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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sigit Purnomo

Jabatan : Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Guntur Hamzah

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian

ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.
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Pihak Kedua, Pihak Pertama,
M. Guntur Hamzah Sigit Purnomo
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

NO Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya Pelayanan JAS dan

GAS berbasis Elektronik
1. Persentase Judicial Administration

System berbasis Elektronik 75%

2. Persentase General Administration
System berbasis Elektronik 75%

3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem
Informasi Skor 80

2. Terwujudnya Pustik yang
berintegritas, efektif, efisien,
akuntabel dan berkinerja tinggi

1. Persentase penyerapan anggaran
Pusat TIK  95% 

2. Persentase tersusunnya Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pusat TIK yang
tepat waktu 

100%

3. Persentase tersusunnya Dokumen
Kinerja PNS Pusat TIK yang tepat
waktu (RKT, PK, Renakin)

100%

4. Persentase pengelolaan keuangan
yang bebas dari temuan material 100%

5. Persentase PNS Pusat TIK yang
memiliki kategori nilai SKP baik 100%

6. Tingkat Kepatuhan PNS Pusat TIK
terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja 100%

7. Tingkat kehadiran Pegawai Pusat TIK 90%
8. Tingkat Kepatuhan Penggunaan

Sistem Informasi Kearsipan 100%

Kegiatan/ KRO  Anggaran 

1.
Penyelenggaraan Kerumahtanggan,
Pengamanan, Pengadaan,
Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi

Rp      700.000.000   

KRO Layanan Sarana Internal Rp      700.000.000 

2. Penanganan Perkara Konstitusi  Rp 12.080.000.000  

KRO Penanganan Perkara  Rp 12.080.000.000 

 Jumlah

_______________
_ 

Rp 12.780.000.000   
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M. Guntur Hamzah Sigit Purnomo
NIP. 19650108 199002 1 001 NIP. 19680518 199203 1 002
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PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR lA TAHUN 2015

TENTANG

TAT A CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi dan pengelolaan kinerja pegawai guna meningkatkan

kinerja organisasi, perlu dilakukan penilaian prestasi kerja pegawai

secara obyektif dan terukur sesuai dengan Peraturan Pemcrintah

Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kcrja Pegawai

Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal

Mahkamah Konstitusi tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara

Republik IndGnesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5226};

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipi1Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 November 2011

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

7. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49

Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara

Repub1ik Indonesia Tahun 2013 Nomor 183);

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013

tentang Ketentuan Pe1aksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2011 tentang Peni1aian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 11

Tahun 2011 tentang Majelis Kode Etik dan Perilaku Pegawai

Mahkamah Konstitusi;

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 04

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

11. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 52

Tahun 2013 ten tang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Pegawai di

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi; I'



Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSITUSI

REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARAPELAKSANAAN

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSITUSI.

Pasal 1

Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana terlampir yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasa12

Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh pegawai dalam menyusun penilaian

prestasi kerja individu terhadap sasaran kerja dan perilaku pegawai.

Pasa13

Setiap pegawai dan Pejabat Penilai wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai melalui

Aplikasi Sasaran Kerja Pegawai.

Pasa14

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS JENDERAL,

f.JANEDJRI M. GAFFAR 1.



LAMPIRANI
PERATURANSEKRETARISJENDERAL MAHKAMAHKONSITUSIREPUBLIK
INDONESIA
NOMOR lA TAHUN2015
TENTANG
TATACARAPELAKSANAANPENILAIANPRESTASIKERJA
PEGAWAINEGERI SIPIL (PNS)DI LINGKUNGANKEPANITERAAN
DANSEKRETARIATJENDERALMAHKAMAHKONSTITUSI

TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Berdasarkan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

ten tang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa penilaian kinerja PNS

dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat

unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan

manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Pada ayat (2) dinyatakan penilaian

kinerja PNS dilakukan sccara objcktif, terukur, akuntabel, partisipatif dan

transparan.

2. Tujuan Penilaian Kinerja PNS seperti yang terdapat pada Pasal 75 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah untuk

menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem pre stasi dan

sistem karier. Selanjutnya penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

di1aksanakan untuk mengevaluasi kinerja individu Pegawai Negeri Sipil, yang

dapat memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja

unit dan kinerja organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil

dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan

pengelolaan karier Pegawai Negeri Sipil, yang berkaitan dengan:

a. Bidang Pekerjaan.
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar

pertimbangan dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas

sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil, serta kegiatan perancangan

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi Uob design).
Hal. 1



b. Bidang Pengangkatan dan Penempatan.
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar

pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi dan penempatan Pegawai

Negeri Sipil dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi

kerjanya.

c. Bidang Pengembangan.
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar

pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan

serta keterampilan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pola karier

dan program diklat organisasi.

d. Bidang Penghargaan.
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar

pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja

seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji atau tunjangan prestasi kerja,

promosi atau kompensasi lainnya (performance related pay).

3. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara sistemik penekanannya

pada pengukuran tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai atau tingkat capaian

hasil kerja (output) yang telah direncanakan dan disepakati antara Pejabat

Penilai dengan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai sebagai kontrak prestasi kerja.

4. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara strategis diarahkan sebagai

pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil

kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seseorang Pegawai

Negeri Sipil. Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang

dievaluasi memang relevan dan secara signifikan berhubungan dengan

pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap individu Pegawai

Negeri Sipil yang dinilai.

5. Untuk mencapai objektivitas penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil,

diperlukan parameter penilaian sebagai ukuran dan standar penilaian hasil

kerja yang nyata dan terukur dari tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai. Oleh

karena itu, penilaian prestasi kerja secara sistemik menggabungkan antara

penetapan Sasaran Kerja Pegawai dengan penilaian proses pelaksanaan

pekerjaan yang tercermin dalam perilaku kerja produktif, hasilnya

Hal. 2
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direkomendasikan untuk dasar pertimbangan tindakan pembinaan dan

pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.

6. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur sasaran kerja pegawcu dan

perilaku kerja.

7. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai dalam 1 (satu)

tahun (akhir Desember tahun bersangkutanjakhir Januari tahun berikutnya)

yang terdiri atas SKPbobotnya 60% dan Perilaku Kerja bobotnya 40%.

8. Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi harus

relevan dan berhu bungan dengan pelaksanaan tugas jabatan PNSyang dinilai.

B.TUJUAN

Pedoman penyusunan dan penilaian SKP ini bertujuan :
1. Sebagai petunjuk bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penilai di

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

dalam menyusun SKPsesuai dengan bidang tugas jabatannya.

2. Agar setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penilai dapat menyusun SKP

sesuai dengan bidang tugas jabatan masing-masing, serta dapat mengetahui

capaian SKP-nya.

C. PENGERTIAN

1. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil

yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dan Calon PNS (CPNS) yang

bekerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi dan PNSyang dipekerjakanj diperbantukan pada Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
2. Prestasi keIja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil

pada suatu satuan organisasi sesuai dengan Sasaran KeIja Pegawai dan

perilaku kerja.

f' Hal. 3



3. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis

yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan

perilaku kerja pegawai.
4. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja

dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai, yang disusun dan

disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai.

5. Penetapan Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja atau

kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan suatu

kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

6. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas

pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja

dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

7. Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam

rangka pelaksanaan fungsi jabatan.
8. Target adalah jumlah beban kerja yang harus dicapai dari setiap pelaksanaan

tugas jabatan.
9. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya

dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang

ditetapkan.
10.Capaian SKP adalah hasil akhir kegiatan yang diperoleh seorang Pegawai

NegeriSipil.

11.Kreativitas adalah kemampuan PNS untuk menciptakan sesuatu

gagasanjmetode pekerjaan yang bermanfaat bagi unit kerja, organisasi, atau

negara.
12.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan

oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Kontrak Kerja adalah suatu bentuk perjanjian antara atasan langsung dengan

bawahannya yang memuat kegiatan tugas jabatan dan digunakan sebagai

dasar penyusunan sasaran kerja pegawai.
14.Rencana kerja tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan

target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang

telah ditetapkan oleh instansi pemerintah
15.Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan

paling rendah pejabat struktural eselon IVatau pejabat lain yang ditentukan.

16.Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai atau pejabat

lain yang ditentukan.
I_ Hal. 4



17.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASNdan

pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Hal. 5
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BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

Dalarn sistern penilaian prestasi kerja, setiap PNS wajib rnenyusun SKP

sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan yang disusun dalarn kontral<:

kerja, sesuai dengan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang secara urnurn

telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. SKP disusun dan

ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, dengan

rnengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahunan

organisasi, yang berisikan tentang apa kegiatan yang akan dilakukan, apa hasil yang

akan dicapai, berapa yang akan dihasilkan dan kapan harus selesai.
Sehingga penyusunan SKP harus rnenjabarkan kegiatan tugas jabatan

atasan langsungnya sesuai dengan kesepakatan Pejabat Penilai dengan PNS yang

dinilai sebagai kontrak kerja. Dan dalam hal kegiatan tugas jabatan yang akan

dilaksanakan harus ditetapkan target sebagai hasil kerja yang harus diwujudkan,

dengan rnernpertirnbangkan aspek kuantitas/output, kualitas, waktu dan dapat

disertai biaya.

