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Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 yang diselenggarakan di Mahkamah Konstitusi 

diantaranya mencakup penilaian beberapa layanan. Berdasarkan analisis atas faktor penyebab, dan 

rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan untuk layanan eksternal Mahkamah Konstitusi 

khususnya pada unsur-unsur layanan yang perlu ditingkatkan, berikut tidak lanjut atas rekomendasi 

hasil survei, antara lain: 

I. Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara (Leading Sektor: Kepaniteraan dan Biro HAK) 

Unsur Faktor Penyebab Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut  
Rekomendasi 

U1: 1.1. Ketepatan 
waktu pengumuman 
jadwal sidang di 
website 

1. Pengumuman jadwal 
sidang terlambat, 
informasi 2 hari 
sebelum sidang  
 
2. Tidak terdapat 
jadwal agenda konklusi 
dan tidak 
diinformasikan kepada 
pemohon  
 
3. Jadwal sidang panel 
2 dan 3 mengalami 
keterlambatan 

1. Memastikan 
pelaksanaan 
pemberitahuan jadwal 
sidang sesuai dengan 
jadwal yang telah 
ditetapkan.  
 
2. Pelaksanakan 
pengumuman jadwal 
sidang mengacu pada 
UU No 8 Tahun 2011 
yakni penetapan dan 
penetapan sidang 
pertama dalam jangka 
waktu paling lama 14 
(empat belas) hari kerja 
sejak Permohonanan 
dicatat dalam Buku 
Registrasi Perkara 
Konstitusi (BRPK).  
 
3. Pelaksanakan 
pemberitahuan 
penetapan hari sidang 
harus sudah diterima 
oleh para pihak 
berperkara dalam jangka 
waktu paling lama 5 
(lima) hari kerja sebelum 
hari persidangan. Guna 
memberikan 
kesempatan kepada 
para pihak untuk 
berkoordinasi persiapan 
persidangan.  
 
4. Melakukan 
pengukuran kinerja 
layanan pemberitahuan 
jadwal sidang sesuai 

Penetapan jadwal 
sidang telah sesuai 
dengan peraturan 
yang berlaku, dan 
informasi jadwal 
sidang maupun 
perubahan jadwal 
sidang 
dikonfirmasikan 
kepada para pihak 
oleh Juru Panggil 
beberapa hari 
sebelum 
persidangan, baik 
melalui surat resmi 
maupun melalui 
telepon. 



Unsur Faktor Penyebab Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut  
Rekomendasi 

dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan secara 
berkala, agar dapat 
ditentukan tindak lanjut 
perbaikan atas 
penyebab 
ketidaktercapaian 
target.  
 
5. Memasukkan proses 
pemberitahuan 
ketepatan jadwal sidang 
sebagai materi Audit 
Internal yang dilakukan 
oleh Inspektorat, untuk 
pengembangan sistem 
dan perbaikan layanan 
kepada para pihak. 

U4: 2.1. Kemudahan 
mengakses tayangan 
Live Streaming  
U22: 6.1. Kecepatan 
mengakses informasi 
di Website 

Membutuhkan waktu 
yang lama untuk 
mengakses website 
dan tayangan live 
streaming 

1. Memastikan 
bandwidth mencukupi 
kebutuhan pemakaian.  
 
2. Mempublikasikan 
bahwa bagi masyarakat 
yang tidak mengikuti live 
streaming sidang dapat 
mengetahui jalannya 
sidang secara 
keseluruhan melalui 
akun youtube 
Mahkamah Konstitusi. 

Publikasi MK telah 
dilakukan baik 
melalui media sosial 
seperti Instagram, 
facebook, youtube, 
website. Sehingga 
masyarakat dapat 
mengetahui 
informasi-informasi 
terkait persidangan 
maupun informasi 
publik lainnya 
terkait MK. 

U7: 2.4. Kualitas 
visual grafik (gambar) 
tayangan Live 
Streaming sidang 

1. Kualitas gambar 
pada saat Live 
Streaming tidak jelas, 
lebih jelas saat 
menggunakan youtube 

1. Meningkatkan 
kualitas teknis pada 
visual dan audio live 
streaming agar hasil 
tayang dapat diakses 
publik dengan baik.  
 
2. Memastikan koneksi 
jaringan internet 
memadai untuk audio 
live streaming (jaringan 
internet tidak terbagi 
dengan pengguna lain 
selain agenda live 
streaming). 

Kualitas tayangan 
live streaming telah 
diperbaiki. 

U8: 2.5. Kualitas 
audio (suara) 

2. Kualitas suara pada 
saat live streaming 
terlalu kecil 

1. Memastikan teknis 
pengambilan gambar 
seperti posisi 

Kualitas tayangan 
live streaming telah 
diperbaiki. 



