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SINIKE
Sistem Penilaian Kinerja
Pengisian SKP tahun 2016 berbeda dengan pengisian pada SKP
tahun-tahun sebelumnya, perbedaan yang dilakukan dikarenakan sistem
yang terus berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Perbedaan
mencolok terdapat pada tampilan, sedangkan alur pengisian SKP tidak
begitu banyak berubah hanya beberapa hal saja yang berubah. Berikut akan
dijelaskan petunjuk operasional sistem SKP tahun 2016 :
1. Akses dan alur ke dalam Sistem :
a. Akses
Untuk mengakses Sistem Penilaian Kinerja melalui domain
http://simpeg.unnes.ac.id/ kemudian Anda akan disuguhkan pada
tampilan awal halaman simpeg :

Setelah Anda masuk ke dalam halaman awal Simpeg Anda dapat
login menggunakan akun yang Anda miliki. Akun ini menggunakan
akun default/ akun sikadu Anda sebagai pegawai yang biasanya
username menggunakan NIP/NRP Anda.

Apabila sudah masuk ke dalam sistem Anda akan diarahkan pada
tampilan utama, akan tetapi Anda belum memasuki Sistem
penilaian Kinerja.

Untuk mengakses Sistem Penilaian Kinerja Anda diharuskan melaui menu
sub menu (lihat kotak merah pada gambar).

Pada gambar diatas dijelaskan pada simpeg terdapat beberapa sub sistem
yaitu : simpeg, sinikie, sitata dan siratu, untuk mengakses Sistem
Penilaian Kinerja silahkan klik pada kotak SINIKE.

b. Alur Sistem
Setelah memasuki Sinike Anda harus mengetahui alur pengisian
SKP, berikut merupakan alur pengisian SKP

2. Persetujuan Kontrak Oleh Atasan Penilai
Persetujuan Kontrak ini dilakukan untuk memasukkan pegawai ke
dalam daftar pegawai yang akan dinilai. Untuk melakukan hal ini
melalui menu “Persetujuan Kontrak”

3. Pengisian Kontrak SKP Oleh Dosen/Tendik
Pengisian Kontrak ini dilakukan apabila pegawai yang bersangkutan
sudah memiliki jabatan aktif, apabila belum memiliki jabatan silahkan
hubungi kepegawaian untuk mendapatkan jabatan Anda sekarang.
Pengisian Kontrak ini dilakukan melalui menu “isi kontrak”

Pada gambar diatas yang warna hijau menunjukkan kegiatan sudah
divalidasi oleh atasan. Apabila masih berwarna putih berarti kegiatan
Anda belum disetujui oleh atasan Anda, sedangkan warna merah
menunjukkan Anda diharuskan untuk revisi kegiatan. Untuk
menambahkan kontrak baru silahkan klik “tambah kegiatan”

Untuk mengambil kegiatan silahkan klik tombol ambil

Anda harus mengisi form kegiatan SKP sesuai tugas jabatan yang Anda
miliki, setelah form terisi penuh klik “save”
4. Validasi Kontrak Oleh Atasan Penilai
Setelah Kontrak terisi Anda masih belum bisa mengisi realisasi kegiatan
yang ada dalam kontrak Anda sebelum divalidasi oleh atasan. Untuk
melalukan validasi Anda harus masuk melalui menu “Persetujuan
Kontrak”

kemudian klik tombol mata yang ada disamping nama pegawai.

Pada bagian aksi Anda klik tombol tulis dan disana akan ada pilihan ->
Pending, Revisi dan disetujui. Setelah Anda pilih klik “save”
5. Pengisian Realisasi Oleh Dosen/Tendik
Pengisian Realisasi melaui menu “Input capaian dan Hasil SKP”

Untuk mengisi realisasi menggunakan tombol aksi. Setelah tombol aksi
diklik akan tampil form realisasi

Isikan sesuai kebutuhan apabila memiliki bukti file dapat Anda upload
ke dalam sistem, maksimal file upload adalah 5 MB/ 5000KB. Sesudah
semua diisi silahkan klik save.

6. Penilaian Kualitas SKP Oleh Atasan Penilai
Penilaian Kualitas ini dilakukan oleh atasan pegawai dan sangat
berpengaruh dengan nilai akhir pada setiap kegiatan SKP, Penilaian ini
dilakukan sesuai hasil pekerjaan dari setiap kegiatan yang dilakukan.
Penilaian dilakukan menggunakan menu “Penilaian/Monitoring”

Setelah itu klik tombol mata untuk mengisikan nilai pegawai

Pada halaman tersebut terdapat pedoman penilaian yang dapat Anda
gunakan sebagai acuan penilaian terhadap pegawai.
Untuk mengisi nilai Anda dapat isikan pada kotak isian nilai yang ada
disamping setiap kegiatan, dan setiap kegiatan klik tombol “nilai”.

