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KATA PENGANTAR

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses dan

struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam

pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Penerapan manajamen risiko ini terdiri dari

serangkaian tindakan penetapan konteks/tujuan, identifikasi risiko, analisis risiko,

evaluasi risiko, penanganan risiko beserta monitoring dan reviu.

Dengan diterapkannya manajemen risiko di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat

Jenderal Mahkamah Konstitusi diharapkan akan terwujudnya tata kelola pemerintahan

yang lebih baik (good government), peningkatakan kinerja organisasi, dan kemampuan

dalam mengelola risiko yang dihadapi.

Penyusunan pedoman manajemen risiko ini dimaksudkan agar dapat menjadi bahan

acuan yang aplikatif dan integratif bagi keseluruhan unit kerja di Lingkungan

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan

penilaian risiko.

Jakarta, 23 Desember 2019

Sekretaris Jenderal,

M. Guntur Hamzah

Digital Signature
mk1728362820200814081615
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PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

NOMOR 52.1 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun   2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 13

ayat (1) mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah

melakukan penilaian risiko;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Sekretaris

Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman

Manajemen Risiko di Lingkungan Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Mengingat   : 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, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4316), sebagaimana 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 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5226);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

158);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor

13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan 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;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor

41 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH

KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO DI

LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT

JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat memiliki

dampak negatif pada pencapaian suatu tujuan. 

2. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses,

dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko yang dihadapi

dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. 

3. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian suatu Risiko dengan cara

membandingkannya terhadap tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan

sebelumnya.

4. Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh risiko atau potensi

risiko organisasi, yang dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dan terukur.

5. Analisis Risiko adalah aktivitas menentukan tingkat kemungkinan/frekuensi suatu

Risiko dan tingkat dampak suatu Risiko dengan memperhatikan penanganan

Risiko yang sudah dilakukan, dan diakhiri dengan menentukan tingkat Risiko.

6. Struktur Manajemen Risiko adalah struktur yang melaksanakan Manajemen

Risiko di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi. 

7. Komite Manajemen Risiko adalah entitas struktur manajemen yang melakukan

pengendalian pada tingkat kebijakan.

8. Pemilik Risiko adalah entitas struktur manajemen yang melakukan Identifikasi

Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, dan Mitigasi Risiko.
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9. Pengawas Kepatuhan adalah entitas struktur manajemen melakukan

pengawasan atas pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko dan

memberikan penilaian independen atas efektivitas pelaksanaan Manajemen

Risiko.

Pasal 2

Pengaturan mengenai penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ditujukan untuk: 

a. Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan risiko organisasi

dalam menentukan rencana dan strategi organisasi;

b. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

c. meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan;

d. meningkatkan kepekaan terhadap kondisi perubahan yang terjadi baik itu dari

eksternal maupun internal dan kebutuhan akan tindakan yang perlu dilakukan;

e. mendorong manajemen yang proaktif;

f. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya

organisasi.

Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi memiliki manfaat untuk: 

a. meningkatkan kesempatan atas pencapaian yang dapat dicapai oleh Lembaga

dalam hal pelayanan publik;

b. meningkatkan kinerja dengan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengelola

risiko;

c. meningkatkan outcome dan manfaat yang dapat diperoleh oleh Lembaga dengan

menyiapkan penanganan yang tepat atas risiko yang terjadi;

d. meminimalkan dampak dari gangguan atas risiko selama proses pelaksanaan

kegiatan;  

e. meningkatkan kegunaan dari sumber daya yang dimiliki dengan melakukan

penilaian, membuat daftar prioritas dan meningkatkan pengalokasian sumber

daya;
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f. meningkatkan ketahanan organisasi dalam mengantisipasi dan merespon

perubahan yang terjadi.

Pasal 4

Penerapan Manajemen Risiko harus memenuhi prinsip: 

a. terintegrasi dalam kegiatan organisasi;

b. pendekatan yang terstruktur dan komprehensif;

c. proporsional dan berkesesuaian dengan organisasi;

d. prosedur penanganan yang tepat dari seluruh pemangku kepentingan dengan

menggunakan pengetahuan, pandangan dan persepsi mereka sebagai bahan

pertimbangan ;

e. dinamis dan responsive terhadap risiko yang muncul dan berubah;

f. ketersedian informasi yang tepat dan jelas terhadap para pemangku kepentingan.

g. peran aktif seluruh entitas organisai dalam pembentukan dan pelaksanaan

manajemen risiko;

h. peningkatan terus menerus melalui evaluasi dan pelaksanaan kegiatan.

BAB II

PROSES MANAJEMEN RISIKO 

Pasal 5  

(1) Setiap Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat

Jenderal Mahkamah Konstitusi wajib menerapkan Manajemen Risiko dalam

pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai peraturan ketentuan

perundang-undangan.

(2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui: 

a. komunikasi dan konsultasi. 

b. penetapan ruang lingkup, konteks dan kriteria; 

c. identifikasi Risiko; 

d. analisis Risiko; 

e. evaluasi Risiko; 
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f. penanganan Risiko; 

g. monitoring dan reviu; 

h. pencatatan dan pelaporan.

(3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan menurut siklus berkelanjutan.

(4) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai periode

penerapan selama 1 (satu) tahun anggaran.

(5) Penerapan Manajemen Risiko menjadi bagian yang terpadu dengan proses

manajemen secara keseluruhan, budaya organisasi, dan proses bisnis

organisasi.

BAB III

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO 

Pasal 6

(1) Dalam rangka mewujudkan tujuan dan manfaat penerapan Manajemen Risiko di

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi,

Sekretaris Jenderal membentuk Struktur Manajemen Risiko. 

(2) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Komite Manajemen Risiko; 

b. Pemilik Risiko; dan

c. Pengawas Kepatuhan Manajemen Risiko.

(3) Kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Struktur Manajemen Risiko ditetapkan

dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan mengenai Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Kepaniteraan dan

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
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Peraturan Sekretaris Jenderal ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dari peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, perkembangan, atau

perubahan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2019
Sekretaris Jenderal,

M. Guntur Hamzah

Digital Signature
mk1728362820200814084427
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BAB I

PENDAHULUAN

Manajemen Risiko merupakan sarana untuk mendukung pencapaian tujuan dan misi

organisasi secara efektif dan efisien, sekaligus sebagai instrumen pengendalian agar

pelaksanaan tugas berjalan pada koridor yang sesuai dan seharusnya.

Kewajiban penerapan Manajemen Risiko pada instansi pemerintah ditegaskan dalam

peraturan perundang-undangan. Disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan Penilaian Risiko. 

Selanjutnya Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun

2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstutusi juga telah mengatur kewajiban unit kerja dalam menerapkan SPIP dengan

salah satu unsurnya yaitu unsur penilaian risiko.

Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat

bagi pelaksanaan seluruh tahapan proses Manajemen Risiko agar dapat diterapkan

secara efektif, dan adanya kesamaan landasan berpikir dan bertindak dalam

menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penyusunan Pedoman Manajemen Risiko juga

merupakan upaya untuk membangun budaya sadar risiko dan menjadikan proses

Manajemen Risiko sebagai bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara

keseluruhan dan dalam proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.
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BAB  II

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi dilakukan oleh struktur Manajemen Risiko yang ditetapkan dengan

Keputusan Sekretaris Jenderal. Komposisi struktur Manajemen Risiko adalah sebagai

berikut:

1. Komite Manajemen Risiko Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi yang melakukan pengendalian pada tingkat kebijakan.

Komite Manajemen Risiko terdiri dari YM Ketua Mahkamah Konstitusi selaku

pengarah, YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selaku Wakil Pengarah,

Sekretaris Jenderal selaku Ketua, Panitera selaku Wakil Ketua, dibantu oleh

seluruh Pejabat Eselon II selaku anggota. 

2. Pemilik Risiko yang melakukan Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko,

dan Mitigasi risiko.