Unsur Faktor Penyebab Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut  
Rekomendasi 

tayangan Live 
Streaming sidang 

pencahayaan ruangan 
(warna background 
ruangan terang dan 
pencahayaan yang 
terang) sehingga 
tayangan gambar live 
streaming terlihat jelas. 
2. 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. 

U12: 3.3. Kemudahan 
mengunduh file 
rekaman suara risalah 
sidang 

1. Kurang cepat dalam 
membuka dan 
mengunduh file risalah 
serta file audio karena 
terlalu ukuran 
kapasitas yang besar 
dan jumlah file banyak  
 
2. Kurang mudah 
mencari 

1. Memberikan file 
audio unggahan yang 
telah dicompress 
sehingga memudahkan 
untuk mengunduh 
kapasitas file yang lebih 
kecil. 
 
2. Memfasilitasi menu 
pencarian file di 
halaman risalah pada 
website. 

File risalah baik 
softfile maupun 
audio dapat 
diperoleh secara 
gratis melalui 
website MK. Menu 
pencarian risalah 
telah tersedia di 
website MK. 

U15: 4.1. Kecepatan 
penyampaian salinan 
putusan 

Unggahan 
penyampaian salinan 
putusan yang diberikan 
terlambat 
diinformasikan 

Menginformasikan 
waktu penyerahan 
salinan putusan secara 
resmi para pihak yang 
mengikuti acara sidang 
pembacaan putusan 
Mahkamah Konstitusi. 
Sehingga para pihak 
berperkara mendapat 
kepastian penyerahan 
salinan putusan. 
Berdasarkan Peraturan 
Sekretaris Jendral 
Mahkamah Konstitusi 
Nomor 28 Tahun 2019 
Tentang Pedoman 
Standar Pelayanan 
Publik di Lingkungan 

Penyampaian 
salinan putusan 
selalu diumumkan 
sesaat setelah 
persidangan 
pengucapan 
putusan selesai 
dilaksanakan.  



Unsur Faktor Penyebab Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut  
Rekomendasi 

Kepaniteraan dan 
Skretariat Jendral 
Mahkamah Konstitusi 
bahwa Penyampaian 
Putusan Bagi Para Pihak 
Beracara, waktu 
penyerahan salinan 
putusan 30 menit sejak 
selesainya sidang 
putusan. 

 

II. Layanan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi (Leading 

Sektor: Kepaniteraan dan Biro HAK) 

Unsur Faktor Penyebab Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut  
Rekomendasi 

U2: 1.2 Ketepatan 
realisasi jadwal sidang 

Terdapat perbedaan 
informasi jadwal sidang 
di website dan realisasi 
panggilan sidang. 

Menginformasikan 
kepada para pihak 
secara resmi bahwa 
terdapat perubahan 
jawal sidang yang telah 
ditetapkan di website 
beserta alasan 
perubahannya. 
Informasi perubahan 
jadwal sidang 
disampaikan beberapa 
hari sebelum jadwal 
sidang berlangsung. 

Jadwal sidang 
maupun perubahan 
jadwal sidang yang 
telah ditetapkan di 
website selalu 
diinformasikan 
secara resmi 
kepada para pihak 
baik melalui surat 
resmi maupun 
telepon beberapa 
hari sebelum 
persidangan 
berlangsung. 

 

III. Layanan Aksesabilitas terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara Online (Leading 

Sektor: Pustik dan Biro HAK) 

Unsur Faktor Penyebab Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut  
Rekomendasi 

U7: Kemudahan user 
masuk/ login pada 
laman SIMPEL 

Sering gagal saat 
melakukan login di 
aplikasi SIMPEL 

Pemeliharaan sistem 
secara bekala dan 
menetapkan mekanisme 
tertulis mengenai 
pelaporan 
kerusakan/gangguan 
sistem yang dialami oleh 
pengguna, agar segala 
kerusakan/gangguan 
sistem dapat dicatat dan 
dipantau keefektifan 
penggunaannya untuk 

Laporan 
pengembangan 
Sistem Informasi 
Penanganan Perkara 
Online dilaksanakan 
oleh Pustik 
bekerjasama dengan 
unit Biro HAK. Sistem 
selalu di-
upgrade/diperbaharui 
sesuai dengan 
kebutuhan untuk 



diketahui dan ditangani 
penyebab 
kerusakan/gangguan. 

memudahkan para 
pemangku 
kepentingan untuk 
mengakses. 
 

