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Jakarta, 27 Maret 2020
Nomor :   777/KP.05/03/2020
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth.
1. Seluruh Pegawai PNS Mahkamah Konstitusi
2. Seluruh Pegawai PPNPN Mahkamah Konstitusi.

Menindaklanjuti hasil rapat work from home via aplikasi Zoom Meeting Online tanggal
27 Maret 2020, Pk. 14.00, perihal Penerapan Presensi Online bagi Pegawai PNS dan
PPNPN di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dengan
ini kami sampaikan beberapa hal pengaturan sebagai berikut:
1. Terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020, seluruh pegawai wajib mengisi

kehadiran/presensi online dengan alamat : https://apps.mkri.id/dashboard/index/ baik
yang bekerja di rumah (Work From Home/WFH) maupun yang Non-WFH (Satgas
Covid-19 MK).

2. Pengisian presensi melalui aplikasi sebagaimana dimaksud butir angka 1, dimulai Pukul
8.00 WIB untuk masuk kerja, dan pulang kerja pada Pukul 16.00. WIB.

3. Pengisian kehadiran pegawai yang dilakukan melalui aplikasi presensi online tidak
diberlakukan flexi time.

4. Bagi pegawai yang terlambat mengisi presensi online sesuai dengan jam masuk kerja
tidak mempengaruhi hak keuangan pegawai, namun tetap dicatat dalam daftar
kedisplinan pegawai dan diumumkan.

5. Dalam rentang waktu pelaksanaan kerja sebagaimana butir angka 2, pegawai wajib
melaporkan perkembangan tugasnya kepada atasan langsungnya. 

6. Atasan langsung setiap pegawai wajib, melakukan monitoring dan pengendalian
pelaksanaan kerja bawahan sebagaimana mestinya.

7. Bagi pegawai yang membutuhkan keterangan lebih lanjut tetang tata cara penggunaan
aplikasi presensi online dapat menghubungi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) di pesawat 18112. 

Demikian pemberitahuan ini untuk menjadi perhatikan dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. 

       a.n Sekretaris Jenderal MKRI.
Kepala Biro Sumber Daya   
Manusia Organisasi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Inspektur.
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NOTA DINAS
 638/2200/KP.06/07/2021

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Perihal : Permohonan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Sistem Manajemen Kinerja PNS

dan dan Sistem Informasi Kinerja PNS
Tanggal : 15 Juli 2021

Dengan hormat kami sampaikan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen
Kinerja Pegawai Negeri Sipil, kami merencanakan kegiatan sosialisasi bekerjasama dengan Badan
Kepegawaian Negara (BKN). 

Terkait dengan hal tersebut dapat kami sampaikan rencana kegiatan sosialisasi sebagai
berikut:

1. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Sosialisasi Sistem Manajeman Kinerja PNS
dan Sistem Informasi Kinerja PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2019 dan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021. Sistem Manajemen Kinerja
PNS adalah suatu sistem kinerja yang terdiri dari perencanaan Kinerja, pelaksanaan
Kinerja, pemantauan Kinerja, dan pembinaan Kinerja; penilaian Kinerja; tindak lanjut; dan
sistem informasi Kinerja PNS. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana Kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai
setiap tahun;

2. Sosialisasi terdiri dari penyampaian kebijakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil serta Demo Aplikasi SKP; 

3. Adapun aplikasi SKP yang saat ini sedang dibangun oleh BKN akan dipergunakan oleh
seluruh PNS secara nasional dan disosialisasikan ke seluruh Kementerian dan Lembaga;

4. Kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan pada Jumat, 23 Juli 2021, pukul 09.00 s.d. 11.30
WIB  melalui Zoom Meeting;

5. Pegawai yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi terdiri dari Pejabat Eselon 2, Panitera
Muda, PP Tingkat I, PP Tingkat II, Biro SDMO, Pusat TIK, Biro Renkeu dan Inspektorat;

6. Kami bermaksud mengundang 2 (dua) orang  narasumber dari Direktorat  Kinerja Aparatur
Sipil Negara BKN (konsep undangan terlampir) dan mohon perkenan Bapak Sekjen untuk
menyetujui pemberian honor narasumber sebanyak 2,5 jam.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Sekjen, kami
mengucapkan terima kasih. 

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi,
Teguh Wahyudi
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Nomor :  266/PR.10/03/2020 04 Maret 2020
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

Yth. Daftar Nama Terlampir
di

Jakarta

Dalam rangka mengembangan Aplikasi e-Kinerja dan menindaklanjuti hasil Rapat

Pengembangan Aplikasi e-Kinerja Tanggal 4 Februari 2020, bersama ini kami

mengundang Bapak/Ibu/Sdr untuk hadir dalam Rapat Pengembangan Aplikasi

e-Kinerja Tahun 2020,  yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jum'at, 6 Maret 2020
Waktu : Pukul 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Biro Perencanaan dan Keuangan Lantai 10 

Agar rapat berjalan lancar, tertib dan mengarah pada pencapaian tujuan, diharapkan

kehadiran Bapak/Ibu/Sdr tepat waktu.

