
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurttan Yogyakarta,T91epOn:{0274)562811

Yosyakarta 14 JUN2019

Yth. K9pala sKPD
di―

YOGYAKARTA

SURAT EDARAN
NOMoR 393/6370

TENTANG
PENGEMBANCAN KOMPETENS:ASN DAN

PROGRAM RE ENTRY PASCA PENGEMBANGAN KOMPETENSI
D:L:NGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH:ST:MEWA YOGYAKARTA

Dalarn rangka melaksanakan ketentuan sebagairnana dirnaksud dalam Pasa1 70

ayat(1)Undang― undang Nomor 5丁ahun 2014 tentang Aparatur sip‖ Negara dan Pasal
203 ayat(4)Peraturan Pemettntム h Nomorll丁 ahun 2017 tentang Manaiemen Pegawai
Negett Sipil,se,a Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor lo丁

ahun 2018
tentang Pengembangan Kompetensi PNS, pe‖ u membettkan petuniuk pelaksanaan

Pengembangan Kompetensi bagi Aparatur Sip‖ Negara dilingkungan Pemerintah Daerah

Daerah lstimewa Yogyakarta,dengan ketentuarl sebagai berikut:

A.PENGEMBANGAN KOMPETENSl

l.Pengembangan Ko甲 petensi bagi Pegawai dilingkungan PemeHntah Daerら
h Daerah

lstimewa Yogyakarta merupakan upaya pengembangan pengetahuan, ketramp‖
an,

dan atau sikap pe百 laku pegawai dalam pelaksanaan tugas iabatannya guna

mewujudkan sumber daya manusia Pemettntah Daerah Daerah lstimewa Yogyakatta

yang kompeJtr dengan mempenimbangkan pttnsip metti guna membettkan

kesempatan pengembangan kompetensi kepada pegawaisecara adil:

2.  Pengembangan  Kompetensi d‖ aksanakan dalam  bentuk pendidikan dan/atau

pelatihani



a. Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pendidikan dilakukan melalui pember,.an

tugas belajar dan ijin berajar yang dibiayai yang mekanismenya diatur daram
ketentuan tersendiri;

b. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dilakukan melalui jalur
pelatihan klasikal dan non klasikal;

1). Pelatihan Krasikal merupakan kegiatan pengembangan kompetensi yang
dilakukan dengan tatap muka di dalam keras, antara rain yaitu bimbingan yang

dilakukan dengan tatap muka di dalam kelas, antara lain yaitu pelatihan

Strukural Kepemimpinan, pelatihan Manajerial, pelatihan Teknis, pelatihan

fungsional, Pelatihan Sosio Kultural, Seminar/Konferensi/Sarasehan, workshop
atau lokakarya, kursus, bimbingan teknis, sosiarisasi dan atau jarur
pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan lainnya;

2). Pelatihan Non Krasikal merupakan kegiatan pengembangan kompetensi yang

dapat dilakukan di tempat kerja, atau di alam bebas dengan sistem jarak jauh,

antara lain yaitu bimbingan di tempat kerja (coaching, mentoring
secondmenvpenugasan khusus), outbound, studi banding/benchmarking,
pelatihan jarak jauh/eJe arning, dan jarur pengembangan kompetensi non
klasikal lainnya.

3. Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapal
dikonversi dalam satuan Jam Pelatihan (Jp) yang dijadikan dasar penghitungan Jam

Pelatihan (JP) pengembangan kompetensi pNS. Adapun secara detil konversi Jp dari
bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana tersebut dalam lampiran surat edaran
ini.

B. PROGRAM RE ENTRY

1. Program Re Entry merupakan Program Pemanfaatan Lulusan Pendidikan baik Diklat

Gelar melalui rugas Belajar dan ljin Belajar yang di biayai maupun diklat non getar

yang dibiayai baik oleh APBD maupun Penyedia Beasiswa lainnya baik ApBN
maupun Pemerintah Luar Negeri;

2. Program Re Eniry bertujuan agar PNS yang telah menyelesaikan pengembangan

Kompetensi dapat mengaplikasikan dan membagi llmu yang telah didapat sehingga

diharapkan dapat ditempatkan, dimanfaatkan dan diberdayakan sesuai dengan

kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang mendukung kebutuhan jabatan dan

organisasi;



3. Program Re Entry terdiri dari 3 (tiga) tahapan:

a. Tahapan Adaptasi merupakan tahapan pNS pasca pengembangan Kompetensi
khususnya Tugas Belajar untuk melakukan adaptasi sebelum diaktifkan kembali
sebagai PNS Pasca Tugas Belajar