 

IV. Layanan Penanganan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya (Leading Sektor: Kepaniteraan, 

Biro HAK, dan Biro Umum) 

Unsur Faktor Penyebab Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut  
Rekomendasi 

U8: 2.1 Kejelasan 
informasi dan nasihat 
yang disampaikan 
Mahkamah Konstitusi 
dalam proses 
pemeriksaan 
pendahuluan 

Pernyataan Hakim dan 
Panitera mohon agar 
diperjelas 

1. Menjelaskan kepada 
para pihak mengenai 
materi pemeriksaan 
pendahuluan, yaitu yang 
terpenting adalah status 
dari pihak yang 
mengajukan 
permohonan.  
 
2. Menyampaikan 
berapa lama penundaan 
sidang beserta 
alasannya setelah sidang 
pendahuluan selesai 
digelar. 

Informasi yang 
kurang jelas 
mengenai 
permohonan 
maupun 
persidangan dapat 
diperoleh dengan 
bertanya secara 
langsung kepada 
petugas registrasi 
perkara. 
 
Terkait penundaan 
sidang, hakim selalu 
menyampaikan di 
akhir persidangan 
sebelumnya. 

U10: 2.3 Ketersediaan 
dan kondisi 
(berfungsi) fasilitas 
layanan persidangan 
U12: 2.5 Kebersihan 
Ruang Sidang U13: 
2.6 Kenyamanan 
Ruang Tunggu 
persidangan 

Penambahan fasilitas 
monitor, kursi, meja, 
laptop, microphone di 
setiap meja serta 
memperluas tempat 
alat bukti. 

Meninjau kembali 
kebutuhan terhadap 
ketersediaan jumlah dan 
kondisi (keberfungsian) 
fasilitas di ruang 
persidangan guna 
meningkatkan 
kenyamanan para pihak 
berperkara dalam 
persidangan 

Biro Umum dan 
Biro HAK selalu 
mengecek 
keberfungsian  
fasilitas di ruang 
persidangan, baik 
pengecekan berkala 
maupun sebelum 
persidangan 
dimulai. 

 

V. Layanan Penanganan Perkaran PHPU Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD 

Kabupaten/Kota) dan PHPU Presiden/Wakil Presiden (Leading Sektor: Kepaniteraan dan Biro 

HAK) 

Unsur Faktor Penyebab Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut  
Rekomendasi 

U1: 1.1 Kemudahan 
proses pengajuan 
permohonan U4: 1.4 
Kecepatan petugas 
pelayanan 

Proses pengajuan 
permohonan melalui 
pendaftaran 
membutuhkan waktu 

Memfasilitasi beberapa 
petugas tambahan 
bantuan dalam 
pelayanan pengajuan 
dan penerimaan 

Jumlah Gugus 
Tugas dalam 
pelayanan 
pengajuan dan 
penerimaan 



Unsur Faktor Penyebab Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut  
Rekomendasi 

penerimaan 
permohonan 

yang lama sekitar 2-3 
jam 

permohonan sehingga 
waktu yang dibutuhkan 
dalam proses pengajuan 
dan penerimaan 
permohonan lebih 
singkat. 

permohonan sudah 
disesuaikan dengan 
kebutuhan.  

U2: 1.2 Kemudahan 
prosedur penyerahan 
dokumen asli 
permohonan U6: 1.6 
Kemudahan proses 
penyerahan hasil 
perbaikan/melengkapi 
dokumen 
permohonan 

Penyerahan dokumen 
asli dan fotocopy 
permohonan kurang 
efisien karena boros di 
kertas dan biaya 
pengiriman/bagasi 
dokumen 

Mengefektifkan 
penyerahan dokumen 
asli / fottocopy serta 
bukti asli sesuai jumlah 
rangkap hardcopy 
permohonan yang 
dibutuhkan 

Penyerahan 1 asli 
dan 3 fotocopy 
untuk dokumen 
pileg dan pilpres 
sudah sesuai 
dengan kebutuhan 
dan ketentuan yang 
berlaku 

U3: 1.3 Kemampuan 
petugas dalam 
melayani konsultasi 
hasil pemeriksaan 
dokumen 

Petugas kurang 
memahami prosedur 
saat registrasi karena 
terdapat perbedaan 
informasi yang 
diberikan 

Menyediakan petugas 
yang memiliki 
kompetensi yang 
memadai dalam 
melayani konsultasi hasil 
pemeriksaan dokumen 

Gugus Tugas sudah 
mengikut 
Bimbingan Teknis 
untuk lebih 
memahami dan 
mengerti alur 
pelayanan 
penanganan 
perkara sesuai 
bidang tugasnya. 

