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PERATURAN 

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI 

NOMOR ${xxxnomor} TAHUN 2022 

TENTANG 

MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Ayat 2 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen 

Talenta Aparatur Sipil Negara, instansi pemerintah wajib 

menyelenggarakan Manajemen Talenta ASN Instansi 

berdasarkan analisis kebutuhan yang mengacu pada 

pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta, strategi 

organisasi guna mewujudkan prioritas pembangunan nasional;  

b. bahwa manajemen talenta sebagaimana dimaksud pada butir 

huruf a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

ikhtiar menerapkan sistem merit di lingkungan Kepaniteraan 

dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang 

mendukung pola suksesi dan pengembangan karir yang 

transparan dan akuntabel, perlu adanya pegawai yang 

memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja untuk mengisi 

jabatan dalam rangka pencapaian terhadap pencapaian visi, 

misi, dan strategi Mahkamah Konstitusi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menerapkan dan 

mengatur mengenai Manajemen Talenta ASN di lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Manajemen 

Talenta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 

Mengingat : 1. Pasal 24C ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

DRAFT 



 

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6554); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6477); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6340); 

6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 

RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 

RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

158); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar 

Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional 



 

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 824); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen 

Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 28); 

11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 

tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi 

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1143); 

12. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris 

Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi. 

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penilaian 

Penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Pada 

Instansi Pemerintah; 

2. Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 18 

/KEP.KASN/C/VIII/2021 tentang Penerapan Sistem Merit 

Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; 

3. Saran dan Masukan Komisi Aparatur Sipil Negara 

sebagaimana dilakukan pada Rapat Koordinasi pada tanggal … 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH 

KONSTITUSI TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR 

SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN 

SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi ini yang 

dimaksud dengan: 

1. Manajemen Talenta adalah serangkaian proses penempatan dan 

pengembangan sumber daya manusia secara terpadu dalam 

rangka sistem merit yang dirancang untuk memotivasi 



 

produktivitas pegawai melalui pemetaan Talenta dengan 

menggunakan nine box value (nilai sembilan box). 

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 

profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. 

3. Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara disingkat Manajemen 

Talenta ASN adalah Manajemen Talenta ASN di lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 

4. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang 

berdasarkan pada kinerja dan potensi talenta secara adil dan 

wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, 

warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, 

umur, atau kondisi fisik. 

5. Talenta adalah Pegawai ASN yang memenuhi syarat tertentu 

untuk masuk ke dalam kelompok rencana suksesi. 

6. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah 

Konstitusi. 

7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK 

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan 

pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan 

Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN ASPEK 

MANAJEMEN TALENTA ASN 

 

Bagian Kesatu 

Maksud dan Tujuan Manajemen Talenta ASN 

Pasal 2 

(1) Maksud penerapan Manajemen Talenta adalah untuk 

melaksanakan sistem merit di lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 

(2) Tujuan penerapan Manajemen Talenta adalah untuk: 

a. memastikan penempatan ASN di lingkungan Kepaniteraan 

dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilakukan 

secara transparan dan akutanbel; 

b. memastikan pengembangan ASN di lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi dilakukan secara terpadu dan terencana dengan 



 

memperhatikan karakteristik, minat dan potensi, serta 

kebutuhan organisasi; 

c. memastikan tersedianya sumber daya potensial dan rencana 

suksesi yang transparan dan akuntabel untuk 

menyelaraskan ASN dengan kebutuhan visi dan misi 

Mahkamah Konstitusi. 

 

Bagian Kedua 

Prinsip Manajemen Talenta ASN  

Pasal 3 

(1) Manajemen Talenta ASN lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi berdasarkan sistem 

merit dengan prinsip: 

a. objektif; 

b. terencana; 

c. terbuka; 

d. tepat waktu; 

e. akuntabel; 

f. bebas dari intervensi politik; dan 

g. bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. 

(2) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu 

proses dalam Manajemen Talenta ASN sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau 

penilaian subjektif pribadi. 

(3) Terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu 

Manajemen Talenta ASN mempersiapkan Suksesor pada masing-

masing Jabatan Target yang akan lowong dalam perencanaan 

dan persiapan pada tahun sebelumnya secara sistematis dan 

terstruktur sesuai target. 

(4) Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu 

informasi Manajemen Talenta ASN yang meliputi tahapan 

pelaksanaan, kriteria dan informasi penetapan Talenta dapat 

diakses oleh seluruh Pegawai ASN. 

(5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu 

Jabatan Target dalam Manajemen Talenta ASN yang lowong 

dapat segera diisi oleh Suksesor sehingga tidak terdapat jabatan 

lowong dalam waktu lama dan menjamin persediaan talenta 

dalam pengisian jabatan target. 

(6) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu 

Manajemen Talenta ASN dilakukan sesuai standar/pedoman 



 

yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. 

(7) Bebas dari intervensi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f yaitu Manajemen Talenta ASN bebas dari pengaruh 

dan/atau tekanan politik. 

(8) Bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu Manajemen Talenta ASN 

bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.  

 

BAB III 

RUANG LINGKUP DAN ASPEK MANAJEMEN TALENTA ASN 

Pasal 4 

Ruang lingkup penerapan Manajemen Talenta lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ini 

meliputi: 

a. Maksud dan Tujuan Manajemen Talenta ASN; 

b. Ruang Lingkup dan Aspek Manajemen Talenta ASN; 

c. Kelembagaan Manajemen Talenta ASN; 

d. Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN; 

e. Sistem Informasi Manajemen Talenta Pegawai; 

f. Anggaran. 

