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Pengantar 

 

Menindaklanjuti Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa “Penyelenggara berkewajiban melakukan 

penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala” dan Surat Edaran 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah, 

Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah 

Konstitusi Tahun Anggaran 2020, Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan 

Pendidikan Semester I Tahun 2020, dan Laporan Survei Kepuasan Penyelenggaraan 

Kegiatan Pendidikan Semester II 2020. 

Bahwa, rekomendasi saran dari hasil Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah 

Konstitusi Tahun Anggaran 2020, Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan 

Pendidikan Semester I Tahun 2020, dan Laporan Survei Kepuasan Penyelenggaraan 

Kegiatan Pendidikan Semester II 2020 telah ditindaklanjuti dan dijadikan pedoman 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi pada tahun anggaran 2021. Adapun dokumen tindak lanjut survei terlampir 

dalam laporan ini.  

 

Tim Penyusun 
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Program RB Area Penguatan Akuntabilitas

NOTA DINAS

NOMOR  285/2100/PR.09.01/07/2021

Kepada : 1. Kepala Biro/Pusat/Inspektur

2. Panitera Muda I, II, dan III

Dari : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Hal : Penyampaian Kesimpulan Hasil Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 

Tanggal : 30 Juli 2021

Berdasarkan Hasil Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Survei Indeks

Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 yang telah dilaksanakan tanggal 29 Juli 2021, bersama

ini kami sampaikan kesimpulan tindak lanjut rekomendasi hasil Survei Indeks Kepuasan

Masyarakat Tahun 2020 (terlampir).

Untuk tindak lanjut hasil survei yang belum dilaksanakan agar dapat menjadi

catatan perbaikan bagi unit kerja penanggung jawab, untuk menyempurnakan kinerja

pelayanan Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat di tahun mendatang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan

terima kasih.

 Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

Tatang Garjito

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal MK RI

2. Bapak Panitera MK RI

Digital Signature

mk-601069513210730054512



Lampiran

Matriks Tindak Lanjut Hasil Survei 

Indeks Kepuasan Masyarakat Mahkamah Konstitusi Tahun 2020

1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

Unsur Faktor Penyebab Rekomendasi
Perbaikan Tindak Lanjut Tindak Lanjut lainnya

berdasarkan Hasil Rapat 
2.1 Kesesuaian 

Waktu
Pemberitahuan
Jadwal Sidang

Sidang ditunda
mendadak pada
saat sebelum
sidang

Selain memberitahukan
penundaan jadwal
sidang melalui email,
juga menyediakan
notifikasi penundaan
jadwal sidang secara
otomatis kepada para
pihak melalui notifikasi
SMS gateway agar
informasi dapat
diterima langsung oleh
ybs.

Memastikan prosedur
pengiriman
pemberitahuan
penundaan jadwal
sidang telah berjalan
dengan baik dan
memastikan informasi

 Sudah dilaksanakan.
Penundaan Jadwal Sidang
dikirim melalui email dan SMS
gateway dan aplikasi whatsapp
kepada para pihak.

 Setelah pemberitahuan
penundaan telah dikirimkan,
Juru Panggil mengkroscek
melalui notifikasi bukti
pengiriman dan menghubungi
para pihak secara langsung

 Informasi jadwal sidang
agar selalu diperhatikan
kelengkapan dan
akurasinya. Serta pastikan
agar tracking perkara juga
sudah lengkap dan benar.
Berikan warna yang
berbeda dan bintang pada
rincian jadwal sidang,
khususnya untuk sidang
yang ditunda
pelaksanaannya.

 Petugas yang menginput
jadwal di ruang sidang,
dengan petugas yang input
di web saat ini berbeda.
Sebaiknya 1 kendali
petugas di bawah PM II.
Namun tetap perlu adanya
petugas yang dapat



pembatalan telah
diterima oleh pihak
terkait sebelum
pelaksanaan sidang.

Memastikan
penundaan jadwal
sidang telah
diinformasikan melalui
website dan konfirmasi
kepada pihak terkait.

melalui nomor resmi juru panggil
MK

 Setiap Penundaan Sidang telah
diinformasikan di jadwal sidang
dalam laman. Dan MK juga
memberikan informasi
penundaan di halaman utama
laman MK serta termuat dalam
running text.

mem-back up apabila
petugas inti sakit atau
berhalangan.

