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PEDOMAN MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG 

I. AKUISISI TALENTA 

A. KOTAK MANAJEMEN TALENTA (TALENT MANAGEMENT BOX) 
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ekspektasi dan potensial 
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ekspektasi dan potensial 

rendah 

3 

Kinerja dibawah 

ekspektasi dan potensial 

menengah 

6 

Kinerja dibawah 

ekspektasi dan 

potensial tinggi 

 RENDAH MENENGAH TINGGI 

POTENSIAL 

 

 

 
B. REKOMENDASI… 
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B. REKOMEDASI 

KOTAK KATEGORI REKOMENDASI 

9 Kinerja diatas 
ekpektasi dan 
potensial tinggi 

1. Dipromosikan dan dipertahankan; 
2. Masuk kelompok Rencana Suksesi 

Instansi; dan 
3. Penghargaan. 

8 Kinerja sesuai 
ekspektasi dan 
potensial tinggi 

1. Dipertahankan; 
2. Masuk kelompok Rencana Suksesi 

Instansi; dan 
3. Rotasi /Perluasan jabatan 
4. Bimbingan Kinerja. 

7 Kinerja diatas 
ekspektasi dan 
potensial menengah 

1. Dipertahankan; 
2. Masuk kelompok Rencana Suksesi 

Instansi; 

3. Rotasi/Pengayaan Jabatan; 
4. Pengembangan kompetensi; dan 
5. Tugas Belajar. 

6 Kinerja dibawah 
ekspektasi dan 
potensial tinggi 

1. Penempatan yang sesuai; 
2. Bimbingan Kinerja; dan 
3. Konseling Kinerja. 

5 Kinerja sesuai 
ekspektasi dan 
potensial menengah 

1. Penempatan yang sesuai; 
2. Bimbingan Kinerja; dan 
3. Pengembangan kompetensi. 

4 Kinerja diatas 
ekspektasi dan 
potensial rendah 

1. Rotasi; dan 
2. Pengembangan Kompetensi. 

3 Kinerja dibawah 
ekspektasi dan 
potensial 
menengah 

1. Bimbingan Kinerja; 
2. Konseling Kinerja; 
3. Pengembangan Kompetensi; dan 
4. Penempatan yang sesuai. 

2 Kinerja sesuai 
ekspektasi dan 
potensial rendah 

1. Bimbingan Kinerja; 
2. Pengembangan Kompetensi; dan 
3. Penempatan yang sesuai. 

1 Kinerja dibawah 
ekspektasi dan 
potensial rendah 

Diproses sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

C. Identifikasi…. 
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C. Identifikasi, Penilaian dan Pemetaan Talenta 

Untuk dapat menduduki suatu jabatan, dilakukan  identifikasi, 

penilaian, dan pemetaan talenta terhadap kandidat melalui 

mekanisme sebagai berikut : 

1. Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Talenta, Penerimaan 

Pendaftaran, dan Seleksi Administrasi. Pengumuman tentang 

pembukaan pendaftaran talenta pada jabatan memuat kriteria 

pendaftar dan persyaratan pendaftaran pada masing-masing 

jenjang jabatan dari jabatan target sebagai berikut : 

a. Kriteria pendaftar untuk jabatan target yang  termasuk  

ke dalam jenjang JPT Pratama adalah : 

1) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana 

atau sederajat; 

2) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan 

Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi 

Jabatan yang ditetapkan; 

3) memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas  yang 

terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara 

kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun terhitung 

sejak menduduki Jabatan pengawas; 

4) sedang atau pernah menduduki jabatan administrator  

atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling 

singkat 2 (dua) tahun; 

5) usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan 

6) sehat jasmani, rohani, dan bebas dari narkoba. 

b. Kriteria pendaftar untuk  jabatan target yang termasuk   

ke dalam jenjang Jabatan Administrator adalah : 

1) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling 

rendah sarjana atau Diploma IV;  

2) memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela; 

3) bebas temuan selama pelaksanaan tugasnya; 

4) pejabat pengawas atau pejabat fungsional ahli muda 

yang akan menduduki Jabatan administrator 

sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun menduduki 

jabatan; 

5) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit  

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 

 

 

 

 (6) memiliki… 
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6) memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan 

kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi; 

dan 

7) sehat jasmani dan rohani. 

c. Kriteria pendaftar untuk jabatan target yang  termasuk ke 

dalam jenjang Jabatan Pengawas adalah : 

1) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling 

rendah Diploma III atau yang setara; 

2) memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela; 

3) bebas temuan selama pelaksanaan tugasnya; 

4) pejabat pelaksana dan jabatan fungsional ahli pertama 

yang akan menduduki Jabatan pengawas, sekurang - 

kurangnya telah 4 (empat) tahun menduduki Jabatan; 

5) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit 

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 

6) memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan 

kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi; 

dan 

7) sehat jasmani dan rohani. 