A. UNSUR-UNSUR SKP:

1. Kegiatan Tugas Jabatan

Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus. didasarkan pada

rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan yang secara urnurn telah

ditetapkan dalarn struktur dan tata kerja organisasi. Kegiatan tugas jabatan

yang akan dilakukan harus rnengacu pada rencana kerja tahunan organisasi,

sebagai irnplernentasi kebijakan dalam rangka rnencapai tujuan dan sasaran

organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil (end result)

secara nyata dan terukur. Dalam kegiatan tugas jabatan organisasi, pada

prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan yang tertinggi sarnpai

dengan tingkat jabatan yang terendah secara hierarkis, yang dijabarkan sebagai

berikut:

a. Tingkat Eselon I

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan berupa Penetapan Kinerja

Eselon I yang mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan

Mahkamah Konstitusi yang dijabarkan sesuai dengan tugas jabatannya

rnenjadi kegiatan SKPpejabal. l:>lrukluralese10n1.

tHaI. 6



b. Tingkat Eselon II

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan berupa Penetapan Kinerja

Eselon I mengacu pada SKP pejabat struktural eselon I sesuai dengan tugas,

tanggung jawab, dan wewenang menjadi SKPpejabat strukturaI eselon II.

c. Tingkat Eselon III

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP

pejabat struktural eselon II sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan

wewenang menjadi SKPpejabat struktural eselon III.

d. Tingkat Eselon IV

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP

pejabat struktural eselon III sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan

wewenang menjadi SKPpejabat struktural eselon IV

e. Tingkat Jabatan Fungsional Umum (StafjPelaksana)

Dalam hal penyusunan SKP jabatan fungsional umum, kegiatan tugas

jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP pejabat struktural

eselon IV sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang menjadi SKP

Fungsional Umum.

f. Tingkat Jabatan Fungsional Tertentu

Dalam hal penyusunan SKP jabatan fungsional tertentu, kegiatan tugas

jabatannya berdasarkan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang sesuai

dengan peraturan perundangundangan dalam jabatan fungsional tertentu

tersebut.

g. Penyusunan SKPbagi PNSyang menja1ani Cuti Bersalin, Cuti Besar, atau

Cuti Sakit

• Cuti Bersa1in atau Cuti Besar
PNS yang akan cuti bersa1injcuti besar pada tahun berjalan

penyusunan dan penilaian SKP yang bersangkutan disesuaikan dengan

kondisinya dan dapat ditinjau kembali (review) sesuai dengan kondisi

PNSyang bersangkutan.

/. Hal. 7



• Cuti Sakit
PNS yang dalam tahun berjalan mengalami sakit lebih dari 1 (satu)

bulan dan mendapatkan cuti sakit dari pejabat yang berwenang, maka

penyusunan dan penilaian SKP yang bersangkutan disesuaikan dengan

kondisinya.

h. Penyusunan SKPbagi PNSyang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT)

PNS yang karena kepentingan tugas ditunjuk oleh pejabat yang berwenang

menjadi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT)di jabatan lain,

maka kegiatan yang dilakukan (sebagai PLT) merupakan tugas tambahan

dan dinilai paling banyak 1 (satu).

1. Penyusunan SKP bagi PNS yang dimutasikan dalam rangka penurunan

jabatan
Penilaian SKP-nya adalah dengan cara menggabungkan capalan SKP dari

jabatan yang lama dengan jabatan yang baru.

J. Penyusunan SKPbagi PNSyang terlibat dalam Tim Kerja
PNS yang terlibat dalam tim kerja dan merupakan tugas jabatannya (core

business), maka kegiatan yang dilakukan (sebagai Tim Kerja) merupakan

tugas jabatan. Sedangkan PNS yang karena kepentingan tugas ditunjuk

menjadi tim kerja di unit kerja lain yang bukan merupakan tugas

jabatannya (core business), maka kegiatan yang dilakukan (sebagai Tim

Kerja)merupakan tugas tambahan dan dinilai paling banyak 1 (satu).

k. Penyusunan SKP bagi PNS yang dipekerjakan (DPK)/yang diperbantukan

(DPB)
PNS yang dipekerjakan (DPK)/ diperbantukan (DPB) dalam menyusun SKP

sesuai dengan tempat dimana yang bersangkutan

dipekerjakan/ diperbantukan dan penilaian SKP-nya tetap dinilai oleh atasan

langsungnya dimana yang bersangkutan dipekerjakan/ diperbantukan.

1. Penilaian SKPyang tidak tercapai dikarenakan di luar kemampuan individu

(force majeur)
Capaian target yang tidak dapat dipenuhi oleh seorang PNS yang

dikarenakan oleh faktor di luar kemampuan individu (antara lain bencana

alam, atau keadaan darurat yang ditetapkan oleh pemerintah) yang
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berakibat terganggunya/tidak terselenggaranya fungsi-fungsi pernerintahan,

rnaka penyusunan dan penilaian SKPdapat ditinjau kembali (review).

m. Penyusunan SKPbagi Calon PNS
Penyusunan SKP bagi CPNS dilakukan terhitung mulai tanggal yang

bersangkutan melaksanakan tugas sesuai surat perintah melaksanakan

tugas (SPMT).

n. Pejabat Penilai yang akan mengakhiri masa jabatan

PNS yang akan mengakhiri masa jabatan wajib terlebih

laporan capman SKP bawahannya dan diserahkan

penggan tinya.

dahulu membuat

kepada pejabat

o. PNSyang melaksanakan tugas belajar
Tugas Belajar terdiri dari Tugas Belajar di Dalam Negeri dan Tugas Belajar di

Luar Negeri.

• Tugas Belajar Di Dalarn Negeri
PNS yang melaksanakan tugas belajar di Dalam Negeri tidal<diwajibkan

menyusun SKP, namun penilaian prestasi kerjanya berdasarkan hasil

nilai akademik yang diperoleh di akhir tahun.

• Tugas Belajar Di Luar Negeri
PNS yang melaksanakan tugas be1ajar di Luar Negeri tidak diwajibkan

menyusun SKP, namun penilaian prestasi kerjanya berdasarkan hasil

nilai akademik yang diperoleh.

2. Angka Kredit

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan danl atau akumulasi

nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PNS dalam rangka

pembinaan karier dan jabatannya. Setiap PNS yang mempunyai jabatan

fungsional tertentu diharuskan untuk mengisi angka kredit setiap tahun sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
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3. Target

Setiap pe1aksanaan kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan target yang akan

diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran pre stasi kerja. Dalam menetapkan

target prestasi kerja meliputi aspek sebagai berikut:

a. Aspek Kuantitas (Target Output/ Outcome)

Dalam menentukan Target Output/Outcome (TO) dapat berupa jumlah

dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, laporan dan lain-lain.

b. Kualitas (Target Kualitas)

Dalam menetapkan Target Kualitas (TK)harus memprediksi pada mutu hasil

kerja yang terbaik, dalam hal ini nilai yang diberikan adalah 100 dengan

sebutan sangat baik, misalnya target kualitas harus 100.

c. Waktu (Target Waktu)

Dalam menetapkan Target Waktu (TW) harus memperhitungkan berapa

waktu yang dibutuhkan untuk menye1esaikan suatu pekerjaan, misalnya

harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, tahunan, dan lain-lain.

d. Biaya (Target Biaya)

Dalam menetapkan Target Biaya (TB) harus memperhitungkan berapa biaya

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 (satu)

tahun, misalnya jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran dan lain-lain.

Namun demikian mengingat aspek ini bersifat relatif sehingga aspek ini

tidak wajib digunakan.
Penyusunan target SKP paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas,

dan waktu sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada

masing-masing unit kerja dengan menggunakan formulir SKP. Apabila

kegiatan tugas jabatan tersebut dibiayaijdianggarkan, maka aspek biaya

harus menjadi target biaya dalam penyusunan SKP.
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B. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS

1. Penilaian Tugas Tambahan

Selain melakukan kegiatan tugas pokok yang ada dalam SKP, seorang PNS

dapat melaksanakan tugas lain atau tugas tambahan yang diberikan oleh

atasan langsungnya dan dibuktikan dengan surat keterangan, Maka pada

akhir tahun yang bersangkutan dapat diberikan nilai tugas tambahan paling

rendah 1 (satu) dan paling tinggi 3 (tiga) dengan menggunakan pedoman

sebagai beriku t:

NO TUGASTAMBAHAN NILAI

Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun
1

1
sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga)diberikan nilai.

Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun
2

2
sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) diberikan nilai.

3
Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun 3
sebanyak 7 (tujuh) atau lebih diberikan nilai.

2. Penilaian Kreativitas

Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yang baru

dan berkaitan dengan tugas pokoknya serta dibuktikan dengan. surat

keterangan yang ditandatangani paling rendah oleh kepala unit kerja atau

pejabat struktural eselon II. Maka pada akhir tahun yang bersangkutan

dapat diberikan nilai kreativitas paling rendah 5 (lima) dan paling tinggi 15

(lima belas) dengan mengunakan pedoman sebagai berikut:

NO KREATIVITAS NILAI

Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang

1
baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan 3

dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh

kepala unit kerja atau pejabat eselon II diberikan nilai.

Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang

baru dan bermanfaat bagi organisasinya serta

2 dibuktikan dengan surat keterangan yang 6

ditandatangani oleh pejabat eselon I atau pimpinan

instansi yang setingkat diberikan nilai.
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Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang

baru dan bermanfaat bagi Negara serta dibuktikan
3

12
dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh

pimpinan instansi yang tertinggi diberikan nilai.

c. PENETAPAN SKP

Formulir SKP yang telah diisi dengan rencana pe1aksanaan kegiatan tugas

jabatan dan target, yang secara keseluruhan te1ah disepakati bersama antara

PNS yang bersangkutan dengan atasan langsungnya sebagai pejabat penilai,

harus ditandatangani sebagai penetapan kontrak prestasi kerja, yang

se1anjutnya pada akhir tahun digunakan sebagai ukuran peni1aian prestasi

kerja PNS yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir dan petunjuk

pengisian formulir sasaran kerja PNS sebagaimana da1am Lampiran II peraturan

Inl.
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BAB III

PENILAIAN CAP AlAN SKP

Penilaian SKP dilakukan melalui pengukuran tingkat capaJan SKP yang telah

ditetapkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan dengan menggunakan

formulir dan petunjuk pengisian formulir pengukuran capaian sasaran kerja PNS

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III peraturan ini, yang diukur dengan 4

(empat)aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas, waktu danl atau biaya sebagai berikut:

A. Penilaian capaian SKPdiukur dari aspek kuantitas dilakukan dengan

membandingkan antara Realisasi Output (RO) dengan Target Output (TO)

dikalikan 100. Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi

realisasi output dari target output yang direncanakan, menunjukkan tingkat

prestasi kerja yang semakin baik atau sebaliknya semakin rendah realisasi output

dan target output yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang

semakin buruk.
Penghitungan capaian SKPberdasarkan aspek kuantitas, dengan rumus :

B. Penilaian capaian SKP diukur dari aspek kualitas dilakukan dengan

membandingkan antara Realisasi Kualitas (RK) dengan Target Kualitas (TK)

dikalikan 100. Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi

realisasi kualitas dari target kualitas yang direncanakan, menunjukkan tingkat

prestasi kerja yang semakin baik, atau sebaliknya semakin rendah realisasi

kualitas dari target kualitas yang direncanakan menunjukkan tingkat prestasi

kerja yang semakin buruk.
Penghitungan capaian SKPberdasarkan aspek kualitas, dengan rumus :

Hal. 13,.