Atas kerjasama dan perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,
Tatang Garjito

Tembusan Yth:
Bapak Sekretaris Jenderal MK RI
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Lampiran Surat Undangan
Nomor     :  266/PR.10/03/2020
Tanggal   : 04 Maret 2020

Peserta Rapat:

1 Tatang Garjito
2 Budi Achmad Djohari
3 Endrizal
4 Nor Rosyid Ardani
5 Romi Sundara
6 Jefriyanto
7 Sri Haryanti
8 Riska Aprian
9 Mazmur Alexander Manik
10 Jeklin Indriani
11 Rahman Karim
12 Chandra Okantara
13 Santi Widiastuti
14 Siska Yuniza
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Notulen Rapat Manajemen Talenta 12 Oktoer 2021

1. Agenda Rapat
Pembahasan Persentase dan Metode Penilaian Pegawai

2. Waktu Rapat
Rapat dilaksanakan pada Selasa, 12 Oktober 2021, pukul 10.00 WIB s.d. selesai

3. Pimpinan Rapat
Sekretaris Jenderal

4. Nama Peserta yang Berbicara pada Rapat:
Rapat koordinasi ini dihadiri antara lain oleh:
 M. Guntur Hamzah
 Teguh Wahyudi
 Sigit Purnomo
 Nanang Subekti
 Andi Hakim
 Ardiansyah Salim
 Riska Aprian

5. Hasil Rapat

 SDMO dan IT perlu untuk mempercepat proses pembangunan sistem penilaian
manajemen talenta. SDMO diharapkan dapat segera merumuskan besaran variable
penilaian dan indikatornya.

 Untuk mempercepat prosesnya, dapat melibatkan pihak ketiga dengan syarat tidak
ada aplikasi baru. Hanya menyempurnakan aplikasi yang sudah dibangun oleh IT
MK.

 Untuk poin penilaian yang sudah ada datanya dapat segera dikumpulkan dan
ditampilkan. Penilaian e-kinerja kepaniteraan sama dengan Biro HAK. Penilaian
sekjen sama dengan rata-rata semua unit kerja.

 Untuk penentuan variable dan tambahan variable harus berdasarkan prinsip LHV
(Logico Hypotetico Verifikatif).

 Untuk penilaian SKP dapat menggunakan nilai SKP 2020 yang sudah ada.

 Jam kerja WFH disamakan dengan jam kerja WFO (7.30-16.00 WIB), sehingga SE
Sekjen terkait itu disesuaikan.

 Aplikasi manajemen talenta ditargetkan dapat dijalankan paling lambat 31 Desember
2021.

6. Pokok-pokok pembicaraan dalam rapat

Karo SDMO:

 Overview karo keputusan rapat sebelumnya.
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 Rapat sebelumnya membahas mengenai persentase masing-masing unsur
penilaian untuk aspek Kinerja

 Penetapan persentase penilaian berdasarkan pada peranannya pada kinerja
organisasi,

 Untuk saat ini karena penilaian SKP akan dikaji ulang, maka penilaiannya digabung
dengan e-kinerja yang dihitung dengan capaian serapan anggaran biro

 Penilaian kelebihan jam kerja hanya dihitung untuk yang WFO dengan jam kerja
maksimal 8 jam per hari.

 Penilaian beban kerja dan response time berdasarkan data SIKD.

Sekjen:

 Perlu untuk mempercepat proses pembahasan dan eksekusi pelaksanaan
manajemen talenta. Diharapkan dapat dilaunching bulan januari. (untuk sosialisasi
ke pegawai)

 Diharapkan SDMO dan IT diharapkan untuk dapat bekerja lebih cepat untuk
penerapan manajemen talenta.

 Kalau perlu hire eksternal untuk membantu menyelesaikan agar lebih fokus. Kalau
terlalu lama kurang bisa ada inovasi yang dibuat

 Perlu dibuat semua persentasenya.

 Untuk rekam jejak, sudah ada datanya. Tinggal dibuatkan bobot.

 33 indikator dituangkan dalam matrik excel lalu diinput oleh semua pegawai. Excel
ini akan dioleh oleh IT, selain yang sudah ada datanya di SIKD.

 Karena baru menyangkut kinerja. Ada beberapa yang sudah ada datanya, seperti
penyerapan anggaran (kinerja). Masing-masing unit kerja nilainya berdasarkan
capaian unit kerjanya. Untuk kepaniteraan nilainya sama dengan HAK.

 Untuk sekjen dihitung rata-rata seluruh unit kerja.

 Variable dan penilaiannya harus memenuhi Prinsip dasar ilmiah: LHV. Logico
hypotetico verificatif 

 Variable yang disusun harus logis. 

 Dapat diprediksi.. Masing-masing pegawai dapat memprediksi penilaian
terhadap dirinya. Dan dapat diupayakan

 Verifikatif. Dapat ditelusuri hasil penilaiannya.

 Isi SKP sudah terdistribusi ke dalam 33 indikator/variable dalam 9 box. Apa yang
ada dalam SKP yang belum ada dalam variable yang lain, sehingga tidak ada
duplikasi.
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 Variable bisa ditambah kalau memenuhi prinsip.

Andi Hakim:

 Untuk SKP diusulkan 20% dari nilai kinerja. Namun saat ini masih belum ideal.
Mungkin baru bisa dipakai kalau sudah ada revisi penghitungan SKP. Jadi sementara
nilainya digabung dengan e-kinerja, jadi 35%

Sekjen:

 Untuk ekinerja sudah bagus karena sudah terukur dan didukung dengan bukti yang
kuat. Penilaianya berdasarkan dengan capaian penyerapan anggaran, sehingga bisa
ditambah keterangan (penyerapan anggaran)

 Untuk DP3, terdiri dari SKP dan Perilaku Kerja. Untuk perilaku kerja sudah
dimasukkan dalam aspek penilaian lainnya. Sedangkan untuk SKP perlu untuk
didiskusikan bagaimana pengukurannya. Untuk saat ini adalah perbandingan antara
capaian dan target yang bisa diisi sendiri sehingga capaiannya bisa mencapai 100%.
Jadi kurang reliable.