1). PNS Tugas Belajar yang telah selesai tugas belajar melalui lnstansi masing-
masing melaporkan kepada Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta melalui
Badan Kepegawaian Daerah Daerah rstimewa yogyakarta serambat-
lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan wisuda;

2). sambil menunggu pengaktifan kembari sebagai pNS, yang bersangkutan

dapat bertugas di instansi asal atau dapat ditempatkan di Bad,rn

Kepegawaian Kepegawaian Daerah paring rama z (dua) buran sambir
menunggu penempatan kembari pada saat yang bersangkutan diaktifkan
kembali;

3). PNS Pasca Tugas Berajar wajib mengikuti wercome home seminar dengan
menyiapkan raporan hasir studi dan best rearning (pengaraman pemberajaran
baik akademis maupun non akademis) serama mengikuti pendidikan

b. Tahapan Persiapan pendayagunaan atau

mempersiapkan PNS pasca tugas belajar untuk

sebelum ditempatkan kembali:

:l). Pada saat melaksanakan penugasan pNS seberum diaktifkan kembari baik
instansi asal atau di BKD pNS diberi penugasan yang dikoordinasikan
dengan instansi asal:

2). Penugasan PNS sebagaimana dimaksud daram butir 1 dapat berupa
Penugasan untuk melakukan evaluasi atau anarisis dan memberikan
masukan atas proses bisnis pada lnstansi asal atau penugasan lain sesual
kesepakatan dengan lnstansi asal;

3)' PNS yang ditugaskan berkewajiban untuk menyusun Laporan program Re-
Entry selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah peraksanaan ketugasan
selesai;

c. Tahapan Penempatan Kembali

1). Badan Kepegawaian Daerah memetakan jabatan yang tersedia dengan
kompetensi dan kualifikasi pNS yang bersangkutan;

Penugasan merupakan upaya

melaksanakan ketugasan khusus



2). BKD dan lnstansi asal merakukan evaluasi atas pelaksanaan program Re

Entry sebagai bahan dalam penempatan kembali yang bersangkutan;

3). Penempatan Kembari pNS pasca Tugas Berajar mempertimbangkan

pemetaan jabatan, hasil evaluasi program Re Entry, Kompetensi dan
Kualifikasi PNS serta kebutuhan organisasi.

Demikian untuk.menjadikan periksa dan untuk dilaksanakan dengan baik.

YOGYAKARTA

.195909021988031003
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No
Bentuk dan Jalur

Pengembangan Kompetensi
Deskripsi Dasar Pertimbangan Hasil yang Diharapkan

Konversi Jam Pelatihan

1 2 3 4 5 6 8
A PENDiD:KAN

Pendidikan  tnggi  lettang
dipioma/SlノS2/S3

Proses belajar untuk meningkatkan
pengetahuan dan keahlian PNS melalui
pendidikan tinggi formal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan
yang mengatur mengenai tugas
belajar bagi PNS.

a. Dipersyaratkan oleh Jabatan

b. Diproyeksikan peningkatan
karier/ menduduki Jabatan
yang lebih tinggi

Pemenuhan kualifikasi pendidikan
dan pengetahuan sesuai dengan
Standar Kompetensi Jabatan,
pengembangan karier, dan
persyaratanJabatan atau
persyaratan untuk menduduki
Jabatan yang lebih tinggi.

Semester Satu Semester 20 (dua puluh) JP

B PELA丁 :HAN

Kiasikal

1 Pelatihan struktural
kepemimpinan

Prcgram peningkatan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap perilaku PNS
untuk memenuhi Kompetensi
kepemimpinan melalui proses pembelajaran
secara intensif.