3.1 Kejelasan
informasi dan
nasihat yang
disampaikan
Mahkamah
Konstitusi dalam
proses
pemeriksaan
pendahuluan

Tidak ada data
kualitatif yang
mendukung

-  Bahwa terkait dengan kejelasan
informasi dan nasihat Majelis
Hakim disampaikan dalam
pemeriksaan pendahuluan. 

 Di samping itu nasihat dimaksud
juga termuat dalam risalah
sidang dan rekaman sidang
yang telah diunggah dalam
laman MK dan dapat diunduh
oleh para pihak. Sehingga para
pihak dapat lebih memperoleh
kejelasan informasi dan nasihat
yang dimaksud.

…

Agar dibuatkan summary nasehat
hakim yang tidak menyimpang dari
isi nasehat hakim. Summary bisa
berupa pointers dan dimunculkan
pada laman MK. Summary tersebut
dapat dibuat oleh Peneliti atau
Analis Hukum.

3.2 Kepuasan Proses
Pemeriksaan
Persidangan

Tidak ada data
kualitatif yang
mendukung

 Dalam proses pemeriksaan
persidangan, semua pihak telah
diberikan kesempatan yang
sama untuk menyampaikan
pokok-pokok permohonan,
jawaban dan/atau

Memperkuat tracking perkara, dan
bisnis proses di laman juga harus
diperbaiki sesuai PMK yang baru.
Dokumen-dokumen di laman agar
selalu update khususnya yang ada
dalam jadwal persidangan.



keterangannya.
 Mahkamah Konstitusi dalam

memutus sesuatu perkara
didasarkan pada ketentuan
Undang-undang Dasar 1945,
alat bukti, dan keyakinan hakim.

3.3 Ketersediaan dan
Kondisi
(Berfungsi)
Fasilitas Sarana
Prasarana
Layanan
Persidangan

Sarana untuk
disabilitas kurang

Meninjau kembali
kebutuhan
penambahan sarana
dan prasarana untuk
disabilitas

 Penyediaan penerjemah bahasa
isyarat

 Sudah tersedia UUD 1945 huruf
braille.

 Penyediaan kursi roda
 Sudah tersedia tempat parkir

difabel.
 Sudah tersedia toilet difabel.

 Untuk pengadaan sarana
prasarana disabel sudah
diusulkan namun ditolak
oleh Bappenas. Harus ada
buktinya bahwa kita sudah
mengusulkan namun
ditolak sehingga dapat
menjadi catatan saat
Trilateral meeting.

 Terkait tempat bermain
anak, meskipun menjadi
mandatori UU, MK tidak
disarankan untuk
anak-anak, bukan hanya
karena pandemi namun
tidak ada kepentingan
anak-anak datang ke MK.
Selain itu di MK tidak ada
sistem antrian karena
seluruh permohonan
langsung dilayani.

 Terkait Jubir untuk disabel,
Biro HAK perlu
berkoordinasi terlebih
dahulu dengan TIK dan
Biro Umum. Apa yang
disampaikan penerjemah
harus terinput di streaming.

4.2 Kesesuaian Persyaratan Alasan atau faktor  Jika yang dimaksud terkait Petugas di ruang kaca jangan



Berkas
Permohonan yang
Diserahkan
dengan Berkas
Permohonan yang
Diperiksa

dokumen gugatan
oleh pemohon yang
harus digandakan
sesuai jumlah
majelis dianggap
bisa menjadi beban
operasional yang
mahal bagi pencari
keadilan di MK.

Tidak adanya kanal
notifikasi kepada
pemohon apabila
ada dokumen yang
kurang dalam
pemberkasan,
khususnya dalam
pengajuan yang
dilakukan secara
online.

penyebab yang
disampaikan
responden dengan
unsur yang ditanyakan
tidak relevan, sehingga
tidak dapat diberikan
rekomendasi
perbaikan.

jumlah dokumen permohonan
yang memberatkan pemohon,
Mahkamah telah mengatur lebih
lanjut dalam PMK:
a. Dalam perkara PUU/SKLN

dokumen yang disampaikan
ke pada mahkamah
sebanyak 1(satu)
eksemplar.

b. Dalam perkara
Pemilu/PHPKada bahwa
dokumen yang disampaikan
ke pada mahkamah
sebanyak 4 (empat)
eksemplar. 