 Untuk rekam jejak sudah bisa langsung dihitung karena sudah ada datanya.

 Untuk penilaian yang nilainya dimungkinkan untuk mencapai 100% harus hati-hati
karena penilaian seperti itu bisa tidak bernilai. Misalnya untuk kehadiran minimal 7.5
jam. Kalau ada yang lebih bisa dianggap sebagai prestasi. Termasuk untuk WFH
juga 7.5 jam. Sehingga jam kerja WFH sebaiknya disamakan dengan WFO.
Peraturan jam kerjanya diubah karena tidak ada kepentingan untuk jam kerja WFH
lebih lama.

 Make sure bahwa jam kerja cukup 7.5 jam. Tidak ada relevansi jam kerja WFH lebih
lama karena kontrolnya juga tidak tersedia.  Tapi tetap tidak dihitung jem kerja lebih
apabila absen di luar jam yang ditentukan.

 Poin kehadiran rapat perlu untuk memastikan koordinasi dalam pekerjaan berjalan
lancer sehingga bisa jadi poin tambahan bagi pegawai.

 Response time sudah bagus kecuali kepaniteraan karena mungkin ada alasan
tertentu. Namun, sebaiknya kepaniteraan juga lebih banyak dapat memanfaatkan
SIKD karena masih dalam lingkup kinerja ASN. Hal ini agar performa sebagai ASN
dapat dipertanggungjawabkan. 

 Untuk aspek kinerja sudah dapat langsung dilakukan penilaian. 

 SKP menjadi tantangan dalam penilaian manajemen talenta, perlu ada masukan dan
diskusi lebih lanjut. Kalau ada variable tambahan atau yang lebih tepat dapat
didiskusikan bersama kembali.

 Manajemen talenta diintegrasikan di SIKD agar dapat selalu terlihat. Kalau dibuat
terpisah maka akan jarang dilihat. Tapi bisa ada opsi untuk dipisah, namun
sementara masih di SIKD dulu.
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Sigit Purnomo:

 Follow up rapat sebelumnya, mendapatkan programmer yang bisa di hire selama 2
bulan. Tahapan yang dibuat, minggu pertama-keempat: perancangan dan
identifikasi, minggu ke 5: integrase dengan SIKD. Minggu kedua desember, bisa
dilaksanakan uji coba. Selanjutnya monitoring dan perbaikan uji coba, minggu
terakhir bisa dilakukan alih teknologi dan bisa diterapkan uji coba ulang di akhir
desember, sehingga januari tahun depan sudah dapat digunakan oleh seluruh
pegawai.

Riska Aprian:

 Koordinasi dengan pak gofur untuk merancang program manajemen talenta
disesuaikan dengan kebutuhan MK, SDM: 1 analis dari pak gofur dan 2 progammer.
Yang dikerjakan: penilaian 360, pengukuran potensi online, penilaian kompetensi
mandiri secara online. Sehingga ada SIKD dan 3 aplikasi baru, diharapkan dapat
dikerjakan selama 2 bulan. Apabila bisa dipercepat bisa dilakukan evaluasi untuk
perbaikan

Ardiansyah:

 Terkait indicator, mengusulkan inovasi kerja, mengingat beberapa literature
menunjukkan inovasi menjadi an yang penting bagi penilaian pegawai. Tidak harus
inovasi yang besar, cukup yang simple tapi memudahkan pekerjaan.

Sekjen:

 Prinsip dasar, variable dari talent pool semakin banyak semakin bagus. Saat ini ada
32 indikator. Kalau misalnya perlu ada inovasi, bisa dijadikan tambahan variable.
Tapi perlu juga untuk mengusulkan indikatornya. perlu dipastikan lagi, bagaimana
cara mengukurnya..harus memenuhi unsur LHV selain itu juga harus fair, dapat
dilakukan oleh semua pegawai.

Ardiansyah

 Kemenpen menghiligth one day one innovasion perlu untuk dielaborasi.

Sekjen:

 Untuk itu, hanya spirit, jangan langsung dijadikan patokan langsung diukur. Kalau
misalnya langsung dihitung perhari, maka tidak realistis. 

Nanang subekti:

 Terkait variable 1 dan 2 bisa digantikan dengan penyerapan anggaran, namun
secara parallel, e kinerja dan skp perlu pengembangan secara khusus terutama saat
ini rumusan indicator kinerja mulai individu sampai unit belum seimbang. Sehingga
perlu treatment khusus untuk penilaian dari individu sampai lembaga. Sehingga
dapat dicombine dengan penyerapan anggaran sehingga skp dan ekinerja dapat
menjadi indicator kinerja.
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Sekjen:

 Penilaian saat ini dibuat costumized. Belum ada lembaga yang sudah settled
manajemen talentanya, masih dalam proses pengembangan dengan
membandingkan dengan eksternal atau lembaga lain. Yang penting prinsipnya LHV,
belum tentu indikatornya sama. Bisa jadi berubah sesuai perkembangan apabila ad
acara yang lebih meyakinkan. Misalnya penilaian 360, tidak harus selalu dipakai
apabila di kemudian hari ad acara yang lebih reliable. Untuk anggaran saat ini
menggunakan SIVIKa karena dianggap paling reliable untuk menghitung capaian
penggunaan anggaran. Untuk SKP saat ini masih perlu untuk didiskusikan lebih
lanjut.karena kalau hanya ditentukan secara sepihak maka akan terlalu subyektif.
Tapi apakah mungkin penilaian SKP dilakukan penilaian 360 derajat. Sehingga perlu
dicari metode yang tepat. Namun kalau belum ditemukan misalnya, sementara
dapat digunakan dulu metodenya

Andi Hakim:

 Memastikan kembali, sekiranya diperkenankan, dalam rangka mengakselerasi
penerapan manajemen talenta untuk menghire programmer bisa dapat
ditindaklanjut?