Untuk mengukur apakah output berkualitas atau tidak dengan menggunakan

pedoman sebagai berikut :

91 - 100

76 - 90,99

61-75,99

51 - 60,99

~ 50,99

San gat

Baile

Baile

Cukup

Kurang

Buruk

Hasil kerja sempurna tidak ada kesalahan,

tidal{ ada revisi dan pelayanan di atas

standar yang ditentukan dan lain -lain.

Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2

(dua) kesalahan keeil, tidak ada kesalahan

besar, revisi dan pelayanan sesuai standar

yang teiah ditentukan dan lain-lain.

Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4

(empat) kesalahan keeil, dan tidal{ ada

kesalahan besar, reV1Sl dan pelayanan

eukup memenuhi stcu1dar yang ditentukan

dan lain-lain.

Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kes<:.Jahan

keeil dan ada kesalahan besar, 1'evisi dan

pelayanan tidal{ eukup memenuhi standar

yang ditentukan dan lain-lain.

Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima)

kesalahan keeil dan ada kesalahan besar,

kurang memuaskan, revisi, pelayanan eli

bawah standar yang ditentukan dan lain-

lain.

C. Penghitungan capaian SKPberdasarkan aspek waktu, dengan rumus:

Hal. 14
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Penilaian capman SKP diukur dari aspek waktu dihitung dari nilai tertimbang

(NT=1,76) dikalikan dengan Target Waktu (TW)dikurangi Realisasi Waktu (RW)

dibagi Target Waktu (TW)dikalikan 100 (seratus), Hasil dari penghitungan ini

dapat diartikan bahwa semakin lama realisasi waktu yang dipergunakan dari

target waktu yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang

semakin buruk atau sebaliknya semakin cepat realisasi waktu (maksimal eisiensi

waktu sampai 24%) dari target waktu yang direncanakan, menunjukkan tingkat

prestasi kerja yang semakin baik atau sangat baik.
Jika realisasi waktu nol (0), maka penghitungan capaian SKP menggunakan

rumus:

dimana n = nilai koefisien = 0

D. Penghitungan capaian SKPberdasarkan aspek biaya, dengan rumus:

Penilaian capaian SKP diukur dari aspek biaya dihitung dari nilai tertimbang

(NT=1,76) dikalikan dengan Target Biaya (TB) dikurangi Realisasi Biaya (RB)

dibagi Target Biaya (TB)dikalikan 100 (seratus). Hasil dari penghitungan ini dapat

diartikan bahwa semakin besar realisasi biaya yang dipergunakan dari target

Biaya yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin

buruk atau sebaliknya semakin kecil realisasi biaya (maksimal efisiensi biaya

sampai 24%) dari target biaya yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi

kerja yang semakin baik atau sangat baik. Jika realisasi waktu nol (0), maka

penghitungan capaian SKPmenggunakan rumus:
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dimana n = nilai koefisien = o.

E. TUGASTAMBAHANDANKREATIVITAS
Selain melakukan kegiatan tugas jabatan, apabila ada tugas tambahan terkait

dengan tugas jabatan dapat ditetapkan menjadi tugas tambahan,Tugas tambahan

pada dasarnya merupakan kegiatan pendukung tugas jabatan yang oleh

pimpinan dibebankan untuk dilaksanakan, sedangkan kreativitas merupakan

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru bermanfaat bagi organisasi.

Oleh karena tugas tambahan danl atau kreativitas sebagai kegiatan yang tidak

atau belum direncanakan sebelumnya, maka tugas tambahan dan/atau

kreativitas diberi bobot maksimal 40, dengan rincian 10 untuk tugas tambahan

dan 30 untuk kreativitas. Penilaian basil kerja dari kegiatan tugas tambahan

ditetapkan maksimal 10%dan kegiatan kreativitas ditetapkan maksima130%.

Penilaian tugas tambahan/unsur penunjang dihitung dengan rumus:

Penilaian kreativitas dihitung dengan rumus :

F. STANDARNILAIPRESTASIKERJA

Nilai angka terhadap tingkat capaian SKPPNS dinyatakan dengan sebutan dan angka

sebagai beriku t :

a. Sangat Baik : 91- ke atas

b. Baik : 76-90

c. Cukup : 61-75

d. Kurang : 51-60

e. Buruk : 50-ke bawah
Hal. 16
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BAB IV

PENILAIAN PERILAKU KERJA

Pemberian nilai perilaku kerja merupakan keputusan subyektif dari pejabat penilai

dengan dasar pertimbangan pengamatan tentang pengetahuan, keterampilan dan

perilakru PNS yang dinilai, serta membandingkan dengan PNS lain yang jabatannya

relatif setara dalam lingkungan unit kerja masing-masing.

A. STANDARNILAIPERILAKUKERJA
1. Nilai 91 -100 dengan sebutan Sangat Baik, diberikan kepada PNS yang

mempunyai perilaku kerja diatas rata-rata untuk jenjang jabatan yang setara,

mempunyai wawasan lebih baik terhadap lingkup tugas yang dipangkunya dan

perilaku kerjanya mempunyai dampak nilai tambah di atas tuntutan hasil

kerja yang dibebankan kepadanya.
2. Nilai 76 - 90 dengan sebutan Baik, diberikan kepada PNS yang mempunyai

perilaku kerja sesuai norma pada umumnya. Mengingat rentang nilai untuk

sebutan ini terlalu lebar, maka untuk mempermudah standar penilaian

perilaku kerja dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga)kategori, yaitu:

a. Nilai 86 - 90 diberikan kepada PNSyang mempunyai tingkatan kemampuan

dan promotabilitas di atas rata-rata PNS yang setara di lingkungannya,

mempunyai tingkat promotabilitas yang cukup tinggi untuk kenaikan

pangkat dan diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi.

b. Nilai 81 - 85 diberikan kepada PNSyang mempunyai kemampuan rata-rata

normal dibandingkan PNSyang setara di lingkungan unit kerjanya dan

mempunyai tingkat promotabilitas normal baik untuk kenaikan pangkat

maupun jabatan.
c. Nilai 76 - 80 diberikan kepada PNSyang mempunyai kemampuan di bawah

rata-rata dibandingkan PNSyang setara di lingkungannya dan dapat

dinaikkan pangkatnya secara reguler dan tidak cukup cakap untuk

dipromosikan ke dalam jabatan yang lebihtinggi.
3. Ni1ai61 - 75 dengan sebutan Cukup, diberikan kepada PNS yang mempunyai

peri1aku kerja yang tidak stabil. Adakalanya yang bersangkutan sering

berperilaku yang sedikit merugikan lingkungan unit kerjanya, namun masih

bisa memberikan hasil pekerjaan sesuai harapan.
4. Nilai 51 - 60 dengan sebutan Kurang, diberikan kepada PNS yang mempunyai

perilaku kurang terpuji yang merugikan lingkungan unit kerjanya dan

mempengaruhi hasil pckerjaon.
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5. Nilai di bawah 50 dengan sebutan Buruk, diberikan kepada PNS yang

mempunyai perilaku tidak terpuji hingga bisa menjadi sebuah tindak pidana.

PNS seperti ini butuh penanganan khusus dan ditindak secepatnya dengan

peraturan dan perundang-udangan yang berlaku.

B. PENYUSUNANPENlLAIANPRESTASlKERJA

Penghitungan penilaian prestasi kerja terdiri dari bobot 60% (enam puluh persen) dari

unsur penilaian SKPdan 40% dari unsur penilaian perilaku kerja.

Penilaian perilaku kerja meliputi aspek:

1. Orientasi Pelayanan
Digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan se1ama

menjalankan tugas kepada semua pemangku kepentingan.

2. Integritas
Digunakan untuk mengukur kemampuan untuk bertindak sesuai dengan niIai,

norma dan etika yang ditetapkan oleh organisasi.

3. Komitmen
Digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi menjalankanjmenyelesaikan

tugas dengan tanggung jawab.

4. Disiplin
Digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan untuk mdaksanakan kewajiban'

dan tidak melanggar larangan yang terdapat dalam peraturan perundangan

danj atau peraturan kedinasan.

5. Kerjasama
Digunakan untuk mengukur tingkat dukungan atau partisipasi terhadap

pelaksanaan tugas rekan kerja, kegiatan unit kerja atau kegiatan.

6. Kepemimpinan
Digunakan untuk mengukur tingkat keahlian danjatau partisipasi dalam

mengelola penerapan pelaksanaan tugas terhadap bawahan. Aspek ini hanya

berlaku bagi pejabat struktural.
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c. PERUBAHANSKP

1. Formulir SKP yang telah diisi dengan rencana pelaksanaan kegiatan Tugas

Jabatan dan target yang telah disepakati antara Pegawai Negeri Sipil yang

dinilai dengan atasan langsungnya dimungkinkan dapat dirubah sesuaJ

dengan perubahan pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan. Perubahan SKP dapat dilakukan selama 3 (tiga) kali (per

triwulan) dalam kurun waktu satu tahun penilaian. Perubahan SKP dapat.

dilakukan pada awal bulan April, Juli, dan Oktober. Perubahan SKP harus

mendapat persetujuan atasan langsungnya sebagai pejabat penilai, harus

ditandatangani, sebagai penetapan kontrak prestasi kerja yang baru.

2. Apabila terjadi mutasi jabatan dan atau lokus kerja, dilakukan penyusunan

SKP baru pada awal bulan setelah TMT SK mutasi jabatan dan atau lokus

kerja dengan waktu pelaksanaan tugas dimulai pada saat pelaksanaan tugas

baru. Penilaian SKPpada akhir tahun merupakan nilai tengah dari SKPpada

jabatan dan atau lokus kerja lama dengan SKP pada jabatan dan atau lokus

kerja baru.