 

BAB IV 

KELEMBAGAAN MANAJEMEN TALENTA ASN 

Pasal 5 

(1) Manajemen Talenta ASN lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi di bawah pembinaan 

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai Pejabat 

Pembina Kepegawaian (PPK). 

(2) Manajemen Talenta ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi 

(SDMO). 

(3) Dalam menyelenggarakan Manajemen Talenta sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Biro SDMO berkoordinasi dengan unit 

kerja lain dan kementerian/lembaga terkait. 

 

BAB V 

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN TALENTA ASN 

Bagian Kesatu  

Umum 

 



 

Pasal 6 

Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN meliputi: 

a. perencanaan manajemen talenta; 

b. pengembangan talenta; 

c. penempatan talenta; dan 

d. pemantauan dan evaluasi. 

 

Pasal 7 

Manajemen Talenta ASN didukung infrastruktur yang terdiri dari: 

a. Peta jabatan yang sedang/akan lowong dan jabatan 

kritikal; 

b. Rumpun Jabatan; 

c. Profil Talenta; 

d. Standar metode dan penilaian dalam metode assessment center 

dan uji kompetensi yang ditetapkan secara nasional; 

e. Standar kompetensi jabatan setiap unit kerja sesuai dengan 

ketetapan PPK; 

f. Standar penilaian kinerja riil; 

g. Pola karier; 

h. Unit penilaian kompetensi; 

i. Pengembangan kompetensi lainnya; 

j. Program pengembangan talenta; 

k. Basis data sumber daya manusia (SDM); 

l. Sistem informasi manajemen talenta pegawai; dan 

m. Anggaran. 

 

Bagian Kedua 

Perencanaan Manajemen Talenta 

Pasal 8 

Manajemen Talenta dilakukan melalui perencanaan sebagai 

berikut: 

a. Identifikasi jabatan; 

b. Analisis kebutuhan talenta; 

c. Parameter dan variabel manajemen talenta; 

d. Formula pada variabel manajemen talenta; 

e. Nilai sembilan box (nine box value); 

f. Rencana suksesi. 

 

 

 



 

Identifikasi Jabatan 

Pasal 9 

(1) Identifikasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 

(a) untuk penetapan daftar jabatan. 

(2) Daftar jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

nama jabatan, eselonring/jenjang fungsional, jumlah pemangku 

jabatan, dan kelas jabatan. 

 

Analisis Kebutuhan Talenta 

Pasal 10 

(1) Analisis kebutuhan talenta merupakan kajian tentang potensi 

talenta yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tertentu. 

(2) Analisis kebutuhan talenta terdiri atas tugas dan fungsi jabatan, 

syarat jabatan, analisis beban kerja, uraian tugas, dan ringkasan 

jabatan. 

        

Parameter dan Variabel Manajemen Talenta 

Pasal 11 

(1) Manajemen talenta disusun dengan parameter: 

a. Kinerja; 

b. Potensi Talenta. 

(2) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri 

atas variabel antara lain: 

a. SKP; 

b. E-Kinerja; 

c. Kinerja Khusus; 

d. Kehadiran Presensi; 

e. Kelebihan Jam Kerja; 

f. Kehadiran Rapat; 

g. Beban Kerja SIKD; 

h. Keterlambatan; 

i. Response Time SIKD. 

(3) Potensi Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) 

terdiri atas 4 sub parameter yang mencakup: 

a. Potensi; 

b. Kompetensi; 

c. Rekam Jejak; 

d. Lain-lain. 

(4) Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) adalah 

potensi pegawai yang bersangkutan. 



 

(5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) 

terdiri atas variabel antara lain: 

a. Kepemimpinan; 

b. Integritas; 

c. Kerja sama; 

d. Komunikasi; 

e. Orientasi pada Hasil; 

f. Pelayanan Publik; 

g. Pengembangan Diri; 

h. Pengembangan Orang Lain; 

i. Mengelola Perubahan; 

j. Pengambilan Keputusan; 

k. Perekat Bangsa; 

l. Komitmen Kualitas. 

(6) Rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) 

terdiri atas variabel antara lain: 

a. Kualifikasi/Pendidikan; 

b. Pangkat/Golongan; 

c. Usia; 

d. Pengalaman dalam Jabatan; 

e. Pelatihan Kepemimpinan; 

f. Diklat Fungsional; 

g. Pengembangan Kompetensi; 

h. Hukuman Disiplin; 

i. Penghargaan. 

(7) Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (d) terdiri 

atas variabel antara lain: 

a. Kemampuan Bahasa Asing; 

b. Perilaku Kerja; 

c. Penghargaan Kolaboratif. 

 

Pasal 12 

(1) Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas yang terlihat pada 

parameter kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(1) huruf a. 

(2) Setiap pegawai wajib meningkatkan kemampuan/kapasitas dan 

mengikuti penilaian untuk mendapatkan nilai terkait dengan 

potensi talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 

huruf b. 

(3) Kelalaian dalam pengisian potensi, kompetensi, dan rekam jejak 



 

yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari potensi talenta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat tidak adanya 

nilai (kosong) pada parameter terkait. 

