


DATA DUKUNG POIN II.2.C 

UNIT KERJA BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN TELAH 

MEMBERIKAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN MENGGUNAKAN 

SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI 

 

1. Tangkapan layar (screenshot) laman mkri.id bagian KONSULTASI 

(masyarakat dapat berkonsultasi melalaui laman Mahkamah Konstitusi); 

2. Foto petugas sedang menjawab pertanyaan pada formulir konsultasi yang 

disampaikan secara daring; 

3. Tangkapan layar (screenshot) whatsapp khusus penerimaan permohonan 

(Biro HAK menyediakan nomor whatsapp khusus untuk melayani masyarakat); 

4. Tangkapan layar (screenshot) laman simpel.mkri.id (pengajuan permohonan 

perkara di Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan secara daring); 

5. Tangkapan layar pembuatan jadwal sidang melalui aplikasi terpadu SIMPP; 

6. Tangkapan layer (screenshot) jadwal persidangan yang dapat diakses oleh 

masyarakat melalui laman MK; 

7. Tangkapan layar (screenshot) laman kejurupanggilan dalam menyampaikan 

surat resmi kepada para pihak; 

8. Tangkapan layar (screenshot) zoom jalannnya persidangan secara daring; 

9. Tangkapan layar (screenshot) laman mkri.id bagian CASE TRACKING 

(masyarakat dapat memantau langsung perkembangan perkara); 

10. Tangkapan layar (screenshot) laman mkri.id bagian RISALAH (masyarakat 

yang membutuhkan risalah persidangan dapat mengunduh langsung secara 

swadaya); 

11. Tangkapan layar (screenshot) laman mkri.id bagian PUTUSAN (masyarakat 

yang membutuhkan putusan dapat mengunduh langsung secara swadaya); 

12. Tangkapan layar (screenshot) laman bagian ikhtisar putusan; 

13. Tangkapan layar (screenshot) laman Landmark Putusan MK; 

14. Tangkapan layar (screenshot) laman pemuatan dalam berita negara; 

15. Tangkapan layar (screenshot) laman JDIH Mahkamah Konstitusi; 

16. Tangkapan layer laman MK bagian PERATURAN agar masyarakat dapat 

mengunduh Peraturan MK secara swadaya; 

17. Tangkapan layar (screenshot) laman anotasi undang-undang pasca Putusan 

MK. 

  



Tangkapan layar 

(screenshot) laman 

mkri.id bagian 

KONSULTASI 

(masyarakat dapat 

berkonsultasi 

melalaui laman 

Mahkamah 

Konstitusi); 

  







 

Foto petugas sedang 

menjawab pertanyaan 

pada formulir 

konsultasi yang 

disampaikan secara 

daring 

  







Tangkapan layar 

(screenshot) 

whatsapp khusus 

penerimaan 

permohonan (Biro 

HAK menyediakan 

nomor whatsapp 

khusus untuk 

melayani 

masyarakat); 
  





 

Tangkapan layar 

(screenshot) laman 

simpel.mkri.id 

(pengajuan 

permohonan perkara 

di Mahkamah 

Konstitusi dapat 

dilakukan secara 

daring) 

  















 

 

 

 Tangkapan layar 

pembuatan jadwal 

sidang melalui aplikasi 

terpadu SIMPP  







 

 

Tangkapan layar 

jadwal persidangan 

yang dapat diakses 

oleh masyarakat 

melalui laman MK 
  





 

 

Tangkapan layar 

(screenshot) laman 

kejurupanggilan dalam 

menyampaikan surat 

resmi kepada para 

pihak 

  









 

 

Tangkapan layar 

(screenshot) zoom 

jalannnya persidangan 

secara daring 
  











Tangkapan layar 

(screenshot) laman 

mkri.id bagian CASE 

TRACKING 

(masyarakat dapat 

memantau langsung 

perkembangan 

perkara); 

  





 

 

Tangkapan layar 

(screenshot) laman 

mkri.id bagian 

RISALAH (masyarakat 

yang membutuhkan 

risalah persidangan 

dapat mengunduh 

langsung secara 

swadaya); 
  





 

Tangkapan layar 

(screenshot) laman 

mkri.id bagian 

PUTUSAN 

(masyarakat yang 

membutuhkan 

putusan dapat 

mengunduh 

langsung secara 

swadaya) 







 

Tangkapan layar 

(screenshot) laman 

mkri.id bagian 

IKHTISAR PUTUSAN 

(masyarakat yang 

membutuhkan 

ringkasan terhadap 

suatu putusan MK 

dapat mengunduh 

langsung secara 

swadaya) 





 

 

Tangkapan layar 

(screenshot) laman 

Landmark Putusan MK 

  





 

 

 

Tangkapan layar 

(screenshot) laman 

pemuatan dalam 

berita negara 
  





 

 

 

Tangkapan layar 

(screenshot) laman 

JDIH Mahkamah 

Konstitusi; 
  







 

 

 

Tangkapan layar 

laman MK bagian 

PERATURAN agar 

masyarakat dapat 

mengunduh Peraturan 

MK secara swadaya 

  





 

 

Tangkapan layar 

(screenshot) laman 

anotasi undang-

undang pasca Putusan 

MK 
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