Pemilik Risiko terdiri dari para pimpinan unit kerja yang ditetapkan menjadi Unit

Pemilik Risiko, dalam hal ini adalah unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 

Masing-masing Pemilik Risiko membentuk Satuan Tugas (Satgas) Manajemen

Risiko atau disebut Risk Officer yang beranggotakan pejabat/pegawai di

lingkungan Unit Pemilik Risiko masing-masing. Anggota Satuan Tugas Manajemen

Risiko dapat merangkap sebagai anggota Satuan Tugas SPIP. 

3. Pengawas Kepatuhan Manajemen Risiko yang melakukan pengawasan atas

pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko dan memberikan penilaian

independen atas efektivitas pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi kepada pemangku

kepentingan terkait.

Pengawas Kepatuhan Manajemen Risiko terdiri dari Inspektur beserta jajarannya

di unit kerja Inspektorat.
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Sebagaimana sifat dasar risiko yang dinamis, struktur Manajemen Risiko Kepaniteraan

dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada dasarnya juga bersifat dinamis

sehingga memerlukan penyesuaian secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan 

organisasi.
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BAB III

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko dimulai dari penentuan konteks sampai dengan monitoring

dan reviu yang dilaksanakan secara berkelanjutan sebagaimana tampak pada gambar

berikut:

Gambar 1.

Proses Manajemen Risiko (Sumber: ISO 31000:2018)

Penjelasan masing-masing tahapan dalam proses Manajemen Risiko sebagai

berikut: 

1. Komunikasi & Konsultasi
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Komunikasi dan konsultasi adalah aktivitas mengomunikasikan dan

mengonsultasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik internal mapun

eksternal pada setiap tahapan proses Manajemen Risiko dan pada proses secara

keseluruhan terutama atas kinerja penanganan risiko.

Komunikasi dilakukan untuk memberikan pemahaman dan kepekaan berkaitan

dengan risiko. Sedangkan konsultasi meliputi aktivitas untuk mendapatkan

feedback dan informasi yang akan berguna dalam pengambilan keputusan.

2. Penetapan Konteks 

Penetapan konteks adalah kegiatan memahami konteks risiko yang akan

digunakan sebagai acuan dalam penilaian Risiko. Kegiatan ini dilakukan dengan

tujuan untuk menentukan bentuk Manajemen Risiko yang sesuai dengan

organiasi, membuat proses penilaian risiko yang efektif dapat dilakukan dan

melakukan penanganan risiko yang tepat.

Dalam menetapkan konteks perlu untuk memahami organisasi dalam konteks

internal maupun eksternalnya. Penetapan konteks internal organisasi dapat

dilakukan dengan melihat dari beberapa hal seperti misalnya (a) visi, misi dan nilai

organisasi, (b) strategi, tujuan dan kebijakan organisasi, (c) budaya organisasi, (d)

standar dan pedoman yang digunakan dalam organisasi, (e) sumber daya yang

dimiliki organiasi, dan (f) persepsi dan nilai yang dianut oleh para pemangku

kepentingan. Sedangkan penetapan konteks eksternal organisasi dapat dilakukan

dengan melihat dari beberapa seperti misalnya (a) aspek sosial, budaya, politik,

hukum, perundang-undangan, keuangan, teknologi dan ekonomi serta aspek

lingkungan regional, nasional maupun internasional, (b) persepsi dan nilai yang

dianut oleh pemangku kepentingan eksternal, dan (c) hal-hal kunci yang

mempengaruhi pencapaian dari tujuan organisasi. 

3. Identifikasi Risiko 

Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi apa, mengapa, bagaimana,

dan kapan kejadian dapat terjadi atau berulang terjadi sehingga dapat merugikan

pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Informasi yang relevan, terbaru dan sesuai

menjadi sesuatu yang penting dalam tahapan Identifikasi Risiko.
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Risiko haruslah dapat teridentifikasi, baik itu risiko yang berada di bawah kendali

organisasi ataupun yang bukan berada di bawah kendali organisasi. Untuk dapat

dijadikan pertimbangan bahwa risiko dapat menyebabkan beberapa kemungkinan

dampak, yang bervariasi dari dampak yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

4. Analisis Risiko

Analisis Risiko adalah kegiatan menentukan tingkat kemungkinan/frekuensi

terjadinya Risiko serta tingkat dampaknya terhadap pencapaian tujuan/sasaran

dengan mempertimbangkan aktivitas pengendalian yang sudah dilakukan. Tingkat

kemungkinan/frekuensi terjadinya Risiko dan tingkat konsekuensi/dampaknya

terhadap pencapaian tujuan/sasaran selanjutnya dikombinasikan untuk

mendapatkan suatu tingkat Risiko yang diestimasi.

Analisis Risiko dilakukan dengan berbagai tingkatan kerumitan dan kompleksitas,

bergantung dari tujuan analisa, ketersediaan dan kehandalan informasi, dan

sumber daya yang tersedia. Teknik analis dapat menggunakan pendekatan

kualitatif, kuantitatif atau kombinasi keduanya, bergantung dari kondisi dan

maksud penggunaan.

5. Evaluasi Risiko 

Evaluasi Risiko adalah kegiatan membandingkan hasil Analisis Risiko dengan

kriteria risiko yang sudah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi Risiko menghasilkan

risiko yang diranking sedemikian rupa untuk menentukan bagaimana risiko itu

harus ditindaklanjuti. Hal ini dapat berupa beberapa opsi tindakan seperti tidak

melakukan tindakan lebih lanjut, pertimbangan terhadap opsi-opsi Penanganan

Risiko, melakukan analisis yang lebih mendalam untuk mendapatkan pemahaman

yang lebih atas risiko, mempertahankan pengendalian yang sudah ada dan

mempertimbangkan kembali tujuan.

Hasil dari Evaluasi Risiko haruslah didokumentasikan, dikomunikasikan dan

divalidasikan pada tingkatan yang sesuai pada organisasi. Hal ini akan membantu

manajemen untuk menangani risiko dengan lebih efektif.

6. Penanganan Risiko (Respon Risiko)



BAB III PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pedoman Teknis Penerapan Manajemen Risiko8

Penanganan Risiko (Respon Risiko) adalah aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk

menghilangkan penyebab risiko atau mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya

risiko atau meminimalkan dampak/konsekuensi negatif terhadap pencapaian

tujuan/sasaran yang timbul, jika risiko yang diidentifikasi benar-benar terjadi. Risiko

yang rendah atau dapat diterima harus dipantau dan ditelaah secara periodik untuk

menjamin bahwa risiko tersebut tetap dapat diterima. Jika risiko tidak masuk dalam

kategori rendah atau risiko yang dapat diterima, maka risiko tersebut harus

ditangani dengan menggunakan satu opsi atau lebih Penanganan Risiko (Respon

Risiko).

Penanganan Risiko mencakup proses yang berulang dari beberapa kegiatan

seperti (i) formulasi dan pemilihan opsi Penanganan Risiko; (ii) perencanaan dan

implementasi dari Penanganan Risiko; (iii) penilaian terhadap efektivitas dari

Penanganan Risiko; (iv) penentuan apakah risiko yang ada dapat diterima; dan (v)

jika tidak dapat diterima, lakukan penanganan lebih lanjut.

7. Monitoring dan Reviu

Monitoring dan Reviu adalah aktivitas memantau dan menelaah kinerja sistem

Manajemen Risiko dan perubahan-perubahan yang mungkin mempengaruhinya

dan terutama atas kinerja Penanganan Risiko. Aktivitas ini dimaksudkan untuk

menjamin dan meningkatkan kualitas dan efektivitas rencana proses, penerapan

dan hasil dari Manajemen Risiko.

Monitoring dan Reviu harus dilakukan pada semua tahapan dari proses

Manajemen Risiko. Monitoring dan Reviu ini mencakup kegiatan perencanaan,

pengumpulan dan analisis informasi, pencatatan hasil kegiatan dan memberikan

feedback. Hasil dari Monitoring dan Reviu terimplementasikan dalam pengelolaan

kinerja organisasi, penilaian dan aktivitas pelaporan Manajemen Risiko.