 

Pasal 13 

Pembobotan Kinerja 

Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) 

masing-masing diberikan bobot: 

a. SKP adalah data sekunder yang berasal dari nilai SKP/DP3 yang 

berlaku di tahun terakhir, dengan bobot 1 (satu) per jumlah 

variabel kinerja dikali 100%.  

b. E-Kinerja adalah nilai capaian kinerja berbasis penyerapan 

anggaran di masing-masing unit kerja Eselon II yang terekam 

dalam aplikasi SIVIKA, dengan bobot 1 (satu) per jumlah variabel 

kinerja dikali 100%. 

c. Kinerja Khusus merupakan metode penilaian kinerja bagi setiap 

pegawai pada jabatan dan unit kerja tertentu melalui metode 

penilaian kinerja khusus yang spesifik terkait dengan tugas dan 

fungsi pada unit kerja tersebut, dengan bobot 1 (satu) per jumlah 

variabel kinerja dikali 100%. 

d. Kehadiran Presensi berasal dari aplikasi absensi online yang 

dihitung berdasarkan rata-rata jam kerja (7,5 jam = 100%) baik 

WFH maupun WFO. Nilai persentase berkurang secara 

proporsional apabila jam kerja kurang dari 7.5 jam, dengan bobot 

1 (satu) per jumlah variabel kinerja dikali 100%. Nilai persentase 

100% berkurang berdasarkan kekurangan total jam kerja per 

bulan sesuai jam kerja pada bulan tersebut, dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

1) 1 jam   : 90% 

2) 2 jam   : 70% 

3) 3 jam   : 50% 

4) 4 jam   : 30% 

5) 5 jam   : 10% 

6) Lebih dari 5 jam : 0% 

e. Kelebihan Jam Kerja berasal dari aplikasi absensi online yang 

dihitung paling banyak 3 jam, apabila terdapat jam kerja lebih dari 

7,5 jam tanpa surat penugasan dan berlaku khusus untuk WFO. 

Untuk lembur dengan surat penugasan dapat menyesuaikan. 

Metode penghitungan berdasarkan persentase kelebihan jam kerja 

dibagi jam kerja normal, dengan bobot 1 (satu) per jumlah variabel 



 

kinerja dikali 100%. 

Kelebihan Jam Kerja berasal dari aplikasi absensi online yang 

dihitung berdasarkan rata-rata jam kerja per hari dengan nilai 

patokan tertinggi adalah jam kerja tertinggi pegawai per hari. 

f. Dalam hal pegawai bertugas/perjalanan dinas (PD) wajib 

melakukan absensi masuk dan pulang berdasarkan jam 

pelaksanaan tugas di tempat (absensi masuk mulai dari rumah, 

dan absensi pulang selesai melaksanakan tugas/di bandara). 

g. Kehadiran Rapat berasal dari aplikasi SIKD yang dihitung 

berdasarkan persentase kehadiran dibagi jumlah rapat yang 

tercatat di SIKD dikali 100, dengan bobot 1 (satu) per jumlah 

variabel kinerja dikali 100%. 

h. Beban Kerja SIKD berasal dari aplikasi SIKD yang dihitung 

berdasarkan persentase jumlah dokumen yang dikelola dibagi 

dengan jumlah dokumen tertinggi dalam SIKD yang terdiri atas 

dokumen surat masuk dan surat keluar, dengan bobot 1 (satu) per 

jumlah variabel kinerja dikali 100%. 

Beban Kerja SIKD berasal dari aplikasi SIKD yang dihitung 

berdasarkan persentase jumlah dokumen yang dikelola dibagi 

dengan jumlah dokumen pegawai yang tertinggi dalam SIKD yang 

terdiri atas dokumen surat masuk dan surat keluar, dengan bobot 

1 (satu) per jumlah variabel kinerja dikali 100%. 

i. Keterlambatan/Ketepatan Waktu (On Time) berasal dari aplikasi 

absensi online yang dihitung berdasarkan jumlah setiap 

keterlambatan yang akan mengurangi total nilai yang didapat, 

dengan bobot 1 (satu) per jumlah variabel kinerja dikali 100%. 

j. Response Time berasal dari aplikasi SIKD yang dihitung 

berdasarkan tingkat kecepatan respon di SIKD, dengan bobot 1 

(satu) per jumlah variabel kinerja dikali 100%. 

 

Pasal 14 

Pembobotan Potensi Talenta 

Potensi Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat 

(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) masing-masing diberikan 

bobot: 

a. Potensi adalah hasil penilaian (assessment) psikotes dari aplikasi 

tes potensi yang menggambarkan kecerdasan intelektual 

(Intelligence Quotients/IQ), kecerdasan emosional (Emotional 

Quotient/EQ), dan kecerdasan spiritual (Spiritual Quotient/SQ), 

dengan bobot 1 (satu) per jumlah variabel potensi talenta dikali 



 

100%. 

b. Kepemimpinan merupakan hasil survei berdasarkan aplikasi 360 

derajat dengan penentuan responden berdasarkan metode 

penarikan sampel secara acak dan berjenjang (stratified random 

sampling), dengan bobot 1 (satu) per jumlah variabel potensi 

talenta dikali 100%. 

c. Integritas merupakan hasil survei berdasarkan aplikasi 360 

derajat dengan penentuan responden berdasarkan metode 

penarikan sampel secara acak dan berjenjang (stratified random 

sampling), dengan bobot 1 (satu) per jumlah variabel potensi 

talenta dikali 100%. 

d. Kerjasama merupakan hasil survei berdasarkan aplikasi 360 

derajat dengan penentuan responden berdasarkan metode 

penarikan sampel secara acak dan berjenjang (stratified random 

sampling), dengan bobot 1 (satu) per jumlah variabel potensi 

talenta dikali 100%. 

e. Komunikasi merupakan hasil survei berdasarkan aplikasi 360 

derajat dengan penentuan responden berdasarkan metode 

penarikan sampel secara acak dan berjenjang (stratified random 

sampling), dengan bobot 1 (satu) per jumlah variabel potensi 

talenta dikali 100%. 