Selebihnya Mahkamah akan
menggadakan jumlah dokumen
sesuai dengan kebutuhan
pemeriksaan.

 Terkait dengan kanal notifikasi
permohonan online, Mahkamah
telah menerbitkan AP3 dengan
dilampiri check list yang memuat
jenis berkas yang disampaikan
oleh pemohon kepada
Mahkamah, sehingga jika ada
kekurangan atau ada perbedaan
berkas yang dikirimkan,
pemohon akan diberitahukan
untuk melengkapi/memperbaiki
melalui whatsapp dan sms.

hanya memberi penjelasan
langsung namun juga harus bisa
memberi penjelasan online, dan
memeriksa permohonan online
apakah sudah lengkap atau belum.
Biro HAK agar mereviu uraian
tugas teman-teman di Frontliner
yang bersentuhan langsung
dengan para pihak.



2. Indeks Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Unsur Faktor
Penyebab Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut Tindak Lanjut lainnya 

berdasarkan Hasil Rapat 
2.4. Kualitas    

visual grafik
(gambar)
tayangan
Live
Streaming
sidang

Kualitas
gambar pada
saat Live
Streaming
tidak jelas

Memastikan koneksi
jaringan internet memadai
untuk audio live streaming
(jaringan internet tidak
terbagi dengan pengguna
lain selain agenda live
streaming).

Memastikan teknis
pengambilan gambar
seperti posisi pencahayaan
ruangan (warna
background ruangan
terang dan pencahayaan
yang terang) sehingga
tayangan gambar live
streaming terlihat jelas.

Memastikan teknis
rekaman suara dalam
kondisi baik dan
terdistribusi dengan baik
seperti perangkat
pendukung microphone
pembicara sehingga audio
(suara)  kejelasan dan
artikulasi pembicara dalam
live streaming dapat
terdengar dengan baik.

Meningkatkan kualitas  
teknis pada visual dan

 Telah membuat jaringan khusus internet
untuk keperluan persidangan, agar dapat
meminimalisir jeda waktu apabila
mengalami downtime pada internet di
ruang sidang

 Melakukan pengecekan kondisi
perangkat audio dan video dalam
kondisi yang baik di setiap
persidangan

 Menjamin bahwa bandwidth yang
digunakan di MK maupun yang

 Perlu ada petugas yang
ditugaskan untuk mengecek
live streaming atau kanal
youtube apakah sudah siap
atau belum. Sistem yang ada
sudah bagus, tinggal
implementasinya yang harus
ditingkatkan.

 Saat live streaming, durasi
waktu sebelum sidang terlalu
Panjang, sehingga hanya
terlihat ruang sidang yang
kosong dengan tampilan
petugas-petugas yang
sedang mempersiapkan.
Jeda waktu dapat diisi
dengan display tata tertib,
iklan layanan masyarakat MK
yang lebih bernilai edukasi.

2.5. Kualitas
audio
(suara)
tayangan
Live
Streaming
sidang

Kualitas suara
pada saat Live
Streaming
kurang
jernih/terlalu
kecil



2.6. Kesesuaian
 durasi
tayangan
Live
Streaming
dengan
waktu
sidang

Unsur ini telah
dinilai baik
atau tidak ada
responden
yang menilai
tidak/kurang
baik, namun
harapan
responden
terhadap
unsur ini lebih
tinggi.

Memastikan tidak adanya
gangguan jaringan/koneksi
internet saat penayangan
Live Streaming agar
penayangan Live
Streaming sesuai dengan
waktu sidang    yang
sedang berlangsung

 Telah membuat jaringan khusus
internet untuk keperluan persidangan..

 Menjamin bahwa bandwidth yang
digunakan di MK maupun yang
digunakan oleh para pihak tidak
terpengaruh/digunakan dengan
penggunaan internet lain

3.3. Kemudahan
mengunduh
file rekaman
suara risalah
sidang

Kurang cepat
dalam
mengunduh
risalah dan
rekaman
suara karena
ukuran file
terlalu besar

Memberikan file audio 
unggahan yang telah
di-compress sehingga
memudahkan untuk
mengunduh kapasitas file
yang lebih kecil.

Merubah format rekaman setelah menconvert
menjadi lebih kecil sebelum upload kewebsite.

 Perlu dicarikan teknologi
untuk memperkecil size
file yang besar, agar
memudahkan publik untuk
mengunduh.