3. Mutasi Pejabat Struktural tidak merubah SKPPNSyang berada di bawahnya.
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BABV

PENUTUP

Seluruhpegawai diwajibkan menjalankan dan mematuhi ketentuan Peraturan

Sekretaris Jenderal ini. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Sekretaris Jenderal

ini dijumpai kesulitan, agar berkonsultasi pada Bagian Administrasi Hakim dan

Kepegawaian, Biro Keuangan dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi RI.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

SEKRETARIS JENDERAL,

JANEDJRI M. GAFF AR ,f J.
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LAMPlRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSITUSI
NOMOR \PlTAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN
DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

Contoh Formulir Sasaran Kerja Pegawai:

FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1 Nama 1 Nama

2 NIP 2 NIP

3 Pangkat/ Gol. 3 Pangkat/Gol.

Ruang Ruang

:4 Jabatan 4 Jabatan

5 Unit Kerja 5 Unit Kerja
TARGET

NO JABATAN
ANGKA KUANTI KUALI

III. KEGIATAN TUGAS KREDIT WAKTU BIAYA
OUTPUT MUTU

~l~t~~~;~~~Ji;;~~Y;;5j,1~f,~'f:;,r2;;2j:r;-••~~:t~':l;1fr~!tW:~~~~lI1r~~t!iti~~~{,~~~~~Xr~;~~~~~1i}J~1~:it:~~Y~1~1}~ftE~~~g~::~:~~::.~r:~~7~}~~;~:J:

1
2
3
4
5

-,

6
7
8
9
10

Pejabat Penilai,

........................
NIP.

Jakarta, ... JanuaTI 20 ...

Pegawai Negeri Sipil yang dinilai,

.~............•.......................•
NIP.
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nomor NomOI i

(Kolom) Rode
I Uraian
I

1 2 3

- I Tulislah Nama. NIP. pangkatj golongan ruang. jabatan.

unit kerja dari pejabat penilai

- II Tulislah nama. NIP, Pangkatj golongan ruang, jabatan,
unit kerja cbri Pegawai Negeri Sipi1yang dinilai.

1 - C:ukup jelas.

2 III Tulislah Kegiatan Tugas ,Jabaran dari Pega"vai Negeri Sipil

yang dinilai ma.ksimum 10 kegiatan.

3 - Tulis1ah angka kredit (AK)setiap Kegiatan Tugas ,Jabatan
Pega\vai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional

tertentu.

4 - Tu1is1ah target kuantitasjoutput dari setiap Kegiatan
Tugas J abatan yang akan di1akukan Pegav,raiNegeri Sipi1

yang dini1ai.

5 - Tulislah target k-ua1itasjmutu dari setiap Kegiatan Tugas
Jabatan yang akan di1ak-ukan Pegawai Negeri Sipil yang

dinilai.

6 - Tu1is1ah target v,raktu dari setiap Kegiatan Tugas ,Jabatan
yang akan di1akukan Peg<.1.\vaiNegeri Sipi1yang dini1ai.

7 - Tulis1ah target biaya apabi1a ada dari setiap Kegiatan
Tugas Jabatan yang akan dilakukan Peg<l'.vaiNegeri Sipi1

yang dinilai.
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LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSITUSI
NOMOR 1ATAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN
DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

Contoh Formulir Penilaian Capaian Sasaran Kerja PNS:

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jangka Waktu Penilaian Januari s.d Desember 20 .

TARGET
REAlISASI Nilai

No
I. Kegiatan Tugas

AK
AK

PHIGHIlUNGAN Capaian

Kuanl Kual/ Kuant/ Kuall
Jabatan Waktu Biaya Waktu Biaya SKP

Output Mutu output Mutu

11~f;#~~~~!~~~0~~~i~4~~~i~?i~~;tKti~;~1t;.~:?t1P14?~]i\8~;
~~,~~~~,9'i~;~~~4.9.:i~~r~~£tlJH~~it~t~14~ ~~1,'4~

1

2

3

4

5

6

7
--

8

9

10

II.TUGAS
TAMBAHANDAN
KREATIVITAS
a.Tueas Tambahan

b. Kreativitas

NILAI CAPAIAN SKP

Jakarta, 31 Desember 20 ....
Pejabat Penilai,

............ Nama .
NIP .
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PETUNJUK PENGISIAN PENGUKURAN CAPAIAN

SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nomor NOlllOr

(Kolom) I<ode
Uraian

1 2 3

1 - Cukup jelas

2 - Tulislah Kegiaw.nTugas Jabatan
.:) - Tulislah target angka kredit untuk masing-masing Kegiatan
~)

Tugas Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan

fungsional tertentu.

4 - Tulislah target kuantitasloutpur (TO)untuk masing-masing

Kegiatan Tugas Jabatan.

5 - Tulislah target kualitasj mutu (TK)untuk masing-masing
Kegiatan Tugas Jabatan.

6 - Tulislah target "vaktu (TW)untuk masing-masing Kegiatan

Tugas Jabatan.

7 - Tulislah target biaya (TBluntuk masing-masing Kegiatan Tugas

Jabatan.

8 Tulislah realisasi angka kredit untuk masing-masing Kegiatan

Tugas J abatan.

9 - Tulislah realisasi kuantitasjoutput (RO)yang telah dihasilkan
untuk masing-masing Kegiatan Tugas Jabatan.

10 - Tulislah realisasi kualitas/mutu (RK)yang telah dihasilkan
untuk masing-masing Kegiatan Tugas Jabatan.

11 - Tulislah reali>H'\.siwaktu (R\V)yang telah digunakan unruk
masing-masing Kegiatan Tugas Jabatan.

12 - Tulislah realisasi biaya (RS)yang telah digunakan un ruk

masing-masing Kegiatan Tugas Jabatan.

13 - Hitunglah capaian masing-masing aspek sesuai dengan rumus
SKP ,kemudian hasilnya dijumlah sesuai dengan jumlah aspek

yang dihitung.

14 - Tulislah nilai capaian SKP dengan membagi hasil penghitungan

dibagi dengan jumlah aspek.
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PENDAHULUAN
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja, menjadi tantangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk
mewujudkan sistem prestasi kerja yang objektif, akuntabel, adil dan transparan serta
dapat mendorong produktifitas dan iklim kerja yang kondusif. Dengan berlakunya PP
46 tahun 2011 maka setiap individu harus memiliki uraian tugas yang jelas dan
terukur. Oleh karena itu setiap pegawai pada awal tahun wajib menyusun Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP) yang selaras dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) unit
kerja dan dituangkan dalam sebuah kontrak Kinerja.

Dengan penerapan sistem ini penilaian prestasi kerja pegawai akan didasarkan
pada komponen SKP dengan bobot 60% dan komponen berupa perilaku kerja
dengan bobot penilaian 40%. Penilaian SKP dilakukan dengan membandingkan
realisasi kerja terhadap target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan atau biaya.
Tugas tambahan terkait tupoksi dan kreatifitas yang memberikan manfaat bagi
organisasi merupakan bagian dari capaian SKP. Sedangkan penilaian perilaku
didasarkan atas soft kompetensi pegawai berupa orentasi pelayanan, integritas,
komitmen, kedisiplinan dan kerja sama. Bagi pejabat struktural komponen ini juga
dinilai dari aspek kepemimpinan.

Penggunaan aplikasi SKP diharapkan dapat memberikan potret kinerja pegawai dan
progress penugasan secara realtime. Dengan demikian selain sebagai media
reporting, Aplikasi SKP dapat dijadikan sarana monitoring dan evaluasi penugasan
bagi manajemen.
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1.1 PETUNJUK MASUK APLIKASI

Untuk masuk ke dalam Sistem Sasaran Kerja Pegawai (SKP) terlebih dahulu

pengguna harus membuka aplikasi web browser yang terdapat pada komputer

pengguna. Setelah itu, masukkan alamat ke dalam address bar seperti pada

contoh Gambar 1.1-1 di bawah ini

-----_._." _... -.... _._ .•............ -.. -. __ .-- ... _ .._. __ .~_.... __ ."':+ ~"'FP.mkri.go,id'dashbc;;rd"
~~ ••J ....

Gambar 1.1-1 Address Bar

Setelah memasukkan alamat apps.mkrLgo.id/dashboard ke dalam address

bar, tekan tombol Enter pada keyboard. Selanjutnya akan tampil jendela

Dashboard pegawai seperti gambar di bawah ini.

Dashboard Pegawai
Silahkan login untuk dapat mengakses berbagai aplikasi internal di Iingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat

Jenderal Mahkamah Konstilusi- Gambar 1.1-2 Dashboard

Tekan tombol Login untuk dapat mengakses aplikasi SKP. masukkan userlD dan

password seperti pada Gambar 1.1-3 berikut ini.

Login

J.. NIP----_._ .._._.--_._ ..._. __ ..-_.--_.-. __ .__._._._---------
L_I _

Password

Gambar 1.1-3 Member Login

Ketikkan NIP dan Password sesuai dengan NIP dan Password login komputer

anda. Klik tombol Login maka pengguna akan memasuki system. Setelah

melakukan login dan masuk ke dalam sistem, maka akan terlihat tampilan

halaman utama seperti pada Gambar 1.1-4 berikut ini.
2 15K P
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Gambar 1.1-4 Halaman Utama



Tekan menu SKP untuk mengakses aplikasi SKP. Pengguna dapat melakukan

berbagai fungsi yang tersedia di dalam Sistem Sasaran Kerja Pegawai (SKP),

yaitu:
1. Untuk Pimpinan Eselon I sampai dengan Eselon IV, menu SKP terdiri dari 5

(lima) menu, yaitu: Persetujuan, Penilaian Staff, Input SKP Pribadi,

Laporan Pribadi, dan Monitoring Staff;

2. Untuk staff, menu SKP terdiri dari Input SKP, dan Laporan.

1.2 INPUT SKP - Target Tahunan

Input SKP -7 Target Tahunan

r'INPUT TARGET TAHill

I Kegiatan ::
I
I
1
i

! Kuantitas :'

Nama : Bayu Ardhiansyah

NIP : '990nt62014021001

Pangkat : lJ'enata Muda (III/a

Jabatan : Analis Organisasi dan Tata

La~na

Unit : Subbag~n Organisasi dan
lata Laksana

LogOut •••

Input SKP

Laporan

Tahun

Target Tahunan

SKP Harian

:;2015 v

- Menu Input SKP terdiri dari 4
sub menu yaitu Target
Tahunan, SKP Harian, Tugas
Tambahan dan Kreativitas.

