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1. Alur PPK
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja
individu Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka
mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi.
Dalam menghitung Penilaian Prestasi Kerja PNS khususnya PNS Kementerian
Kesehatan, maka dibangun suatu aplikasi yang dapat membantu CPNS/PNS yang berada di
Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melakukan penyusunan prestasi
kerja PNS. Aplikasi tersebut terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian (SIMKA) Biro Kepegawaian Setjen Kemenkes RI.
Untuk melakukan proses tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu tahapan yang harus
dilakukan dalam menyusun Penilaian Prestasi Kerja PNS. Di bawah ini merupakan alur
penyusunan Penilaian Prestasi Kerja PNS:

2

4

• MELAKUKAN PENILAIAN SKP OLEH
PEJABAT PENILAI
• MELAKUKAN PENILAIAN PERILAKU KERJA
PEGAWAI OLEH PEJABAT PENILAI

AKHIR TAHUN
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AWAL
TAHUN
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• MENYUSUN FORMULIR SKP (KONTRAK
KERJA) OLEH PEJABAT YANG AKAN DINILAI

• MELAKUKAN PENILAIAN AKHIR PPK
(MENCETAK PPK)

2. Penyusunan Formulir SKP
Tahapan pertama dalam melakukan perhitungan Penilaian Prestasi Kerja adalah
menyusun Formulir SKP atau kontrak kerja terhadap kegiatan tugas pokok jabatan untuk
masing-masing pegawai. Setiap kegiatan tugas pokok jabatan yang akan dilakukan perlu
ditetapkan targetnya yang meliputi target kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Penyusunan
formulir SKP atau kontrak kerja di lakukan pada awal tahun periode penilaian.
Untuk menyusun formulir SKP dalam aplikasi SIMKA, dapat dilakukan dengan
mengakses menu Penilaian Prestasi Kerja PNS  Sasaran Kerja Pegawai (SKP)  Formulir
SKP seperti pada Gambar berikut:
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Setelah menu tersebut dipilih, maka akan muncul halaman seperti pada Gambar berikut :

Tombol TAMPILKAN berfungsi untuk menampilkan pegawai yang telah dibuatkan Bobot
Kegiatan Tugas Pokok Jabatan-nya. Tombol
berfungsi untuk mengubah data, tombol
berfungsi untuk mencetak Bobot Kegiatan Tugas Pokok Jabatan yang telah dibuat, dan
tombol
berfungsi untuk menghapus data Bobot Kegiatan Tugas Pokok Jabatan. Tombol
Tambah Data Baru berfungsi untuk membuat/menambah Bobot Kegiatan Tugas Pokok
Jabatan pegawai baru. Jika tombol Tambah Data Baru di tekan, maka akan muncul halaman
seperti Gambar berikut :

Tombol TAMPILKAN berfungsi untuk mencari pegawai yang akan di buatkan formulir SKP
nya. Setelah data pegawai ditemukan, penyusunan formulir SKP dapat dilakukan dengan
menekan tombol Proses seperti yang dapat di lihat pada Gambar diatas sehingga akan
muncul halaman seperti Gambar berikut :
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Tombol
berfungsi untuk melakukan pencarian pejabat penilai. Jika tombol tersebut
ditekan, maka akan muncul halaman seperti pada Gambar berikut :

Setelah data pejabat ditemukan, tekan tombol Pilih atau Checklist yang ada pada kolom
paling kanan nama pejabat untuk memilih pejabat penilai yang dipilih.
Menu “Tambah Kegiatan” berfungsi untuk menambahkan kegiatan tugas pokok jabatan
apabila terdapat tugas yang akan dikerjakan selama satu tahun berjalan tetapi belum ada di
daftar. Setelah semua data yang selesai dimasukkan, lalu tekan tombol SIMPAN untuk
merekam semua data yang telah dimasukkan.
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Untuk mencetak formulir SKP, tekan tombol cetak ( ) dan akan muncul halaman
cetak seperti Gambar di bawah. Kegiatan tugas pokok jabatan yang muncul pada halaman
cetak hanya kegiatan yang telah diisi bobot kegiatannya.