8. Pencatatan dan pelaporan

Pencatatan dan pelaporan adalah aktivitas mendokumentasikan dan melaporkan

proses Manajemen Risiko dan hasilnya dengan menggunakan mekanisme yang

tepat. pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk:
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 Mengkomunikasikan aktivitas Manajemen Risiko dan hasilnya kepada seluruh

organisasi;

 Menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan;

 Meningkatkan aktivitas Manajemen Risiko;

 Menyambungkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk

dengan para pelaksana/staf yang memiliki tanggungjawab dan akuntabilitas

terhadap aktivitas-aktivitas Manajemen Risiko.
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BAB IV

KOMUNIKASI DAN KONSULTASI 

Komunikasi dan konsultasi dilakukan untuk memberi pemahaman kepada para

pemangku kepentingan mengenai risiko organisasi, dasar-dasar pembuatan keputusan

dan penanganan terkait pengelolaan risiko. Komunikasi dilakukan untuk meningkatkan

pemahaman dan kepedulian terkait risiko, sedangkan konsultasi dilakukan untuk

mendapatkan feedback dan informasi yang akan berguna dalam pengambilan

keputusan.

Koordinasi antara kegiatan komunikasi dan konsultasi harus dilakukan dengan

pemberian dan pertukaran informasi yang faktual, tepat waktu, relevan, akurat dan

dapat dipahami dengan mengedepankan aspek kerahasiaan informasi dan juga

individu.

Kegiatan komunikasi dan konsultasi ini dilakukan sepanjang proses Manajemen Risiko

baik itu oleh pemangku kepentingan intern maupun ekstern sesuai dengan prosedur

yang ditetapkan serta hasilnya didokumentasikan dengan baik oleh masing-masing

Satuan Tugas Manajemen Risiko (Risk Officer).
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BAB V
PENETAPAN KONTEKS RISIKO

A. Prosedur Umum Penetapan Konteks Risiko

Prosedur Manajemen Risiko dimulai dengan penetapan konteks yaitu konteks di mana

keseluruhan proses risiko akan diterapkan, apakah pada level strategis atau level

operasional, apakah pada level organisasi atau level satuan kerja, atau pada level

kegiatan. Tahapan ini termasuk menetapkan kriteria risiko yang terdiri dari kriteria

frekuensi/ kemungkinan, kriteria dampak, dan kriteria tingkat risiko yang akan

digunakan sebagai acuan dalam penilaian risiko. Kriteria-kriteria tersebut dirumuskan

secara sederhana, namun presisi, komprehensif dan sesuai dengan proses bisnis

organisasi. 

Penetapan Konteks meliputi penentuan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan unit pemilik risiko.

2. Menetapkan sasaran organisasi.

3. Menetapkan periode pengelolaan risiko.

4. Menetapkan kategori risiko.

5. Menetapkan kriteria risiko. 

B. Konteks Risiko yang Digunakan di Kepaniteraan dan Sekretaiat Jenderal

Mahkamah Konstitusi

Dalam penerapan Manajemen Risiko di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi, digunakan konteks sebagai berikut:

1. Unit Pemilik Risiko (UPR) adalah unit kerja pada level Eselon II.

2. Sasaran yang akan dikelola risikonya oleh UPR Eselon II adalah sasaran unit kerja

Eselon II yang tercermin dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja Eselon II. 

3. Periode pelaksanaan pengelolaan risiko adalah tahunan.
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4. Penetapan kategori risiko dilakukan agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi

dapat dilakukan secara komprehensif.

5. Kriteria untuk Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko yang digunakan adalah

sebagaimana tabel berikut:

a. Tingkat frekuensi/kemungkinan terjadinya risiko 

SEBUTAN NILAI
ASPEK KEMUNGKINAN

Kuantitas
(Probabilitas) Kuantitatif (Frekuensi) Kualitatif 

Hampir Tidak
Terjadi 1 hingga 10% 1 – 5 kejadian/ tahun Hampir tidak

mungkin terjadi

Jarang Terjadi 2 11% - 20% 6 – 10 kejadian/ tahun Kemungkinan kecil
terjadi

Kadang Terjadi 3 21% – 40% 11 – 20 kejadian/ tahun Dapat terjadi, dapat
juga tidak (50:50)

Sering Terjadi 4 41% - 60% 21 – 50 kejadian/ tahun Besar kemungkinan
terjadi

Hampir Pasti
Terjadi 5 >60% >50 kejadian/ tahun Hampir pasti terjadi

b. Tingkat dampak risiko 

SEBUTAN NILAI

ASPEK DAMPAK

Reputasi 
(C.1)

Pidana 
(C.2)

Keselamatan
dan Keamanan

(C.3)
Keuangan

(C.4)

Kinerja
Organisasi

(C.5)
Tidak
Signifikan

1 Opini BPK:
WTP

- - - Nilai SAKIP: A
atau AA

Capaian
kinerja > 90%

Serapan
anggaran >
90%
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Minor 2 Opini BPK:
WTP dengan
catatan

Pelaksana/
yang
setara di
MK terkena
hukum
pidana
berkenaan
dengan
tanggung
jawab
jabatannya

Ancaman
keselamatan
yang berdampak
pada rawat jalan
bagi Pejabat
Tinggi Utama
dan Hakim MK

Kerusakan
bangunan dan
asset yang tidak
menggangu
operasional
(bangunan dan
aset rusak
namun
seluruhnya
masih tetap
dapat berfungsi)

Pemotongan
anggaran
10% -
29%% 

Nilai SAKIP: B
atau BB

Capaian
kinerja 61% -
90%

Serapan
anggaran 61%
- 90%

Moderat 3 Opini BPK:
WDP

MK Kurang
dipercaya
oleh pihak
yang
berkepenting
an

Pejabat
Pengawas
s/d Pejabat
Tinggi
Madya/
yang
setara di
MK terkena
hukum
pidana
berkenaan
dengan
tanggung
jawab
jabatannya

Ancaman
keselamatan
yang berdampak
pada rawat inap
Pejabat Tinggi
Utama dan
Hakim MK

Kerusakan
bangunan dan
asset yang
cukup parah
(bangunan
rusak dan
sebagian besar
aset tetap dapat
berfungsi)

Pemotongan
anggaran
30% -
49%% 

Nilai SAKIP:
CC

Capaian
kinerja 41% -
60%

Serapan
aggaran 41% -
60%

Signifikan 4 Opini BPK:
Disclaimer

MK tidak
dipercaya
oleh pihak
yang
berkepenting
an

Penanganan
dan putusan
perkara oleh
MK
mendapat
reaksi negatif
dari pihak
berkepenting
an

Pejabat
Tinggi
Utama/
yang
setara di
MK terkena
hukum
pidana
berkenaan
dengan
tanggung
jawab
jabatannya

Ancaman
keselamatan
yang berdampak
pada kecacatan
permanen
Pejabat Tinggi
Utama dan
Hakim MK

Kerusakan
bangunan dan
asset yang
parah
(bangunan
rusak dan
sebagian besar
aset tidak dapat
berfungsi sama
sekali)

Pemotongan
anggaran
50% - 99% 

Nilai SAKIP: C

Capaian
kinerja 21% -
40%

Serapan
anggaran 21%
- 40%
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Sangat
Signifikan

5 Opini BPK:
Tidak
Beropini

MK sangat
tidak
dipercaya
oleh pihak
yang
berkepenting
an

MK tidak
dapat
menjalankan
fungsi
menangani
dan
memutus
perkara

Hakim MK
terkena
hukum
pidana
berkenaan
dengan
tanggung
jawab
jabatannya

Ancaman
keselamatan
yang berdampak
pada hilangnya
nyawa Pejabat
Tinggi Utama
dan Hakim MK 

Kerusakan
bangunan dan
asset yang
sangat parah
(bangunan
hancur dan aset
tidak dapat
berfungsi sama
sekali)