f. Orientasi pada hasil merupakan hasil survei berdasarkan aplikasi 

360 derajat dengan penentuan responden berdasarkan metode 

penarikan sampel secara acak dan berjenjang (stratified random 

sampling), dengan bobot 1 (satu) per jumlah variabel potensi 

talenta dikali 100%. 

g. Pelayanan Publik merupakan hasil survei berdasarkan aplikasi 

360 derajat dengan penentuan responden berdasarkan metode 

penarikan sampel secara acak dan berjenjang (stratified random 

sampling), dengan bobot 1 (satu) per jumlah variabel potensi 

talenta dikali 100%. 

h. Pengembangan Diri merupakan hasil survei berdasarkan aplikasi 

360 derajat dengan penentuan responden berdasarkan metode 

penarikan sampel secara acak dan berjenjang (stratified random 

sampling), dengan bobot 1 (satu) per jumlah variabel potensi 

talenta dikali 100%. 

i. Pengembangan Orang Lain merupakan hasil survei berdasarkan 

aplikasi 360 derajat dengan penentuan responden berdasarkan 

metode penarikan sampel secara acak dan berjenjang (stratified 

random sampling), dengan bobot 1 (satu) per jumlah variabel 



 

potensi talenta dikali 100%. 

j. Mengelola Perubahan merupakan hasil survei berdasarkan 

aplikasi 360 derajat dengan penentuan responden berdasarkan 

metode penarikan sampel secara acak dan berjenjang (stratified 

random sampling), dengan bobot 1 (satu) per jumlah variabel 

potensi talenta dikali 100%. 

k. Pengambilan Keputusan merupakan hasil survei berdasarkan 

aplikasi 360 derajat dengan penentuan responden berdasarkan 

metode penarikan sampel secara acak dan berjenjang (stratified 

random sampling), dengan bobot 1 (satu) per jumlah variabel 

potensi talenta dikali 100%. 

l. Perekat Bangsa merupakan hasil survei berdasarkan aplikasi 360 

derajat dengan penentuan responden berdasarkan metode 

penarikan sampel secara acak dan berjenjang (stratified random 

sampling), dengan bobot 1(satu) per jumlah variabel potensi talenta 

dikali 100%. 

m. Komitmen Kualitas merupakan hasil survei berdasarkan aplikasi 

360 derajat dengan penentuan responden berdasarkan metode 

penarikan sampel secara acak dan berjenjang (stratified random 

sampling), dengan bobot 1 (satu) per jumlah variabel potensi 

talenta dikali 100%. 

n. Kualifikasi/Pendidikan adalah data sekunder yang berasal dari 

data kepegawaian, dengan bobot sepersembilan dari 15%. Poin 

penilaian sebagai berikut: 

1) S3 : 100 

2) S2 : 70 

3) S1 : 50 

4) D3 : 30 

5) D2 : 20 

6) SLTA : 15 

o. Pangkat/Golongan adalah data sekunder yang berasal dari data 

kepegawaian, dengan bobot sepersembilan dari 15%. Poin 

penilaian sebagai berikut: 

1) IV/e : 100 

2) IV/d : 90 

3) IV/c : 80 

4) IV/b : 70 

5) IV/a : 60 

6) III/d : 50 

7) III/c : 45 



 

8) III/b : 40 

9) III/a : 35 

10) II/d : 30 

11) II/c : 25 

p. Usia adalah data sekunder yang berasal dari data kepegawaian, 

yang dihitung berdasarkan sisa masa kerja dibagi usia sekarang, 

dengan bobot sepersembilan dari 15%.  

q. Pengalaman dalam Jabatan adalah data sekunder yang berasal 

dari data kepegawaian, dengan bobot sepersembilan dari 15%. 

Poin penilaian sebagai berikut: 

1) Jabatan Struktural: 

a) Eselon I : 100 

b) Eselon II : 80 

c) Eselon III : 70 

d) Eselon IV : 60 

2) Jabatan Fungsional (JF): 

a) Panitera/JF Utama    : 94 

b) Panitera Muda/JF Madya   : 75 

c) Panitera Pengganti Tk. I/JF Muda  : 66 

d) Panitera Pengganti Tk. II/ JF Pertama : 56  

3) Jabatan Fungsional Umum: 

a) Masa kerja 15 tahun ke atas : 50 

b) Masa kerja 10 s.d. 14 tahun : 40 

c) Masa kerja 7 s.d. 9 tahun : 30 

d) Masa kerja 5 s.d. 6 tahun : 20 

e) Masa kerja 3 s.d. 4 tahun : 10 

r. Pelatihan Kepemimpinan adalah data sekunder yang berasal dari 

data kepegawaian, dengan bobot sepersembilan dari 15%. Poin 

penilaian sebagai berikut: 

1) Diklatpim I/Lemhanas/Pengajar Diklat : 100 

2) Diklatpim II     : 80 

3) Diklatpim III     : 70 

4) Diklatpim IV     : 60 

5) Diklat Kepemimpinan lainnya  : 50 

s. Diklat Fungsional adalah data sekunder yang berasal dari data 

pegawai dan/atau kepegawaian, dengan bobot sepersembilan dari 

15%. Poin penilaian dihitung dari diklat keahlian sesuai 

jenjang/ujian kompetensi yang diberikan sertifikasi atau bukti 

telah menyelesaikan diklat/ujian berdasarkan jenjang: 

1) Jabatan Fungsional Utama : 94 



 

2) Jabatan Fungsional Madya : 74 

3) Jabatan Fungsional Muda  : 64 

4) Jabatan Fungsional Pertama : 54  

t. Pengembangan Kompetensi adalah data sekunder yang berasal 

dari data pegawai dan/atau kepegawaian, dengan bobot 

sepersembilan dari 15%. Kriteria penilaian sebagai berikut: 

1) Penyelenggara Internal: 

a) Sertifikat diterbitkan MK; 

b) Satu sertifikat bernilai 1,5 poin. 