2.  Penelusuran Rekam Jejak 

Penelusuran rekam jejak calon talenta pada jabatan yang 

lulus seleksi administrasi berkaitan dengan hukuman  

disiplin dan pelanggaran kode etik. Calon talenta dinyatakan 

tidak lulus penelusuran rekam jejak jika yang bersangkutan 

dalam 2 (dua) tahun terakhir pernah atau sedang menjalani 

hukuman disiplin kategori sedang atau berat dan/atau 

pelanggaran kode etik; 

3. Seleksi Matriks Pemetaan Talenta 

Pemetaan calon talenta yang lulus seleksi penelusuran rekam 

jejak ke matriks pemetaan talenta menggunakan 2 (dua) unsur 

nilai yaitu : 

a. Unsur Kinerja 

Unsur kinerja berupa pemeringkatan kinerja yang    

dilakukan berdasarkan penilaian Sasaran Prestasi Kerja  

Pegawai untuk 2 (dua) tahun terakhir.  

b. Unsur Potensial 

Unsur potensial terdiri dari 3 (tiga) penilaian, yaitu: 

1) Penilaian potensi dan kompetensi dengan bobot 35%  

(tiga puluh lima persen). 

 

 
Potensi… 
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Potensi yang dinilai meliputi kemampuan intelektual, 

kemampuan interpersonal, kesadaran diri, kemampuan 

berpikir kritis dan strategis, kemampuan menyelesaikan 

permasalahan, kecerdasan emosional, kemampuan 

belajar cepat dan mengembangkan diri,  serta motivasi 

dan komitmen Talenta. 

Terdapat 3 (tiga) aspek kompetensi yang dinilai dalam 

penilaian kompetensi yaitu kompetensi teknis, 

kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. 

2) Rekam jejak dengan bobot 30%. 

Terdapat 5 (lima) aspek yang dinilai dalam penilaian 

rekam jejak, yaitu: pelatihan kepemimpinan, pendidikan 

formal (tingkat pendidikan dan kesesuaian pendidikan 

dengan tugas jabatan target), pengalaman dalam 

jabatan dan kesesuaian jabatan sebelumnya dengan 

jabatan target, pendidikan dan pelatihan (diklat 

fungsional, diklat teknis dan Seminar/ 

Workshop/Magang/Kursus yang berkaitan dengan 

tugas jabatan target), sertifikasi jabatan (Kompetensi 

teknis yang dimiliki oleh Calon Talenta dengan tugas 

jabatan target). 

3) Integritas, moralitas dan prestasi kerja dengan bobot 

35%. 

Penilaian integritas, moralitas dan prestasi kerja 

meliputi penilaian kejujuran, kepatuhan terhadap  

peraturan perundang-undangan, kemampuan 

bekerjasama, pengabdian kepada masyarakat, bangsa 

dan negara, kreaktivitas, loyalitas, dan responsivitas 

kepada kebutuhan organisasi dalam kepemimpinan 

organisasi yang pernah dijabat sesuai dengan target dan 

budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 

Panjang, terdiri dari 4 (empat) aspek penilaian yaitu: 

a) Bebas Temuan dengan Bobot 30% 

Bebas temuan merupakan bebas  temuan dalam   

bentuk administratif maupun keuangan      

selama pelaksanaan tugasnya yang     

mengakibatkan kerugian negara dan termasuk     

dalam tindak pidana korupsi oleh instansi pengawas 

internal maupun ekternal yang  datanya diperoleh 

dari lnspektorat  Kota Padang Panjang; 

 
b) Pelanggaran… 
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b) Pelanggaran Kode Etik dengan bobot 30% 

Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran    

terhadap kode etik PNS Pemerintah Kota Padang 

Panjang yang dilakukan oleh calon talenta selama 

pelaksanaan tugasnya; 

c) Penghargaan/Prestasi dengan bobot 25% 

Penghargaan/prestasi kerja merupakan segala jenis 

penghargaan/prestasi yang dimiliki oleh calon 

talenta selama pelaksanaan tugasnya yang 

ditunjukkan dari sertifikat.  

d) Penilaian Perilaku Kerja Secara 360° dengan bobot  

15%  

Penilaian perilaku kerja secara 360° merupakan 

penilaian terhadap responsibilitas PNS Pemerintah 

Kota Padang Panjang terhadap kebutuhan 

masyarakat dan moralitas terhadap sikap dan 

perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika 

pemerintahan, budaya kerja dan loyalitas, yang 

dinilai melalui survei secara multirating/360° oleh 

atasan, rekan setingkat dan bawahan calon talenta. 

4) Hasil penilaian potensi dan kompetensi dapat  

digunakan selama 3 (tiga) tahun, sedangkan hasil 

penilaian rekam jejak dan pertimbangan lain dapat  

direview sesuai dengan perkembangan data 

kepegawaian, kebijakan dan kebutuhan organisasi. 