Kesenjangan Kompetensi
Manajerial

Pemenuhan kcmpetensi
pengelolaanpekerjaan dan
sumber daya sesuai persyaratan
Jabatan ataumendudukijabatan
yang lebih tinggi

」P Sesuai JP program
pelatihan

b. Dipersyaratkan oleh Jabatan

F鶉、辮
2 Pelatihan manajerial Program peningkatan pengetahuan

peningkatan pengetahuan, keterampilan
dan sikap perilaku PNS untuk
memenuhi Kompetensi teknis manajerial
bidang kerja melalui proses penrbelajaran
secara intensif.

a. Kesenjangan Kompetensi
teknis manajerial

b. Dipersyaratkan oleh Jabatan

Pemenuhan Kompetensi teknis
manajerial

bidang kerja sesuai persyaratan
Jabatan

」P Sesuai JP program
pelatihan

Ditambahkan 20 %
(dua puluh persen)
dari JP program
pelatihan

3. Pelatihan teknis Program peningkatan pengetahuan,
ketrampilan. dan sikap perilaku PNS
untuk memenuhi Kompetensi
penguasaan

substantif Udang kerja melalui proses
pembelajaran secara intensif

a. Kesenjangan kompetensi
teknis

b. Dipersyaratkan oleh Jabatan

c. Adanya kesenjangan kinerja
dan kesenjangan
Kompetensi Teknis.

Pemenuhan penguasaan substantif
bidang kerja sesuai tuntutan
kebutuhan Jabatan dan bidang
kerja

」P Sesuai JP program
pelatihan

Ditambahkan 20 %
(dua puluh persen)
dari JP program
pelatihan

4 Pelatihan fungsional Program pe{ngkatan pengetahuan,
ketrampilan. dan sikap perilaku PNS
uniuk memenuhi Kirmpetensi bidang
tugas yarlg terkait dengan JF melalui
proses pernbelajaran secara intensif

a. Kesenjangankompetensi
fungsional

Pemenuhan pegetahuan dan/atau
penguasaan ketrampilan sesuai
iuntutan kebutuhan JF

JP Sesuai JP program
pelatihan

Ditambahkan 20 o/o

(dua puluh persen)
dari JP program
pelatihan

b. Dipersyaratkan oleh Jabatan

c. Diproyeksikan
pengembangan karier.



1 2 3 4 55 6 7 8e!a【:nan     sOsia:kuitural Program peningkatan pGn@tanuan, 

-ketrampilan, dan sikap perilaku pNS
untuk memenuhi Kompetensi Sosial
Kultural melalui proses pembelajaran
secara intensif

a. Kesenjangan Kompetensi
terkait pengetahuan
dan/atau keterampilan dan
sikap perilaku PNS terkait
Kompetensi Sosial Kultural

Pemenuhan kebutuhan      ~
pengetahuan,keteramp‖ an dan
sikap perl!aku PNS

」P Sesuai JP program
pelatihan

Ditambahkan 20 o/o

(dua puluh persen)
dari JP program
pelatihan

b. Persyaratan Jabatan
6

1潔!『:常翼[麒 i

lPertemuanitmian@
Kompetensi terkait peningkatan kinerja dan
karier yang diberikan oleh pakar/praktisi
untuk memperoleh pendapat para ahli
mengenai suatu permasalahan di bidang
akrual tertentu yang relevan dengan biding
tugas atau kebutuhan pengembangan
karier PNS. Fokus kegiatan ini untuk
memperbarui pengetahuan terkini.

a. Kesenjangan kinerja

b. Kesenjangan Kompetensi
terkait pengetahuan
dan/atau ketrampilan sesuai
topik seminar/ koriferensi/
sarasehan

:. Pengembangan karier pNS

陪 柵
atau bagi pengembangan karier

PNS

Han Satu hari setara
dengan 4 (empat) JP

Satu hari setara
dengan 6 (enam) JP

7 Workshop atau
lokakarya

rer(emuan lnttan untuK menangkatkan
Kompetensi terkait peningkatan kinerja dan
<arier yahg diberikan oleh pakar/prakiisi.
:okus kegiatan ini untuk meningkatkan
rengetahuan tertentu yang relevan
lengan bidang tugas atau kebutuhan
rengembangan karier dengan
nemberikanpenugasan kepadapeserta
,ntuk menghasilkan produk tertentu
;elama kegiatan berlangsung dengan
rctunjuk praktis dalam penyelesaian

la Kesenjangan kinerji
I

lb Kompetensi terkait

I p"ng"t"nran/ketrampitan

I sesuai topik workshop
atau loka karya

c. Pengembangan karier pNS

Pengetahuan dan/atau
keterampilan baru yang dapat
menghasilkan motivasi/ide baru
untuk meningkatkan kinerja
atau bagi pengembangan karier
PNS