3. Proses Penilaian SKP
Tahapan awal dalam proses penilaian prestasi kerja PNS adalah melakukan penilaian
SKP. Penilaian capaian SKP Pegawai Negeri Sipil diukur dengan membandingkan antara
realisasi dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya. Proses penilaian
SKP di lakukan pada akhir periode penilaian.
Untuk melakukan proses penilaian SKP dalam SIMKA dapat dilakukan dengan
mengakses menu Penilaian Prestasi Kerja PNS  Sasaran Kerja Pegawai (SKP)  Penilaian
SKP seperti pada Gambar berikut :

Setelah menu tersebut dipilih, maka akan muncul halaman seperti pada Gambar berikut :
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Tombol TAMPILKAN berfungsi untuk menampilkan pegawai yang telah dibuatkan Penilaian
SKP-nya. Tombol

berfungsi untuk mengubah data Penilaian SKP, tombol

berfungsi

untuk mencetak hasil Penilaian SKP yang telah dibuat, dan tombol
berfungsi untuk
menghapus data Penilaian SKP.
Tombol Tambah Data Baru berfungsi untuk
membuat/menambah Penilaian SKP baru. Jika tombol Tambah Data Baru di tekan, maka
akan muncul halaman seperti Gambar berikut :

Tombol TAMPILKAN berfungsi untuk mencari pegawai yang akan di buatkan Penilaian SKPnya. Pegawai yang muncul adalah pegawai yang telah dibuatkan Formulir SKP nya. Setelah
data pegawai ditemukan, Penilaian SKP dapat dilakukan dengan menekan tombol Proses
seperti yang dapat di lihat pada Gambar diatas sehingga akan muncul halaman seperti
Gambar berikut :
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Lakukan pengisian sesuai data yang akan dimasukkan, lalu tekan tombol SIMPAN untuk
merekam semua data yang dimasukkan. Setelah proses Penilaian SKP dilakukan, Formulir
SKP atau Kontrak Kerja sudah tidak dapat di ubah kembali.
Setelah proses penilaian SKP selesai dilakukan, yang perlu dilakukan adala mencetak
hasil penilaian SKP. Contoh halaman cetak hasil penilaian SKP dapat dilihat seperti Gambar
dibawah. Setelah formulir hasil penilaian SKP dicetak, maka formulir tersebut wajib di
tanda tangani oleh pejabat penilai atau dalam hal ini di tandatangani oleh atasan langsung.
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Nilai angka terhadap capaian SKP Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dengan sebutan dan
angka sebagai berikut :
a. Sangat Baik :
91 ke atas
b. Baik
:
76 - 90
c. Cukup
:
61 - 75
d. Kurang
:
51 - 60
e. Buruk
:
50 ke bawah
Capaian SKP dapat diberikan lebih dari 100 apabila melakukan tugas tambahan dan/atau
kreativitas.
4. Penilaian Perilaku Kerja
Tahapan selanjutnya setelah proses penilaian SKP selesai dilakukan adalah melakukan
penilaian perilaku kerja dan dilakukan pada akhir tahun penilaian. Untuk melakukan
penilaian perilaku kerja pada aplikasi SIMKA, dapat dilakukan dengan mengakses menu
Penilaian Prestasi Kerja PNS  Perilaku Kerja seperti pada gambar di bawah.
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Setelah menu Perilaku Kerja dipilih, maka akan muncul halaman pencarian data
perilaku kerja seperti gambar di bawah ini:

Tombol TAMPILKAN berfungsi untuk menampilkan pegawai yang telah dibuatkan
penilaian perilaku kerja nya. Tombol
kerja, tombol

berfungsi untuk mengubah data penilaian perilaku

berfungsi untuk mencetak hasil penilaian perilaku kerja yang telah dibuat,

dan tombol
berfungsi untuk menghapus data penilaian perilaku kerja. Tombol Tambah
Data Baru berfungsi untuk membuat/menambah penilaian perilaku kerja baru. Jika tombol
Tambah Data Baru di tekan, maka akan muncul halaman seperti Gambar berikut :