4. Menyusun rencana suksesi 

Setelah pegawai dipetakan dalam matriks talenta, maka   

langkah selanjutnya adalah menyusun rencana suksesi    

untuk pegawai bertalenta  atau  disebut  talenta. Tahap  

penyusunan  rencana  suksesi, yaitu: 

a. Menghimpun pegawai yang berada di kotak 9, 8 dan 7 

dalam matriks talenta. 

Kelompok yang dapat mengikuti tahap selanjutnya  adalah  

kelompok yang berada pada kotak 9, 8 dan 7, dengan 

ketentuan : 

1) Kelompok yang berada di kotak 9 langsung dimasukkan 

ke dalam rencana suksesi sesuai  rumpun jabatannya 

dan dilakukan uji kompetensi teknis. 

2) Kelompok yang berada di kotak 7 dan 8, sebelum  

dimasukkan ke dalam rencana suksesi harus melalui  

 proses… 
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proses pengembangan terlebih dahulu sebelum 

dilakukan uji kompetensi teknis. Rasionya   

dısesuaikan dengan kebutuhan jabatan target yang 

akan kosong. Jika dibutuhkan dalam waktu yang    

cepat (mendesak), proses pengembangan dapat  

dilakukan dengan cara penugasan khusus. 

3)  Uji Kompetensi Teknis dilakukan dengan      

mengundang narasumber sesuai dengan bidang tugas 

jabatan target. 

b. Menyusun  peringkat  talenta 

Jika jumlah calon talenta yang lulus seleksi matriks  

pemetaan talenta melebihi jumlah talenta yang  

dibutuhkan maka dilakukan memeringkat calon talenta. 

 

II. PONGEMBANGAN TALENTA 

A. Pengembangan talenta merupakan proses yang terdiri atau   

rangkaian kegiatan yang bertujuan mengembangkan talenta 

dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis 

Pemerintah Kota Padang Panjang melalui : 

1. Akselerasi karier dilaksanakan melalui sekolah kader; 

2. Pengembangan kompetensi talenta dilaksanakan melalui: 

a) ASN corporate university dengan metode klasikal dan 

nonklasikal;  

b) pembelajaran di dalam dan luar kantor; dan 

c) bentuk pengembangan kompetensi lainnya. 

3. Peningkatan kualifikasi talenta dilaksanakan melalui tugas 

belajar. 

B. Prioritas akselerasi karier, pengembangan kompetensi, dan   

peningkatan kualifikasi berdasarkan peringkat yang  dimulai 

dari urutan tertinggi pada kotak manajemen talenta. 

C. Pengembangan talenta direalisasikan menurut skema mentoring. 

Berdasarkan skema mentoring, talenta akan didampingi oleh 

mentor dalam mengembangkan kompetensi yang menjadi target 

atau kebutuhan pengembangannya. 

D. Mentor terdiri atas : 

1. Mentor Tetap 

Mentor tetap adalah atasan langsung talenta atau pejabat   

lain yang setingkat dengan atasan langsung atau atasan  

dari atasan langsung talenta. 

 

 

 
2. Mentor… 
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2. Mentor Tidak Tetap. 

Mentor tidak tetap adalah Pejabat setingkat lebih tinggi   

dan/atau praktisi ahli untuk melakukan bimbingan     

maupun alih pengetahuan untuk mengembangkan    

kompetensi yang menjadi target pengembangan. Penunjukan 

mentor tidak tetap dilakukan berdasarkan kebutuhan . 
, 

III. RETENSI DAN PENEMPATAN TALENTA 

A. Tahapan selanjutnya adalah Retensi dan Penempatan Talenta 

yang merupakan strategi mempertahankan talenta melalui 

pemantauan, penghargaan, dan manajemen suksesi untuk 

menjaga dan mengembangkan kompetensi dan kinerja talenta 

agar siap dalam penempatan jabatan pada jabatan target di 

waktu yang tepat. 

B. Retensi talenta (talent retention) bertujuan untuk 

mempertahankan posisi talenta dalam kelompok rencana   

suksesi sebagai suksesor yang akan rotasi jabatan, pengayaan 

jabatan (job enrichment), perluasan jabatan (job enlargeinent), dan 

penghargaan. 

C. Rencana suksesi (succession plan) memuat nama-nama  

suksesor dalam kelompok rencana suksesi, urutan penempatan 

suksesor dalam jabatan target, dan proyeksi penempatan (posisi 

dan waktu). 

D. Rencana suksesi disusun dengan memperhatikan hasil pemetaan 

talenta, syarat kompetensi jabatan target, serta memperhatikan 

pula informasi lowongan jabatan. 