Ha“ Satu hari setara

dengan 5 oima)」 P 1乱鰤;T器 )」P

8 Kursus r\egrirrarr pemoetaJaran terkatt suatu
pengetahuan atau ketrampilan dalam waktu
yang relatif singkat, dan biasanya diberikan
oleh lembaga nonformal

a. Kesenjangan kinerja

b. Kesenjangan Kompetensi
terkait pengetahuan
dan/atau ketrampilan

c. Pengembangan karier pNS

I 

Pengetahuan dan/atari
keterampilan baru yang dapat
menghasilkan motivasi/ide baru
untuk meningkatkan kinerja
atau bagi pengembangan karier
PNS

JP Sesuai JP program
pelatihan

Ditambahkan 20 %
(dua puluh persen)
dari JP kursus

9 Bimbingan teknis Kegiatan Pembclajaran dram rangka
memberikan bantuan uiituk
menyelesaikan persoalan/masalah yang
bersifat khusus dan teknis

a. Kesenjangan kinerja

b. Kesenjangan Kompetensi

c. Pengembangan karier pNS

Peningkatan pengetattf,an Oan
karakter PNS sesiiai tuntutan
bidang kerja

JP Sesuai JP program
bimbingan teknis

Dlambahkan 20 0/0

(dua pulun persen)
dari JP kursus

10 Sosialisasi へじ9:dldJ:     ::rn:an untuK
memasyarakatkan sesuatu pengetahuan
danノ atau kebり akan agar meniadilebih
dikenai,dipahanl,,dihayati o:eh PNS

Kebutuhan organisasi/
pengembangan karier PNS

Peningkatan pengetahuin paG-
suatu pengetahuan dan/atau
kebijakan sesuai tuntutan bidang
kerja



2 3 4 5 6 7 8
Non‐ Klasikal

cOacr7ゎ g Pembimbingan peningkatan kinerja
melaui pembekalankemampuan
memecahkan permasalahan dengan
mengoptimalkan potensi dirg

a. Kesenjangan kinerja kecil
karena motivasi kurang atau
kejenuhan

Pengetahuan dan/atau
keterampilan baru yang dapat
menghasilkan motivasi/ide baru
dalam penyelesaian pekerjaan
atau pencapaian pengembangan
karier

Kegiatan D 't (satu) kali
kegiatan coaching
setara dengan 2

G!4 JP

□ 1   (Satu)   ka‖

kegiatan    cο achring

setara  dengan   4

(empat)JP.
pengembangan

karier
D maksimal
dihitung 2 kali
dalam 1 bulan.

□maksirna:dihitung 2

(dua)ka‖ da:am l

(Satu)bulan.

2 Mentoring Pembimbingan peningkatan kinerja
melalui transfer pengetahuan,
pengalaman dan keterampilan dari
orang yang lebih berpengalaman pada
bidang yang sama

a. Kesenjangan kinerja yang
tinggi karena kurang
keterampilan/k eahlian dan
pengalaman.

b Kebutuhanpengembangan
karier.

Pengetahuan dan/atau
keterampilan baru yang dapat
menghasilkan Pengetahuan teknis
dan rujukan pengalaman baru
dalam penyelesain pekerjaan

Kegiatan D 1 (satu) kali
kegiatan mentoring
setara dengan 2
(dua) JP.

□ 1   (Satu)   ka!i

kegiatan   meη ゎ万ηg
setara  dengan   4

(empatl」 P.

□pa:ing tinggi

dihitung 2 ka!i

dninm l h"!^n

□pa‖ ng tinggi

dihitung 2 ka‖
H● inm l hll:ぅn

3 二reamゎg Pengembangan Kompetensi PNS yang
dilaksanakan dalambentuk pelatihan
dengan mengoptimalkan penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi
untukmencapai tujuanpembelajaran
dan peningkatan kinerja

Kesenjangan Kompetensi
terkait pengetahuan dan
keterampilan teknis.

yang

bersangkutan memiliki
kesiapan dan kompetensi
mengikuti proses e-
learning.

c. Pengembangan Karier pNS

Pemenuhan kompetensi teknis
sesuai tuntutan Jabatan dan
bidang kerja. Pengetahuan baru
yang dapat menghasilkan
motivasi/ide baru untuk
meningkatakankinerja atau
bagi pengembangan karier
berikutnya

」P □pa‖ ng lnggi l(satu)

hari 3(tiga)」 P akSes
Dpaling tinggi 1

(satu) hari 4(empat)
JP akses
pembelajaran secara
dalam jaringan

4 Pe!a‖ han iarak iauh Proses pembelajransecara
terstruktur dengan dipandu oleh
penyelenggarapelatihan secarajarak
jauh

a. Kesenjangan kinerja

b Kesenjangankompetensi
terkait pengetahuan/
keterampilan.

