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Dasar Hukum

PENDAHULUAN

Tujuan Penyusunan

E-book

Untuk membantu setiap Pegawai yang
melaksanakan tugas belajar dalam melakukan
penyusunan SKP sesuai ketentuan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 6
tahun 2022

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja

Aparatur Sipil Negara
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Perubahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi
dan Birokrasi Nomor 8 tahun 2021 menjadi Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi nomor
6 tahun 2022 menyebabkan perubahan yang signifikan, salah
satunya adalah pada proses penyusunan SKP yang didalamnya
meliputi penyusunan SKP bagi pegawai yang melaksanakan tugas
belajar.

Dalam mendukung transformasi sumber daya manusia
aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas pegawai
berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan pegawai
melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas
belajar dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan antara
standar kompetensi dan /atau persyaratan jabatan dengan
kompetensi pegawai yang akan mengisi jabatan, memenuhi
kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi
tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi,
pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan,
kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian profesional
pegawai sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
pengembangan karir.

Bagaimana proses penyusunan SKP

bagi pegawai yang melaksanakan

tugas belajar???
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Dialog kinerja merupakan sebuah proses

penyelarasan kinerja antara atasan dan

bawahan dalam rangka menentukan strategi

pencapaian kinerja individu yang sejalan dan

menunjang kinerja organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022,

beberapa tahapan yang dilakukan dalam penyususnan SKP bagi

pegawai yang melaksanakan tugas belajar, diantaranya :

Pegawai yang melaksanakan tugas belajar melakukan

dialog kinerja dengan Pejabat Penilai Kinerja dengan

tujuan untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi

atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai.
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Ekspektasi atas hasil evaluasi akademik
dapat brupa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK),
predikat akademik atau bentuk evaluasi
akademik lainnya yang berlaku pada institusi
dimana pegawai melaksanakan tugas belajar

Hasil kerja pegawai tugas belajar merupakan ekspektasi

atas hasil evaluasi akademik, ketepatan waktu kelulusan

serta dapat ditambahkan dengan penugasan lain selama

pegawai melaksanakan tugas belajar

Ekspektasi atas hasil evaluasi akademik
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Lebih cepat :

Pegawai lulus lebih cepat dari jangka waktu

tertentu (batas waktu normatif program studi)

Ekspektasi atas ketepatan waktu kelulusan

Tepat waktu :

Pegawai lulus sesuai jangka waktu tertentu 

(batas waktu normatif program studi)

Adanya perpanjangan :

pegawai lulus tidak tepat waktu atau adanya

perpanjangan jangka waktu tugas belajar

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
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Misal :

Septa adalah seorang Analis Sumbber Daya Manusia

Aparatur di Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara

pada Instansi badan Kepegawaian Negara dan akan

memulai tugas belajar di Universitas Gadjah Mada

dengan program studi Magister Kebijakan Publik.

Ekspektasi Pejabat Penilai Kinerja kepada Septa adalah

memperoleh IPK semester 1 di atas 3,50 dan

menghasilkan learning diary perkuliahan Kebijakan

Publik yang bisa diakses oleh rekan kerja setingkatnya

di unit asal

Penambahan tugas lain selama pegawai

melaksanakn tugas belajar
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Berorientasi pelayanan, yaitu komitmen
memberikan pelayanan prima demi kepuasan
masyarakat

Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas
kepercayaan yang diberikan

Kompeten, yaitu terus belajar dan
mengembangkan kapabilitas

Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai
perbedaan

Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara

Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias
dalam menggerakkan serta menghadapi
perubahan

Kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang
sinergis

Perilaku pegawai yang melaksanakan tugas belajar
merupakan nilai dasar ASN BerAKHLAK beserta
panduan perilakunya dan dapat ditambahkan dengan
ekspektasi khusus Pejabat Penilai Kinerja atas perilaku
kerja pegawai selama melaksanakan tugas belajar
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Ekspektasi atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai tugas

belajar dapat dituangkan dalam format lampiran SKP sebagai

berikut :
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Selain menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi,

Pejabat Penilai Kinerja dan Pegawai yang  

 melaksanakan tugas belajar melakukan dialog

kinerja untuk menyepakati sumber daya yang

dibutuhkan, skema pertanggungjawaban dan

konsekuensi pencapaian kinerja.