U9: 2.2 Kepuasan 
proses pemeriksaan 
persidangan 

1. Penyerahan 
dokumen asli dan 
fotocopy permohonan 
kurang efisien karena 
boros di kertas dan 
biaya 
pengiriman/bagasi 
dokumen 

Mengefektifkan 
penyerahan dokumen 
asli/ fotocopy serta 
bukti asli sesuai jumlah 
rangkap hardcopy 
permohonan yang 
dibutuhkan. 

Penyerahan 1 asli 
dan 3 fotocopy 
untuk dokumen 
pileg dan pilpres 
sudah sesuai 
dengan kebutuhan 
dan ketentuan yang 
berlaku 

 2. Hakim tidak 
memberikan tambahan 
waktu untuk 
penyampaian 
permohonan, saksi 
yang hadir di ruang 
sidang serta 
keterangan kuasa 
hukum 

1. Memberikan 
informasi di awal sidang 
mengenai susunan 
sidang beserta durasi 
waktu, agar Pemohon 
dapat memperkirakan 
apakah akan 
membacakan 
permohonan atau dapat 
pula Pemohon hanya 
menyampaikan hal-hal 
yang pokok (Identitas 
Pemohon dan 
Termohon yang dituju, 
Posita/pundamentum 
petendi, dan Petitum) 

1. Batas waktu 
pembacaan 
permohonan akan 
disampaikan hakim 
dalam persidangan 
jika diperlukan. 
Apabila pemohon 
membutuhkan 
informasi 
tambahan, dapat 
disampaikan atau 
bertanya kepada 
petugas 
persidangan. 
 



Unsur Faktor Penyebab Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut  
Rekomendasi 

dari permohonannya 
dalam persidangan.  
2. Sosialisasi seluruh 
tahapan persidangan 
beserta penjelasan dan 
keluaran dari masing-
masing tahapan agar 
dapat dipahami oleh 
para pihak dengan baik. 
Contoh: informasi 
mengenai ketersediaan 
tambahan waktu untuk 
penyampaian 
permohonan, saksi yang 
hadir di ruang sidang 
serta keterangan kuasa 
hukum. 

2. Tahapan 
persidangan telah 
disosialisasikan 
pada Bimbingan 
Teknis Penanganan 
Perkara yang 
diselenggarakan di 
Pusdik. 

U10: 2.3 Ketersediaan 
dan kondisi 
(berfungsi) fasilitas 
layanan persidangan 

1. Kuasa hukum tidak 
dapat masuk karena 
tiket telah digunakan 
orang lain yang tidak 
dikenal 2. Penambahan 
tiket untuk kuasa 
hukum apabila kasus di 
daerah pemilihan lebih 
dari satu 

1. Pengecekan 
kesesuaian tiket sidang 
dengan identitas seperti 
nomor perkara, pokok 
perkara dan nama  
2. Penyesuaian jumlah 
kuasa hukum dengan 
jumlah kasus yang 
ditangani (tidak 
berdasarkan daerah 
pemilihan) 

Jumlah kuasa 
hukum dan 
identitas kuasa 
hukum yang 
diperbolehkan 
masuk ruang sidang 
telah dikonfirmasi 
sebelumnya oleh 
juru panggil. 

 

VI. Indeks Persepsi Korupsi (Leading Sektor: Inspektorat) 

Unsur Faktor Penyebab Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut  
Rekomendasi 

U5: Pencegahan MK 
terhadap 
ketidaktranspan 
informasi pelayanan 

Secara keseluruhan, 
seluruh unsur yang 
masuk dalam prioritas 
perbaikan ini telah 
mendapatkan penilaian 
yang baik (puas dan 
sangat puas) oleh 
responden. Selain itu, 
tidak didapatkan 
keluhan/saran yang 
perlu ditindaklanjuti 
secara spesifik oleh 
unit kerja terkait. 

Rekomendasi Perbaikan 
perbaikan yang perlu 
ditindaklanjuti oleh unit 
kerja terkait adalah 
meningkatkan kualitas 
pelayanan pencegahan 
korupsi di Mahkamah 
Konstitusi secara 
keseluruhan, khususnya 
meningkatkan 
transparansi informasi 
proses penanganan 
suatu perkara, dengan 
putusan yang 
berkualitas dan 
berkeadilan. 

MK memiliki 
peraturan terkait 
transparansi dan 
pencegahan 
korupsi, seperti 
Persekjen No 1.1 
Tahun 2018 terkait 
Pedoman 
Pengendalian 
Gratifikasi di MK, 
Persekjen No 4.8 
Tahun 2018 
Pedoman 
Penanganan WBS di 
lingkungan 
Kepaniteraan 



Unsur Faktor Penyebab Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut  
Rekomendasi 

Sekjen MK, 
Persekjen No 4.9 
Tahun 2018 
Pedoman 
Penaganan 
Pengaduan 
Masyarakat, 
Persekjen No 1B 
Tahun 2015 tentang 
Penanganan 
Benturan 
Kepentingan.  
 