- Langkah Pertama adalah
membuat Target Tahunan;

- Klik sub menu Target Tahunan

Rekomeooasi browser: w: G;.
Tugas Tambahan

Gambar 1.2-1 Menu Input SKP

Input SKP ~ Target Tahunan

INPUT TARGET TAHUNAN

,
• ". _0' _ •••••• _., ••.••..••••.• - •• -_._- •• , •..• ~-_ •• - ••• {!:

t ••••••• _._ •. _ ••• ,...... ••••..• - -.------ .•. --.---.-- .•••• ,

• :__ ~iSal~an 1

: 12015--;-:

Kegiatan

Kuantitas

Tahun

"

,.-------1

I

f PENETAPAN KINERJA jURAIAN JABATAN :

I ?{t.li:i";ft~~~i:~"X,~~&;~l~'f,:~f,i:t~~---~---i
I •.r............... 1. -- , D<>I:urnen 1- iIld.,....,..;~ Kom<;>RoadMap !

1
diI.:I~~. RefOllT'aSi 5W'okrasiMICRI .. 1

I perWlgkatan kiQlitas :l01~:l019 I
I rablColol.o<~ II ,...,gboi< i
i ii z.~t.apOr.lf1 3~ j
i ~~_.J

Periode : C20~_~] i Tampilkan I~t~~J~1}.;i.~,~~.~~~~~t~~~<i1:i~;Qj~1t~i:~15~}~~~l~~.};~~~~~{!ft~i~;~~f~;~~<~~;j.1fS:;::':'~~'}~:.~~i~~nf~~;,."~~~}f~{i$1f-{r.~~~~~::~f:;

Gambar 1.2-2 Input Target Tahunan

a. Kolom Kegiatan diisi dengan aktivitas atau pekerjaan yang akan

dilakukan berdasarkan Penetapan Kinerja Unit dan Uraian Jabatan
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pegawai;
b. Kolom Kuantitas diisi oleh jumlah kegiatan yang dilakukan dan kolom

Satuan diisi dengan satuan hasil kegiatan, misalnya Laporan, Sistem, dan

lain-lain;
c. Jika sudah mengisi semua kolom klik tombol Simpan untuk menyimpan

dan menambahkan kegiatan baru.

Input SKP -1 Target Tahunan

,
!
i3 L.apor>n •• i

_____ . __ . .1

,."'- DolcmlEn
Kon>ep Road Map
RefO<TN>i ao-ol=li MKRJ
201.r101lj

~ rerwtfldnnY>
R<fO<TN>iao-ol=li
da1"",...,glc>
peni1gbbn kualibs
ratl.elola <><ganisri
Yaotbai<

Kuantitas

Tahun

Kegiatan

INPUTTARGETTAHUNAN-----, :PENETAPAN KINERJAl URAIAN JABATAN I
; •._ •• _. __ ~ ' • I

:lj;;j%~~~?{~~::,,,!iW~lXi!t1~0i;~~I~N • I

II
!

Periode : I.t~L:.:r~k;~:
tj~o.i,,:-,.;.:~.::i?~:-~:.~..+.> :;.,~,~~.;yt~~rN.::~:~\r-~~:'.',:~~~'

Menyiapkan konsep road map reformasi birokrasi MK 2015-20'9.

Menyiapkan konsep lap<>ran quick wins MK 20'4.

3 Mengumpulkan data organisasi dalam rangka pengembangan sistem SKP.

3 Bab 2014 l' 0
,Iap<>ran 20'4 ,- 0
, Lap<>ran 20'4 l 0

Gambar 1.2-3 Hasillnput Target Tahunan

1.3 Penilaian SKP Tahunan
Sebelum staff membuat Target Harian, maka Target Tahunan yang telah dibuat

harus mendapatkan persetujuan (approva~ dari pimpinan. Untuk memeriksa dan

menyetujui Target SKP Tahunan yang telah dibuat oleh Staff, Pimpinan dapat

memilih menu Persetujuan > SKP Tahunan.

5 15K P



Persctujuan -7 SKP Tahunan

IPejabat Penilai
NIP

Nama Pegawai

Pangkat/Go.Ruang

Jabatan

Unit Kerja

8ayU Ardhiansyah

2 Masli •• Afn1idiany Pasaribu

3 MuhlisNova

198205292006042004
Yohana Citra Permatasari

Penata lillIe
Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Pengawasan dan Organisasi dan Tata Laksana

199°12162011°2100' Analis Organisa5i dan Tala Laksana

'979°1112006012007 Analis Organisa5i dan Tala lAksana

196911171991031001 Anal is Organisa5i clan Tata laksana

Gambar 1.3-1 Menu Penilaian SKP Tahunan

Pilih nama pegawai yang akan diberikan persetujuan, klik icon Q ,maka akan

muncul tampilan sebagai berikut.

Pen,laian '7 SKP Tahunan -7 L-embar Persetujuan SKP Tahunan

SASARA.'" KINDYA rEGA"' •.••I (SKr)T •.••HUN 2014

NO L P£JABA T PENllAI NO IL PEGAWAI NEGERI SWtL YANG [)IMLAI

, NIP ,,s205~'jl00601::'0001
, NIP '99O"116101o;.O::'10D1

, NMNPe~w4li VohatUGtn peon.bun , NMn. Peg.wOli B.ayu ArdhUnsyah

J P3.ngbtJ(.o.Ruang Penatalltlfe: ) PangbtJc.o..Rlang P~n3b:MlJ<b J IU/a

1 Jab.lu,n Ke~la Subbag:~n OrgAnisui tUn Tab 1 Jahatan A1u.lis Org.anis.ui d¥1 T.ata~N

Uks>no

5 UnitKeqa ~gan pengawa~n cbn Orgamsas; dan I UnitKefj;I S~g~n o..-ganiRSicUn Tau ~a

Tala~

NO:. '~~$?;\~''f'"*-~;~~~~~~tilnlj.)~:f:fd-~~~';;j1.~.~~~'~Y~;:?::~'\iAlt; &ll(iWi~"F ~i'l~~ t~3~wawll"¥.;~~;gJJiaYi'?~~~f

, Me nyiapkan konsep road map refonnasi biroktasi MK 2015- a ,Bab '00 12 bulan a

2019.

2 Menyi.pkan konsep I.por.n quick "ins MK2014- a 1 IalJO"ln 100 12 bul.n 0

Gambar 1.3-2 SKP Tahunan Pegawai

Pimpinan dapat dapat memberikan persetujuan terhadap SKP Tahunan yang

dibuat oleh Pegawai dengan meng-klik tombol Setujui;

Atau, Pimpinan dapat mencetak SKP Tahunan Pegawai dengan meng-klik

icon Printer.
1.4 Input Target Harian

Setelah SKP Tahunan Pegawai mendapatkan persetujuan dari Pimpinan dan

telah membuat referensi kegiatan, langkah selanjutnya adalah membuat target
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kerja harian dengan memilih menu Input SKP > SKP Harian.

Input SKP -7 l\rner;,:, Haricn

r
-Input Kinerja Hanan

Kegiatan Tahunan :

I

Pilih

Tambah»

: L Browse __ : No file selected.Berkas

Kuantitas : [.j
";

: !iO-15 ~'I~-~J?~-~~r~

Kegiatan Harlan

Angka Kredit

Tanggal

10 Fwruar1

20150

~;lIr~1 ~',I
[kegi~1:,'-1 [k.,gia-i :'i'''l 0 rp;k.,'~a-a-n-': C>
lean I . ~ta.n ! lakan l
, I" jdilanjutlc/l" i

! esok hari. t

Gambar 1.4-1 Input Target Harian

Untuk mengisi kolom Kegiatan Tahunan, Pegawai dapat mengklik tombol

Pilih. Klasifikasi tugas sesuai dengan target SKP Tahunan Pegawai;

2 Melaksanakan tugas sebagai StaffPPK

Gambar 1.4-2 Klasifikasi Tugas

7 15K P



Jika Target Tahunan belum disetujui oleh pimpinan maka tidak akan muncul

dalam Daftar Klasifikasi Tugas ;

Kolom Kegiatan Harian diisi dengan aktivitas atau pekerjaan yang akan

dilakukan hari ini;
Kolom Angka Kredit diisi jika kegiatan yang dilakukan memperoleh angka

kredit. Jika tidak maka dapat dikosongkan;

Kolom Kuantitas diisi dengan jumlah kegiatan yang dilakukan dan kolom

Satuan diisi dengan satuan hasil kegiatan, misalnya Laporan, Sistem, dan

lain-lain;
Klik tombol Choose File untuk mengupload berkas pendukung kegiatan.

1.5 Input Tugas Tambahan
Selain mengisi tugas pokok dan fungsi, pegawai dapat mengisi tugas tambahan

dengan memilih menu Input SKP > Tugas Tambahan.

Input SKF -7 Tugas Tambahan

Kegiatan

Tahun

Berkas

2015 T

I Browse_ INo file selected.

I.Simpan» j

Gambar 1.5-1 Input Tugas Tambahan

Kolom Kegiatan diisi dengan pekerjaan tambahan diluar tugas pokok,

misalnya melaksanakan tugas sebagai Staf PPK, dan lain-lain;

Klik tombol Choose File untuk mengupload berkas pendukung kegiatan,

misalnya SK Sekjen tentang penunjukkan sebagai Staf PPK;

Kemudian klik tombol Simpan untuk menyimpan ke dalam daftar kegiatan .

tambahan.

81SKP



1.6 Realisasi Harian
Untuk menginpuf data realisasi harian, staff dapat memilih menu Input SKP >

SKP Harian, sedangkan untuk pejabat eselon II sampai dengan eselon IV dapat

memilih menu Input SKP Pribadi > SKP Harian.

~ ipeke;-j;;-~---- 0
I
jakan
idilanjutkan
i esok hari ..
; ~.__ . ....:.:...J

lsi kolom Jum. beserta satuannya;

Jika pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan, maka Pegawai dapat

memberi tanda 0" pada proses, namun jika pekerjaan tersebut selesai

dilaksanakan status tersebut dikosongkan;

Klik tombol Browse untuk mengupload berkas pendukung kegiatan;

Kolom Keterangan dapat diisi untuk menjelaskan detail kegiatan;

Klik tombol Simpan untuk menyimpan.