Sumber daya yang dibutuhkan 

Sumber daya yang dibutuhkan dalam

rangka pemenuhan ekspektasi dapat

berupa dukungan:

Sumber daya manusia

Anggaran

Peralatan kerja

Pendampingan pimpinan, dan/ atau 

Sarana dan prasarana

Dalam hal sumber daya yang dibutuhkan

tidak mencapai kesepakatan atau mencapai

kesepakatan namun tidak terealisasi, maka

pimpinan dapat melakukan penyesuaian

ekspektasi
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Skema pertanggungjawaban

Pimpinan dan Pegawai juga harus

menyepakati waktu pelaporan

perkembangan hasil kerja untuk

pemantauan kinerja Pegawai

Untuk pekerjaan yang sifatnya rutin,

Pimpinan dan Pegawai dapat menyepakati

waktu pelaporan perkembangan hasil kerja

secara periodik/berkala

Untuk pekerjaan yang sifatnya non rutin,

Pimpinan dan Pegawai dapat menyepakati

waktu tertentu untuk pelaporan

perkembangan hasil kerja

Selain waktu pelaporan perkembangan

hasilkerja, Pimpinan dan Pegawai juga

dapat menyepakati data apa yang

diperlukan untuk pemantauan kinerja

Pegawai

Pimpinan dan Pegawai memastikan sumber

data memungkinkan untuk diakses secara

anggaran, waktu, sarana dan prasarana

serta kondisi organisasi lainnya
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Konsekuensi pencapaian kinerja

Pimpinan dan Pegawai dapat

menyepakati dua bentuk konsekuensi

pencapaian kinerja :

 

Konsekuensi positif dalam hal capaian

kinerja memenuhi ekspektasi pimpinan,

dapat berupa :

 

Penghargaan kepada Pegawai baik

materii l maupun non materil l

Pemberian penugasan baru

 

Konsekuensi positif dalam hal capaian

kinerja memenuhi ekspektasi pimpinan,

dapat berupa : 

 

 

Pemberian teguran

Pengalihan penugasan

 

Kesepakatan sumber daya yang dibutuhkan, skema

pertanggungjawaban dan konsekuensi pencapaian kinerja,

dapat dituangkan dalam format lampiran SKP sebagai

berikut, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari SKP.
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Dalam hal Pegawai memulai tugas belajar

pada pertengahan tahun kalender, maka

ekspektasi Pejabat Penilai Kinerja terhadap

Pegawai selama melaksanakan tugas belajar

ditambahkan pada SKP tahun kinerja

tersebut.

 
Misal :

Septa adalah seorang Analis Sumber

Daya Manusia Aparatur di Direktorat

Kinerja Aparatur Sipil Negara pada

instansi Badan Kepegawaian Negara dan

akan memulai tugas belajar bulan Juli

tahun 2022. Ekspektasi Pejabat Penilai

Kinerja selama Septa melaksanakan

tugas belajar adalah IPK yang diperoleh

diatas 3,50 dan Septa secara rutin

menyampaikan resume hasil kuliahnya

setiap dua minggu melalui kuliah jarak

jauh kepada rekan kerja setingkat di

unit asalnya. Kedua ekspektasi tersebut

ditambahkan pada SKP Septa tahun 2022

tanpa Menyusun dokumen SKP baru.
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** Merupakan ekspektasi Pejabat Penilai Kinerja untuk Pegawai yang melaksanakan tugas belajar
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*Pimpinan dapat memberikan ekspektasi khusus pegawai terhadap satu atau lebih aspek perilaku kerja 18

 



Bagi Pegawai yang akhir masa studi jatuh pada

pertengahan tahun kalender, maka yang

bersangkutan wajib melakukan klarifikasi

ekspektasi atas hasil kerja dan perilaku kerja

dengan Pimpinan instansi  asalnya untuk sisa

waktu pada tahun dimaksud.

 
Misal :

Septa menyelesaikan studinya

terhitung pada bulan Juli tahun

2022 sehingga akan Kembali untuk

bekerja di unit asalnya terhitung

pada 1 Agustus 2022. Dengan

demikian, Septa wajib

mengklarifikasi ekspektasi

Pimpinannya di Instansi Badan

Kepegawaian Negara untuk hasil

kerja dan perilaku kerja selama sisa

waktu bulan Agustus hingga

Desember tahun 2022 tanpa

menyusun dokumen SKP baru.
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** Merupakan ekspektasi Pejabat Penilai Kinerja untuk Pegawai yang melaksanakan tugas belajar
20
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*Pimpinan dapat memberikan ekspektasi khusus pegawai terhadap satu atau lebih aspek perilaku kerja
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Kesimpulan :

Sosialisasi terkait perubahan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan

Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 menjadi Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Reformasi dan Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022

merupakan suatu hal yang sangat penting untuk  

dilakukan agar menghasilkan kinerja terbaik

demi  tercapainya tujuan organisasi.

PENUTUP

Saran :

Diharapkan lebih banyak beragam bentuk

sosialisasi yang dilakukan terkait perubahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 8 Tahun

2021 menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi

Nomor 6 tahun 2022 di kalangan Aparatur Sipil

Negara agar ASN semakin memahami

perubahan-perubahan penting terkait

peraturan
23


