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ARAHAN KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DAN KAPUSLATLUH KEPADA PESERTA PELATIHAN
PEMAGANGAN GHS (GOLDEN HANDSHAKE) LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

JAKARTA (12/12/2017) www.pusluh.kkp.go.id
Program Golden Handshake Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan RI,
bertujuan untuk mempersiapkan pensiunan KKP menjadi entrepreneur kelautanperikanan baru yang kompetitif dalam rangka ikut serta membenahi tata niaga
produk kelautan-perikanan di Indonesia.
Program Transformasi ini akan didukung oleh HUB Layanan Bisnis dan
Entrepreneurship (Business Development Center) KP, yang akan
mengintegrasikan Pewirausaha baru (Start Up) dan jaringan Pelaku Usaha
Produksi, Perdagangan & Rantai Nilai Distribusi Nasional (Mentor), serta akan
melaksanakan pendampingan Inkubasi, Konsultansi Bisnis & Pemasaran, Data &
Research, Pelatihan & Sertifikasi SDM, serta Pelatihan & Sertifikasi Mutu &
Bisnis, sejalan program KKP untuk menegakkan 3 Pilar KKP yaitu Kedaulatan,
Keberlanjutan, Kesejahteraan.
Peserta pelatihan dari berbagai Unit Eselon I KKP yang berhak mengikuti
pelatihan dan mendapatkan GHS ini adalah Jabatan Fungsional Umum dan PNS
KKP yang usianya sudah lebih dari 50 tahun dan masa kerja lebih dari 10 tahun,
memenuhi penilaian kinerja dan kompetensi yang diatur KKP, serta mendapat
persetujuan Eselon I dan Sekjen selaku PYB.
Skema Transformasi yang dimiliki GHS ini sendiri:
Sukarela
· Sifat Piloting
·

Legal
· Pendanaan dan hasil efisiensi
· Winwin solution
· Pendampingan Entrepreuneur Kelautan dan Perikanan baru
·

Adapun pengantar yang diberikan oleh Kepala Biro Kepagawaian dan Kapuslatluh
KP kepada peserta dan calon peserta yang telah terpilih dan sudah memenuhi
kriteria ini. KKP akan selalu mengawal dan memberi kesempatan berwirausaha
untuk mencoba beberapa siklus dalam usaha bidang perikanan, untuk selalu fokus
dan konsisten terhadap kegiatan pemagangan ini. Kegiatan pemagangan ini terbagi
di beberapa lokasi dan di mentori oleh beberapa pengusaha yang merupakan
pilihan yang tepat dari pembina DJPB dan PDSKP lokasi kegiatan pelatihan ini
ada di Indramayu, Subang dan Parung.
Fasilitas yang diberikan KKP kepada peserta pelatihan pemagangan ini berupa
mobilisasi peserta dan mendapatkan pengecualian terhadap SKP yang dimiliki,
khusus untuk peserta GHS lingkup KKP sudah diberikan izin dari Sekjen KKP.
Adapun manfaat dari program Pelatihan Pemagangan dan Golden Hand Shake ini
bagi pegawai
1. Mendapatkan gaji dan Tunjangan Khusus selama sisa masa kerja, diterima dimuka
2. Memiliki peluang bekerja ditempat lain/ wiraswasta/entrepreneur KP baru
3. Memiliki kesempatan lebih banyak bersama keluarga
4. Masih menerima pensiun bulanan
Manfaat bagi KKP:
1. Mengurangi Jumlah Pejabat Fungsional Umum/Pelaksana
2. Menambah proporsi jabatan fungsional (tertentu)
3. Memiliki peluang merekrut tenaga kerja baru yang lebih potensial/kompeten
4. Meningkatkan kinerja organisasi (KKP)
Manfaat bagi Pemerintah:
1. Potensi penghematan belanja pegawai
2. Mendapatkan ASN yang berkualitas
3. Membuka lapangan kerja/Wirausaha
4. Meningkatkan kinerja organisasi (Pemerintah)