Pemotongan
anggaran
100%

Nilai SAKIP: D

Capaian
kinerja < 20%

Serapan
anggaran <
20%

c. Peta Risiko

Matriks Analisis Risiko

Tingkat Dampak
Tidak

Signifikan
(1)

Minor 
(2)

Moderat 
(3)

Signifikan
(4)

Sangat
Signifikan

(5)

Tingkat
Kemungkinan

Hampir
Pasti

Terjadi (5)
5

Sedang
10

Tinggi
15

Tinggi

20
Sangat
Tinggi

25
Sangat
Tinggi

Sering
Terjadi (4)

4
Sedang

8
Sedang

12
Tinggi

16
Tinggi

20
Sangat
Tinggi

Kadang
Terjadi (3) 3

Sedang
6

Sedang
9

Tinggi
12

Tinggi

15
Sangat
Tinggi

Jarang
Terjadi (2)

2
Rendah

4
Sedang

6
Sedang

8
Tinggi

10
Sangat
Tinggi

Hampir
Tidak

Terjadi (1)
1

Rendah
2

Rendah
3

Sedang
4

Tinggi

5
Sangat
Tinggi
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Keterangan:

 Risiko yang berada di level sangat tinggi menjadi perhatian penuh Eselon II

dalam pengelolaannya;

 Risiko yang berada di level tinggi menjadi perhatian Eselon III dalam

pengelolaannya;

 Risiko yang berada di level sedang menjadi tanggung jawab Eselon IV dalam

pengelolaannya;

 Risiko yang berada di bawah garis toleransi risiko level rendah tidak akan

dikelola karena tidak memiliki dampak yang signifikan. 
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BAB VI

PENILAIAN RISIKO

A. Identifikasi Risiko

Tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi kejadian-kejadian yang dapat mengancam

pencapaian tujuan/sasaran. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting, karena

jika terdapat risiko yang tidak teridentifikasi pada tahap ini, maka risiko tersebut tidak

akan dianalisis lebih lanjut dan dengan demikian dimungkinkan tidak akan dilakukan

penanganannya. 

Identifikasi dilakukan secara eksploratif dengan menggunakan proses sistematis yang

terstruktur, baik risiko yang berada dalam kendali organisasi (controllable) maupun

risiko yang di luar kendali organisasi (uncontrollable), dengan mengutamakan risiko

yang berada dalam kendali organisasi (controllable).

Langkah-langkah Identifikasi Risiko sebagai berikut:

1. Unit Pemilik Risiko (dapat secara bersama-sama dengan difasilitasi dan

dikoordinasi oleh Sekretariat Komite Manajemen Risiko dan Risk Officer)

mengeksplorasi berbagai kemungkinan jawaban atas pertanyaan “kejadian apa

yang mungkin akan terjadi atau mungkin akan berulang terjadi, dan jika terjadi

maka akan berdampak negatif pada pencapaian tujuan/ sasaran.”

Kejadian yang mungkin akan terjadi/berulang terjadi yang mengancam pencapaian

tujuan/ sasaran tersebut diidentifikasi sebanyak mungkin dan dibuat untuk setiap

IKU. 

Identifikasi Rsiko dilakukan dengan memperhatikan proses bisnis atau

kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran (target IKU). 

Identifikasi Risiko dapat dilakukan dengan memperhatikan proses bisnis yang

selama ini mengandung permasalahan, prosedur yang mengandung kerumitan,

prosedur yang mengalami perubahan, dan data historis atas kejadian negatif yang

pernah terjadi (misal temuan auditor dan laporan kinerja).
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Yang harus dihindari dalam Identifikasi Risiko adalah merumuskan risiko dengan

suatu kalimat yang hanya kebalikan dari sasaran (negasi) atau kalimat yang

mengandung makna sama dengan sasaran tidak tercapai.   

2. Unit Pemilik Risiko (dapat secara bersama-sama dengan difasilitasi dan

dikoordinasi oleh Sekretariat Komite Manajemen Risiko dan Risk Officer)

mengidentifikasi penyebab dan dampak negatif risiko terhadap pencapaian tujuan/

sasaran untuk setiap kejadian/risiko. 

Penyebab risiko yang diidentifikasi sebisa mungkin merupakan penyebab utama.

Penyebab dapat bersumber dari internal organisasi seperti kurang memadainya

man, money, material, method, machinery atau eksternal organisasi seperti kondisi

perekonomian, politik, sosial, teknologi, peraturan perundang-undangan. 

Yang harus dihindari dalam mengidentifikasi penyebab risiko adalah merumuskan

penyebab risiko yang tidak bersifat “current and real”.  Pada dasarnya, penyebab

risiko adalah suatu kelemahan dalam proses bisnis organisasi atau faktor eksternal

yang merugikan yang saat ini masih berlangsung sehingga apabila penyebab

tersebut tidak diatasi dapat memicu kemungkinan terjadinya risiko. 

3. Unit Pemilik Risiko (dapat secara bersama-sama dengan difasilitasi dan

dikoordinasi oleh Sekretariat Komite Manajemen Risiko dan Risk Officer)

menuangkan kejadian-kejadian yang diidentifikasi tersebut dalam bentuk

pernyataan risiko dan menuangkannya ke dalam register risiko.

Satu pernyataan risiko dapat memiliki lebih dari satu penyebab dan lebih dari satu

dampak. Ketepatan dalam penyebutan penyebab terutama penyebab utama

sangat penting mengingat hal ini akan membantu Unit Pemilik Risiko dalam

merumuskan respon risiko pada tahap Penanganan Risiko. Ketepatan dalam

penyebutan dampak sangat penting mengingat hal ini akan membantu Unit Pemilik

Risiko dalam menentukan skor dampak pada tahap Analisis Risiko.

4. Unit Pemilik Risiko (dapat secara bersama-sama dengan difasilitasi dan

dikoordinasi oleh Sekretariat Komite Manajemen Risiko dan Risk Officer)

mengidentifikasi Penanganan Risiko yang selama ini sudah dilakukan. Identifikasi

Penanganan Risiko yang selama ini sudah dilakukan penting untuk tahap

berikutnya yaitu Analisis Risiko. Suatu risiko yang selama ini sudah dikelola
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dengan suatu penanganan tertentu akan berbeda tingkat kemungkinan dan tingkat

dampaknya jika dibandingkan dengan risiko tersebut belum pernah dikelola

dengan penanganan apapun. Identifikasi Penanganan Risiko yang selama ini

sudah dilakukan juga memberikan tuntunan kepada pemilik risiko dalam

merancang Penanganan Risiko agar tidak sekedar mengulang Penanganan Risiko

yang sudah ada.

Sumber Data untuk Identifikasi Risiko di antaranya adalah:

 Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) beserta IKU.

Renstra dan Renja merupakan sumber data awal identifikasi Risiko karena

menyediakan tujuan/sasaran berserta indikator kinerjanya. Data ini merupakan

data utama karena secara konsep Manajemen Risiko diterapkan untuk mendukung

organisasi mencapai tujuan sehingga pernyataan risiko dibuat untuk

masing-masing indikator tujuan/sasaran;

 Hasil analisis Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT).

Hasil analisis SWOT yang menunjukkan antara lain unsur kelemahan dan

ancaman dapat menuntun Unit Pemilik Risiko mengidentifikasi risiko;

 Laporan Hasil Audit/Kinerja beberapa tahun terakhir.

Laporan Hasil Audit/Kinerja beberapa tahun terakhir dapat menyediakan data

permasalahan/hambatan organisasi sehingga perlu dijadikan sumber data untuk

Identifikasi Risiko;

 Laporan Pengaduan Masyarakat;

 Media Massa;

 Standar Operasional Prosedur (SOP);

SOP menyediakan langkah-langkah beserta standar mutu baku dalam

menghasilkan suatu keluaran. Risiko dapat terjadi pada satu atau beberapa

langkah yang tercantum dalam SOP. Selain itu, kelemahan atau tidak tersedianya

suatu SOP dapat menjadi penyebab suatu risiko.