2) Penyelenggara Eksternal: 

a) Berdasarkan penugasan kantor/sertifikat dikeluarkan 

instansi pemerintah; 

b) Untuk sertifikat berskala nasional, 1 sertifikat bernilai 1 

poin. 

c) Untuk sertifikat berskala internasional, 1 sertifikat bernilai 

3 poin 

3) Ijazah pendidikan kedua di jenjang yang sama bernilai 10 poin. 

u. Hukuman Disiplin adalah data sekunder yang berasal dari data 

kepegawaian, dengan bobot sepersembilan dari 15%. Poin 

penilaian sebagai berikut: 

1) Tanpa hukuman disiplin : 100 

2) Hukuman disiplin ringan : 70 

3) Hukuman disiplin sedang : 50 

4) Hukuman disiplin berat : 10 

Setiap surat peringatan (SP) di tahun berjalan mengurangi nilai 

sebagai berikut: 

1) SP 1 : minus 5 

2) SP 2 : minus 10 

3) SP 3 : minus 15 

Poin penilaian hukuman disiplin berlaku tetap, sedangkan untuk 

nilai SP diperbarui setiap tahun. 

v. Penghargaan adalah data sekunder yang berasal dari data 

kepegawaian, dengan bobot sepersembilan dari 15%. Poin 

penilaian sebagai berikut: 

1) Penghargaan Bintang     : 100 

2) Penghargaan Satyalencana Karya Satya 30 Tahun : 80 

3) Penghargaan Satyalencana Karya Satya 20 Tahun : 60 

4) Penghargaan Satyalencana Karya Satya 10 Tahun : 50 

Selain penghargaan bintang dan satyalencana sebagaimana 

dimaksud pada butir v.1, v.2, v.3, dan v.4, nilai penghargaan juga 



 

berasal dari prestasi terbaik/tertinggi (juara I) tingkat nasional 

pada kegiatan eksternal baik bersifat individual maupun 

kelompok, dengan nilai 5 poin per penghargaan/kegiatan, dengan 

maksimal nilai 100 poin.  

w. Kemampuan Bahasa Asing adalah data sekunder yang berasal dari 

sertifikat Bahasa asing, dengan bobot sepertiga dari 25%. Kriteria 

penilaian sebagai berikut: 

1) Berdasarkan nilai terakhir untuk sertifikat yang masih berlaku; 

2) Tambahan di luar Bahasa Inggris diberikan nilai 10 untuk 

sertifikat yang valid dengan standar minimal setara IELTS 4.5. 

x. Perilaku Kerja adalah data sekunder yang berasal dari SKP/DP3 

yang masih berlaku, dengan bobot sepertiga dari 25%. 

y. Penghargaan Kolaboratif merupakan capaian eksternal yang diraih 

secara kolaboratif di tingkat Eselon II (leading sector) dengan 

jangka waktu 1 tahun, yang berasal dari data sekunder yaitu Surat 

Keputusan Sekretaris Jenderal, dengan bobot sepertiga dari 25%. 

Poin penilaian sebagai berikut: 

1) Juara I : 100 

2) Juara II : 75 

3) Juara III : 50 

 

Pasal 15 

(1) Hasil survei bagi Sekretaris Jenderal dan Panitera berdasarkan 

aplikasi 360 derajat, ditentukan oleh responden dengan bobot 

sebagai berikut: 

a. Responden Atasan secara berjenjang, dengan bobot 50%; 

b. Responden Pegawai lainnya secara random sebanyak 5 orang, 

dengan bobot 50%. 

(2) Hasil survei bagi Pejabat Eselon II, Panitera Muda, dan Pejabat 

Eselon III berdasarkan aplikasi 360 derajat, ditentukan oleh 

responden dengan bobot sebagai berikut: 

a. Responden Atasan secara berjenjang, dengan bobot 50%; 

b. Responden Sejawat secara random sebanyak 2 orang, dengan 

bobot 30%; 

c. Responden Pegawai lainnya secara random sebanyak 3  orang, 

dengan bobot 20%. 

(3) Survei berdasarkan aplikasi 360 derajat bagi Panitera Pengganti 

Tk. I dan II ditentukan oleh responden dengan bobot sebagai 

berikut: 

a. Responden Atasan secara berjenjang sebanyak 4 orang yaitu 



 

Panitera dan Panitera Muda, dengan bobot 50%; 

b. Responden Sejawat secara random sebanyak 1 orang Pejabat 

Eselon III, dengan bobot 30%; 

c. Responden Pegawai lainnya secara random sebanyak 3 orang 

dari seluruh pejabat struktural, dengan bobot 20%. 

(4) Survei berdasarkan aplikasi 360 derajat bagi Pejabat Eselon IV 

ditentukan oleh responden dengan bobot sebagai berikut: 

a. Responden Atasan  secara berjenjang sebanyak 2 orang yaitu 

Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III, dengan bobot 50%; 

b. Responden Sejawat secara random sebanyak 2 orang Pejabat 

Eselon IV, dengan bobot 30%; 

c. Responden Pegawai lainnya secara random sebanyak 3 orang 

dari seluruh Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan 

Fungsional Umum, dengan bobot 20%. 