E. Penempatan talenta dilaksanakan berdasarkan rencana  suksesi 

dengan mengacu pada perumpunan berdasarkan  kebutuhan 

strategis Pemerintah Kota Padang Panjang talenta yang termasuk 

dalam kotak 9 (sembilan) dapat dimasukkan ke dalam calon 

suksesor dan dapat ditempatkan secara langsung pada jabatan 

target. Talenta yang termasuk dalam kotak 8 (delapan) dan 7 

(tujuh) dilakukan pengembangan talenta terlebih dahulu sebelum 

masuk ke dalam calon suksesor. Jika dibutuhkan dalam waktu 

yang cepat, maka talenta yang termasuk dalam kotak 8 (delapan) 

dan 7 (tujuh) dapat diberikan pengembangan berupa penugasan 

khusus Penempatan talenta ditetapkan oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian berdasarkan rencana suksesi. 

 

 

 

 IV. PEMANTAUAN 
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IV. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

A. Tahapan akhir pada 1 (satu) siklus manajemen talenta adalah  

pemantauan dan evaluasi yang merupakan proses pengumpulan 

dan analisis  data atau informasi yang bertujuan untuk 

menentukan status talenta serta memperbaiki sistem dan 

prosedur manajemen talenta. 

B. Tujuan dari pemantauan dan evaluasi adalah menentukan  

status talenta dan memperbaiki sistem dan prosedur manajemen 

talenta. 

C. Laporan pemantauan dan evaluasi talenta menjadi input bagi 

proses analisis kebutuhan dan identifikasi talenta pada període 

berikutnya. Sementara itu, laporan pelaksana manajemen talenta 

menjadi input bagi perbaikan sistem dan  prosedur manajemen 

talenta. 

D. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan  

dengan període laporan semesteran. 
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V. TAHAPAN IDENTIFIKASI DAN PENENTUAN JABATAN TARGET PNS DAN JABATAN KRITIKAL DALAM PENGELOLAAN 

MANAJEMEN TALENTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG 

A. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang 
1. 

2. 

3. dst 

B. Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang 

1. Visi Pemerintah Kota Padang Panjang : 

2. Misi Pemerintah Kota Padang Panjang : 

3. Sasaran Strategis : 

4. Unit Kerja : 

5. Sasaran Program Unit Kerja : 

6. Indikator Kinerja utama unit kerja : 

C. Identifikasi Jabatan yang sedang/atau akan lowong 
 

 

No 

 

Jabatan 

 

Eselon 

 

Tugas 

 

Fungsi 

Kompetensi 

teknis  yang 

dibutuhkan 

Sedang/ 

akan 

Lowong 

Potensi menjadi 

jabatan kritikal 

 

Alasan 

 

Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
(isikan nama 

jabatan) 

(isikan 

eselon 

jabatan) 

(Isikan 

tugas 

jabatan) 

(Isikan 

fungsi 

jabatan) 

(isikan 

kebutuhan 

kompetensi 

sesuai SKJ) 

Akan 

lowong 
Kriteria : 

a. Sangat berpotensi 

b. berpotensi 

c. Sedikit berpotensi 

d. Belum berpotensi 

e. Tidak berpotensi 

(isi alasan 

patensi 

menjadi 

jabatan 

Kritikal) 

(isi perkiraan 

berapa lama 

jabatan akan 

lowong) 

D. Identifikasi Jabatan Kritikal 

1. Nama jabatan 

2. Eselon Jabatan 

3. Unit Eselon II 
 

No Karakteristik Jabatan Presentase 

Bobot 

Nilai Nilai  

Terbobot 

1 2 3 4 5=3x4 

1 
Jabatan yang mempunyai sifat tugas  perumusan kebijakan, 

pengendalian, dan pelaksanaan kebijakan. 

10%   

2. 
Jabatan yang bersifat strategis dan berkaitan langsung dengan 

strategi organisasi serta perkembangan lingkungan. 

15%   

3. 
Jabatan yang memerlukan  kompetensi yang sesuai core business 15%   

 

4. 

Jabatan yang  membutuhkan  kinerja  yang  tinggi  dengan 

mempertimbangkan waktu penyelesaian pekerjaan yang dilakukan 

dalam waktu satu tahun melebihi standar jam kerja dalam I (satu) 

tahun yaitu 1250 jam. 