Metode yang dapat digunakan dalam tahapan ini di antaranya adalah:

 Analisis bisnis proses organisasi; 
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 Analisis Data Historis (temuan audit, kinerja kurang tercapai dan sebagainya); 

 Wawancara;

 Benchmarking;

 Kuesioner; 

 Workshop; 

 Brainstorming; dan

 Focus Group Discussion (FGD).

B. Analisis Risiko

Analisis Risiko adalah aktivitas menentukan tingkat kemungkinan/frekuensi suatu risiko

dan tingkat dampak suatu risiko dengan memperhatikan penanganan risiko yang

sudah dilakukan, dan diakhiri dengan menentukan tingkat risiko. 

Analisis risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Unit Pemilik Risiko (dapat secara bersama-sama dengan difasilitasi dan

dikoordinasi oleh Sekretariat Komite Manajemen Risiko dan Risk Officer)

memberikan skor kemungkinan/frekuensi dan skor dampak untuk setiap Risiko

yang telah teridentifikasi. Pemberian skor dilakukan dengan mengacu kriteria

kemungkinan/ frekuensi dan kriteria dampak yang sudah ditentukan pada tahap

penentuan konteks dengan memperhatikan penanganan risiko yang selama ini

sudah dilakukan.

2. Unit Pemilik Risiko (dapat secara bersama-sama dengan difasilitasi dan

dikoordinasi oleh Sekretariat Komite Manajemen Risiko dan Risk Officer)

menghitung tingkat risiko untuk masing-masing risiko dengan cara mengalikan skor

tingkat kemungkinan/frekuensi dengan skor tingkat dampak untuk setiap risiko.

Data yang digunakan dalam tahap ini adalah Tabel Kriteria Kemungkinan/Frekuensi,

Tabel Kriteria Dampak, dan Tabel Kriteria Tingkat Risiko sebagaimana dijelaskan

dalam Bab V.
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C. Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko adalah kegiatan membandingkan hasil Analisis Risiko dengan kriteria

risiko yang sudah ditetapkan sebelumnya.  Evaluasi Risiko menghasilkan daftar risiko

yang diranking berdasarkan tingkat risiko (hasil perkalian tingkat

kemungkinan/frekuensi dengan tingkat dampak). Tahap ini dimaksudkan untuk

menyediakan daftar skala prioritas risiko dari yang paling memerlukan penanganan

sampai dengan yang paling tidak memerlukan penanganan sehubungan dengan

keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk menangani risiko.  

Skala prioritas risiko tercermin dalam tingkat risiko yang terbagi ke dalam risiko tinggi,

risiko sedang, dan risiko rendah.

Data yang digunakan dalam tahap ini adalah Tabel Kriteria Tingkat Risiko

sebagaimana dijelaskan dalam Bab V.

Output dari tahapan Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, dan Evaluasi Risiko adalah

register risiko per Unit Pemilik Risiko.  Seluruh register risiko per Unit Pemilik Risiko

pada Eselon II yang sama dapat direkapitulasi menjadi register risiko per Unit Eselon I.

Seluruh register risiko per Unit Eselon I dapat direkapitulasi menjadi register risiko

lembaga. 

Risiko disajikan dalam register risiko secara berurut dimulai dari tingkat risiko yang

paling tinggi sampai dengan yang paling rendah.  Apabila terdapat risiko yang tingkat

risikonya sama dengan risiko lain, maka yang didahulukan adalah risiko dengan tingkat

dampak yang lebih besar.
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BAB VII

PENANGANAN RISIKO

Risiko ditangani dengan menggunakan 1 (satu) atau lebih opsi aktivitas Penanganan

Risiko. Perumusan rencana Penanganan Risiko dilakukan dengan tahapan sebagai

berikut:

1. Unit Pemilik Risiko (dapat secara bersama-sama dengan difasilitasi dan dikoordinasi

oleh Sekretariat Komite Manajemen Risiko dan Risk Officer) merancang

Penanganan/Respon Risiko dengan mengembangkan berbagai opsi

Penanganan/Respon Risiko. Penanganan/ Respon Risiko dapat berupa

menghindari risiko (tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan risiko), membagi

risiko (misal dengan kontrak kerja sama), mengurangi kemungkinan terjadinya risiko

(misal perbaikan SOP), dan mengurangi dampak risiko (misal klarifikasi di media

masa atas dampak reputasi yang sudah terjadi). 

Penanganan/Respon Risiko memperhatikan penanganan risiko yang selama ini

sudah dilakukan (tidak sekedar mengulang) dan sebisa mungkin menghilangkan

penyebab utama risiko.

2. Unit Pemilik Risiko (dapat secara bersama-sama dengan difasilitasi dan dikoordinasi

oleh Sekretariat Komite Manajemen Risiko dan Risk Officer) memilih Penanganan

Risiko yang terbaik yang diyakini mampu menghilangkan/mengurangi penyebab

utama terjadinya risiko dan menggunakan pertimbangan biaya dibanding manfaat

yang akan diperoleh. Penanganan/Respon Risiko dapat lebih dari satu untuk setiap

risiko. Alokasi sumber daya untuk respon risiko diprioritaskan sesuai dengan tingkat

risiko dimulai dari risiko tinggi, kemudian risiko sedang dan risiko rendah.

Yang harus dihindari dalam merancang penanganan risiko adalah mencantumkan

penanganan risiko dengan rumusan yang tidak konkret atau bersifat normatif.

3. Unit Pemilik Risiko (dapat secara bersama-sama dengan difasilitasi dan dikoordinasi

oleh Sekretariat Komite Manajemen Risiko dan Risk Officer) menentukan pihak

yang bertanggung jawab (PIC) melakukan Penanganan/Respon Risiko, jadwal
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waktu penanganan, indikator kinerja keberhasilan penanganan/ respon risiko, dan

anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan risiko (jika ada).

4. Unit Pemilik Risiko (dapat secara bersama-sama dengan difasilitasi dan dikoordinasi

oleh Sekretariat Komite Manajemen Risiko dan Risk Officer) mengusulkan anggaran

biaya penanganan risiko sesuai dengan ketentuan (jika ada).

Output perumusan rencana Penanganan Risiko adalah rencana Penanganan Risiko

per Unit Pemilik Risiko. Rencana Penanganan Risiko seluruh Unit Pemilik Risiko dalam

Unit Eselon II yang sama dapat direkapitulasi menjadi rencana Penanganan Risiko Unit

Eselon I. Seluruh rencana Penanganan Risiko Unit Eselon I dapat direkapitulasi

menjadi Rencana Penanganan Risiko Lembaga.
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BAB VIII

MONITORING DAN REVIU

Monitoring dan Reviu adalah kegiatan memantau dan menelaah kinerja sistem

Manajemen Risiko dan perubahan-perubahan yang mungkin mempengaruhinya.

Ruang lingkup monitoring dan reviu adalah perkembangan dan hambatan

pelaksananaan penanganan risiko, relevansi risiko, relevansi penyebab, relevansi

dampak, relevansi tingkat kemungkinan/frekuensi, relevansi tingkat dampak, dan

relevansi penanganan risiko. Monitoring dan reviu dilakukan secara berkala dan

sepanjang waktu penerapan manajemen risiko (on going process). 

Monitoring dan reviu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemilik Risiko memonitor perkembangan dan hambatan Penanganan Risiko

yang dilakukan oleh PIC di bawahnya dengan mengacu pada rencana

Penanganan Risiko. 

2. Inspektorat memonitor/mengevaluasi/mengaudit pelaksanaan Penanganan

Risiko yang dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko dengan mengacu pada Rencana

Penanganan Risiko dan mereviu relevansi risiko, relevansi penyebab risiko,

relevansi skala prioritas risiko, dan relevansi Penanganan Risiko. 

Inspektorat melaksanakan audit internal berbasis risiko.