1.7 Kreativitas
Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yang baru dan

berkaitan dengan tugas pokoknya serta dapat dibuktikan dengan surat

keterangan dari Unit Kerja setingkat Eselon II, Pejabat Pembina Kepegawaian,

atau Presiden, maka akan diberikan nilai kreativitas.

Untuk menambahkan kegiatan kreativitas dapat memilih menu Input SKP >

Kreativitas

InputS KP ~ Kreativitas

Kegiatan

Tahun

Berkas

9 IS K r

; II
I
;~!
: I Choose File INo file chosen

Gambar 1.7-1 Input Kreativitas



_ Kolom Kegiatan diisi dengan pekerjaan kreativitas yang dilakukan;

Klik tombol Choose File untuk mengupload berkas pendukung kegiatan;

_ Kemudian klik tombol Simpan untuk menyimpan ke dalam daftar kegiatan

kreativitas.

1.8 Penilaian Staff
Untuk memberikan penilaian terhadap Realisasi SKP Tahunan, SKP Harian,

Perilaku Kerja dan Kreativitas, Pimpinan dapat memilih menu Penilaian Staff.

Input SKP Pribadi

Penilaian Staff

Persetujuan

Laporan Pribadi

Monitoring Staff

Realisasi Tahunan

SKP Harian

Perilaku Kerja

Kreativitas

Gambar 1.8-1 Penilaian Staff

_ Untuk menilai realisasi target harian pegawai, pimpinan dapat memilih menu

Penilaian Staff> SKP Harian
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Gambar 1.8-2 Penilaian Target Hanan Pegawai

Pilih nama Pegawai yang akan dinilai dan tanggal penilaian. Kemudian klik

tombol Tampilkan;
Pimpinan dapat memberikan penilaian kualitas pekerjaan Pegawai dengan

skala 1 s.d. 100 ;
Atasan dapat meberi status apakah kegiatan harian pegawai dapat dinilai

atau tidak dengan klik checkbox yang telah disediakan pada kolom Dinilai

Jika kegiatan belum selesai pada hari itu dan akan dilanjutkan keesokan

harinya atasan cukup membiarkan checkbox pada kolom Selesai dan

checklist pada checkbox Selesai jika kegiatan telah selesai.

Isikan teks pada kolom catatan jika ingin memberika catatan kepada pegawai

yang bersangkutan terkait kegiatannya.

Klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil penilaian.

1.9 Penilaian Perilaku Kerja
Penilaian Perilaku Kerja adalah penilaian perilaku terhadap beberapa hal

sebagaiberikut:

Penilaian Pimpinan Penilaian Staff

1. Orientasi Pelayanan 1. Orientasi Pelayanan
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2. Integritas 2. Integritas

3. Komitmen 3. Komitmen

4. Disiplin 4. Disiplin

5. Kerjasama 5. Kerjasama

6. Kepemimpinan

Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan keterangan sbb:
a) 91 - 100 : Sangat baik
b) 76 - 90: Baik
c) 61 - 75: Cukup
d) 51 - 60 : Kurang
e) 50 - ke bawah : Buruk

Untuk memberikan penilaian terhadap perilaku kerja. pimpinan unit kerja

dapat memilih menu Penilaian Staff> Perilaku Kerja

Penllaiar. -7 Perilaku Kerja

I
Pejabat Penilai

NIP

Nama Pegawai
PangkatfGo.Ruang
Jabatan
Unit Kerja

Bayu Ardhiansyah

Mastiur Afrilidiany pasaribu

MuhlisNova

198205292006042004
Yohana Citra Permatasari
Penata f IIlfe
Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana
Bagian Pengawasan dan Organisasi dan Tata Laksana

,: ',:< ..•..>.:,!NIP ,',.<:.',':;', •. ;"ii;i;:.', ,,«'.!<', "'.:.<.";';',J~' .

199012162014021001 Analis Organisasi dan Tata Laksana

197904112006042007 Analis Organisasi dan Tata Laksana

196911'7199'03'00' Analis Organisasi dan Tata Laksana

Gambar 1.9-1 Penilaian Perilaku Kerja

Klik icon l, untuk memberikan penilaian ;

Penilai"," ~ Perilaku Kerja ~ Input Perilaku Kerja

Input Perilaku Kerja Januari 2015
----.------------_ ..- ----_._._---------_._._---_._---_. __ ._-_.-. __ ._--_.---

Orientasi Pelayanan :

Integritas

Komitmen

..... ~~~_leat: 0 .100 Disiplini-'~==_Jcat: 0 -100 KerjaSama

: [~~~':~.' ..~.'_~]eat: 0 -100 Kepemimpinan

!eat: 0-100
.__ ._.._ .._ ..... _._ ...•

i - _.. '--"\

L •__ ~ cat: 0 -100
---- ._ ••.• - •. Ol

... jeat:0-100

Gambar 1.9-2 Penilaian Perilaku Ke~a Pimpinan
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Penilaian -;. Periiaku Kerfe --7 !nput Perilaku Ker1a

Input Perilaku Kerja Januari 2015 Bulan dan Tahun 2015 ~ 10"1 ~ Ii Tampiikan .
__ •• _._ •• _ ••••• _~ __ ••• 1, •• _ •• ._ •• _ •••••• _

Orientasi Pelayanan :'

Integritas

Komitmen

cat: 0 " 100 Disiplin

cat: 0" 100 Kerja Sam a

cat: 0 - 100 Kepemimpinan

cat: a "lOa

cat: 0" 100

cat: 0" 100

i--::~K~bati i i-Simpar;»-I
~-~' '--------
1~1,!if~'~'J~;~~i~E;II:J?,~~"fa#~yananl"gll,;ln~<II~c~<~II•..~.;[I.~~:i.II\'::~!!F~.i@,11

Gambar 1.9-3 Penilaian Perilaku Kerja Staff

Klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil penilaian.

1.10 Laporan
Menu Laporan terdiri dari Laporan Target Tahunan, Realisasi Tahunan

dan Kinerja Harian.

1.10.1 Target Tahunan

Untuk melihat dan mencetak laporan Target Tahunan, klik menu

Laporan kemudian pilih Target Tahunan. Maka akan tampil tampilan

seperti gambar 1.10.1-1.

laporan -+ Target TGhuncm

SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) TAHUN 20Lt
~
~
!.1

NO L PUABA T PENIlAI NO II. PEGAWAJ NEGER! 5lPll YANG 0fMlAI I
, NIP 1')81oSZ9:0060-t1001 NIP 1990"::1.16::01-\011001

, N~Pep'vat y~ Gt~ Perm~tas¥i : NatNPe~ ...,..A<dhioo.,.•••

, P."gbt/Go.Ruang PenatilI 1I1/c. 3 ~ngbtJCo. RU4Iflg Pe-rutJ Mucb I mJ~
W

, Jobo,," Kep.lI~ ~'liIn Org.tJYsi dAn T~tiI . J~boIu.n ANIi:s~ui<bnTlbUk.s~ ~
Uk•• "" I

5 UnitK~ 8~g'g:n Pen~'Vilun dar. Orpni~ilsi d.n 5 UnitKerjiI S~gSan Orpnlsui cbn Tilb ~
T:lIIuLak.un~

Il& ~~;;"~2:t~;;'1~.~~~::<&~~~i~'1:~taii~.I,-,~;:;-;;;r.t.~:-;i)ji"'f;!i,Qi~g~'ft!$tAX"";. ,!KUiWiiilaS"Ci ~3 kai3itJs~!-&.".+:'l:.~Waktii-1"f:N~: ~::.l;r~~~f,~;

, Menyiapkan konsep road map refonnasi birokrasi MK 201S- 3 Bab '00 12 bulan 0

2019.

2 Menyiapkan konsep laporan quick V\ins MK 2014-
, I.p""'" >00 12 bulan 0 .

Gambar 1.10.1-1 Laporan Target Tahunan

Pilih periode tahun kemudian tekan tombol Tampilkan. Jika ingin

mencetaklaporan, tekan icon Printer di pojak kiri bawah maka akan

tampil jendela seperti gambar 1.9.1-3 berikut ini. Tekan tombol OK

untuk mencetak laporan.
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Gambar 1.10.1-2 Mencetak Laporan Target Tahunan

Contoh hasil output Laporan Target Tahunan
S:\.5.\R.\."roTIU.\ Plc.\n',\J (S[J» Bm.~:Ol~

NO J, PUA8AT P£NIlAI NO It, "[CAWA' H[C[RI SIPIl YANe DINILAI

I L:I;I 1!'E20529200~O':20004
, rm: 1,,012H.2014021001

2 flit'" P~41W3i Yo!'l.n41Citra Per"'OIt<lS'fl
, t~OImitPEIfIMI' SIYI.I"sdhiitns:y.h

J P••.•llQt,'Go.Ru."9 Ce"at./ill/c l PlI"gutfGo.llue"g Pe".ta M"dll / 111/.. ).tllta" r.e~OIIa~"bb;lI;Jj••• OtgOl";s.si dan Tau uklaoa . ).batan A•.•ali. O'lla"is.,i dan Tilt.. Ukl ••.••

, Un,t 1(.", Bito;a•• ::~nOitv:a!.3n dOl'"OrOilr'lisasidan Tilta , U",t I(filJit SubbaQ'i1" Or;aniusi dilr'lTata lakuru
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, ."'~Oj;~pi.an "o~p load map l~formasi bifwasi MK :0'1,':U19. ~ 5cb '0' l:buhn .
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rflc, 19820'2'2~2004
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tlI~. 1~121£2014021001

Gambar 1.10.1-3 Output Laporan Target Tahunan

1.10.2 Realisasi Tahunan
Untuk melihat dan mencetak laporan Realisasi Tahunan, klik menu

Laporan kemudian pilih Realisasi Tahunan. Maka akan tampil

tampilan seperti gambar 1.10.2-1.
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PEXILAIA.'I;SASARA." KD"ElUA PEGAWAI (SKP)
PEGAWAl NEGERl SIPlL TAHUN :>0Ll

~.~r2\~~~~~;~~ ~:,>;-,jl\Rfn:< ..':'LC;:•J~ii:;"i~~TF~,;::~>.'~,'.~.~~."',.~.i~::;':/:,-::... ..NllN.f

NO
CAPAIAH

~~':;'Ki¥if .Imt ~ '{~:; ~~.@ii!>t3i#>I ~ iliaY<I:' !?~,:~;_::~-';-'.:'.~':::. :':'~.7',,'

, Menyiapkan konsep roae 0 3 Bab 100 u 0 3 Bab '00 " 0 '76 9'

map refonnasi birokrasi
MK ;;:015-2019_

, Men)'iapkan konsep 0 , '00 12 0 , laporan 98 12 0 '7< 9'.33

laporan quick wins MK laporan
20'4-

3 Meng:lfl1puJkan data 0 , '00 12 0 ,laporan 60 '2 0 236 78.67

organisasi dalam rangka Laporan
peng •••• bangan sistem
SKP.