 Untuk sidang yang lama,
risalahnya dapat dibuat per
part misal sesi I, II. Namun
jangan sampai saat
perpindahan ada jeda
waktu yang tidak tercover
di perpindahan berikutnya.
Perlu ada mitigasi risiko
agar saat perpindahan dari
part I ke II tidak terjadi
miss, atau narasi yang
hilang. Selain itu
dokumennya jangan
sampai tertukar.

3.4. Kesesuaian Kurang dalam Jika dimungkinkan,  Risalah disusun berdasarkan hasil  Selain dari risalah,



isi risalah
sidang
dengan hasil
persidangan

mengelabarasi
sesuai fakta
persidangan

memberikan waktu atau
masa pratinjau kepada
para pihak terhadap risalah
sidang yang dirasa belum
memuat seluruh fakta
persidangan.

rekaman sidang secara verbatim,
namun dalam saat-saat tertentu
pembicaraan para pihak tidak dapat
direkam secara jelas karena adanya
masalah teknis (jaringan internet
kurang mendukung).

 Risalah telah mencantumkan
penjelasan tanda baca dalam
dokumen risalah secara rinci seperti
(…) tanda elipsis dipakai dalam
kalimat yang terputus-putus,
berulang-ulang, atau kalimat yang
tidak koheren (pembicara melanjutkan
pembicaraan dengan membuat
kalimat baru tanpa menyelesaikan
kalimat yang lama).

 Bahwa Mahkamah memberikan
kesempatan kepada para pihak jika
merasa terdapat perbedaan antara
hasil risalah dengan apa yang telah
disampaikan dalam persidangan,
maka para pihak dapat melakukan
cross check dengan mengakses
rekaman suara aslinya melalui (
https://www.mkri.id/index.php?page=w
eb.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=
16 ).

persidangan juga dapat
dilihat dari video dan
audio. Pada risalah, bisa
ditambahkan foot note
bahwa MK memberi waktu
3 (tiga) hari apabila ada
kalimat dalam risalah yang
tidak sesuai dengan
persidangan. Beri
kesempatan kepada para
pihak, jika ada tanggapan
dapat kita akomodir,
namun jika tidak ada maka
dianggap setuju.

 MK saat ini dengan
menerapkan aplikasi
Sayuti atau e-perisalah.
Transkrip dalam aplikasi
ini sudah detail baik
tanggal, jam, detik orang
yang berbicara. Namun
perlu dipastikan aplikasi ini
sudah akurat.

3.5. Kejelasan isi
risalah
sidang

5.3. Kejelasan
gaya bahasa
penulisan
berita

Unsur ini telah
dinilai baik
atau tidak ada
responden
yang menilai
tidak/kurang
baik, namun
harapan
responden

Meninjau kembali
penggunaan gaya bahasa
dalam  penulisan berita,
misal: penggunaan kata –
kata populer yang mudah
dipahami oleh semua
kalangan beriringan
dengan sedapat mungkin
menghindari istilah – istilah

Berita persidangan yang disusun dan diunggah
oleh Biro HP ke mkri.id telah diupayakan untuk
(1) merangkum dan menggambarkan proses
persidangan secara garis besar tanpa
meninggalkan fakta dan aspek penting yang
muncul dan mengemuka dalam persidangan;
(2) penyusunan berita, selain didasarkan pada
hasil liputan langsung tim penulis berita, juga
dikonfirmasi akurasi datanya dengan merujuk

Untuk istilah-istilah asing agar
diberi terjemahan Bahasa
Indonesia di dalam kurung. MK
tidak hanya sekedar  menginfokan
berita saja tapi juga memberi nilai
edukasi kepada masyarakat
berupa istilah-istilah asing yang
sulit mencari padanan kata dalam
Bahasa Indonesia.



terhadap
unsur ini lebih
tinggi.

teknis atau akademis;
sedangkan penggunaan
istilah baru dan istilah yang
menjadi padanan dalam
bahasa asing dapat dimulai
dengan memberikan
pengertian pada kata baru
tersebut. Untuk
penggunaan istilah
baru/istilah padanan dalam
bahasa asing bisa juga
tidak perlu penjelasan,
melainkan seringkali
menggunakan kata
tersebut secara berulang
sehingga pembaca
menjadi terbiasa dengan
kata tersebut dan mencari
tahu sendiri artinya.