(5) Survei berdasarkan aplikasi 360 derajat bagi Pejabat Fungsional 

Ahli Madya ditentukan oleh responden dengan bobot sebagai 

berikut: 

a. Responden Atasan secara berjenjang sebanyak 2 orang yaitu 

Sekretaris Jenderal dan pimpinan unit kerja, dengan bobot 

50%; 

b. Responden Sejawat secara random sebanyak 2 orang dari 

Jabatan Fungsional Tertentu sejenis, dengan bobot 30%; 

c. Responden Pegawai lainnya secara random sebanyak 3 orang 

dari Pelaksana dan PPNPN  di luar unit kerja, dengan bobot 

20%. 

(6) Survei berdasarkan aplikasi 360 derajat bagi Pejabat Fungsional 

Ahli Muda ditentukan oleh responden dengan bobot sebagai 

berikut: 

a. Responden Atasan secara berjenjang sebanyak 1 orang 

pimpinan unit kerja, dengan bobot 50%; 

b. Responden Sejawat secara random sebanyak 2 orang dari 

Jabatan Fungsional Tertentu sejenis, dengan bobot 30%; 

c. Responden Pegawai lainnya secara random sebanyak 4 orang 

dari seluruh Pelaksana dan PPNPN di luar unit kerja, dengan 

bobot 20%. 

(7) Survei berdasarkan aplikasi 360 derajat bagi Pejabat Fungsional 

Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Keterampilan ditentukan 

oleh responden dengan bobot sebagai berikut: 

a. Responden Atasan secara random sebanyak 1 orang Kepala 

Bagian/Kepala Bidang pada unit kerja yang bersangkutan, 



 

dengan bobot 50%; 

b. Responden Sejawat secara random sebanyak 2 orang dari 

Jabatan Fungsional Tertentu sejenis, dengan bobot 30%; 

c. Responden Pegawai lainnya secara random sebanyak 4 orang 

dari seluruh Pelaksana dan PPNPN di luar unit kerja yang 

bersangkutan, dengan bobot 20%. 

(8) Survei berdasarkan aplikasi 360 derajat bagi Pelaksana 

(Fungsional Umum) dan/atau PPNPN dan/atau pegawai kontrak 

ditentukan oleh responden dengan bobot sebagai berikut: 

d. Responden Atasan secara random sebanyak 2 orang dari 

seluruh pejabat struktural, dengan bobot 50%; 

e. Responden Sejawat secara random sebanyak 5 orang dari 

sesama Pelaksana dan/atau PPNPN dan/atau pegawai 

kontrak, dengan bobot 50%. 

 

Pasal 16 

(1) Variabel manajemen talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 dapat ditambahkan atau dikurangi sesuai kebutuhan, 

sepanjang terukur, dapat dibuktikan, dan relevan dengan 

parameter manajemen talenta. 

(2) Pelaksanaan penambahan dan pengurangan variabel dilakukan 

dalam rapat pleno yang dipimpin oleh PPK. 

 

Pasal 17 

Selain fitur kinerja dan potensi talenta, manajemen talenta berisi: 

a. Identitas Pegawai; 

b. Kecepatan waktu respon (response time); 

c. Tingkat tanggap SIKD dan surat terbaca; 

d. Radar Manajemen Talenta; 

e. Kuadran Kinerja dan Potensi Talenta, serta keterangan kuadran; 

f. Grafik Batang (bar chart); 

g. Skema Penilaian; 

h. Presensi; 

i. Jenis, sumber, dan detail surat; 

j. Tanda tangan elektronik; 

k. Nine Box dan NBV; dan 

l. Pegawai Teladan. 

 

Nilai Sembilan Box (Nine Box Value) 

Pasal 18 



 

(1) Nilai sembilan box (nine box value/NBV) merupakan nilai rata-

rata dari parameter nilai kinerja dan nilai potensi talenta. 

(2) Hasil dari nilai rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditempatkan ke dalam sembilan box (nine box) berdasarkan 

angka pada digit pertama perolehan masing-masing pegawai. 

(3) Penempatan digit pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan sebagai berikut: 

d. box 1 yang bernilai 10,00 s.d. 19,99; 

e. box 2 yang bernilai 20,00 s.d. 29,99; 

f. box 3 yang bernilai 30,00 s.d 39,99; 

g. box 4 yang bernilai 40,00 s.d 49,99; 

h. box 5 yang bernilai 50,00 s.d 59,99; 

i. box 6 yang bernilai 60,00 s.d 69,99; 

j. box 7 yang bernilai 70,00 s.d 79,99; 

k. box 8 yang bernilai 80,00 s.d 89,99; 

l. box 9 yang bernilai 90,00 s.d 99,99. 

(4) Pegawai yang mendapatkan nilai di bawah 10,00 kinerja dan 

potensi talenta tidak diperhitungkan dalam NBV. 

 

Pasal 19 

(1) NBV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dimaknai: 

a. Box 1 s.d 4 menunjukkan nilai kinerja di bawah ekspektasi 

dan potensi talenta rendah; 

b. Box 5 s.d 7 menunjukkan nilai kinerja sesuai ekspektasi dan 

potensi talenta sedang; 

c. Box 8 s.d 9 menunjukkan nilai kinerja di atas ekspektasi dan 

potensi talenta tinggi. 