3. Komite Manajemen Risiko mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen

Risiko terutama pada level kebijakan. 
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BAB IX

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan dan pelaporan adalah kegiatan mendokumentasikan dan melaporkan

proses Manajemen Risiko dan hasil Manajemen Risiko dengan menggunakan

mekanisme yang tepat.

Kebijakan terhadap pembuatan, penyimpanan dan pengelolaan dokumen harus

menjadi bahan perhatian termasuk juga terkait dengan kegunaan dokumen, sensitivitas

informasi dan konteks eksternal dan konteks internal.

Pelaporan merupakan bagian turunan dari pengelolaan organisasi dan dapat

meningkatkan kualitas dialog dengan pemangku kepentingan dan bagian pengawasan

dalam penetapan tanggungjawab.

Pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Ketua Komite Manajemen Risiko, Pemilik Risiko dan Pengawas Kepatuhan

Manajemen Risiko menandatangani Pernyataan Komitmen Manajemen Risiko.

Format Pernyataan Komitmen Manajemen Risiko dapat dilhat pada Lampiran 1.

2. Unit Pemilik Risiko (dapat secara bersama-sama dengan difasilitasi dan

dikoordinasi oleh Sekretariat Komite Manajemen Risiko dan Risk Officer)

melakukan Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko. Hasil

Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko menjadi bahan

penyusunan Laporan Identifikasi Risiko, Laporan Analisis Risiko, dan Laporan

Evaluasi Risiko. Format Laporan Identifikasi Risiko, Laporan Analisis Risiko dan

Laporan Evaluasi Risiko dapat dilihat pada Lampiran 2 dan Lampiran 3.

3. Unit Pemilik Risiko memonitor perkembangan dan hambatan penanganan risiko.

Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan penyusunan Laporan Pelaksanaan

Penanganan Risiko. Format Laporan Penanganan Risiko dapat dilhat pada

Lampiran 4.

4. Inspektorat memonitor/mengevaluasi/mengaudit pelaksanaan penanganan risiko

yang dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko. Selanjutnya hasil

monitoring/evaluasi/audit menjadi bahan penyusunan Laporan Monitoring
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Pelaksanaan Penanganan Risiko dengan cara disajikan sebagai bagian dari

Laporan Monitoring Pelaksanaan Penanganan Risiko. Format Laporan Monitoring

Pelaksanaan Penanganan Risiko dapat dilihat pada Lampiran 5.
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BAB X

PENUTUP

Pedoman manajemen risiko dibuat dalam rangka memberikan pemahaman dan

penjelasan yang utuh terhadap seluruh proses penerapan Manajemen Risiko yang

dilaksanakan melalui 3 (tiga) unsur utama yaitu: Komite Manajemen Risiko, Pemilik

Risiko, dan Pengawas Kepatuhan Manajemen Risiko dengan berprinsip pada

efektivitas, efisiensi, profesionalisme, sinergi, keterpaduan, transparansi, keterukuran,

keserasian, dan keseimbangan.

Pedoman ini ditujukan bagi seluruh unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan Manajemen

Risiko sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan standar prosedur Manajemen Risiko yang telah

ditentukan. 

Pedoman ini pada akhirnya diharapkan mendukung terwujudnya optimalisasi

pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sesuai

dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Sebagaimana sifat dasar risiko yang dinamis, Pedoman Manajemen Risiko juga

bersifat dinamis sehingga perlu penyesuaian secara berkelanjutan sesuai dengan

kebutuhan organisasi.

Jakarta, 23 Desember 2019

Sekretaris Jenderal,

M. Guntur Hamzah
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Lampiran 1

PERNYATAAN KOMITMEN MANAJEMEN RISIKO

Kami, segenap Pimpinan dan seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi 

menetapkan Komitmen Manajemen Risiko yang merupakan komitmen 

kami sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam penerapan 

Manajemen Risiko.

Kami berkomitmen bahwa:

1) Penerapan Manajemen Risiko pada pelaksanaan bisnis organisasi 

adalah keharusan untuk mencapai tujuan Mahkamah Konstitusi.

2) Manajemen Risiko harus diterapkan secara terintegrasi pada 

tingkat organisasi dan tidak diterapkan secara terkotak-kotak, 

untuk mendapatkan efek portofolio, sehingga akan menghasilkan 

efisiensi biaya dan efektivitas pencapaian tujuan.

3) Manajemen Risiko harus diterapkan secara sinergi dengan 

sistem manajemen lainnya sebagai sistem peringatan dini (early 

warning system) terhadap terjadinya kegagalan pencapaian tujuan 

organisasi. 

4) Risiko merupakan pertimbangan penting pada setiap perencanaan 

bisnis dan pada setiap pengambilan keputusan manajemen.

5) Seluruh elemen organisasi harus memiliki kesadaran dan 

kepedulian terhadap Risiko dalam setiap aktivitas bisnis yang 



LAMPIRAN

Pedoman Teknis Penerapan Manajemen Risiko34

dilaksanakan sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-

masing.

6) Seluruh Risiko yang mungkin timbul pada pelaksanaan proses 

bisnis organisasi baik pada level korporat maupun level unit 

bisnis harus diidentifikasi, diukur, direspon, dikomunikasikan, dan 

dimonitor secara berkesinambungan.

7) Agar berjalan dengan baik, Pimpinan akan menyediakan dan 

mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan 

Manajemen Risiko, termasuk untuk peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia dalam bidang Manajemen Risiko.

8) Pimpinan akan memantau efektifitas penerapan Manajemen Risiko 

sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

Jakarta, ....................................

Sekretaris Jenderal

(      …      )

Inspektur

(      …       )

Biro/Pusat

(      …       )

Biro/Pusat

(      …       )

Dst
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Lampiran 2

Identifikasi Risiko

Unit Pemilik Risiko :

Periode :

No. Sasaran 
Kegiatan Proses Kejadian 

Risiko
Kategori 
Risiko

Sumber Risiko
Dampak

I/ E*) Penyebab

        

        

        

        

*) Pilih salah satu:
I = Internal
E = Eksternal

Jakarta, ….............…………

Pemilik Risiko

(............................)
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Lampiran 3

Analisis dan Evaluasi Risiko

Unit Pemilik Risiko :

Periode :

No. Sasaran 
Kegiatan Proses Kejadian 

Risiko
Pengendalian 

Terkini Efektif?
Kemungkinan Dampak

Kriteria 
Risiko

Tingkat 
Risiko

Kode Angka Kode Angka

            

            

            

            

KEMUNGKINAN DAMPAK
Sangat Jarang = 1 Bisa Diabaikan = 1
Jarang = 2 Minor = 2
Terkadang = 3 Serius = 3
Sedang = 4 Sangat Serius = 4
Sering = 5 Kritis = 5

Jakarta, …….............………
Pemilik Risiko

(     …………..      )
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Lampiran 4

Penanganan Risiko

Unit Pemilik Risiko :

Periode :

No.

Sasa-
ran 

Kegia-
tan

Proses
Kejadi-

an 
Risiko

Pilihan 
**)

Renca-
na 

Tinda-
kan

Target Angka 
Risiko Residu

Kriteria 
Risiko

Tingkat 
Risiko

Target 
Waktu 

pencapai-
an

PIC
Periode 
Peman-
tauanKemung-

kinan
Dam-
pak

             

             

             

             

**) Pilih salah satu:
Hindari Risiko
Kurangi Frekuensi
Kurangi Dampak
Pindahkan Risiko
Terima Risiko

Jakarta, …….............………
Pemilik Risiko

(     …………..      )
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Lampiran 5

Monitoring dan Reviu

Unit Pemilik Risiko :
Periode :

No.

