tinggi, kurang 
mampu menggugah semangat dan 
menggerakkan bawahan dalam 
melaksanakan tugas, dan kurang 
mampu mengambil keputusan dengan 
cepat dan tepat. 

51 - 60 Kurang 

5. Tidak pernah mampu bertindak tegas 
dan memihak, tidak memberikan 
teladan yang baik, tidak mampu 
menggerakkan tim kerja untuk 
mencapai kinerja yang tinggi, tidak 
mampu menggugah semangat dan 
menggerakkan bawahan dalam 
melaksanakan tugas, dan tidak mampu 
mengambil keputusan dengan cepat 
dan tepat. 

50 ke 
bawah 

Buruk 

 

ii. PENGEMBANGAN KOMPETENSI KLASIKAL diisi dengan bentuk 
kegiatan pengembangan kompetensi melalui proses pembelajaran tatap 

muka di dalam kelas, yaitu pelatihan, seminar, konferensi, sarasehan, 
workshop, lokakarya, kursus, penataran, bimbingan teknis, sosialisasi, 

dan/atau kegiatan pengembangan kompetensi klasikal lainnya. 
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iii. PENGEMBANGAN KOMPETENSI NON KLASIKAL diisi dengan bentuk 

kegiatan pengembangan kompetensi melalui proses pembelajaran 
praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas, yaitu coaching, 

mentoring, e-learning, pelatihan jarak jauh, detasering, pembelajaran 
alam terbuka (outbond), patok banding (benchmarking), pertukaran 

antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan 
usaha milik daerah, belajar mandiri, komunitas belajar, bimbingan di 
tempat kerja, magang/praktik kerja, dan/atau kegiatan pengembangan 

kompetensi non klasikal lainnya. 

iv. PERTIMBANGAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI diisi dengan 
pertimbangan penugasan peserta dari pembimbing untuk mengikuti 

kegiatan pengembangan kompetensi klasikal dan/atau non klasikal 
terhadap aspek perilaku peserta, yaitu kepentingan promosi, syarat 

jabatan, kebutuhan organisasi, peningkatan kinerja, dan/atau 
pertimbangan lainnya. 

v. KESIMPULAN/EVALUASI PEMBIMBING diisi berdasarkan kesimpulan 

atau hasil evaluasi pembimbing terhadap keseluruhan aspek perilaku 
peserta. 
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B. FORMULIR REKAPITULASI TINJAUAN KINERJA INDIVIDU  
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Penjelasan dan cara pengisian Formulir Rekapitulasi TKI adalah sebagai 
berikut: 

a) Judul Formulir 

Judul formulir dilengkapi dengan informasi nama unit kerja, periode 
pelaksanaan (I atau II), dan tahun pelaksanaan yang merupakan tahun 

berjalan. 

b) Peserta (Bawahan)  

NAMA, NIP, dan JABATAN diisi dengan data kepegawaian PNS yang 

kinerjanya menjadi bahan diskusi pelaksanaan dialog kinerja. 

c) Pembimbing 

NAMA, NIP, dan JABATAN diisi dengan data kepegawaian Pembimbing PNS 
yang kinerjanya menjadi bahan diskusi pelaksanaan dialog kinerja. 

d) Kesimpulan/Evaluasi Kinerja 

Diisi dengan kesimpulan/evaluasi kinerja peserta dari pembimbing 
sebagaimana yang tertulis pada Formulir TKI.  

e) Kesimpulan/Catatan Rencana Aksi 

Diisi dengan kesimpulan/catatan rencana aksi peserta yang telah 
disepakati bersama pembimbing sebagaimana yang tertulis pada Formulir 

TKI.  

f) Rata-Rata Nilai Perilaku 

Diisi dengan nilai rata-rata dari seluruh aspek perilaku kerja (kecuali Aspek 

Kepemimpinan bagi pejabat pelaksana dan pejabat fungsional). 

g) Pengembangan Kompetensi Perilaku 

Diisi dengan aspek perilaku peserta yang direkomendasikan pembimbing 
untuk dikembangkan kompetensinya melalui kegiatan pengembangan 
kompetensi klasikal dan/atau kegiatan pengembangan kompetensi non 

klasikal serta pertimbangan pembimbing dalam merekomendasikan 
pengembangan kompetensi pada aspek perilaku tersebut sebagaimana 
yang tertulis pada TKI. 

h) Pengembangan Kompetensi Teknis/Manajerial 

Diisi dengan nama kegiatan yang direkomendasikan pembimbing kepada 

peserta agar dapat mengembangkan kompetensinya melalui kegiatan 
pengembangan kompetensi klasikal dan/atau kegiatan pengembangan 
kompetensi non klasikal serta pertimbangan pembimbing dalam 

merekomendasikan nama kegiatan tersebut sebagaimana yang tertulis 
pada TKI. 