c. Pengembangan karier pNS

Pengetahuan baru yang dapat
menghasilkan motivasi/ide baru
untuk meningkatkan keterampilan
kerja atau bagi pengembangan
karier berikutnya

」P Sesuai JP progiam
pelatihannya

Ditambahkan 20 %
(dua puluh persen)
dari JP program
pelatihannya

5 Detasering (secondment) Penugasan/ penempatan PNS pada
suatu tempat untuk jangka waktu tertentu

a. KepemilikanKompetensi
sesuai Jabatan yang akan
diisi sementara

b Kebutuhan transfer of
knowledge, keahtian (sk//)

. da:r pengalaman dari PNS
ke lingkup uniU organisasi
baru

Pengalaman dan peningkatan
kompetensi menangani tantangan
pada unit kerja baru

Kegiatan 1 (satu) kali kegiatan
Detasering setara
dengan 20 (dua puluh)
JP

1 (satu) kaiikegiatan
detasering
ditambahkan 20%
dari JP Program
dataseringnya



1 2 3 5 6 7 8

6 Pembelajaran alamterbuka
(outbond)

Pembelajaran melalui simulasi yang
diarahkan agar PNS mampu:
a. menunjukkan potensi dalam

membangun semangat kebersamaan
memaknai kebajikan dan
keberhasilan bagidiridanorang
lain

b. memaknai pentingnya peran keia
sama, sinergi, dan keberhasilan
bersama

Kebutuhan organisasi
dan pengembangan
kapasitas PNS

Pengembangankarakter PNS
disesuaikan dengan nilai- nilai
dan tuntutan bidang kerja

」P Sesuai JP program
pembelaiaran alam
letbuka (outbond)

Ditambahkan 20ol.
(dua puluh persen)
dari JP program
pembelajaran alam
letbuka (outbond)

7 Patok banding (benchmarking) Kegiatan untuk me ngembangkan
Kompetensi dengan cara membandingkan
dan mengukur suatu kegiatan organisasi
lain yang mempunyai karakteristik sejenis

Oiperlukan bagi
peningkatan kemampuan
dalam penyelesain tugas
jabatan

Peningkatan pengetahuan,
keterampilan dan sikap
dalam penyelesaian tugas

Kegiatan 'I (satu) kali kegiatan
patok banding
(benchmalking) setara
dengan l0 (sepuluh)
JP

1 (satu) kali kegiatan
patok banding
(benchmarking)
setara dengan 20
(dua puluh) JP

8 P€rtukaran PNS dengan
pegawai swasta/badan usaha
milik negara/ badan usaha milik
daerah

Kesempatan kepada PNS
untuk menduduki jabatan tertentu di
sektor swasta sesuai dengan persyaratan
kompetensi

a. Kesenjangan kineia

b KesenjanganKompetensi
terkait pengetahuan/
keterampilan dan sofl
competency

c. Kebutuhanorganisasi/
pengembangan karier PNS

Pemenuhan kompetensi sesuai
luntutan jabatan dan bidang
kerja. Pengetahuan baru yang
dapat melahirkan motivasi/ide baru
untuk meningkatk3n keterampilan
kerja atau bagi pengembangan
karier berikutnya

Kegiatan 'l (satu) kali kegiatan
pertukaran pegawai
setara dengan 20 (dua
puluh) JP

1 (satu) kali kegiatan

pertukaran pegawai
setara dengan 24
(dua puluh empat) JP

9 Magang/praktik kerja Proses pembelajaran untuk memperoleh
dan menguasai keterampilan dengan
melibatkan diri dalam proses pekbrjaan
tanpa atau Cengan petunjuk orang yang
sudah terampil daiam pekerjaan itu
(learning by doing\. Tempat magang adalah
unit yang memiliki tugas dan fungsi yang
relevan dengan bidang tugas PNS Praktik
Kerja/Magang

a. Kesenjangan Kompetensi
terkait Kompetensi Teknis
yang memerlukan praktek
langsung.

b Kesenjangan kinerja

Pengalamanatau keahlian
bidang tertentu hasil pelaksanaan
pekeriaan diteripat praktik
kerja/magang

Kegiatan Satu kala kegiatan
magang/ praktik kerJa
setara dengan 20 JP

Satu ka‖ kegiatan

magang′ prakt k kela

setara dengan

24」 P

儡