Sekjen:

 Untuk programmer bisa ditindaklanjuti. Tapi tidak membuat aplikasi yang baru,
misalnya copy paste manajemen talenta lembaga lain, karena tidak adaptif dengan
kebutuhan MK. Harus disesuaikan dengan variable KASN dan ditambah dengan
variable yang telah ditetapkan MK. Sepanjang variable yang digunakan sama, maka
dapat ditindaklanjuti. Kalau ada variable tambahan maka cara pengukurannya harus
reliable. Sehingga tidak ada masalah untuk hire programmer external asalkan tidak
membuat program baru, namun melanjutkan yang telah dibuat oleh IT MK.

 SDMO perlu melengkapi data yang dibutuhkan untuk data-data yang sudah ada.
Sehingga tidak lagi membuat baru.

 Target 31 Desember sudah dapat digunakan.

 Terkait maturitas keamanan system dari BSSN, perlu untuk melengkapi rekomendasi
yang telah diberikan. Misalnya di laman MK, belum dilengkapi dengan system
keamanan tertentu. 

 Nilai SKP yang sudah ada di dokumen sementara bisa digunakan agar dapat terisi
nilai SKP untuk manajemen talenta. Dikumpulkan semua, diinput di excel. sehingga
dalam minggu ini ada 8 variable kinerja yang dapat diisi berikut dengan rekap
penilaian rekam jejak. Yang penting diisi dulu, baru didiskusikan kembali apakah
sudah reliable datanya.

 Kalau yang sudah punya toefl juga bisa memasukkan penilaian. Yang tidak terisi bisa
ikut ujian toefl sehingga bisa diisi dengan cepat penilaiannya agar terlihat
progresnya. Hire pihak ketiga untuk mengisi datanya.
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NOTA DINAS
Nomor  587/2700/TI.01/10/2021

Kepada : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Perihal : Pengembangan Aplikasi Manajemen Talenta 
Lampiran :    1 (satu) lembar
Area RB : Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Tanggal : 13 Oktober 2021

Dengan hormat, menindaklanjuti arahan Bapak Sekjen terkait dengan pengembangan dan dalam
rangka mempercepat implementasi manajemen talenta di sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD)
Mahkamah Konstitusi, kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa waktu pekerjaan untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Aplikasi Manajemen
Talenta ditargetkan selesai dalam waktu 60 hari kalender atau 2 bulan;

2. Berikut kami lampirkan tahapan waktu kegiatan pelaksanaan yang ditargetkan selesai pada
bulan Desember;

3. Pada kegiatan tersebut dibutuhan tenaga ahli /analis 1 (satu) orang dan Tenaga Programmer 2
(dua) orang;

4. Penawaran biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi manajemen talenta tersebut
sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan biaya belum termasuk pajak;

5. Pembebanan anggaran untuk pengembangan aplikasi manajemen talenta berada pada mata
anggaran Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;

6. Jika Bapak Sekjen tidak berpendapat lain kami akan segera berkoordinasi dengan Biro Sumber
Daya Manusia dan Organisasi untuk segera melaksanakan kegiatan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Sekjen lebih lanjut, kami ucapkan
terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi,
Sigit Purnomo

Tembusan Yth.:
1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
2. Inspektur;
3. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.
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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:  1028/2200/KP.02/10/2021

Kepada Yth : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Perihal : Penyampaian Notulen Rapat Manajemen Talenta 22 Oktober 2021
Tanggal : 25 Oktober 2021

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan Notulen Rapat Manajemen Talenta pada Jumat,
22 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB sampai selesai.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima
kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan
Organisasi,
Teguh Wahyudi
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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:  983/2200/KP.02/10/2021

Kepada Yth : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Perihal : Penyampaian Notulen Rapat Manajemen Talenta 12 Oktober 2021
Tanggal : 13 Oktober 2021

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan Notulen Rapat Manajemen Talenta pada Selasa,
12 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB sampai selesai.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima
kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan
Organisasi,
Teguh Wahyudi
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Notulen Rapat Manajemen Talenta 22 Oktober 2021

1. Agenda Rapat
Pembahasan variabel dan kriteria penilaian pegawai

2. Waktu Rapat
Rapat dilaksanakan pada Selasa, 22 Oktober 2021, pukul 09.00 s.d. 11.50 WIB

3. Pimpinan Rapat
Sekretaris Jenderal

4. Nama Peserta yang Berbicara pada Rapat:
Rapat koordinasi ini dihadiri antara lain oleh:
 Teguh Wahyudi
 Nor Rosyid Ardani
 Andi Hakim
 Riska Aprian
 Rizky Kurnia C
 Jamaludin Salam

5. Hasil Rapat
 Update variabel dan kriteria penilaian pegawai

No. Kode Variabel Metode Keterangan Kriteria
1 1.1 SKP data sekunder DP3 copy paste DP3