pada risalah persidangan; (3) berita ditulis
sebagai bahan publisitas persidangan untuk
diakses publik dengan latar belakang yang
beragam, sehingga sedapat mungkin berita
ditulis dengan bahasa sederhana, dan
meminimalisir penggunaan bahasa yang
hukum/putusan yang rumit dengan harapan
mudah dipahami siapapun; (4) berita di mkri.id
ditujukan sebagai rujukan pertama dan utama
bagi insan pers untuk penyusunan berita di
media masing-masing, (5) bahwa tidak dapat
dihindari penggunaan istilah-istilah hukum
yang digunakan dalam
permohonan/persidangan/keterangan ahli,
akan tetapi untuk menghindari salah tafisr atau
reduksi makna, hal itu masih dijumpai dan
sudah diterangkan dengan bahasa sederhana
yang tepat dan mudah dipahami, (6) supervisi
dan monitoring berjenjang telah dilakukan
untuk (a) memastikan substansi dan akurasi
informasi terjaga (b) ketepatan waktu
penyusunan dan pengunggahan berita dalam
hari yang sama dengan kegiatan; serta (c)
memastikan gaya penulisan berita yang
informatif, menarik, nyaman dibaca serta
mudah dipahami.
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NOTA DINAS
NOMOR  185/2600/DK.09/07/2021

-------------------------------------------------------------

Kepada Yth. :  Bapak Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Dari :   Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Perihal :   Penyampaian Informasi Tindak Lanjut Kesimpulan dan Rekomendasi 

dalam Laporan Akhir Survei Kepuasan Penyelengaraan Kegiatan
Pendidikan Semester I Tahun 2020

Tanggal : 29 Juli 2021
_________________________________________________________________________

Dengan hormat, menindaklanjuti Nota Dinas Nomor 666/2200/OT.03/07/2020
bertanggal 26 Juli 2021 perihal Permohonan Informasi Tindak Lanjut Kesimpulan dan
Rekomendasi dalam Laporan Akhir Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan
Pendidikan Semester I Tahun 2020 dan Perkembangan Laporan Akhir Survei Kepuasan
Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Semester II Tahun 2020, berikut kami sampaikan
informasi perkembangan tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi pada laporan akhir
survei kepuasan penyelenggaraan kegiatan pendidikan semester I tahun 2020, sebagai
berikut:

No. Kesimpulan Tindak Lanjut

1.

Komponen pelayanan
yang perlu
ditingkatkan, yaitu:

 Kualitas Jamuan
Makanan;

 Kesesuaian Materi
Pendidikan dengan
Kebutuhan
Peserta;

 Kualitas Moderator.

Kualitas Jamuan Makanan
 Dalam mendukung upaya memutus masa rantai penyebaran virus

Covid-19 melalui kebijakan pemerintah PSBB dan PPKM,
kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik)
sejak Triwulan II Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021
dilakukan secara daring/online. Dengan kondisi peserta mengikuti
kegiatan secara daring melalui kediaman/tempat masing-masing,
maka Pusdik tidak lagi menyediakan konsumsi bagi peserta.
Namun, Pusdik tetap melakukan perencanaan menu jamuan
yang disesuaikan dengan kondisi pandemi jika sewaktu-waktu
diperlukan. 

Kesesuaian Materi Pendidikan dengan kebutuhan peserta
 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan

penyempurnaan silabus dan kurikulum kegiatan pada Semester I
Tahun 2021 (Dokumen terlampir)

Kualitas Moderator
 Menyusun Panduan Moderator (Dokumen terlampir)

RB Area Pelayanan Publik



No. Rekomendasi Tindak Lanjut

1.

Di masa-masa akan datang,
masih perlu ditingkatkan sarana
prasarana maupun metodologi
pembelajaran terkait
masukan-masukan dari peserta.

Sarana Prasarana
Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan secara daring
pada masa pandemi Covid-19, Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi (Pusdik) secara kontinu
melakukan perbaikan dalam hal sarana prasarana
khususnya pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi, diantaranya:

 Melakukan perubahan desain dan fitur microsite
pusdik.mkri.id (Laporan microsite pusdik terlampir);

 Meningkatkan layanan pada Sistem Informasi
Manajemen Peserta Langsung dan Transparan
(SIMULTAN), yaitu fitur pencatatan kehadiran
(presensi) secara daring dan fitur e-sertifikat (terlampir
Proposal Inovasi Pelayanan Publik)

Metodologi Pembelajaran
Selama masa pandemi covid-19, metodologi
pembelajaran kegiatan mengalami penyesuaian, di mana
seluruh kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
pada tahun 2021 dilaksanakan secara daring. Sedangkan
pada tahun 2020 menggunakan metodologi pembelajaran
kombinasi yaitu daring dan luring. (terlampir pedoman
kegiatan, kalender kegiatan, dan foto kegiatan)

2.

