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PENDAHULUAN



Direktorat Kompensasi ASN BKN



Arah Kebijakan Kompensasi ASN 
(Pasca UU ASN &  UU Hubungan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)



Arah Kebijakan Kompensasi ASN 
(Pasca UU ASN & UU Hubungan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

“Penyederhanaan Komponen Penggajian”



Kecukupan Manfaat Pensiun





Social media today is playing an essential part in our
day-to-day life. It helps us to stay in touch with our
loved ones, get information faster, and has become
a very useful platform for business.

As a result, checking our social media has become a
daily routine. Some are addicted to it so much that
the first thing they do after waking up is checking
their social media feeds. 

Perkembangan IT
Media social sudah menjadi
bagian dari kehidupan saat ini
Dunia ada di genggaman







Dinamisasi Regulasi
PNS Berwirausaha





PP 12 TAHUN 1952

memimpin suatu perusahaan
partikelir, baik langsung atau tidak
langsung; 
melakukan pekerjaan dalam
lapangan partikelir jikalau peraturan
jawatan melarang melakukan
pekerjaan itu; 
menerima hadiah berupa apapun
juga yang bertentangan dengan
sifat atau kehormatan jabatan atau
pekerjaannya, atau dengan
kedudukannya sebagai pegawai
Negeri pada umumnya. 

Pasal 2
 

Pegawai dilarang : 

Pasal 3
 
Pegawai dapat dilarang
berniaga atau melakukan
pekerjaan dalam lapangan
partikelir, baik langsung atau
tidak langsung, jikalau oleh
pembesar yang berwajib
pekerjaan itu dianggap
bertentangan dengan
pekerjaannya, dengan sifat
atau kehormatan jabatannya,
atau dengan kedudukannya
sebagai pegawai Negeri
pada umumnya.

ikut serta mendirikan
perusahaan-perusahaan
partikelir, baik langsung
atau tidak langsung; 
melakukan pekerjaan
partikelir secara tertentu,
atau memangku jabatan
partikelir dengan mendapat
keuntungan atau upah dari
pada usaha itu, baik berupa
uang maupun berupa
benda. 

Pasal 4.
 

(1) Pegawai harus minta izin
terlebih dahulu dari pembesar
yang berwajib untuk : 

 



PP 12 TAHUN 1952

Usaha seorang pegawai, supaya waktu terluang lain dari
pada waktu dinasnya, digunakannya untuk menambah
nafkahnya, pada umumnya tidak dapat dihalangi. Akan
tetapi usaha itu tak boleh mengakibatkan mundurnya
perhatian dan kegiatannya dalam melakukan tugasnya
selaku pegawai Negeri. Kedudukan serta pengaruhnya tidak
boleh digunakan untuk usaha itu. 



PP 6 Tahun 1974

 
 

Pegawai Negeri Sipil golongan ruang
IV/a PGPS-1968 keatas, anggota ABRI
berpangkat Letnan II keatas, Pejabat,
serta isteri dari : - penjabat Eselon I dan
yang setingkat baik di Pusat maupun di
Daerah; - Perwira Tinggi ABRI; -
penjabat-penjabat lain yang ditetapkan
oleh Menteri/Kepala Lembaga yang
bersangkutan ; dilarang : 
a) memiliki seluruh atau sebagian
Perusahaan Swasta ; 
b) memimpin, duduk sebagai anggota
pengurus atau pengawas suatu
Perusahaan Swasta; 
c) melakukan kegiatan usaha dagang,
baik secara resmi maupun sambilan. 

(1) 

PEMBATASAN BERUSAHA 

Larangan tersebut ayat (1)
Pasal ini tidak berlaku untuk
: a. pemilikan saham suatu
perusahaan sepanjang
jumlah dan sifat pemilikan
itu tidak sedemikian rupa,
sehingga melalui pemilikan
saham tersebut dapat
langsung atau tidak
langsung menentukan
penyelenggaraan atau
jalannya perusahaan ;

(2)

Pasal 2 

Pegawai Negeri Sipil golongan
ruang III/d PGPS-1968 kebawah,
anggota ABRI berpangkat
Pembantu Letnan I kebawah serta
isteri dari Pegawai Negeri,
anggota ABRI dan Penjabat yang
tidak termasuk ketentuan tersebut
ayat (1) Pasal ini; wajib mendapat
izin tertulis dari Penjabat Yang
Berwenang apabila memiliki
Perusahaan Swasta atau
melakukan kegiatan seperti
tersebut dalam ayat (1) a, b dan c
Pasal ini.

(3)









INISIASI PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN



PENINGKATAN KESEJAHTERAAN



Basis Peningkatan Kesejahteraan ASN



Alternatif Sumber Peningkatan Kesejahteraan ASN 
Non-Keuangan Negara



Peluang Program



PELUANG
BERWIRAUSAHA















PENUTUP



Harapan untuk ASN





TERIMAKASIH

Direktorat Kompensasi ASN 
Badan Kepegawaian Negara