15%   

5 
Jabatan yang memberi peluang pembelajaran  yang tinggi. 15%   

6. 
Jabatan yang mendorong perubahan dan percepatan pembangunan 

dan pelayanan publik. 
15%   

7. 
jabatan yang sesuai kebutuhan prioritas organisasi. 15%   

Total 100%   

Keterangan : 

Skala Persentase bobot  : 0% s/d 100% 

Skala nilai    : 0 s/d 100  

Skala nilai terbobot    : 0 S/d 100              Tabel…
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Tabel 

Skala Penilaian 

NO Karakteristik Jabatan Klasifikasi Karakteristik Jabatan Nilai 

1 
Jabatan yang mempunyai 
sifat tugas perumusan 
kebijakan, pengendalian, dan 
pelaksanaan kebijakan. 

a. mempunyai sifat tugas perumusan kebijakan, pengendalian, dan 
pelaksana kebijakan 

100 

b. mempunyai sifat tugas hanya perumusan kebijakan dan pengendalian 

kebijakan 
80 

c. mempunyai sifat tugas hanya perumusan kebijakan dan pelaksanaan 
kebijakan 

60 

d. mempunyai sifat tugas hanya pengendalian dan pelaksanaan kebijakan 40 

e. mempunyai sifat tugas hanya pelaksana kebijakan 20 

f. tidak mempunyai sifat tugas perumusan kebijakan,  pengendalian,  
dan pelaksanaan kebijakan 

0 

2 
Jabatan yang bersifat 
strategis dan berkaitan 

langsung dengan strategi 
organisasi serta perkembangan 
lingkungan. 

a. sangat bersifat strategis dan berkaitan langsung dengan strategi 
organisasi serta perkembangan lingkungan 

 

100 

b. bersifat strategis dan berkaitan langsung dengan strategi organisasi 
serta perkembangan lingkungan 

 

80 

c. sedikit bersifat strategis dan berkaitan langsung dengan strategi 
organisasi serta perkembangan 

 

60 

d. belum bersifat strategis dan berkaitan langsung dengan strategi 

organisasi serta perkembangan 
 

40 

e. tidak bersifat strategis namun berkaitan langsung dengan strategi 

organisasi serta perkembangan lingkungan 
 

20 

f. tidak bersifat strategis, tidak berkaitan langsung dengan strategi 

organisasi dan tidak berkaitan dengan perkembangan lingkungan 
 

0 

3 Jabatan yang memerlukan 
kompetensi yang sesuai 
dengan core business. 

a. sangat memerlukan kompetensi yang sesuai dengan core business 100 

b. memerlukan kompetensi yang sesuai dengan core business 80 

c. masih memerlukan kompetensi yang sesuai dengan core business 60 

d. sedikit memerlukan kompetensi yang sesuai dengan core business 40 

e. belum memerlukan kompctensi yang sesuai dengan core business 20 

f. tidak memerlukan  kompetensi  yang sesuai dengan  core business 0 

4 Jabatan yang membutuhkan 
kinerja yang tinggi dengan 
mempertimbangkan waktu 

penyelesaian pekerjaan yang 
dilakukan dalam waktu satu 
tahun melebihi standar jam 
kerja dalam 1 (satu) tahun 

yaitu 1250 jam 

a. jabatan yang sangat rumit, aspeknya sangat luas, dan sangat 

membutuhkan analisis serta kineja yang sangat tinggi 
 

100 

b. jabatan yang rumit, aspeknya luas, dan membutuhkan analisis serta 

kinerja yang tinggi 
 

80 

c. jabatan yang cukup rumit, aspeknya cukup luas, dan membutuhkan 

analisis serta kinerja yang cukup tinggi 
 

60 

d. jabatan yang agak rumit dan membutuhkan analisis sederhana serta 

tidak dilaksanakan berulang-ulang 
40 

e. jabatan sederhana yang membutuhkan sedikit analisis serta 

pekerjaannya dilaksanakan berulang-ulang 
20 

f. jabatan sederhana dan tidak membutuhkan analisis serta pekerjaannya 

dilaksanakarı berulang-ulang 
0 

 

5. Jabatan… 
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5 Jabatan yang memberi peluang 
pembelajaran yang tinggi 

a. sangat memberi peluang, pembelajaran dan analisa yang tinggi. 100 

b. memberi peluang, pembelajaran dan analisa yang tinggi. 80 

c. memberi peluang, pembelajaran dan analisa yang sedang. 60 

d. memberi peluang, pembelajaran dan sedikit analisa. 40 

e. memberi peluang,  pembelajaran  yeng kecil dan  tidak  perlu  

analisa. 
20 

f. tidak memberi peluang, pembelajaran dan analisa. 0 

6 Jabatan yeng mendorong 
perubahan dan percepatan 
pembangunan dan pelayanan 

publik 

a. sangat mendorong perubahan dan percepatan pembangunan dan 

pelayanan publik. 
100 

b. mendorong perubahan dan percepatan pembangunan dan pelayanan 

publik. 
80 

c. sedikit mendorong perubahan dan percepatan pembangunan dan 

pelayanan publik. 
 

60 

d. belum mendorong perubahan dan percepatan pembangunan dan 

pelayanan publik. 
40 

e. tidak mendorong perubahan dan percepatan pembangunan namun 

penting bagi pelayanan publik. 20 

f. tidak mendorong perubahan dan percepatan pembangunan dan 
pelayanan publik. 

