
       NOTA DINAS
Nomor:  1032/2800/AP.02.04/12/2021

Kepada Yth : Bapak Sekretaris Jenderal
Dari : Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan 
Perihal : Laporan Uji Coba Aplikasi e-Perisalah “Sayuti” 
Tanggal :  20 Desember 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Sekjen untuk
penerapan aplikasi e-perisalah dan meningkatkan kinerja risalah melalui sebuah aplikasi
berbasi AI, dengan hormat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Biro HAK bersama PT Speaktograph telah  beberapa kali melakukan training aplikasi
sayuti dan ujicoba dalam penyusunan risalah sidang baik secara tidak langsung
(dengan menggunakan rekaman yang sudah ada) dan secara langsung pada saat
sidang (secara live).

2. Ujicoba dan evaluasi sejak bulan Oktober s.d. November 2021 terus dilakukan dan
untuk memberikan masukan kepada PT Speaktograph agar aplikasi Sayuti tersebut
semakin baik untuk membantu menyusun risalah sidang di MK.

3. Aplikasi Sayuti memang memberikan kemudahan kepada transkriptor namun
demikian masih ada beberapa kendala teknis yang perlu dan terus akan dilakukan
penyempurnaan. Adapun kendala teknis tersebut diantaranya (fitur editing untuk
numbering, tidak adanya fitur ruler untuk merapikan, ucapan pembicara yang secara
bersamaan namun tidak tertangkap oleh aplikasi, serta akurasi transkripsi tiap file
audio yang masih belum stabil).

4. Saat ini dengan aplikasi Sayuti telah digunakan oleh transkriptor untuk membantu
penyusunan risalah, sehingga sejak November 2021 Risalah Sidang MK (selain
risalah sidang putusan) telah memasukkan informasi penunjuk waktu (time stamp)
berbicara pada setiap pembicaraan yang tertranskrip. 

5. Sidang putusan memiliki sistem kerja yang berbeda karena file risalah berasal dari file
putusan yang telah dibacakan yang kemudian dicocokkan dan didengarkan ulang
dengan file audio rekaman sidang pembacaan putusan, sehingga akan dicarikan
solusi terkait penambahan time stamp.

6. Untuk kecepatan penyusunan risalah menggunakan aplikasi sayuti masih belum lebih
cepat dari pengerjaan manual karena penyesuaian fitur editing oleh editor
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membutuhkan waktu lebih untuk pengerjaan penyuntingan, namun demikian waktu
pengerjaan masih dalam tenggat aman dalam target kinerja 6 jam kerja.

7. Pihak Speaktograph dan tim perisalah akan terus berupaya melakukan penyesuaian.
Tim perisalah akan berupaya untuk beradaptasi dan melakukan penyesuaian format
risalah yang dapat mengakomodir penerapan aplikasi sayuti (akan ada perubahan
Juknis format tampilan risalah) sedangkan Pihak Speaktopgraph berupaya mencari
solusi untuk pengembangan fitur-fitur teknis.

8. Menurut hemat kami bahwa aplikasi ini dapat dipertimbangkan untuk digunakan oleh
Biro HAK untuk digunakan di Tahun 2022 untuk meningkatkan efikasinya dalam
mempersingkat waktu kerja penyusunan risalah sidang.

9. Kami juga bermaksud mengadakan rapat pada Rabu 22 Desember 2021 dengan
mengundang PT Speaktograph untuk melaporkan secara langsung progres
penggunaan aplikasi Sayuti dalam risalah sidang MK dan beberapa hal lain yang
masih bisa dikembangkan.

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

Kepala Biro Hukum dan
Administrasi Kepaniteraan
Tatang Garjito

Tembusan Yth.:
1. Bapak Panitera;
2. Inspektur;
3. Plt. Kapustik.
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