2 1.2 E-kinerja aplikasi e-kinerja copy paste aplikasi
sivika

3 1.3 Kehadiran presensi aplikasi absensi
online

7.5 jam
rata-rata=100%, <7.5
jam berkurang

4 1.4 Kelebihan jam kerja aplikasi absensi
online

>7.5 jam bertambah,
khusus WFO,
persentase kelebihan
jam kerja/jam kerja
normal

5 1.5 Kehadiran rapat aplikasi sikd
persentase
kehadiran/jumlah
rapat

6 1.6 Beban kerja SIKD aplikasi sikd jumlah surat yang
dikelola di sikd

7 1.7 Keterlambatan aplikasi absensi
online

menggunakan skala
penilaian sebagai
pengurang nilai

8 1.8 Response time aplikasi sikd berdasarkan
speedometer sikd

9 2.1.1 Kompetensi assessment
center pihak ketiga

10 2.1.2 Kepemimpinan penilaian 360º survey

sampling secara
berjenjang, khusus
bagi struktural, bagi
yang tidak dinilai
kepemimpinan, hanya
menghitung nilai
kompetensi.

11 2.2.1 Integritas penilaian 360º survey random sampling
12 2.2.2 Kerja sama penilaian 360º survey random sampling
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13 2.2.3 Komunikasi penilaian 360º survey random sampling

14 2.2.4 Orientasi pada hasil assessment
center pihak ketiga

15 2.2.5 Pelayanan publik
assessment

center/
penilaian 360º

random sampling
untuk penilaian 360
derajat

16 2.2.6 Pengembangan diri data sekunder
sertifikat

diklat/
pelatihan

1
piagam/sertifikat/ijaza
h bernilai 1 poin;
harus berdasarkan
penugasan kantor;
berskala nasional,
untuk skala
internasional bernilai 3
poin

17 2.2.7 Pengembangan
orang lain penilaian 360º survey random sampling

18 2.2.8 Mengelola
perubahan

assessment
center pihak ketiga

19 2.2.9 Pengambilan
keputusan 

assessment
center/

penilaian 360º

random sampling
untuk penilaian 360
derajat

20 2.2.10Perekat bangsa assessment
center

21 2.2.11Komitmen kualitas
assessment

center/
penilaian 360º

random sampling
untuk penilaian 360
derajat

22 2.3.1 Kualifikasi/pendidika
n data sekunder data

kepegawaian

23 2.3.2 Pangkat/golongan data sekunder data
kepegawaian

24 2.3.3 Usia data sekunder data
kepegawaian

persentase sisa usia
aktif/38 atau 40 tahun
bagi kepaniteraan

25 2.3.4 Pengalaman dalam
jabatan data sekunder data

kepegawaian

26 2.3.5 Pelatihan
kepemimpinan data sekunder data

kepegawaian

27 2.3.6 Diklat
fungsional/teknis data sekunder data

kepegawaian

28 2.3.7 Pengembangan
kompetensi data sekunder data

kepegawaian

diklat yang
diselenggarakan
secara internal MK (1
poin untuk setiap
diklat)

29 2.3.8 Hukuman disiplin data sekunder data
kepegawaian

tanpa HD=100, ringan
70, sedang 50, berat
10

30 2.3.9 Penghargaan data sekunder data
kepegawaian

bintang=100,
SL30=80, SL20=60,
SL10=50
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31 2.4.1 Kemampuan bahasa
asing data sekunder data

kepegawaian
Didasarkan nilai
terakhir

32 2.4.2 Perilaku kerja data sekunder DP3 copy paste DP3
 Penilaian keterlambatan berdasarkan data terlambat, pulang cepat, dan

tidak absen. Dibuak skala penilaian sebagai pengurang nilai.
 Untuk penilaian 360 derajat, perlu pembahasan terlebih dahulu untuk

memastikan pertanyaannya dapat menjawab aspek yang akan dinilai.
 Penilaian kepemimpinan hanya untuk struktural dengan metode stratified

random sampling
 Semua data yang berasal dari aplikasi akan direset di awal tahun.

6. Pokok-pokok pembicaraan dalam rapat

Karo SDMO
 Overview rapat tanggal 19,
 Penilaian potensial akan dilaksanakan minggu depan dengan tes psikologi

online untuk uji coba di SDM.
 Penilaian 360 derajat di awal november.
 Parameter statis sudah dientry, namun masih ada kesulitan untuk diklat teknis.

Sekjen
 Buat matrik baru untuk menentukan variabel dan sourcesnya
 Grafik yang ada semuanya ke atas, tidak ada grafik negatif. sehingga formulasi

penghitungan dengan range 0-100.
 Untuk kelebihan jam kerja khusus untuk WFO dengan standar yang sama untuk

semua pegawai.
 Cara penghitungan penilaian harus disosialisasikan sehingga tidak ada

kecurangan dan kecurigaan. untuk masa uji coba masih bisa ada perbaikan, tapi
setelah running tidak boleh ada kesalahan.

Nor Rosyid A
 Untuk keterlambatan, pulang cepat dan tidak absen memiliki karakteristik yang

berbeda-beda. apakah bisa jika dipisah penilaiannya.

Rizky
 Untuk presensi sudah ada konsekuensinya sendiri. apakah tidak terlalu banyak

jika poin presensi diperbanyak penilaiannya. bisa tidak seimbang dengan
penilaian kinerja yang lain.

Sekjen
 Disebut sebagai keterlambatan saja, dihitung dari tiga komponen (terlambat,

pulang cepat, dan tidak absen). Dibuatkan skala penilaian sebagai pengurang
nilai.

 penghitungan speedometer dikonversi ke menit/rata-rata pegawai lalu dikonversi
ke nilai.