0 

7 jabatan yang sesuai kebutuhan 

prioritas 

sangat sesuai kebutuhan prioritas organisasi. 100 

  sesuai kebutuhan prioritas organisasi. 80 

  sedikit sesuai kebutuhan prioritas organisasi. 60 

  belum sesuai kebutuhan prioritas organisasi. 40 

  tidak sesuai kebutuhan prioritas organisasi. 20 

  bukan merupakan kebutuhan prioritas organisasi. 0 

                                                                                                                                                           

 

E. Pemeringkatan Jabatan Kritikal 

 

No Jabatan Eselon Tugas Fungsi Nilai Terbobot Peringkat Keterangan 

   1 2 3            4 5 6 7 8 

 

1 

(Isikan nama 

jabatan) 

(Isikan 

eselon 

jabatan) 

(isikan 

tugas 

jabatan) 

(isikan 

fungsi 

jabatan) 

(isikan nilai 

terbobot dalam 

tabel penentuan 

jabatan kritikal 

isi peringkat 

mulai dari 

yang tertinggi 

 

(Keterangan) 

2 .......... …….. …….. …. …….. .

.

. 

............. ……….. 

 



30 
 
IV. STANDAR IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN TALENTA BERDASARKAN KRITERIA POTENSIAL DAN KINERJA PNS DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG 

A. DATA KANDIDAT SUKSESI 

 

Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Unit Kerja 

     

 

B. UNSUR PENILAIAN KINERJA 

 

NO Unsur Penilaian Instrumen Penilaian Standar Nilai Nilai Talenta Rekomendasi 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

1 

 

 

PENILAIAN 

PRESTASI 

KERJA 

a. sangat baik 110 -120 120   

b. baik, nilai 90 - 109 100   

c. cukup, nilai 70 - 89 80   

d. kurang, nilai 50 - 69 60   

e. sangat kurang < 50 40   

f. penilaian ditolak atasan  

lansung/tidak dinilai 

0   

    

 

C. UNSUR PENILAIN POTENSI TALENTA 

 

  

No 

Unsur 

Penilaian 

Talenta 

Metode Penilaian Sesuai 

Dengan Standar 

Kompetensi Jabatan 

Standar 

Nilai 

Nilai 

Talenta 
Rekomendasi 

1 2 3 4 5=4 X Bobot 
Nilai 

6 

 

I. PENILAIAN KOMPETENSI (ASSESMENT) (BOBOT NILAI 35%) 

1 Kompetensi 

Teknis 

  

Nilai Job 

Person Match  

(JPM) Hasil Uji 

Kompetensi 

dan Potensi 

  

2 Kompetensi 

Manajerial 

   

3 Kompetensi 

Sosial Kultural 

   

4 melalui 

ASSESMENT 

   

 

II. REKAM JEJAK JABATAN (BOBOT 30%) 

 

 

 

1 

 

 

Kualifikasi 

Pendidikan 

a. Sarjana Strata 3 (S.3) 10   

b. Sarjana Strata 2 (S.2) 8   

c. Sarjana Strata 1 (S.1) atau Diploma IV (D.4) 6   

d. Diploma 4   

e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau 

Sederajat 

2   

f. Dibawah SLTA 
 

0   

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Kualifikasi 

Pendidikan dan 

kesesuaian 

jurusan dengan 

standar 

kompetensi 

jabatan 

a. Sarjana Strata 3 (S.3) 10   

b.Sarjana Strata 2 (S.2) jurusan linier dengan 
strata 1 (S.1) dan sesuai dengan standar 
kompetensi jabatan 

 

 

8 

  

c. Sarjana Strata 2 (S.2) jurusan tidak linier 

dengan sarjana strata 1 (S.1) namun sesuai 
dengan standar kompetensi jabatan 

 

 

6 

  

d.Sarjana strata 2 (S.2) jurusan linier dengan 
sarjana strata 1 (S.1) namun tidak sesuai 
dengan standar kompetensi jabatan 

 

 

4 

  

e. Sarjana strata 1 (S.1) jurusan sesuai dengan 
standar kompetensi jabatan  

    4 

 

  

f. Sarjana strata 2 (S.2) jurusan tidak linier 
dengan sarjaba strata 1 (S.1) dan tidak sesuai 
dengan standar kompetensi jabatan 

 

   2   

g. Sarjana strata 1 (S.1) jurusan tidak sesuai 

dengan standar kompetensi jabatan 0 
  

 

 

 

 
 

3. Pangkat… 
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3 

 

 

 

 

Pangkat / 

Golongan Ruang 

a. Pangkat/Gol diatas persyaratan pangkat 
minimal 

 

10 
  

b.Pangkat/Gol sesuai dengan persyaratan 
pangkat minimal 

 