Berbagai informasi 
proses penanganan 
perkara maupun 
putusan dapat 
diakses secara 
terbuka oleh publik 
melalui website 

 

VII. Layanan Persepsi Awak Media (Leading Sektor: Biro HP) 

Unsur Faktor Penyebab Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut  
Rekomendasi 

U5: 2.2 Kecepatan 
penyampaian hasil 
informasi persidangan 
U7: 2.4 Kesesuaian 
informasi persidangan 
U13: 4.2 Ketanggapan 
petugas dalam 
membantu untuk 
mengakses data dan 
informasi 

Penyampaian Press 
Release persidangan 
dari Public Relation 
Mahkamah Konstitusi 
masih lambat sehingga 
perlu dipercepat. 

1. SOP layanan 
persidangan termasuk 
waktu press release 
telah dipublikasi di 
website Mahkamah 
Konstitusi namun tidak 
seluruh awak media 
memahami.  
 
2. Perlu sosialisasi 
melalui media lain 
seperti pada grup 
Whatsapp Awak media 
atau melalui 
pengumuman pada 
papan informasi di 
Media Center, guna 
memberikan kepastian 
waktu terbitnya press 
release kepada awak 
media. 

1. Seluruh informasi 
terkait layanan 
persidangan dapat 
ditanyakan 
langsung kepada 
petugas 
Kepaniteraan. 
 
2.Grup Whatsaap 
maupun media 
sosial seperti 
Instagram, youtube, 
sudah ada dan 
dapat diakses oleh 
seluruh awak 
media. 

U8: 3.1 Ketersediaan 
dan kondisi sarana 
prasarana  

1. Media Center agar 
diperluas karena 

1. Meninjau kembali 
kebutuhan terhadap 
ketersediaan jumlah dan 

Sudah tersedia 
ruangan media 
center, dilengkapi 



U11: 3.4 Kenyamanan 
Media Center 

ruangan terlalu kecil 
dan sempit  
2. Kurangnya sarana 
seperti komputer, meja 
dan kursi yang ada di 
Media Center  
3. Fasilitas WIFI lambat 
dan lebih sering tidak 
bisa diakses/digunakan 

kondisi (keberfungsian) 
fasilitas dan ruangan 
Media Center guna 
meningkatkan 
kenyamanan pengguna. 
2. Memastikan 
bandwidth mencukupi 
kebutuhan pemakaian. 

dengan PC dan wifi 
yang mencukupi. 

 

VIII. Layanan Pusat Sejarah Konstitusi (Leading Sektor: Puslitka) 

Unsur Faktor Penyebab Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut  
Rekomendasi 

U11 : 3.1. Penataan 
Ruangan Penataan 
Ruangan 

Menambahkan koleksi 
ruangan pameran 
koleksi referensi video 
tentang persidangan 
Mahkamah Konstitusi 
untuk edukasi 
masyarakat. 

Memfasilitasi video 
beserta katalog koleksi 
video-video tentang 
persidangan yang 
pernah dilaksanakan di 
Mahkamah Konstitusi. 

Video persidangan 
tidak dipamerkan di 
Pusat Sejarah 
Konstitusi, namun 
masyarakat dapat 
melihat rekaman 
persidangan pada 
channel youtube 
Mahkamah 
Konstitusi RI. 

 

IX. Layanan Perpustakaan (Leading Sektor: Puslitka) 

Unsur Faktor Penyebab Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut  
Rekomendasi 

U3: Kemudahan 
mendapatkan 
informasi 

1. Katalog buku tidak 
lengkap dan tidak 
sepenuhnya terdaftar 
dalam sistem  
2. Informasi tentang 
buku tidak bisa diakses 
3. Sistem Informasi 
Online Perpustakaan 
Mahkamah Konstitusi 
masih tertinggal jauh 
dengan sistem 
Perpustakaan 
berstandar 
internasional lainnya  
4. Pengembalian buku 
tidak dapat terdeteksi 
karena tidak ada batas 
waktu seseorang dapat 
meminjam hingga 
jangka waktu yang 
ditentukan 

Mengkaji ulang 
peraturan perpustakaan 
serta kebutuhan update 
Sistem Informasi Online 
Perpustakaan 
Mahkamah Konstitusi 
untuk dapat 
dimanfaatkan oleh 
masyarakat. 