(2) Selain makna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), NBV juga 

bermakna: 

d. Kuadran I artinya nilai kinerja di bawah ekspektasi dan 

potensi talenta rendah; 

e. Kuadran II artinya nilai kinerja sesuai ekspektasi dan/atau 

potensi talenta sedang, dengan catatan: 

1) Kinerja sesuai ekspektasi dan potensi talenta rendah 

2) Kinerja di bawah ekspektasi dan potensi talenta sedang 

f. Kuadran III artinya nilai kinerja melampaui ekspektasi atau 

potensi talenta tinggi, dengan catatan: 

1) Kinerja melampaui ekspektasi dan potensi talenta sedang 

2) Kinerja sesuai ekspektasi dan potensi talenta tinggi 

g. Kuadran IV artinya kinerja dan potensi talenta excellent 



 

(successor candidate). 

 

Pasal 20 

Penilaian Manajemen Talenta Pegawai dilakukan dengan cara 

berturut-turut sebagai berikut: 

a. Posisi pegawai dalam kuadran.  

b. Posisi pegawai dalam nine box. 

c. Posisi nilai NBV pegawai. 

 

Pasal 21 

(1) Pegawai yang berada pada kuadran IV sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, dinyatakan sebagai calon 

suksesor (successor candidate) untuk menduduki jabatan yang 

lowong/target tanpa dilakukan lelang jabatan. 

(2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon suksesor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penentuan suksesor 

ditentukan oleh posisi pegawai dalam box pada nine box.  

(3) Dalam hal posisi box pegawai dalam nine box sama, maka 

penentuan suksesor ditentukan dari NBV tertinggi. 

(4) Pegawai yang berada di bawah kuadran IV, dilakukan penilaian 

(assessment) berupa interviu oleh tim penilai yang dibentuk oleh 

PPK. 

(5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan 

sebagai dasar oleh PPK dalam penentuan promosi jabatan. 

 

Pasal 22 

(1) Kode warna pada masing-masing jabatan dilihat sebagai berikut: 

a. Warna hitam untuk Jabatan Eselon I/setara; 

b. Warna hijau muda untuk Jabatan Eselon II/setara; 

c. Warna biru untuk Jabatan Eselon III/setara; 

d. Warna kuning untuk Jabatan Eselon IV/setara; 

e. Warna putih untuk Jabatan Kepaniteraan; 

f. Warna oranye untuk Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan 

Fungsional Tertentu; 

g. Warna hijau tua untuk Jabatan PPNPN. 

(2) Kode kuadran pada masing-masing kotak dilihat sebagai berikut: 

f. Warna ungu untuk Kuadran I; 

g. Warna kuning untuk Kuadran II; 

h. Warna hijau muda untuk Kuadran III; 

i. Warna hijau tua untuk Kuadran IV. 



 

 

Pasal 23 

(1) NBV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digunakan sebagai 

bahan evaluasi kinerja pegawai: 

a. menentukan calon suksesor; 

b. menentukan promosi jabatan; 

c. menentukan mutasi dan rotasi jabatan; 

d. menentukan pegawai teladan; 

e. menentukan agen perubahan; 

f. menentukan role model; 

g. evaluasi pegawai kontrak; 

h. penilaian internal ujian dinas; dan 

i. tolok ukur kinerja dalam arti luas. 

(2) Pegawai yang masih berada di Kuadran I sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a tidak dapat mengajukan diri 

melanjutkan pendidikan baik rintisan gelar maupun pendidikan 

non formal lainnya. 

(3) NBV rata-rata Pegawai digunakan sebagai target kerja Eselon I. 

(4) Peningkatan jumlah pegawai dalam suatu tingkat kuadran 

digunakan sebagai target kerja Eselon II. 

(5) Kinerja rata-rata pegawai dalam unit kerja sebagai target kerja 

Eselon III. 

(6) Potensi talenta rata-rata pegawai dalam unit kerja sebagai target 

kerja Eselon IV. 

 

Penetapan Kelompok Rencana Suksesi 

Pasal 24 

Sekretaris Jenderal menominasikan Talenta yang masuk dalam 

kelompok Rencana Suksesi untuk mengisi jabatan yang sedang/akan 

lowong sesuai kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan 

Pasal 21. 

 

Pencarian dan Penempatan Talenta 

Pasal 25 

(1) Dalam hal Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi membutuhkan talenta baru, maka dapat dilakukan 

melalui mekanisme mutasi pindah instansi sesuai dengan posisi 

talenta yang dibutuhkan.  

(2) Dalam hal unit kerja dalam lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi membutuhkan 



 

talenta pada unit kerja tertentu, maka mutasi pindah unit kerja 

dilakukan atas penugasan PPK sampai dengan adanya talenta 

yang sesuai kebutuhan unit kerja. 

 

Bagian Ketiga 

Pengembangan Talenta 

Pasal 26 

(1) Pengembangan Talenta dilaksanakan melalui akselerasi karier 

dengan kinerja dan potensi talenta. 

(2) Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan kepegawaian/SDM 

menyusun program pengembangan Talenta sesuai dengan 

kebutuhan Talenta. 

(3) Pelaksanaan pengembangan talenta sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh: 

a. Biro SDMO untuk rintisan gelar dalam dan luar negeri, dan 

pengembangan SDM lainnya di dalam negeri; 

b. Biro Humas dan Protokol, khususnya kerja sama 

internasional untuk kegiatan ilmiah dan pengembangan 

SDM lainnya di luar negeri. 