8 
  

c. Pangkat/Gol. 1 tingkat di bawah Pangkat 

minimal selama lebih dari 2 tahun 

 

6 
  

d.Pangkat /Gol 1 tingkat dibawah pangkat 
minimal selama lebih dari 1s.d 2 tahun 

 

4 
  

e. Pangkat/Gol 1 tingkat dibawah pangkat 
minimal selama kurang/ s.d 1 tahun 

 

2 
  

f. Pangkat/Gol. Lebih dari 1 tingkat di bawah 
pangkat minimal 

 

0 
  

 

 

 

4 

 

 

Pengalaman 

Jabatan 

a. Pernah mutasi lebih dari 4 jabatan 10   

b. Pernah mutasi sebanyak 4 jabatan 8   

c. Pernah mutasi sebanyak 3 jabatan 6   

d. Pernah mutasi sebanyak 2 jabatan 4   

e. Pernah mutasi sebanyak 1 jabatan 2   

f.  Belum pernah mutasi jabatan 0   

 

 

 

5 

 

 

Kesesuaian 

Pengalaman 

Jabatan dengan 

Jabatan target 

a. 2 kali atau lebih dalam jabatan yang 

sesuai/serumpun dengan jabatan target dan 

memiliki pengalaman dalam bidang tugas 

terkait secara kumulatif 5 tahun 

 

 

10 

  

b. 3 kali atau lebih dalam jabatan yang 

sesuai/serumpun dengan jabatan target dan 

dan telah menduduki jabatan paling singkat 2 

tahun pada setiap jabatan 

 

 

8 

  

c. 3 kali atau lebih dalam jabatan yang 

sesuai/serumpun dengan jabatan target 

 

6   

d. 2 kali dalam jabatan yang sesuai/serumpun 
dengan jabatan target 

 

4   

e. 1 kali dalam jabatan yang sesuai/serumpun 
dengan jabatan target 

 

2   

f. tidak pernah menduduki jabatan yang 

sesuai/serumpun dengan jabatan target 

 

0   

 

 

6 

 

Pelatihan 

Kepemimpinan 

yang pernah 

diikuti 

a. Pernah mengikuti pelatihan  kepemimpinan 

sesuai standar kompetensi jabatan 

 

10   

b. Belum pernah mengikuti pelatihan 

kepemimpinan sesuai standar kompetensi 

jabatan 

 

 

5 

  

 

 

 

7 

 

 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Fungsional/ 

Teknis  yang 

pernah diikuti 

a. Pernah mengikuti diklat fungsional atau teknis 

yang sesuai dengan standar kompetensi 
jabatan 

 

10   

b. Pernah mengikuti diklat fungsional atau teknis 
namun tidak sesuai dengan standar 
kompetensi jabatan 

 

 

5 

  

c. Tidak pernah mengikuti diklat fungsional atau 
teknis 

 

0   
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8 

 

Pelatihan/ 

Bimbingan 

Teknis/Kursus/

Seminar/ 

Pengembangan 

Kompetensi 

lainnya yang 

pernah diikuti 

a. Pernah mengikuti dan sesuai dengan standar 
kompetensi jabatan lebih dari 3 kali 

 

10   

b. Pernah mengikuti dan sesuai dengan standar 
kompetensi jabatan lebih dari 2 kali 

 

8   

c. Pernah mengikuti dan sesuai dengan standar 
kompetensi jabatan 

 

4   

d. Pernah mengikuti tapi tidak sesuai dengan 

standar kompetensi jabatan 

 

2   

e. Tidak pernah mengikuti 

 
0   

9 
Hukuman 

Disiplin 

a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 

10 tahun terakhir 
 

10   

b. Belum pernah dijatuhi hukuman disiplin 

dalam 6 tahun terakhir 
 

8   

c. Belum pernah dijatuhi hukuman disiplin 

dalam 4 tahun terakhir 
 

6   

d. Belum pernah dijatuhi hukuman disiplin 

dalam 4 tahun terakhir 
 

4   

e. Belum pernah dijatuhi hukuman disiplin 

dalam 2 tahun terakhir 
 

2   

f. Pernah dijatuhi hukuman disiplin paling 

rendah tingkat sedang 
 

0   

10 
Sertifikat 

Kompetensi 

a. Memiliki sertifikat kompetensi teknis sesuai 
dengan tugas jabatan 
 

10   

b. Memiliki sertifikat kompetensi teknis namun 
tidak sesuai dengan tugas jabatan 
 

5   

c. Tidak memiliki sertifikat kompetensi teknis 
 

0   

 

 

III. PERTIMBANGAN LAINNYA (BOBOT 35%) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Bebas 

Temuan 

(30%) 

a. Bebas temuan dalam pelaksanaan tugas 
selama 10 tahun 

 

100   

b. Bebas temuan dalam pelaksanaan tugas 
selama 8  tahun terakhir 

 