 
 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 
 
 

 
SAHBIRIN NOOR 
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LAMPIRAN IV 

KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/0528/KUM/2020 
TENTANG PELAKSANAAN DIALOG KINERJA BAGI PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN  

 

TAHAPAN PELAKSANAAN DIALOG KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  

KALIMANTAN SELATAN 

 
 

 
A. TAHAP PERSIAPAN 

1) Peserta mempersiapkan data atau dokumen pendukung terkait manajemen 

kinerja individu yang akan digunakan dalam Pelaksanaan Dialog Kinerja, 
yaitu: 

i. Hasil Penilaian Prestasi Kerja tahun sebelumnya. 

ii. Perjanjian Kinerja Individu tahun berjalan. 

iii. Rencana Sasaran Kerja Pegawai tahun berjalan. 

iv. Laporan Realisasi Sasaran Kerja bulanan periode sebelumnya. 

v. Formulir TKI periode sebelumnya. 

vi. Laporan atau penjelasan terkait hal-hal yang menghambat tercapainya 

target pada periode sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya (jika tidak 
memiliki Formulir TKI periode sebelumnya). 

vii. Bahan atau dokumen pendukung lainnya. 

2) Peserta mengisi Formulir TKI yang telah disiapkan, yaitu antara lain identitas 
diri, perkembangan kinerja dan hal-hal yang menghambat tercapainya target, 

rencana aksi peningkatan kinerja, rencana aksi pengembangan kompetensi, 
nilai perilaku, dan rencana pengembangan kompetensi perilaku. 

3) Peserta berkoordinasi dengan pembimbing terkait waktu Pelaksanaan Dialog 

Kinerja. 

 

B. TAHAP PELAKSANAAN 

1) Pembimbing melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi terkait 
perkembangan kinerja, pengembangan kompetensi teknis/manajerial/ 

perilaku peserta pada periode sebelumnya. 

2) Diskusi membahas pencapaian target dengan efektivitas rencana aksi 

peningkatan kinerja dan pengembangan kompetensi teknis/manajerial/ 
perilaku yang telah disepakati periode sebelumnya, serta mempertimbangkan 
beban kerja peserta. 

3) Merencanakan rencana aksi terkait pengelolaan kinerja dan pengembangan 
kompetensi teknis/manajerial/perilaku peserta untuk tahun berjalan 
berdasarkan usulan peserta atau hasil pengamatan pembimbing terhadap 

kinerja peserta periode sebelumnya. 

4) Pembimbing memberikan motivasi kepada peserta untuk mencapai target yang 

telah ditentukan. 

5) Pembimbing dan peserta menyepakati rencana aksi terkait pencapaian target 
kinerja maupun pengembangan kompetensi teknis/manajerial/perilaku 

peserta. 
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6) Pembimbing dan peserta menandatangani Formulir TKI sebagai laporan 

Pelaksanaan Dialog Kinerja yang merupakan hasil evaluasi kinerja peserta dan 
kesepakatan rencana aksi. 

 

C. TAHAP TINDAK LANJUT 

1) Pelaksanaan Rencana Aksi 

Peserta berkewajiban menjalankan rencana aksi dan melaporkan 
perkembangan pelaksanaannya kepada pembimbing. 

2) Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi 

Pembimbing berkewajiban memonitor dan memastikan bahwa rencana aksi 
telah dilaksanakan pada periode yang ditetapkan. 

3) Tinjauan dan Evaluasi 

i. Ulasan dan evaluasi akan menjadi bahan masukan perencanaan kinerja 
periode berikutnya. 

ii. Hasil ulasan dan evaluasi dituangkan pada kolom KESIMPULAN pada 
Formulir TKI. Kesimpulan ini merupakan hasil monitoring pembimbing 

terhadap peserta yang menjadi tanggung jawabnya.  

 

 

    GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 

 

           SAHBIRIN NOOR 