Lakukan pencarian data pegawai yang akan dibuatkan penilaian perilaku kerja nya,
kemudian tekan tombol TAMPILKAN untuk melihat hasil pencarian. Apabila pegawai yang
dicari tidak ditemukan, ada kemungkinan (1) pegawai tersebut sudah dibuatkan penilaian
perilaku kerjanya, (2) pegawai tersebut belum dibuat penilaian SKPnya, atau (3) pegawai
tersebut belum dibuat formulir SKP/kontrak kerjanya.
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Setelah data ditemukan, tekan tombol “Proses” yang ada pada kolom Tindakan sehingga
muncul halaman penilaian perilaku kerja seperti gambar dibawah:

Lakukan pengisian pada kolom NILAI, kemudian apabila telah selesai maka tekan
tombol SIMPAN untuk menyimpan hasil penilaian perilaku kerja.
Setelah penilaian perilaku kerja selesai dilakukan, maka selanjutnya perlu dilakukan
pencetakan hasil penilaian perilaku kerja untuk ditandatangani oleh pejabat penilai. Contoh
hasil cetak hasil penilaian perilaku kerja dapat dilihat seperti gambar dibawah.

5. Penilaian Akhir PPK
Tahapan terakhir yang perlu dilakukan dalam penyusunan Penilaian Prestasi Kerja
secara online adalah melakukan proses penilaian akhir. Proses ini dilakukan untuk
mengkompilasi SKP dan Prestasi Kerja sehingga menjadi satu Penilaian Prestasi Kerja secara
utuh. Untuk mengakses halaman penilaian akhir, dapat dilakukan dengan mengakses menu
Penilaian Prestasi Kerja PNS  Penilaian Akhir seperti gambar di bawah.
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Setelah menu Penilaian Akhir dipilih, maka akan muncul halaman pencarian data
penilaian akhir seperti gambar di bawah ini:

Tombol TAMPILKAN berfungsi untuk menampilkan pegawai yang telah dibuatkan
penilaian akhir nya. Tombol

berfungsi untuk mengubah data penilaian akhir, tombol

berfungsi untuk mencetak hasil penilaian akhir yang telah dibuat, dan tombol
berfungsi
untuk menghapus data penilaian akhir. Tombol Tambah Data Baru berfungsi untuk
membuat/menambah penilaian akhir baru. Jika tombol Tambah Data Baru di tekan, maka
akan muncul halaman seperti Gambar berikut:
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Lakukan pencarian data pegawai yang akan dibuatkan penilaian akhir nya, kemudian
tekan tombol TAMPILKAN untuk melihat hasil pencarian. Apabila pegawai yang dicari tidak
ditemukan, ada kemungkinan (1) pegawai tersebut sudah dibuatkan penilaian akhir nya, (2)
pegawai tersebut belum dibuat penilaian perilaku kerjanya, atau (3) pegawai tersebut belum
dibuat formulir SKP/kontrak kerjanya.
Setelah data ditemukan, tekan tombol “Proses” yang ada pada kolom Tindakan sehingga
muncul halaman penilaian perilaku kerja seperti gambar dibawah:

Tombol
berfungsi untuk melakukan pencarian atasan pejabat penilai. Jika tombol
tersebut ditekan, maka akan muncul halaman seperti pada Gambar berikut :
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Setelah data pejabat ditemukan, tekan tombol Pilih atau Checklist yang ada pada kolom
paling kanan nama pejabat untuk memilih atasan pejabat penilai yang dipilih.
Setelah semua kolom isian selesai diisi, maka tekan tombol SIMPAN untuk menyimpan
hasil penilaian perilaku kerja.
Setelah proses penilaian akhir selesai dilakukan, maka selanjutnya perlu dilakukan
pencetakan hasil penilaian perilaku kerja untuk ditandatangani oleh pegawai yang dinilai,
pejabat penilai, maupun atasan pejabat penilai. Contoh hasil cetak hasil penilaian akhir dapat
dilihat seperti gambar dibawah.
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