80   

c. Bebas temuan dalam pelaksaan tugas 

selama 6 tahun terakhir 

 

60   

d. Bebas temuan dalam pelaksanaan tugas 
selama 4 tahun terakhir 

 

40   

e. Bebas temuan dalam pelaksanaan tugas 
selama 2 tahun terakhir 

 

20   

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Pelanggaran 

Kode Etik 

(30%) 

a. Tidak terdapat pelanggaran Kode Etik dalam 
pelaksanaan tugas selama 10 tahun terakhir 

 

100   

b. Tidak terdapat pelanggaran Kode Etik dalam 
pelaksanaan tugas selama 8 tahun terakhir 

 

80   

c. Tidak terdapat pelanggaran Kode Etik dalam 
pelaksanaan tugas selama 6 tahun terakhir 

 

60   

d. Tidak terdapat pelanggaran Kode Etik dalam 

pelaksanaan tugas selama 4 tahun terakhir 

 

40   

e. Tidak terdapat pelanggaran Kode Etik dalam 
pelaksanaan tugas selama 2 tahun terakhir 

 

20   

      

      

      

      

      

 

 

     

      

      

3. Penghargaan… 
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3 

 

 

 

 

Penghargaan / 

prestasi (25%) 

a. Memiliki penghargaan/prestasi tingkat 
international 

 

100   

b. Memiliki penghargaan / prestasi tingkat 
nasional 

 

75   

c. Memiliki penghargaan / prestasi tingkat 
instansi pemerintah 

 

50   

d. Memiliki penghargaan/prestasi tingkat 
perangkat daerah 

 

25   

e. Tidak pernah mendapatkan / prestasi 

tingkat perangkat daerah 

 

0   

 

 

4 

Penilaian 

Perilaku Kerja 

secara 360' 

(15%) oleh 

atasan, rekan 

kerja dan 

bawahan 

a. Atasan (40%) 

 

 

 

100 

  

b. Rekan Sejawat (40%) 

 

  

c. Bawahan (20%)   

 

 

 Tabel… 

 



TABEL 

DAFTAR KANDIDAT TALENTA PEMERINTAH KOTA PADANG 

PANJANG 

 

 

No 

 

Nama Kandidat 

Talenta 

 

Unit 

Kerja 

Penilaian 

Kinerja 

Talenta 

Penilaian Potensial Talenta Rekomendasi  

Rekomendasi 

9 Kotak 

Nilai Kinerja 

Talenta 

Nilai 

Assessmen

t 

Nilai Rekam 

Jejak 

Nilai 

Pertimbanga

n 

Kinerja 

Talenta 

Potensial 

Talenta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
         

2 
         

3 
         

4 
         

5 
         

6 
         

          

Keterangan : 

1 Nomor Urut 

2 Nama Kandidat Talenta yang telah dinilai 

3 Unit Kerja Kandidat Talenta 

4 Nilai Kinerja Talenta 

5 Nilai Uji Kompetensi Talenta yang telah dikali 35 % 

6 Nilai Rekam Jejak yang telah dikali 30 % 

7 Nilai pertimbangan lainnya yang telah dikali 35 % 

8 Rekomendasi kinerja Talenta sebagai berikut: 

- di atas ekspektasi (110-120) 

- Sesuai ekspektasi (90 - 109) 

- di bawah ekspektasi (nilai 0 - 89) 

- Rekomendasi potensi Talenta sebagai berikut: 

- Tinggi (81-100) 

- Menengah (41 - 80) 

- Rendah (nilai 0 - 40) 

9 Rekomendasi 9 kotak 

(berdasarkan hasil penilaian sebagaiaman angka 8 dan angka 9 ditetapkan kandidat Talenta 

masuk 

kedalam kotak nomor 1 sampai dengan nomor 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABEL… 
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TABEL 

DAFTAR REKOMENDASI PENEMPATAN TALENTA  

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG 

 

 

No. 

Nama 

Kandidat 

Talenta 

Unit 

Kerja 

Jabatan 

Saat ini 

Rekomendasi Rekomendasi 9 

Kotak 

Rekomendasi 
Pengembangan 

Talenta 

Rekomendasi 

Penempatan 
Kinerja 
Talenta 

Potensial 

Talenta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

 

Keterangan: 

1 Nomor urut 

2 Nama Kandidat Talenta yang telah dinilai 

3 Unit Kerja Kandidat Talenta 

4 Jabatan yang diduduki saat ini 

5 Nilai kinerja talenta 

6 Nilai potensi talenta 

7 Rekomendasi posisi kotak 9 Manajemen talenta 

8 Rekomendasi pengembangan Talenta berdasarakan hasil assessment 

9 Rekomendasi penempatan berdasarkan hasil assessment 

 

 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 

ttd.  

 

FADLY AMRAN 

 

 