Sasa-
ran 

Kegia-
tan

Proses
Keja-
dian 

Risiko

Monitoring Reviu

Realisasi 
Tingkat 
Risiko 
Residu

Pencapa-
ian atas 
Rencana 
Tindakan

Status

Faktor 
Pen-

dorong/ 
Peng-

hambat

Penye-
suaian yang 
diperukan

Status:
selesai / tercapai / terlampaui
dalam proses / belum tercapai
lewat waktu / tidak tercapai

Jakarta, …...............…………

 Inspektur Sekretaris Jenderal

 (............................) (............................)



PEDOMAN TEKNIS
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI



NOTA  DINAS

Nomor:  998/2900/PW.01/03/2022

Kepada Yth : Kepala Biro / Pusat /Panitera Muda 
di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK 

Dari : Inspektur
Perihal : Penyesuaian Profil Risiko Unit Kerja Tahun 2022
Tanggal : 08 Maret 2022   

Dengan hormat, dalam rangka upaya pembangunan Zona Integritas di
lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, khususnya
penguatan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) melalui monitoring dan
evaluasi pelaksanaan manajeman risiko pada unit kerja, dengan ini kami mohon agar
pemilik risiko unit kerja (pimpinan unit kerja) dapat melakukan penyesuaian profil
risiko sesuai dengan Target Kinerja pemilik risiko/pimpinan unit Tahun 2022,
menyiapkan peta risiko,  dan monitoring risiko pada unit kerja masing-masing. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dokumen hasil penyesuaian profil risiko
Tahun 2022, peta risko dan daftar monitoring risiko unit kerja  yang telah selesai dan di
tanda tangani pemilik risiko agar dikirimkan ke Inspektorat selambat – lambatnya
tanggal 21 Maret 2022. 

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan
terima kasih.  

Inspektur, 
Budi Achmad Djohari 

Tembusan Yth: 
1. Sekretaris Jenderal;
2. Panitera.
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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS
Nomor  1147/2200/KP.02.00/03/2022

Kepada Yth. : Bapak Inspektur
Dari : Kepala Biro SDM dan Organisasi
Perihal : Penyampaian Profil Risiko Biro SDMO Tahun 2022
Tanggal : 21 Maret 2022
Area RB : Penguatan Pengawasan (Unit)

Menindaklanjuti Nota Dinas Nomor 998/2900/PW.01/03/2022 tanggal 08 Maret 2022
perihal Penyesuaian Profil Risiko Unit Kerja Tahun 2022, dengan hormat kami sampaikan
penyesuaian Profil Risiko dengan Target Kinerja Biro SDMO Tahun 2022. Demikian kami
sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro SDM dan Organisasi
Teguh Wahyudi
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Nota DINAS
Nomor  1170/2200/KP.05/12/2021

KepadaYth. : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 
Dari : Kepala Biro SDM dan Organisasi
Perihal : Konsep Perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal MK tentang Kode Etik dan 

  Perilaku Pegawai  

Tanggal : 01 Desember 2021
_______________________________________________________________________________

Dengan hormat, sehubungan dengan Rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) terkait Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor

004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi, dengan

ini kami sampaikan hasil konsep Perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal sesuai dengan hasil

rapat Pembahasan Perubahan Persekjen tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai MK (konsep

Persekjen terlampir). 

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

Kepala Biro SDM dan Organisasi, 
Teguh Wahyudi
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PERATURAN 

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR  40 TAHUN 2021

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH

KONSTITUSI NOMOR 004/PER/SET.MK/2007 TENTANG KODE ETIK DAN

PERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan integritas dan kepribadian Pegawai

Mahkamah Konstitusi, agar berperilaku baik, bersih, disiplin, serta

tidak tercela dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur aparatur

sipil negara dan abdi masyarakat, perlu disusun kode etik dan

perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;

b. Bahwa Persekjen Nomor 004/PER/SET.MK/2007 belum mengatur

beberapa aspek terkait kode etik dan perilaku Pegawai dan guna

memenuhi kebutuhan hukum pegawai di lingkungan Kepaniteraan

dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal

Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris

Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007

tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai 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

www.mkri.id
www.mkri.id


Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6554);

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

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan 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);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pembinaan

Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disipilin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 202);
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8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor

004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai

Mahkamah Konstitusi;

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 3 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor

13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

11. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47

Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur

Sipil Negara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 004/PER/SET.MK/2007

TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI

MAHKAMAH KONSTITUSI.

Pasal l

Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran
peraturan ini. 

Pasal 2

Tata cara penegakan Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
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Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di  Jakarta,
Pada tanggal 02 Desember 2021          
SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH
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LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR  40 TAHUN 2021

TANGGAL 02 Desember 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 004/PER/SET.MK/2007 

TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI 

MAHKAMAH KONSTITUSI

PEMBUKAAN

Bahwa merupakan tugas mulia dan keniscayaan bagi para Pegawai Mahkamah Konstitusi

untuk melayani dan mendukung upaya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara

pelaku kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta

meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pelayanan dan dukungan para Pegawai dilakukan secara maksimal. Para Pegawai

senantiasa memelihara, menjaga, dan meningkatkan dedikasi, kualitas, dan profesional dalam

bekerja, serta berperilaku baik, bersih, disiplin, tidak tercela, dan sadar akan tanggung jawab.

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dirumuskan Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman yang berisi nilai dan norma untuk

memandu dan menilai perilaku Pegawai secara terukur dan terus menerus.

Bahwa atas dasar pemikiran tersebut, dengan merujuk kepada peraturan

perundang-undangan serta nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat pada

umumnya, perlu menyempurnakan rumusan Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah

Konstitusi yang terdiri dari delapan nilai yaitu Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, Integritas, Kerahasiaan, Kejujuran, Kesetiaan Tugas, Pelayanan, Kesetaraan dan

Kesederhanaan beserta norma-norma penerapannya.

Bahwa prinsip yang termuat dalam Kode Etik dan Perilaku Pegawai ini dimaksudkan

untuk melengkapi dan bukan untuk mengurangi ketentuan hukum dan perilaku yang telah ada dan

mengikat Pegawai Mahkamah Konstitusi. 
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NILAI PERTAMA

KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan upaya peningkatan kualitas

keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan ibadah sesuai

dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 

Butir penerapan:

1. Dalam kehidupan sehari-hari berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada

dalam pengawasan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, tekun

melaksanakan ajaran agama, mengawali setiap tindakan selalu didasari niat ibadah sehingga

apa yang dilakukan harus selalu lebih baik dari yang kemarin. 

2. Dalam menjalankan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa

ditumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agama

yang berbeda-beda, sehingga selalu dibina kerukunan hidup beragama serta tidak

memaksakan suatu agama kepada orang lain. 

3. Dalam kondisi apapun dikembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial yang

berlaku, serta meningkatkan etos kerja, disiplin, produktivitas, dan rasa kesetiakawanan

sosial.

NILAI KEDUA

INTEGRITAS

Merupakan sikap batin dan tindakan atau perbuatan yang mencerminkan keutuhan dan

keseimbangan kepribadian setiap pegawai, baik sebagai pribadi dan sebagai aparatur sipil negara

dalam menjalankan tugasnya. 
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Butir penerapan:

1. Dalam menjalankan tugasnya, Pegawai harus jujur, konsisten, dan tidak boleh menggunakan

kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik materiil

maupun nonmateriil bagi diri sendiri, keluarga maupun orang lain.

2. Pegawai dilarang dengan sengaja memerintahkan atau mengizinkan sesama pegawai, baik

secara horizontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk atau

kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun

sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau yang akan dilakukan atau tidak dilakukan

oleh pegawai berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya, baik atasan maupun pegawai yang

bersangkutan.