It. Tugas Tambahan dan
Kreativitas

Gambar 1.10.2-1 Laporan - Realisasi Tahunan

Pilih periode tahun kemudian tekan tombol Tampilkan. Jika ingin

mencetak laporan. tekan icon Printer di pojok kiri bawah maka akan

tampil jendela seperti gambar 1.10.2-2 berikut ini. Tekan tombol OK

untuk mencetak laporan.
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Status:T,.,..
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FX~!Port.1I1 0300 Pel 6

\\192.163. 15.tO'I><.9aJ32a~
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~.'PI

,;:) Pa~s from,"I to: 1
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Gambar 1.10.2-2 Cetak Laporan Realisasi Tahunan

Contoh hasil output Laporan Realisasi Tahunan
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Gambar 1.10.2-3 Laporan Realisasi Tahunan

1.10.3 Kinerja Harian

Untuk melihat dan mencetak laporan Kinerja Harian, klik menu

Laporan kemudian pilih Kinerja Harian. Pilih tanggal laporan yang

akan dicetak, kemudian tekan tombol Tampilkan. Jika ingin mencetak

laporan, tekan icon Printer di pojok kiri bawah maka akan tampil

jendela seperti gambar 1.10.3-1 berikut ini. Tekan tombol OK untuk

mencetak laporan.

laporan ..:;.Harian

IAPOR.-\.~ KINERJA HARIA.~ PEGAWAI

Nama

NIP
Jabatan
Unit Organisasi

: Ba)'U Ardhiansyah

: 199012162014021001

: AnaJis Organisasi dan Tata lalscN:
: Subbagian Org~nisasi dan Tata Laksana

'3 MCrl)1apkan Mcrl)iap!can Bab Bab '00% gjam kcl: laporan

Agustus konscp road map kDnscp road map tclah selcsaJ

201-'4 refonnasi reformasi disusun.

birol<rasi MK btrol<rasi MK
2015-2019. 2015-2019.

"cnliapltan 2 Mcnl1apltan Laporan lllporan 100:' gjam cat Tlngkatkan

konscp laporan ko~plapo4'"an ketelitian

quidcwim MK quickwins M~

~
Gambar 1.10.3-1 Laporan - Kinerja Hanan

Contoh hasil output Laporan Realisasi Tahunan
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Gambar 1.10.3-2 Output Laporan Kine~a Hanan Pegawai

Monitoring

Untuk melakukan pengawasan terhadap Kerja harian pegawai, Pimpinan

dapat melakukan monitoring terhadap seluruh staff yang berada di bawahnya.

Klik menu Monitoring> Kinerja Harian

Monitoring -7 Kinerja Hanan

Pejabat Penilai ------------------------------- ...-- ..-..-- .-.... ----_._--_ ..__ .-._,
NIP

Nama Pegawai

Pangkat/Go.Ruang

Jabatan

Unit Kerja

196103101992031001
Mula Pospos

Pembina IIV/a

Kepala Bagian Pengawasan dan Organisasi dan lata laksana

Biro Perencanaan dan Pengawasan
___________________ . . .. _ ..•.. ._. .. ._ .•_------_ .•. - .._- 1

Yo~ e;m, Pmnatasari 198205292006042004 Kepala SUbbagian Organisasi dan Tata bln tim 0. •
Laksana

Yuili5a!1drnwati 193,061]2006042007 K~pala Subbagian Pengawasan Internal bin tim 0. •
17 15K P



18 15K P

Gambar 1.11-1 Monitoring Kerja Pegawai

c~Klik icon untuk melihat kinerja harian pejabat eselon di bawahnya;

Klik icon bin untuk melihat DP3 bulanan pejabat eselon di bawahnya;

Klik icon thn untuk melihat DP3 tahunan pejabat eselon di bawahnya;

Klik icon •• untuk melihat kinerja harian staff.
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PERATURAN 
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR  NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG 

PELAKSANAAN PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang : a. bahwa untuk menyikapi perkembangan lingkungan organisasi dan pembinaan
aparatur sipil negara, perlu adanya peningkatan integritas dan disiplin agar
budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja dapat terlaksana sebagaimana
mestinya yang diikuti dengan penerapan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pelaksanaan
Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Percepatan Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara 3851);

2. 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);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps
dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4450);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

www.mkri.id


Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan
Lembaga Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan
Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor
004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah
Konstitusi;

12. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2011
tentang Majelis Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;

13. 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.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG PELAKSANAAN PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.



BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat
oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk
jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

4. Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur
khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, serta hari libur yang ditetapkan sebagai hari kerja oleh
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

5. Jam kerja adalah ketentuan waktu yang wajib dipatuhi oleh ASN untuk melaksanakan tugas
kedinasan.

6. Kegiatan kantor adalah kegiatan yang telah ditentukan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

7. Budaya tertib adalah suatu sikap dan perilaku membiasakan diri untuk taat asas dan patuh terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

8. Budaya bersih adalah suatu sikap dan perilaku membiasakan diri untuk menciptakan pikiran,
perbuatan, suasana, dan lingkungan yang selalu bersih.

9. Budaya kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang
diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan
pekerjaan sehari-hari dengan semangat untuk maju dan kemajuan.

10. Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak
ditaati atau dilanggar dapat dijatuhi hukuman disiplin.

11. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang tidak menaati
kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin, baik yang dilakukan di dalam maupun



di luar jam kerja.

12. Hukuman disiplin adalah sanksi administratif yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar
peraturan disiplin ASN.

13. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman
disiplin ASN.

14. Atasan langsung adalah pejabat yang langsung membawahi ASN yang bersangkutan.

BAB II 
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

1. Hari dan jam kerja bagi ASN Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Senin s.d Kamis : Pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB 

Istirahat : Pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB 

Jumat : Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB

Istirahat : Pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

2. Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 37,5 (tiga
puluh tujuh koma lima) jam.

3. Setiap ASN wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja serta melakukan perekaman waktu
kedatangan dan kepulangan jam kerja pada mesin pencatat kehadiran.

4. Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyesuaikan dengan kegiatan
yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

5. Dalam hal terdapat kegiatan penanganan perkara atau kegiatan lain di luar jam kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ASN wajib melakukan perekaman waktu kepulangan pada mesin pencatat
kehadiran 30 (tiga puluh) menit setelah pengumuman penanganan perkara atau kegiatan lain
selesai.

6. Dalam hal ASN yang terlambat masuk kerja 1 (satu) s.d 30 (tiga puluh) menit wajib melakukan
perekaman waktu kepulangan pada mesin pencatat kehadiran sesuai dengan lama keterlambatan
paling banyak 5 (lima) kali dalam satu bulan yang sama.

7. Dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan dapat berubah berdasarkan surat edaran dari Kepala Biro Sumber



Daya Manusia dan Organisasi atau rapat pleno di bidang kepegawaian. 

8. Dalam hal pegawai lupa dalam mengisi absen datang/pulang, harus dapat dibuktikan dengan jujur
berupa:

a. Surat pernyataaan yang ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan dua orang saksi;

b. Dengan mengecek kebenaran hal tersebut melalui CCTV;

c. Dengan menggunakan bukti lain yang sah seperti: struk ATM (BRI Mahkamah Konstitusi),
pemesanan history transportasi online;

d. Setelah membuat surat pernyataan, kemudian membuat SIKD yang ditujukan ke Sekretaris
Jenderal untuk selanjutnya diteruskan ke Bagian SDM.  

9. Pengajuan hak cuti tahunan dilakukan minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan cuti. 

10. Pengajuan hak cuti tahunan yang diserahkan setelah pelaksanaan cuti, tidak dapat diproses. 

BAB III
PENINGKATAN BUDAYA TERTIB

Pasal 3

Setiap ASN Mahkamah Konstitusi wajib:

1. Menaati seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan.

2. Memakai pakaian kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

a. Senin s.d Kamis 

1. ASN pria memakai kemeja putih lengan panjang, dasi dan celana panjang berwarna
hitam sebagaimana tertuang dalam lampiran I peraturan ini;

2. ASN wanita memakai kemeja putih lengan panjang dan rok/celana panjang berwarna
hitam dengan ukuran panjang rok minimal 5 cm di bawah lutut sebagaimana tertuang
dalam lampiran II peraturan ini, kecuali petugas persidangan dan pada saat pelaksanaan
upacara resmi tetap memakai rok;

3. Contoh kemeja putih lengan panjang dan rok/celana, dapat dilihat pada contoh
terlampir;

4. Memakai sepatu kerja warna hitam;



5. Bagi petugas penerima permohonan dan persidangan, wajib menggunakan sepatu
formal berwarna hitam. 

b. Jumat

1. ASN pria memakai pakaian sopan berupa batik atau pakaian muslim pria (koko) atau
pakaian dengan bahan produk dalam negeri dan celana panjang berwarna gelap;

2. ASN wanita memakai pakaian sopan berupa batik atau pakaian dengan bahan produk
dalam negeri dipasangkan dengan rok/celana panjang dengan ukuran panjang rok
minimal 5 cm di bawah lutut;

3. Diperbolehkan menggunakan sepatu bebas, kecuali pada saat dilaksanakan sidang;

4. Memakai seragam olahraga ketika mengikuti kegiatan olahraga.

3. Mengenakan tanda pengenal pegawai yang telah ditentukan.

4. Kembali ke tempat kerja setelah selesai mengikuti upacara bendera, olahraga atau kegiatan lainnya
yang ditentukan oleh Sekretaris Jenderal.