1.MK telah 
menambah koleksi 
buku dengan 
pengadaan buku 
baru setiap tahun 
khususnya buku-
buku yang 
mendukung 
kewenangan MK 
dalam penanganan 
perkara. Saat ini MK 
tengah 
memperbanyak 
koleksi e-book. 
 
2. Sistem Informasi 
perpustakaan telah 
tersedia dan rutin 
dikembangkan. Saat 
ini sistem aplikasi 
akan menggunakan 



Unsur Faktor Penyebab Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut  
Rekomendasi 

sistem aplikasi baru 
dari Perpusnas. 
 
3. Sudah terdapat 
aturan terkait 
peminjaman buku-
buku di 
perpustakaan MK 

 5. Sistem Informasi 
Online Perpustakaan 
Mahkamah Konstitusi 
kurang familiar dengan 
sistem informasi 
tersebut 

Mempublikasikan 
layanan perpustakaan 
MK melalui beragam 
media seperti akun 
sosial media Instagram, 
Twitter, Facebook dan 
lainnya sehingga lebih 
mudah dikenal dan 
dipahami masyarakat. 

MK telah 
mengadakan 
pameran 
perpustakaan 
secara rutin setiap 
tahun, 2-3 kali 
setahun. Promosi 
lainnya melalui 
twitter, facebook, 
dan majalah 
konstitusi 

U12: Ketersediaan 
sarana prasarana 
perpustakaan 

1. Kurangnya jumlah 
buku  
2. Perpustakaan sempit 
dan kotor 
3. Komputer tidak bisa 
digunakan  
4. Tidak tersedia ruang 
diskusi tertutup yang 
bisa dimanfaatkan 
untuk diskusi kelompok 
5. Tanpa jaringan 
internet 

Meninjau kembali 
kebutuhan terhadap 
ketersediaan jumlah dan 
kondisi (keberfungsian) 
fasilitas di ruang 
perpustakaan guna 
meningkatkan 
kenyamanan pengguna 
dalam mendapatkan 
fasilitas di perpustakaan 
mahkamah konstitusi. 

Ruang 
Perpustakaan akan 
segera direnovasi 
sesuai saran dari 
responden. 
Renovasi 
direncanakan di 
tahun 2021. 

U13: Kondisi sarana 
prasarana 
perpustakaan 

1. Lampu di beberapa 
sudut kurang terang  
2. Sofa-sofa sudah 
rusak dan bau, rak 
buku kurang bersih dan 
banyak buku masih 
tertumpuk di bawah 
karena kurang rak 
display  
3. Ruang baca tidak 
tenang, tidak nyaman 
dan menjadi kurang 
representatif jika pada 
saat yang bersamaan 
terdapat kelompok 
mahasiswa magang 
atau gugus tugas. 

 



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

www.mkri.id
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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

www.mkri.id


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.
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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
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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.
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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
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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,
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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.
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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
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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)
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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
mk372573729210727033938
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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
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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
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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.
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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
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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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NOTA DINAS
Nomor:  622/2200/OT.03/07/2021

Kepada : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Perihal : Laporan Pelaksanaan FGD Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Survei

Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik Lingkup Kementerian dan
Lembaga Wilayah I Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian PAN RB

Tanggal : 13 Juli 2021

Menindaklanjuti Surat Surat Nomor B/103/PP.04/2021 Hal Undangan Focus Group
Discussion (FGD) Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan
Forum Konsultasi Publik Lingkup Kementerian dan Lembaga Wilayah I dari Deputi  Bidang
Pelayanan Publik Kementerian PAN RB (terlampir) sebagaimana direvisi dengan Surat Deputi
Bidang Pelayanan Publik Nomor B/107/PP.04/2021 Hal Perubahan Jadwal Kegiatan
(terlampir), yang semula akan dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Selasa, 29 Juni 2021
Waktu : Pukul 09.00 – 11.40 WIB
Tempat : Zoom Meeting (ID: 932 548 0256 Passcode: partisipasi)

Menjadi dilaksanakan secara virtual dan jadwal kegiatan berubah menjadi:
Hari, tanggal : Kamis, 1 Juli 2021
Waktu : Pukul 13.00 s.d. 15.20 WIB
Tempat : Zoom meeting (ID: 932 548 0256 Passcode: partisipasi)

Serta Surat Tugas Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 225/2000/07/2021
(terlampir) yang menugaskan:

No. Nama/NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan
1. Teguh Wahyudi

19640415 198502 1 001
Pembina Utama Muda

IV/c
Kepala Biro Sumber Daya
Manusia dan Organisasi

2. Heru Setiawan
19690609 199301 1 001

Pembina Utama Muda
IV/c

Kepala Biro Hubungan
Masyarakat dan Protokol 

Dengan hormat dapat kami laporkan materi FGD sebagai berikut: 