 

Bagian Keempat  

Pemantauan dan Evaluasi 

Pasal 27 

(1) Kepala Biro/Pusat/Inspektur atau Pimpinan Unit Kerja 

bertanggungjawab untuk melakukan monitoring Sistem 

Informasi Manajemen Talenta Pegawai baik dari aspek 

kelengkapan data maupun aspek teknis. 

(2) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melakukan koordinasi untuk memastikan berfungsinya Sistem 

Informasi Manajemen Talenta Pegawai dengan baik. 

(3) Dalam hal terdapat kendala yang sulit untuk diselesaikan di 

masing-masing unit kerja meskipun telah dilakukan koordinasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan rapat 

koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. 

 

Pasal 28 

(1) Assessment potensi dan kompetensi dalam rangka pengisian 

(updating) data manajemen talenta dilakukan 3 (tiga) kali dalam 

setahun dengan menggunakan aplikasi Simantap. 

(2) Penjadwalan waktu pelaksanaan assessment sebagaimana 



 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan Maret, Juli, dan 

November. 

(3) Penentuan waktu dan tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh Biro SDMO, yang sebelumnya akan 

diumumkan terlebih dahulu kepada pegawai. 

 

Pasal 29 

(1) Pegawai yang ditempatkan pada jabatan berdasarkan penilaian 

manajemen talenta dilakukan monitoring dan evaluasi selama 2 

(dua) tahun untuk menilai kelayakan kinerja pegawai yang 

bersangkutan. 

(2) Pegawai pindah instansi dari luar Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi, diikutsertakan dalam Sistem 

Informasi Manajemen Talenta Pegawai dalam waktu paling lama 

3 (tiga) bulan sejak pindah instansi di Mahkamah Konstitusi. 

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengisi data 

kepegawaian sesuai dengan aplikasi e-PI (Pindah Instansi) yang 

disediakan oleh Biro SDMO. 

 

Pasal 30 

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN 

dilaksanakan secara periodik oleh Biro SDMO dan dilaporkan kepada 

Sekretaris Jenderal. 

 

BAB VI 

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI  

(SIMANTAP) 

Pasal 31 

(1) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 

membuat dan menyelenggarakan aplikasi Simantap yang 

merupakan bagian dari e-office atau Sistem Informasi Kearsipan 

Dinamis (SIKD). 

(2) Simantap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit 

kerja yang menyelenggarakan urusan kepegawaian/SDM di 

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi. 

 

BAB VII 

ANGGARAN 

Pasal 32 



 

Pendanaan Manajemen Talenta ASN bersumber dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada DIPA Mahkamah 

Konstitusi; 

b. Sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 33 

(1) Permintaan pengubahan data tidak dapat dilayani sepanjang 

tanpa persetujuan Sekretaris Jenderal. 

(2) Dalam hal terjadi perbedaan hasil perhitungan penilaian antara 

aplikasi Simantap dengan perhitungan dalam aplikasi lainnya, 

pegawai dapat menyampaikan perbedaan tersebut kepada 

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk 

diverifikasi oleh koordinator aplikasi Simantap. 

(3) Dalam hal terjadi perbedaan hasil perhitungan disebabkan oleh 

penginputan data yang belum dilakukan (belum diupdate), 

pegawai dapat menyampaikan perbedaan tersebut kepada 

Kepala Biro SDM dan Organisasi untuk diverifikasi oleh 

koordinator data kepegawaian. 

(4) Penyampaian perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3) dilakukan melalui SIKD. 

(5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, dan dilaporkan 

oleh Kepala Biro atau Kepala Pusat kepada Sekretaris Jenderal. 

(6) Dalam hal parameter tidak dapat diperoleh secara absolut maka 

parameter dimaksud tidak diperhitungkan dalam NBV. 

(7) Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi tanda 

dengan bar chart warna abu-abu. 

(8) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bar chart warna 

abu-abu juga berlaku pada parameter yang belum terisi nilainya. 

 

Pasal 34 

(1) Manajemen Talenta diterapkan juga kepada Pegawai Pemerintah 

Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Pegawai Kontrak. 

(2) Pelaksanaan penerapan Manajemen Talenta sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai 

dengan kesiapan Sistem Informasi Manajemen Talenta Pegawai. 

 



 

Pasal 35 

(1) NBV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan 

b berlaku setelah mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur 

Sipil Negara (KASN). 

(2) NBV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c 

sampai dengan huruf h berlaku sebagai uji coba. 

 

Pasal 36 

(1) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap parameter manajemen 

talenta, maka pegawai yang bersangkutan dan yang terkait 

dikurangi/dihilangkan capaian yang diperoleh secara 

menyimpang pada hari/waktu yang berhubungan. 

(2) Terhadap pegawai yang bersangkutan dan yang terkait 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses 

penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 37 

(1) Penilaian kinerja pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tetap berlaku 

sepanjang belum diatur berdasarkan peraturan Sekretaris 

Jenderal ini. 

(2) Dalam hal terdapat dua atau lebih indikator penilaian yang 

sama, maka yang digunakan adalah indikator penilaian yang 

terdapat dalam SIMANTAP ini. 

(3) Beberapa paramater sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (1) ditangguhkan pengisiannya sampai dengan diperolehnya 

cara yang terukur untuk menghitung parameter dimaksud. 

 

 

Pasal 38 

Pemberian penilaian manajemen talenta yang dilakukan pada bulan 

November 2021 dan bulan April 2022 merupakan penilaian awal. 

 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 39 

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi ini mulai 



 

berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal ${xxxtanggal} 

SEKRETARIS JENDERAL,  

M. GUNTUR HAMZAH 
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