Kuesioner yang diisi oleh peserta
pendidikan selama tahun 2020
perlu untuk dilakukan perbaikan
dan penambahan
pertanyaan-pertanyaan terkait
indikator-indikator layanan publik
yang belum terakomodir dalam
kuesioner. Misalnya, pertanyaan
terkait perilaku petugas ketika
proses registrasi, kecepatan
waktu yang dibutuhkan dalam
memberikan pelayanan,
kemudahan prosedur pelayanan,
dan pelayanan pengaduan terkait
pengguna layanan

Kuesioner
Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan
penyesuaian kuesioner sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Metodologi
Kegiatan, di mana saat ini seluruh kegiatan Pusdik
dilaksanakan secara daring. (Kuesioner terlampir)



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

Plt. Kepala 
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Imam Margono

Tembusan Yth.:
1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Inspektur;
3. Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Area Pelayanan Publik; dan
4. Tim Evaluator RB Pusat.
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NOTA DINAS
NOMOR  14/2610/DK.09/07/2021

-------------------------------------------------------------
Kepada Yth: Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Dari :  Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan
Perihal : Monitoring Tindak Lanjut Laporan Survey Kepuasan Penyelenggaraan

Pendidikan Semester 2 Tahun 2020
Tanggal : 27 Juli 2021
________________________________________________________________________

Menindaklanjuti rekomendasi pada Laporan Survey Kepuasan Penyelenggaraan

Pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Semester 2 Tahun 2020, dengan

hormat bersama ini kami sampaikan laporan monitoring tindak lanjut Laporan Survey

Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Semester 2 Tahun 2020. Seluruh rekomendasi

yang tertuang dalam Laporan Survey Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan telah

ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta Pendidikan di Pusat

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami

ucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan

Nanang Subekti

Tembusan Yth.
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi ;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Inspektur.

Digital Signature
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MONITORING TINDAK LANJUT HASIL SURVEI KEPUASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
TAHUN 2020 SEMESTER II

Komponen Faktor Penyebab Rekomendasi
Kesimpulan Tidak

Lanjut
Keterangan

Tingkat Penilaian Pelaksanaan Kegiatan

Kualitas Materi Materi yang bersifat

praktik/teknis perlu ditambah

Diberikan contoh beberapa

kasus yang biasa terjadi 

Melakukan penyempurnaan

silabus dan kurikulum

Telah ditindaklanjuti Menyelenggarakan kegiatan Focus Group

Discussion (FGD) penyusunan silabus

kurikulum Bimbingan Teknis Hukum Acara

Pengujian Undang-Undang dengan

melibatkan narasumber dari berbagai

perguruan tinggi pada tanggal 15 sd 17 Juni

2021

Belum adanya kurikulum atau

silabus yang spesifik untuk

target grup tertentu

Menyampaikan kepada

calon narasumber pada

surat undangan terkait

karakteristik target grup

yang akan diberi materi

Telah ditindaklanjuti Mengirimkan hasil survey tingkat kepuasan

peserta kepada para narasumber

Penyampaian materi Sistem

Informasi Penanganan Perkara

Elektronik kedepan dapat

dilakukan dengan lebih baik lagi

Membuat Media

Pembelajaran dalam bentuk

video yang bisa

menggambarkan Sistem

Informasi Penanganan

Telah ditindaklanjuti Telah menyampaikan permohonan kepada

tim IT Mahkamah Konstitusi untuk

menyusun video pembelajaran yang bisa

menggambarkan Sistem Informasi

Penanganan Perkara



Perkara

Tingkat Persepsi atas Narasumber dan Moderator

Metode pendidikan terdapat sesi simulasi

pelaksanaan persidangan

Membuat telaah terkait

adanya sesi simulasi

pelaksanaan persidangan

pada kegiatan Bimtek

Telah ditindaklanjuti telaah terkait adanya sesi simulasi

pelaksanaan persidangan pada kegiatan

Bimtek

Kualitas Narasumber Narasumber berhalangan hadir

pada saat penyelenggaraan

Membuat inventarisir

narasumber ahli sebagai

alternatif atau mengubah

susunan jadwal

menyesuaikan waktu dari

narasumber

Telah ditindaklanjuti Menyusun matriks usulan narasumber

kegiatan pendidikan beserta alternatifnya.