Nor Rosyid A
 Response time apakah sudah memperhatikan jumlah surat. bagaimana dengan

Surat yang didispo pada saat atau menjelang hari libut.
 Apakah surat yang belum terbaca sudah terakomodir? atau hanya yang terbaca.

Sekjen
 Kalau belum baca, belum dihitung. yang dibaca sistem yang sudah dibaca.

untuk response time tetap  berdasarkan kecepatan, untuk jumlah surat sudah
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dihitung berdasarkan beban kerja. tidak ada masalah kalau sudah dibuka tapi
belum dikerjakan, karena yang penting cepat merespon.

 Untuk masalah hari libur, itu pilihan. tapi konsekuensinya kalau dibuka hari
senin, maka response timenya menjadi lebih lama. bisa dibuka hari
sabtu-minggu.

Andi Hakim
 Penilaian 360 derajat bisa segera diuji coba.

Sekjen
 Untuk penilaian 360, pertanyaannya dirapatkan terlebih dahulu, apakah

pertanyaanya sudah bisa menjawab untuk penilaian aspek kepemimpinan, dll.
Semua hal harus disampaikan secara terbuka. Untuk penilaiannya dilakukan
secara random. Untuk kepemimpinan apakah semua orang bisa dinilai?

Karo SDMO
 Semua orang sebenarnya bisa dinilai faktor kepemimpinan, tapi untuk di SKP

cuma untuk struktural.

Riska Aprian
 Untuk kepemimpinan bisa dilakukan antar struktural. Response time taun depan

dimulai dari 0 lagi

Sekjen
 Untuk kepemimpinan, orang-orang tertentu saja yang dinilai. Metode stratified

random sampling. Khusus untuk struktural. Selain struktural, poin penilaian 2.1
hanya dihitung untuk aspek kompetensinya.

 Untuk response time direset di awal tahun. Data yang berasal dari aplikasi
direset di awal tahun. 

 Untuk pengembangan diri, 1 piagam/sertifikat/ijazah bernilai 1 poin tapi harus
dengan ada izin dari kantor.

Andi Hakim
 Untuk asesmen bahasa akan dilakukan untuk semua pegawai, akan ada online

teaching terlebih dahulu.

Sekjen
 Nilai bahasa yang diambil nilai terakhir.
 IT diminta untuk follow up hasil rapat hari ini untuk menentukan penilaian dan

langsung bisa dieksekusi. Rapat selanjutnya untuk membahas hal-hal yang
belum mendapatkan solusi.
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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:  983/2200/KP.02/10/2021

Kepada Yth : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Perihal : Penyampaian Notulen Rapat Manajemen Talenta 12 Oktober 2021
Tanggal : 13 Oktober 2021

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan Notulen Rapat Manajemen Talenta pada Selasa,
12 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB sampai selesai.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima
kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan
Organisasi,
Teguh Wahyudi
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Notulen Rapat Manajemen Talenta 12 Oktoer 2021

1. Agenda Rapat
Pembahasan Persentase dan Metode Penilaian Pegawai

2. Waktu Rapat
Rapat dilaksanakan pada Selasa, 12 Oktober 2021, pukul 10.00 WIB s.d. selesai

3. Pimpinan Rapat
Sekretaris Jenderal

4. Nama Peserta yang Berbicara pada Rapat:
Rapat koordinasi ini dihadiri antara lain oleh:
 M. Guntur Hamzah
 Teguh Wahyudi
 Sigit Purnomo
 Nanang Subekti
 Andi Hakim
 Ardiansyah Salim
 Riska Aprian

5. Hasil Rapat

 SDMO dan IT perlu untuk mempercepat proses pembangunan sistem penilaian
manajemen talenta. SDMO diharapkan dapat segera merumuskan besaran variable
penilaian dan indikatornya.

 Untuk mempercepat prosesnya, dapat melibatkan pihak ketiga dengan syarat tidak
ada aplikasi baru. Hanya menyempurnakan aplikasi yang sudah dibangun oleh IT
MK.

 Untuk poin penilaian yang sudah ada datanya dapat segera dikumpulkan dan
ditampilkan. Penilaian e-kinerja kepaniteraan sama dengan Biro HAK. Penilaian
sekjen sama dengan rata-rata semua unit kerja.

 Untuk penentuan variable dan tambahan variable harus berdasarkan prinsip LHV
(Logico Hypotetico Verifikatif).

 Untuk penilaian SKP dapat menggunakan nilai SKP 2020 yang sudah ada.

 Jam kerja WFH disamakan dengan jam kerja WFO (7.30-16.00 WIB), sehingga SE
Sekjen terkait itu disesuaikan.

 Aplikasi manajemen talenta ditargetkan dapat dijalankan paling lambat 31 Desember
2021.

6. Pokok-pokok pembicaraan dalam rapat

Karo SDMO:

 Overview karo keputusan rapat sebelumnya.
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 Rapat sebelumnya membahas mengenai persentase masing-masing unsur
penilaian untuk aspek Kinerja

 Penetapan persentase penilaian berdasarkan pada peranannya pada kinerja
organisasi,

 Untuk saat ini karena penilaian SKP akan dikaji ulang, maka penilaiannya digabung
dengan e-kinerja yang dihitung dengan capaian serapan anggaran biro

 Penilaian kelebihan jam kerja hanya dihitung untuk yang WFO dengan jam kerja
maksimal 8 jam per hari.

 Penilaian beban kerja dan response time berdasarkan data SIKD.