3. Dengan tetap terikat pada prinsip keterbukaan (transparansi), pegawai tidak boleh menerima

hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun, termasuk kenang-kenangan dalam suatu acara

yang ditujukan secara langsung kepada pegawai yang bersangkutan, kecuali yang

diperbolehkan sebagai berikut:

a. Menerima plakat, piagam, piala untuk dipajang;

b. Pemberian dari luar negeri dapat untuk di-display, tidak dapat diterima oleh pejabatnya;

c. Seminar kit yang diberikan berlaku umum, kecuali ada bernilai setara uang;

d. Buku-buku untuk menambah pengetahuan;

e. Kelahiran, aqikah, pernikahan, tasyakuran berupa makanan dan setara uang sebesar

maksimal Rp 500.000,- per orang;

f. Musibah atau bencana  yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau

anak penerima gratifikasi paling banyak Rp 1.000.000 per pemberian per orang;

g. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan

ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang sebesar

maksimal Rp 300.000,- per pemberi, dengan total pemberian Rp 1.000.000,- dalam

setahun;
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Semua hal yang diberikan melebihi dari ketentuan di peraturan ini, diserahkan kepada panti

asuhan, panti jompo, panti sosial.

4. Pegawai tidak boleh menerima segala bentuk pembayaran.

5. Pegawai dilarang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang

memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam penanganan perkara di

Mahkamah Konstitusi, kecuali dalam hal pelaksanaan tugas dinas dengan tetap menjaga

integritas dan independensi lembaga Mahkamah Konstitusi.

NILAI KETIGA

KERAHASIAAN 

Merupakan sikap dan perilaku pegawai dalam menjaga dan menyimpan informasi yang belum

diperuntukkan menjadi informasi publik baik lisan maupun tulisan yang terkait dengan rahasia

negara atau rahasia jabatan terhadap pihak yang tidak berwenang. 

Butir penerapan:

1. Pegawai dilarang memberikan dan/atau memanfaatkan informasi yang bersifat rahasia, baik

di bidang administrasi umum maupun administrasi justisial. 

2. Pegawai dilarang mengemukakan informasi yang berhubungan dengan kegiatan para Hakim

Konstitusi kepada pihak lain berkaitan dengan kasus yang masih dalam pemeriksaan,

termasuk catatan Hakim, draft putusan, hasil penelitian, diskusi internal, memo internal, legal

opinion, catatan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, dan makalah-makalah yang berkait. 

3. Pegawai dilarang memberikan komentar atas perkara yang akan, sedang atau telah diperiksa

dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi kepada pihak lain secara terbuka kecuali dalam
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forum ilmiah atau jurnal/artikel ilmiah atas nama dan tanggung jawab pribadi yang

dinyatakan secara jelas.

4. Pegawai boleh menulis, memberi kuliah, mengajar, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan

ilmiah di bidang hukum maupun bidang lainnya dengan tetap mengutamakan pelaksanaan

tugas dinas dan terikat pada aturan-aturan tentang tugas-tugasnya di bidang peradilan serta

dengan tetap mempertahankan prinsip integritas dan independensi Mahkamah Konstitusi.

NILAI KEEMPAT

KEJUJURAN 

Merupakan sikap dan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas selalu dilandasi oleh satunya

kata dan perbuatan.

Butir penerapan:

1. Pegawai dilarang:

a. Menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor baik langsung maupun tidak

langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerjasama

dengan Mahkamah Konstitusi.

b. Menerima imbalan dan tip dalam bentuk apapun atas jasanya membantu pihak yang

melakukan transaksi (rekanan) atau pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.

c. Secara sadar mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja

di Mahkamah Konstitusi.

d. Memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau

pelayanan dalam kondisi apa pun yang dapat diketahui atau patut diduga bahwa

kepentingan pemberi adalah untuk memengaruhi Pegawai dalam menjalankan tugasnya.
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2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku bagi Pegawai dalam hal: 

a. Menerima penghargaan atau anugerah dari publik atas jasa-jasanya.

b. Menerima pinjaman secara komersial berdasarkan penalaran yang wajar yang diberikan

sebagai bagian dari transaksi rutin dengan pemberi pinjaman.

NILAI KELIMA

KESETIAAN PADA TUGAS

Merupakan sikap dan perilaku pegawai dalam menjalankan tugasnya selalu mengutamakan

kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri serta menghindarkan dari

segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri

atau pihak lain. 

Butir penerapan:

1. Pegawai harus mengutamakan tugas pokok dan fungsinya di Mahkamah Konstitusi. 

2. Pegawai diperbolehkan melaksanakan pekerjaan pada hari dan jam kerja sepanjang

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang melakukan praktik hukum di

pengadilan atau yang memiliki keterkaitan dengan Mahkamah Konstitusi.

b. Tidak menganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pegawai.

c. Bukan merupakan praktik hukum, kecuali sebagai pengajar, dosen atau narasumber di

sekolah-sekolah hukum, pengamat atau mengikuti pendidikan.

d. Tidak memberikan informasi rahasia Mahkamah Konstitusi kepada pihak lain.

e. Ditugaskan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi dengan surat tugas.

3. Pegawai harus menolak pekerjaan di luar jam kerja bila terjadi konflik kepentingan atau

diduga ada gejala akan terjadi konflik kepentingan atau pekerjaan dengan para pihak yang
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berperkara yang memberi akibat bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai Pegawai

Mahkamah Konstitusi, kecuali dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan independensi

Mahkamah Konstitusi.

4. Pegawai harus mendedikasikan diri untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian,

serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang

diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Pegawai dapat melakukan kegiatan lain sepanjang tidak mengurangi martabat peradilan atau

mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

NILAI KEENAM

PELAYANAN

Merupakan sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya

kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing. 

Butir penerapan:

1. Pegawai melakukan tugas secara patut, tekun dan fokus kepada pekerjaan.

2. Pegawai menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik dengan sikap

keramahtamahan dan kesopanan.

3. Pegawai tidak dibenarkan mengubah, memalsukan, menghancurkan atau merusak setiap

dokumen yang berada dalam pengawasannya, kecuali sudah diizinkan atau diperkenankan

untuk dimusnahkan.

4. Pegawai tidak dibenarkan merekomendasikan pengacara tertentu kepada pihak yang akan

berperkara dan/atau kepada pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi.
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5. Pegawai berkewajiban untuk memelihara setiap Barang Milik Negara (BMN) Mahkamah

Konstitusi.

6. Dalam menjalankan tugas pelayanan, Pegawai harus bersikap netral tidak memandang Suku,

Agama, dan Ras, serta tidak bersikap diskriminatif.

NILAI KETUJUH

KESETARAAN

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (equal treatment)

terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan

satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi

fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa

(diskriminasi). Prinsip kesetaraan ini secara hakiki melekat dalam sikap setiap Pegawai untuk

senantiasa memperlakukan semua pihak secara sama dalam melaksanakan tugasnya.

Butir penerapan:

1. Pegawai harus menyadari, memahami kemajemukan dalam masyarakat serta

perbedaan-perbedaan yang timbul berdasarkan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin,

agama, golongan, kondisi, fisik, umur, status sosial, status ekonomi, dan keyakinan politik.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, baik dengan perkataan maupun tindakan, Pegawai dilarang

berprasangka buruk terhadap seseorang atau suatu kelompok tanpa alasan yang relevan.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai tidak membeda-bedakan terhadap seseorang atau

suatu kelompok tanpa alasan yang relevan.

www.mkri.id


NILAI KEDELAPAN

KESEDERHANAAN

Merupakan sikap dan perilaku pegawai yang mencerminkan pola hidup sederhana atau tidak

berlebihan. 

Butir penerapan:

1. Pegawai dalam aktivitas sehari-hari harus bersifat ramah dan berperilaku sederhana serta

menghindarkan dari kesan yang berlebihan.

2. Pegawai harus dapat menahan diri untuk tidak menggunakan perhiasan, kosmetik, dan

berpenampilan yang berlebihan. 

3. Pegawai dituntut untuk selalu bersahaja dan menjauhkan dari sifat-sifat terlalu

membanggakan diri atau menyombongkan diri. 

4. Pegawai selalu memberikan contoh teladan dalam pergaulan di kantor, maupun di

lingkungan masyarakat.  

Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi ini, ditandatangani oleh atas nama

Pegawai Mahkamah Konstitusi pada tanggal dtitetapkan.

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH
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