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di
Lingkup Instansi Pemerintah (terlampir), yang isi edarannya adalah sebagai berikut:
1) Kepala Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah termasuk unit dibawahnya (Kantor

Wilayah, Unit Pelaksana Teknis/UPT, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD) agar
dapat melaksanakan hal – hal sebagai berikut:
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a. Melaksanakan SKM secara berkala dengan jangka waktu periode tertentu yakni
bulan/triwulan/semester menggunakan indikator dan metodologi survei yang telah
ditentukan;

b. Adapun pelaksanaan SKM dapat dilakukan dengan sistem kerja sama melalui
pihak ketiga yang kompeten dan memiliki kredibilitas dalam melaksanakan survei
dimaksud yakni Badan Pusat Statistik (BPS), Perguruan Tinggi (Pakar), atau
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

c. Unit Pelayanan Publik wajib mempublikasikan hasil SKM melalui media informasi
non-elektronik dan elektronik baik di ruang area pelayanan mamupun media
informasi lainnya.

2) Pelaksanaan SKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

3) Unit Pelayanan Publik wajib melaporkan hasil SKM kepada Pimpinan Instansi
Pemerintah (Pusat dan daerah) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik selambatnya tanggal 30
November 2021 dalam bentuk soft-copy melalui alamat email berdasarkan wilayah
sebagai berikut:
Wilayah I ditujukan melalui email: yanlik.wilayah1@menpan.go.id
Wilayah II ditujukan melalui email: yanlik.wilayah2@menpan.go.id
Wilayah III ditujukan melalui email: yanlik.wilayah3@menpan.go.id
(Pembagian lingkup wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I SE Menpan RB
No. 11 Tahun 2021).

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) di
Lingkup Instansi Pemerintah (terlampir), yang isi edarannya adalah sebagai berikut
1) Kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah termasuk unit di bawahnya (Kantor

Wilayah, Dinas, Kecamatan, Kelurahan, RSUD, Puskesmas, Unit Pelaksana
Teknis/UPT, dan Unit Pelaksanaa Teknis Daerah/UPTD) agar menyelenggarakan
FKP;

2) FKP dapat dilakukan melalui tatap muka langsung atau secara virtual;
3) Hasil pelaksanaan dan tindak lanjut FKP wajib dipublikasikan kepada masyarakat,

disampaikan kepada pimpinan Instansi Pusat dan Daerah serta dilaporkan kepada
Menteri PAN RB;

4) Dokumen Laporan Hasil pelaksanaan FKP disampaikan kepada pimpinan Instansi
Pusat dan daerah dan kepada Menteri PAN RB c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik
selambatnya tanggal 30 November 2021, dalam bentuk soft-copy melalui alamat
email berdasarkan wilayah sebagai berikut:
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Wilayah I ditujukan melalui email: yanlik.wilayah1@menpan.go.id
Wilayah II ditujukan melalui email: yanlik.wilayah2@menpan.go.id
Wilayah III ditujukan melalui email: yanlik.wilayah3@menpan.go.id
(Pembagian lingkup wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan IV SE
Menpan RB No. 12 Tahun 2021)

5) Hasil pelaporan pelaksanaan FKP harus melampirkan beberapa dokumen, antara lain:
a. Undangan;
b. Berita Acara yang telah ditandatangani (Format Berita Acara FKP sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II SE Menpan RB No. 12 Tahun 2021):
c. Salinan daftar hadir; dan
d. Dokumentasi kegiatan.

6) Tindak lanjut hasil FKP dilaporkan kepada Menteri PAN RB secara periodik (Format
Laporan Tindak Lanjut sebagaimana tercantum Lampiran III SE Menpan RB No. 12
Tahun 2021);

7) Kepala Daerah wajib memantau pelaksanaan dan tindak lanjut hasil FKP;
8) Pelaksanaan dan tindak lanjut hasil FKP diawasi langsung oleh masyarakat sebagai

pengguna layanan sekaligus peserta FKP serta unit pengawas internal pada masing –
masing Instansi Pemerintah penyelenggara FKP;

9) Pembinaan, Pendampingan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan FKP dilakukan
oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Nasional.

3. Materi Kebijakan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik
(terlampir) yang disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan dan Evaluasi
Pelayanan Publik Wilayah I, Kementerian PAN RB, Bapak Jeffrey Erlan Muller, S.H. yang
substansi materinya adalah sebagai berikut:
a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

 Dasar Hukum:

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
Pasal 38

Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan
publik secara berkala

Pasal 39
(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak

penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian
penghargaan.
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(2) Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak
dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan
pelayanan publik.