5. Menaati ketentuan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Mahkamah
Konstitusi.

6. Mengikuti kegiatan upacara, rapat, olahraga, coffee morning, dan kegiatan lain yang ditentukan
oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. 

7. Merekam kehadirannya melalui mesin presensi yang telah disediakan pada saat masuk kantor dan
pulang kantor serta menyimpan bukti rekam.

8. Meminta izin minimal secara lisan kepada atasannya apabila akan meingggalkan ruangan untuk
kepentingan kedinasan/pekerjaan.

9. Meminta izin tertulis/pemberitahuan melalui media elektronik kepada atasannya apabila akan
meninggalkan kantor pada jam kerja.

10. Bagi ASN yang melaksanakan tugas dinas pada saat jam kerja atau di luar jam kerja baik di dalam
maupun di luar kantor harus didukung dengan:

a. Surat tugas ASN yang melibatkan eselon I/setara eselon I, eselon II/setara eselon II,
dan/atau eselon III/setara eselon III, surat tugas ditandatangani secara digital oleh Sekretaris
Jenderal Mahkamah Konstitusi;

b. Surat tugas ASN eselon IV dan/atau pejabat fungsional tertentu/khusus/umum yang melibatkan
lebih dari 1 (satu) unit kerja, surat tugas ditandatangani secara digital oleh Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi;

c. Surat tugas ASN eselon IV dan/atau pejabat fungsional tertentu/khusus/umum serta pelaksana
pada unit kerja tertentu ditandatangani secara digital oleh pejabat eselon II pada unit kerja yang



bersangkutan.

11. Bagi ASN eselon I/setara eselon I membuat surat izin tidak masuk kerja atau tidak mengikuti
kegiatan yang telah ditentukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.

12. Bagi ASN eselon II/setara eselon II membuat surat izin tidak masuk kerja atau tidak mengikuti
kegiatan yang telah ditentukan kepada Sekretariat Jenderal. 

13. Bagi ASN eselon III/setara eselon III, eselon IV dan/atau pejabat fungsional tertentu/khusus/umum
membuat surat izin tidak masuk kerja atau tidak mengikuti kegiatan yang telah ditentukan kepada
Sekretaris Jenderal melalui dan diketahui oleh pimpinan unit kerja eselon II/setara eselon II yang
setara.

14. Bagi ASN pelaksana membuat surat izin tidak masuk kerja atau tidak mengikuti kegiatan yang telah
ditentukan kepada pimpinan unit kerja eselon II/setara eselon II yang selanjutnya dilaporkan
kepada Sekretariat Jenderal.

Pasal 4

Setiap pegawai Mahkamah Konstitusi dilarang:

1. Memakai sandal/sepatu olahraga selama jam kerja kecuali karena keadaan lain sehingga tidak
memungkinkan memakai sepatu kerja.

2. Masih menggunakan helm, sandal, kaos, dan jeans pada saat masuk kantor, dan diharuskan sudah
menggunakan sepatu kerja.

3. Bagi pegawai pria memelihara rambut panjang.

4. Mewarnai rambut dengan warna terang dan warna-warni (dapat menggunakan warna gelap).

5. Memakai baju hamil yang warnanya tidak sesuai dengan warna seragam kerja bagi ASN wanita
yang sedang hamil.

6. Memakai pakaian transparan/tipis, ketat, dan berenda.

7. Membuat gaduh atau bunyi-bunyian sehingga mengganggu ASN lain yang sedang bekerja.

8. Menyampaikan perkataan atau narasi yang dapat membuat perasaan yang tidak menyenangkan bagi
ASN lain atau patut diduga menyerang ASN lain melalui media sosial atau disampaikan secara
tidak prosedural.

BAB IV
PENINGKATAN BUDAYA BERSIH



Pasal 5

Setiap ASN Mahkamah Konstitusi wajib:

1. Menjaga dan memelihara kebersihan ruangan di lingkungan unit kerja maupun di lingkungan
Mahkamah Konstitusi.

2. Menjaga dan memelihara barang inventaris kantor.

3. Merapikan atau menyimpan berkas dan/atau dokumen dalam laci atau lemari serta mengunci
sebelum meninggalkan ruangan kerja.

4. Meletakkan dan/atau menyimpan minuman dan makanan pada tempat yang ditentukan.

5. Menjaga dan memelihara kebersihan toilet.

6. Merapikan ruangan dan mengembalikan alat-alat untuk kepentingan rapat setelah selesai
dipergunakan.

7. Memungut sampah yang tercecer di lantai.

Pasal 6

Setiap ASN Mahkamah Konstitusi dilarang:

1. Membuang sampah serta kotoran lainnya di lantai/tangga atau tempat lain yang bukan pada
tempatnya.

2. Menulis, mencoret, dan menempel gambar atau tanda lain pada barang inventaris kantor, ruangan
kerja, dan di lingkungan Mahkamah Konstitusi yang tidak berkaitan dengan tugas pekerjaan.

3. Merokok di area gedung kantor kecuali pada tempat yang telah ditentukan.

BAB V
PENINGKATAN BUDAYA KERJA

Pasal 7

ASN Mahkamah Konstitusi wajib:

1. Melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan secara cermat,
cepat, dan akurat.

2. Meningkatkan kinerja dengan tetap menjaga kualitas, kuantitas, dan efisiensi.



3. Menyampaikan laporan pekerjaannya kepada atasan langsung secara periodik.

4. Melakukan koordinasi dengan rekan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan.

5. Melaporkan kepada atasan dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pekerjaan.

6. Memberikan bimbingan kepada bawahan.

7. Melaporkan kepada atasan dalam hal terjadi penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh ASN
di unit kerja yang bersangkutan.

8. Bertanggung jawab atas surat/dokumen yang diterimanya dan penyelesaian beban tugas yang
menjadi tanggung jawabnya.

9. Merahasiakan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.

10. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi).

11. Menolak gratifikasi yang ditujukan karena jabatan sebagai pegawai.

12. Mematikan arus listrik pada peralatan elektronik apabila telah selesai digunakan atau sebelum
pulang/meninggalkan kantor.

Pasal 8

ASN Mahkamah Konstitusi dilarang:

1. Mempublikasikan opini, komentar, kritik, saran dan tanggapan yang berkaitan dengan institusi dan
seluruh aktivitas di dalamnya melalui media massa/media sosial tanpa seizing dari Sekretaris
Jenderal.

2. Mengucapkan dan/atau menuliskan kata-kata kasar dan sikap kebencian serta perilaku yang tidak
terpuji yang dapat merendahkan martabat ASN lainnya baik secara vertical maupun horizontal serta
berita bohong (hoax).

3. Meninggalkan tempat kerja/pulang kerja ketika kegiatan penanganan perkara atau kegiatan lain di
luar jam kerja sedang berlangsung tanpa izin.

4. Menunda pekerjaan yang seharusnya dapat segera diselesaikan.

5. Mengganggu ASN lain yang sedang bekerja.

6. Meminta dan/atau menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain baik secara langsung
maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga berkaitan dengan tugas kedinasan,
kedudukan dan/atau jabatannya. 



BAB VI 
SANKSI

Pasal 9

1. ASN yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5,
Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 diberikan sanksi. 

2. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan jenis
sanksi sebagai berikut:

a. Surat Peringatan Pertama, diberikan kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin lebih
dari 3 (tiga) kali dalam satu bulan;

b. Surat Peringatan Kedua, diberikan kepada ASN yang telah mendapatkan Surat Peringatan
Pertama dan melakukan pelanggaran disiplin kembali lebih dari 3 (tiga) kali dalam satu bulan
pada bulan berikutnya dalam tahun yang sama;

c. Surat Peringatan Ketiga, diberikan kepada ASN yang telah mendapatkan Surat Peringatan
Kedua dan melakukan pelanggaran disiplin kembali lebih dari 3 (tiga) kali dalam satu bulan
pada bulan berikutnya dalam tahun yang sama;

d. Dalam hal ASN yang telah mendapatkan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada
huruf c dan melakukan pelanggaran disiplin kembali akan dikenakan hukuman disiplin
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; dan

e. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, berakibat terhadap tidak
diberikannya tunjangan kinerja sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang
tunjangan kinerja. 

3. Bukti pelanggaran disiplin berupa terlambat masuk kantor, pulang kantor lebih awal tanpa
keterangan, tidak masuk kantor tanpa keterangan, tidak mengikuti upacara bendera, senam, dan
kegiatan lain yang ditentukan dapat diperoleh dari presensi elektronik dan/atau daftar hadir.

4. Bukti pelanggaran disiplin berupa pelanggaran budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja
diperoleh dari keterangan tertulis atasan langsung, dan laporan hasil inspeksi mendadak dari
Inspektorat.

5. Atasan langsung ASN yang melakukan pelanggaran disiplin atau Inspektorat menyampaikan
informasi pelanggaran ASN kepada Bagian Sumber Daya Manusia.

6. Dalam hal pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria
pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pegawai tersebut dapat dijatuhi hukuman disiplin
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 



Pasal 10

1. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d dilakukan oleh atasan langsung ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.

2. Penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ASN yang
bersangkutan dan tembusannya kepada Bagian Sumber Daya Manusia dan Inspektorat.

Pasal 11

1. Atasan langsung yang tidak memberikan sanksi terhadap bawahan yang terbukti melakukan
pelanggaran disiplin, diberikan sanksi oleh atasan yang lebih tinggi secara berjenjang, sama dengan
jenis sanksi yang seharusnya diberikan kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.

2. Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar
disiplin.

Pasal 12

1. Dikecualikan dan tidak berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (5), Pasal 3 ayat (7), dan
Pasal 9 ayat (1) bagi Sekretaris Jenderal karena tugas dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal
sebagai Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan kepala kantor yang
banyak melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga di luar Mahkamah Konstitusi.

2. Sekretaris Jenderal tetap melakukan perekaman kehadiran pada saat tiba dan pulang kantor
semata-mata untuk kepentingan alibi kehadiran di kantor.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 52 Tahun
2013 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta
Pada 18 Desember 2019
Sekretaris Jenderal, M. Guntur Hamzah
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