Sekjen:

 Perlu untuk mempercepat proses pembahasan dan eksekusi pelaksanaan
manajemen talenta. Diharapkan dapat dilaunching bulan januari. (untuk sosialisasi
ke pegawai)

 Diharapkan SDMO dan IT diharapkan untuk dapat bekerja lebih cepat untuk
penerapan manajemen talenta.

 Kalau perlu hire eksternal untuk membantu menyelesaikan agar lebih fokus. Kalau
terlalu lama kurang bisa ada inovasi yang dibuat

 Perlu dibuat semua persentasenya.

 Untuk rekam jejak, sudah ada datanya. Tinggal dibuatkan bobot.

 33 indikator dituangkan dalam matrik excel lalu diinput oleh semua pegawai. Excel
ini akan dioleh oleh IT, selain yang sudah ada datanya di SIKD.

 Karena baru menyangkut kinerja. Ada beberapa yang sudah ada datanya, seperti
penyerapan anggaran (kinerja). Masing-masing unit kerja nilainya berdasarkan
capaian unit kerjanya. Untuk kepaniteraan nilainya sama dengan HAK.

 Untuk sekjen dihitung rata-rata seluruh unit kerja.

 Variable dan penilaiannya harus memenuhi Prinsip dasar ilmiah: LHV. Logico
hypotetico verificatif 

 Variable yang disusun harus logis. 

 Dapat diprediksi.. Masing-masing pegawai dapat memprediksi penilaian
terhadap dirinya. Dan dapat diupayakan

 Verifikatif. Dapat ditelusuri hasil penilaiannya.

 Isi SKP sudah terdistribusi ke dalam 33 indikator/variable dalam 9 box. Apa yang
ada dalam SKP yang belum ada dalam variable yang lain, sehingga tidak ada
duplikasi.
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 Variable bisa ditambah kalau memenuhi prinsip.

Andi Hakim:

 Untuk SKP diusulkan 20% dari nilai kinerja. Namun saat ini masih belum ideal.
Mungkin baru bisa dipakai kalau sudah ada revisi penghitungan SKP. Jadi sementara
nilainya digabung dengan e-kinerja, jadi 35%

Sekjen:

 Untuk ekinerja sudah bagus karena sudah terukur dan didukung dengan bukti yang
kuat. Penilaianya berdasarkan dengan capaian penyerapan anggaran, sehingga bisa
ditambah keterangan (penyerapan anggaran)

 Untuk DP3, terdiri dari SKP dan Perilaku Kerja. Untuk perilaku kerja sudah
dimasukkan dalam aspek penilaian lainnya. Sedangkan untuk SKP perlu untuk
didiskusikan bagaimana pengukurannya. Untuk saat ini adalah perbandingan antara
capaian dan target yang bisa diisi sendiri sehingga capaiannya bisa mencapai 100%.
Jadi kurang reliable.

 Untuk rekam jejak sudah bisa langsung dihitung karena sudah ada datanya.

 Untuk penilaian yang nilainya dimungkinkan untuk mencapai 100% harus hati-hati
karena penilaian seperti itu bisa tidak bernilai. Misalnya untuk kehadiran minimal 7.5
jam. Kalau ada yang lebih bisa dianggap sebagai prestasi. Termasuk untuk WFH
juga 7.5 jam. Sehingga jam kerja WFH sebaiknya disamakan dengan WFO.
Peraturan jam kerjanya diubah karena tidak ada kepentingan untuk jam kerja WFH
lebih lama.

 Make sure bahwa jam kerja cukup 7.5 jam. Tidak ada relevansi jam kerja WFH lebih
lama karena kontrolnya juga tidak tersedia.  Tapi tetap tidak dihitung jem kerja lebih
apabila absen di luar jam yang ditentukan.

 Poin kehadiran rapat perlu untuk memastikan koordinasi dalam pekerjaan berjalan
lancer sehingga bisa jadi poin tambahan bagi pegawai.

 Response time sudah bagus kecuali kepaniteraan karena mungkin ada alasan
tertentu. Namun, sebaiknya kepaniteraan juga lebih banyak dapat memanfaatkan
SIKD karena masih dalam lingkup kinerja ASN. Hal ini agar performa sebagai ASN
dapat dipertanggungjawabkan. 

 Untuk aspek kinerja sudah dapat langsung dilakukan penilaian. 

 SKP menjadi tantangan dalam penilaian manajemen talenta, perlu ada masukan dan
diskusi lebih lanjut. Kalau ada variable tambahan atau yang lebih tepat dapat
didiskusikan bersama kembali.

 Manajemen talenta diintegrasikan di SIKD agar dapat selalu terlihat. Kalau dibuat
terpisah maka akan jarang dilihat. Tapi bisa ada opsi untuk dipisah, namun
sementara masih di SIKD dulu.
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Sigit Purnomo:

 Follow up rapat sebelumnya, mendapatkan programmer yang bisa di hire selama 2
bulan. Tahapan yang dibuat, minggu pertama-keempat: perancangan dan
identifikasi, minggu ke 5: integrase dengan SIKD. Minggu kedua desember, bisa
dilaksanakan uji coba. Selanjutnya monitoring dan perbaikan uji coba, minggu
terakhir bisa dilakukan alih teknologi dan bisa diterapkan uji coba ulang di akhir
desember, sehingga januari tahun depan sudah dapat digunakan oleh seluruh
pegawai.

