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Gerbang Elektronik Sistem Informasi Terpadu (Gesit) dapat diakses melalui 

alamat: 

gesit.kemdikbud.go.id 

 

1. Bobot Penilaian 

• SKP: 50% 

• Kehadiran: 10 % 

• Penilaian 360○: 40% 

 

2. Mekanisme 

a. Balai/Kantor Bahasa 

• Setiap pegawai akan dinilai oleh semua pegawai dalam satu 

satker. 

• Pimpinan (Kepala Balai/kantor dan Kasubbag Umum) akan 

menilai semua pegawai. 

• Pegawai dengan status CPNS, pegawai yang bersifat tidak aktif 

(tugas belajar), dan terkena hukuman disiplin tidak disertakan 

dalam proses penilaian tahun 2022. 

• Dari setiap Satker akan dipilih tiga orang dengan nilai terbaik 

untuk dijadikan kandidat pegawai terbaik. 

• Satu pegawai terbaik dari setiap Satker akan dipilih dari tiga 

pegawai terbaik yang telah terpilih melalui aplikasi Gesit dan 

ditentukan melalui mekanisme lain (presentasi makalah).* 

b. Sekretariat dan Pusat 

• Setiap pegawai akan dinilai oleh semua pegawai dalam satu 

layanan/KKLP dan 5 orang di luar layanan/KKLP secara acak 

dalam satu Satker. 
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• Pimpinan (Sekretaris Badan, Kepala Pusat dan Kasubbag Tata 

Usaha) akan menilai semua pegawai. 

• Pegawai dengan status CPNS, pegawai yang bersifat tidak aktif 

(tugas belajar), dan terkena hukuman disiplin tidak disertakan 

dalam proses penilaian tahun 2022. 

• Dari setiap Satker akan dipilih tiga orang dengan nilai terbaik 

untuk dijadikan kandidat pegawai terbaik. 

• Satu pegawai terbaik dari setiap Satker akan dipilih dari tiga 

pegawai terbaik yang telah terpilih melalui aplikasi Gesit dan 

ditentukan melalui mekanisme lain (presentasi makalah).* 

 

3. Komponen Penilaian 

a. Integritas 

• Mempunyai perilaku yang selaras dengan nilai, norma, 

dan/atau etika organisasi. 

• Jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, 

bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. 

• Mampu menciptakan budaya etika tinggi. 

• Bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta 

risiko yang menyertainya. 

b. Kerja Sama 

• Mampu menjalin, membina, mempertahankan hubungan 

kerja yang efektif. 

• Memiliki komitmen untuk saling membantu dalam 

penyelesaian tugas. 

• Mampu mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai 

tujuan strategis organisasi. 

c. Komunikasi 

• Mampu menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, 

sistematis disertai argumentasi yang logis, dan dengan cara 

yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis. 

• Mampu memastikan pemahaman pandangan dan gagasan 
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kepada orang lain. 

• Mampu mendengarkan secara aktif dan efektif pandangan 

dan gagasan orang lain. 

• Mampu meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi (persuasif). 

d. Orientasi pada Hasil 

• kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi 

untuk menyelesaikan tugas. 

• Dapat diandalkan.  

• Bertanggung jawab.  

• Mampu secara sistimatis mengidentifikasi risiko dan peluang 

dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan 

dan hasil, untuk keberhasilan organisasi. 

e. Pelayanan Publik 

• Mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, 

pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan 

pelayanan publik secara professional dan transparan. 

• Mampu mengikuti standar pelayanan publik yang objektif dan 

netral (tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak 

terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/ golongan/partai 

politik). 

f. Pengembangan diri dan orang lain 

• Mampu meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan 

keterampilan diri. 

• Mampu menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan 

menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang 

relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karier. 

• Mampu mendorong kemauan belajar sepanjang hidup. 

• Mampu memberikan saran/bantuan, umpan balik, bimbingan 

untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi 

dirinya. 
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g. Mengelola perubahan 

• Mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau 

berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada 

metode dan proses lama. 

• Mampu mengambil tindakan untuk mendukung dan 

melaksanakan insiatif perubahan. 

• Mampu memimpin usaha perubahan. 

• Mampu mengambil tanggung jawab pribadi untuk 

memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara 

efektif. 

h. Perekat bangsa 

• Mampu mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, dan 

peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat. 

• Mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam 

mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan 

sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan 

Indonesia, sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara 

PNS dan pegawai pemerintah dengan para pemangku 

kepentingan, serta diantara para pemangku kepentingan itu 

sendiri. 

• Mampu menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa 

persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara Indonesia. 
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15 Juni 2022

• Pembahasan
mekanisme
dan 
pengembang
an sistem

17 Juni 2022

• Sosialisasi
penilaian kinerja
pegawai ke
seluruh pegawai

22 Juni 2022

• Sosialisasi
pengaturan
penilaian
kepada Admin 
Gesit di seluruh
Satker Badan 
Bahasa

• Uji coba sistem

23 Juni 2022

Pembahasan
Penilaian
pegawai
Bersama 
seluruh
pegawai
terbaik tahun
2021

24—27 Juni
2022

• Analis hasil
uji coba

• Analisi saran 
dan masukan

• Penyiapan
sistem

• Sinkronisasi
Data

28--30 Juni
2022

• Proses 
penilaian

1 Juli 2022

• Kandidat
pegawai
terbaik dari
seluruh
Satker

 

4. Alur Sistem 

 

 

5. Lini Masa Penilaian 

 

 

 

 

 

 

6. Cara Penilaian 

a. Semua pegawai akses aplikasi gesit melalui alamat 

gesit.kemdikbud.go.id 
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b. Memasukan akun berupa NIP dan kata sandi, bagi pegawai yang 

lupa kata sandi dapat menghubungi admin Gesit di Satker masing-

masing atau dengan menekan fitur lupa sandi. 

 

c. Memilih menu penilaian pegawai >> formulir penilaian 
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d. Memilih nilai yang sudah tersedia pada setiap komponen penilaian 

 

e. Menekan tombol simpan apabila semua pegawai yang berada 

pada daftar penilaian sudah dinilai. 
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f. Profil pegawai yang dinilai dapat dilihat dengan menekan nama 

pegawai pada daftar. 
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g. Deksripsi komponen penilaian dapat dilihat dengan menekan 

komponen penilaian yang terdapat pada daftar penilaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************* 

 