Matriks tersebut dilaporkan kepada

pimpinan melalui nota dinas

Tingkat Layanan Administrasi

K e s e s u a i a n

P e r s y a r a t a n

Pelayanan dengan

Jenis Pelayanan

Perubahan penyelenggaraan

kegiatan dari luring ke daring

Melakukan review/evaluasi

atas standar pelayanan

p e n y e l e n g g a r a a n

Pendidikan Pancasila dan

Konstitusi, untuk

memastikan persyaratan

pelayanan telah sesuai

dengan jenis layanan yang

diberikan

Telah ditindaklanjuti 1. Melakukan review terhadap Standar

Pelayanan untuk menyesuaikan

kebutuhan penyelenggaraan pendidikan

dengan tujuan meningkatkan kualitas

pelayanan publik di Pusat Pendidikan

Pancasila dan Konstitusi

2. Melakukan revisi terhadap Standar

Pelayanan Penyelenggaraan

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



berdasarkan hasil review

Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana

Kualitas Audio dan

Video Pembelajaran

Kualitas audio dan video perlu

ditingkatkan

1. Meningkatkan kapasitas

SDM 

2. Memastkan bahwa

peralatan dari audio dan

video sesuai dengan

k e b u t u h a n

p e n y e l e n g g a r a a n

kegiatan

Telah ditindaklanjuti 1. Selalu dilakukan pengecekan audio

dan videotron setiap minggu jika tidak

ada kegiatan;

2. Pihak Videotron datang pada saat

acara berlangsung maupun saat

pemeriksaan berkala;

3. Mulai 3 s.d 1 Hari sebelum kegiatan,

peralatan selalu dipastikan berfungsi

dengan baik, dengan melakukan

pengecekan dan tes audio-video.

Kualitas Layanan

Teknologi Informasi

Perubahan penyelenggaraan

kegiatan dari luring ke daring

sehingga berakibat perubahan

kebutuhan software dan

hardware server

Melakukan perbaikan dan

peningkatan layanan IT

baik dari sisi kualitas dan

kapasitas server maupun

sisi kemudahan dan

kecepatan akses layanan

sistem informasi dengan

Point 1, 2, 3 telah

ditindaklanjuti.

Point 4 belum.

Sesuai round mapping sistem informasi,

pengembangan sistem informasi dapat

dilakukan secara cepat dan tepat.



cara:
1. Melakukan perbaikan dan

peningkatan layanan IT dari

sisi dengan senantiasa

melakukan IT Audit

terhadap operasional sistem

informasi;

2. Meng-upgrade kapasitas

server agar layanan sistem

informasi senantiasa

beroperasi dengan baik dan

cepat;

3. Melakukan round

mapping sistem informasi

secara berkala untuk

memetakan perubahan

sistem informasi sejak awal

beroperasi sehingga

perencanaan yang di buat

sejalan dengan tujuan awal

pembuatan sistem informasi



4. Meningkatkan

kemampuan kompetensi

SDM IT dikarenakan

perubahan teknologi

senantiasa bergerak cepat

dengan sertifikasi keahlian.

Peserta online bisa diberikan

souvenir dari MK dan/atau paket

kuota internet

1. M e m a s t i k a n

ketersediaan anggaran

terkait kebutuhan

anggaran biaya

penggantian paket

data

2. Melakukan koordinasi

terkait dengan

pemberian biaya paket

data bagi peserta

daring

Telah ditindaklanjuti 1. Alokasi anggaran Pusdik sampai

dengan tahun 2021 telah

memperhitungan kebutuhan anggaran

biaya paket data untuk 2 kegiatan

2. Pusdik telah mengajukan rencana

penarikan dana dan rencana anggaran

biaya (RAB) kepada bagian keuangan,

dimana dalam dokumen tersebut telah

memperhitungkan kebutuhan biaya

paket data dengan target group Guru

SD sebanyak 400 orang
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