Riska Aprian:

 Koordinasi dengan pak gofur untuk merancang program manajemen talenta
disesuaikan dengan kebutuhan MK, SDM: 1 analis dari pak gofur dan 2 progammer.
Yang dikerjakan: penilaian 360, pengukuran potensi online, penilaian kompetensi
mandiri secara online. Sehingga ada SIKD dan 3 aplikasi baru, diharapkan dapat
dikerjakan selama 2 bulan. Apabila bisa dipercepat bisa dilakukan evaluasi untuk
perbaikan

Ardiansyah:

 Terkait indicator, mengusulkan inovasi kerja, mengingat beberapa literature
menunjukkan inovasi menjadi an yang penting bagi penilaian pegawai. Tidak harus
inovasi yang besar, cukup yang simple tapi memudahkan pekerjaan.

Sekjen:

 Prinsip dasar, variable dari talent pool semakin banyak semakin bagus. Saat ini ada
32 indikator. Kalau misalnya perlu ada inovasi, bisa dijadikan tambahan variable.
Tapi perlu juga untuk mengusulkan indikatornya. perlu dipastikan lagi, bagaimana
cara mengukurnya..harus memenuhi unsur LHV selain itu juga harus fair, dapat
dilakukan oleh semua pegawai.

Ardiansyah

 Kemenpen menghiligth one day one innovasion perlu untuk dielaborasi.

Sekjen:

 Untuk itu, hanya spirit, jangan langsung dijadikan patokan langsung diukur. Kalau
misalnya langsung dihitung perhari, maka tidak realistis. 

Nanang subekti:

 Terkait variable 1 dan 2 bisa digantikan dengan penyerapan anggaran, namun
secara parallel, e kinerja dan skp perlu pengembangan secara khusus terutama saat
ini rumusan indicator kinerja mulai individu sampai unit belum seimbang. Sehingga
perlu treatment khusus untuk penilaian dari individu sampai lembaga. Sehingga
dapat dicombine dengan penyerapan anggaran sehingga skp dan ekinerja dapat
menjadi indicator kinerja.
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Sekjen:

 Penilaian saat ini dibuat costumized. Belum ada lembaga yang sudah settled
manajemen talentanya, masih dalam proses pengembangan dengan
membandingkan dengan eksternal atau lembaga lain. Yang penting prinsipnya LHV,
belum tentu indikatornya sama. Bisa jadi berubah sesuai perkembangan apabila ad
acara yang lebih meyakinkan. Misalnya penilaian 360, tidak harus selalu dipakai
apabila di kemudian hari ad acara yang lebih reliable. Untuk anggaran saat ini
menggunakan SIVIKa karena dianggap paling reliable untuk menghitung capaian
penggunaan anggaran. Untuk SKP saat ini masih perlu untuk didiskusikan lebih
lanjut.karena kalau hanya ditentukan secara sepihak maka akan terlalu subyektif.
Tapi apakah mungkin penilaian SKP dilakukan penilaian 360 derajat. Sehingga perlu
dicari metode yang tepat. Namun kalau belum ditemukan misalnya, sementara
dapat digunakan dulu metodenya

Andi Hakim:

 Memastikan kembali, sekiranya diperkenankan, dalam rangka mengakselerasi
penerapan manajemen talenta untuk menghire programmer bisa dapat
ditindaklanjut?

Sekjen:

 Untuk programmer bisa ditindaklanjuti. Tapi tidak membuat aplikasi yang baru,
misalnya copy paste manajemen talenta lembaga lain, karena tidak adaptif dengan
kebutuhan MK. Harus disesuaikan dengan variable KASN dan ditambah dengan
variable yang telah ditetapkan MK. Sepanjang variable yang digunakan sama, maka
dapat ditindaklanjuti. Kalau ada variable tambahan maka cara pengukurannya harus
reliable. Sehingga tidak ada masalah untuk hire programmer external asalkan tidak
membuat program baru, namun melanjutkan yang telah dibuat oleh IT MK.

 SDMO perlu melengkapi data yang dibutuhkan untuk data-data yang sudah ada.
Sehingga tidak lagi membuat baru.

 Target 31 Desember sudah dapat digunakan.

 Terkait maturitas keamanan system dari BSSN, perlu untuk melengkapi rekomendasi
yang telah diberikan. Misalnya di laman MK, belum dilengkapi dengan system
keamanan tertentu. 

 Nilai SKP yang sudah ada di dokumen sementara bisa digunakan agar dapat terisi
nilai SKP untuk manajemen talenta. Dikumpulkan semua, diinput di excel. sehingga
dalam minggu ini ada 8 variable kinerja yang dapat diisi berikut dengan rekap
penilaian rekam jejak. Yang penting diisi dulu, baru didiskusikan kembali apakah
sudah reliable datanya.

 Kalau yang sudah punya toefl juga bisa memasukkan penilaian. Yang tidak terisi bisa
ikut ujian toefl sehingga bisa diisi dengan cepat penilaiannya agar terlihat
progresnya. Hire pihak ketiga untuk mengisi datanya.
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Kinerja setiap pegawai dalam pengelolaan surat dinas 

 

  



Laporan kinerja pegawai per unit kerja 

 

 



 



 

  



















 NOTA DINAS
Nomor  208/2700/TI.07/01/2019

Kepada : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Ortala

Dari : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Prihal : Penyerahan Pengelolaan Aplikasi SKP

Tanggal : 22 Januari 2019

Dengan hormat, bersam ini kami sampaikan aplikasi SKP yang telah selesai dibangun, di uji coba serta
telah kami pergunakan di lingkungan Pusat TIK.

Berkenaan dengan hal tersebut dengan ini kami serahkan pengelolaan aplikasi dimaksud kepada Bapak,
untuk dapat disosialisasikan dan diimplementasikan kepada seluruh unit kerja.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan perhatiaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

 

 

 

 

 

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
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