 Definisi SKM:
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kegiatan pengukuran secara
komprehensif tentang kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang
diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

 Tujuan dan Sasaran SKM:

Tujuan: Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan
dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Sasaran: 
1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam menilai kinerja pelayanan;
2) Meningkatkan kualitas pelayanan;
3) Mendorong inovasi pelayanan publik;
4) Mengukur tingkat kepuasan masyarakat. 

 Manfaat SKM:
1) Mengetahui kelemahan atau kekuatan unit penyelenggara pelayanan;
2) Partisipasi aktif masyarakat dalam peneylenggaraan pelayanan publik;
3) Mengetahui kinerja penyelenggara secara periodik;
4) Diketahui IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) secara menyeluruh terhadap hasil

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5) Bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan;
6) Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan.

 Unsur – unsur SKM:
1) Persyaratan: Syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam

pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
administratif;

2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur: Tata cara pelayanan yang dibakukan
penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
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3) Waktu Penyelesaian: Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; 

4) Biaya/tarif: Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus
dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara;

5) Produk spesifikasi jenis pelayanan: Hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

6) Kompetensi Pelaksana: Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana,
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;

7) Perilaku Pelaksana: Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam
memberikan pelayanan;

8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan: Tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut;

9) Sarana dan Prasarana: Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam
peneylenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi
kelompok rentan.

 Prinsip SKM:

1) Netralitas: Surveyor tidak boleh memiliki kepentingan pribadi, golongan dan
tidak berpihak;

2) Partisipatif: Melibatkan masyarakat dan pihak terkait lainnya;

3) Akuntabel: Dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan;

4) Berkelanjutan: Dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui
perkembangan peningkatan kualitas pelayanan;

5) Transparansi: Hasil SKM harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh
masyarakat;

6) Keadilan: Menjangkau semua pengguna layanan.

 Metode SKM:
Periode Survei:
1) Tiga bulan;
2) Enam bulan;
3) Satu tahun.

Metode Penelitian:
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1) Kuantitatif;
2) Skala Likert.

 Langkah – langkah Pelaksanaan SKM:

1) Persiapan;
2) Pengumpulan Data;
3) Pengelohan Data;
4) Analisis Hasil/Evaluasi Hasil;
5) Pelaporan dan Publikasi:

a) Format Laporan

1. Pendahuluan 2. Analisis
3. Rencana

Tindak Lanjut
Perbaikan

4. Penutup

 Latar Belakang;

 Tujuan;

 Metode;

 Tim;

 Jadwal.

 Analisis
Univariat:

Memaparkan
temuan berupa
data statistik,
seperti: frekeuensi
distribusi, tabulasi
data, dan
persentase, dalam
bentuk grafik atau
gambar, serta
perhitungan
deskriptif dari
undur – undusr
yang disurvei;

 Analisis Bivariat:

Menjelaskan
hubungan antar
unsur, seperti:
hubungan antar
unsur prosedur
dengan unsur
waktu pelayanan.
Bersifat penting
untuk perbaikan
kualitas pelayanan
maupun
pengambilan
kebijakan.

Rencana tindak
lanjut perbaikan
dapat dilakukan
dengan prioritas,
dimulai dari unsur
yang paling buruk
hasilnya.

 Jangka pendek: <
12 bulan

 Jangka
menengah 12 –
24 bulan

 Jangka panjang >
24 bulan

Kesimpulan:

Intisari hasil SKM,
baik bersifat negatf
maupun positif.

Rekomendasi:

Saran atau
masukan perbaikan
secara konkret
pada tiap
komponen yang
menunjukkan
kelemahan.
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b) Pemantauan, Evaluasi dan Mekanisme Pelaporan Hasil SKM:
 Melaporan hasil pemantauan kinerja unit pelayanan kepada pimpinan

instansi pemerintah yang bersangkutan, sebagai bahan penyusunan
kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;

 Dalam rangka peningkatan transparansi hasil penyusunan SKM unit
pelayanan, rencana dan tindaklanjut wajib dipublikasikan kepada
masyarakat;

 Agar dapat membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara
berkala, maka diperlukan survei secara periodik dan
berkesinambungan.

 Kesimpulan:

1) Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi ukuran yang dapat dijadikan acuan
kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;

2) Pelaksanaan SKM menjadi sebuah kebutuhan guna perbaikan pelayanan publik
secara berkelanjutan. 

b. Forum Konsultasi Publik (FKP)

 Dasar Hukum:

Peraturan Menteri PAN RB No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Forum Konsultasi Publik.

 Definisi FKP:

Kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara peneylenggara
layanan publik dengan publik untuk membahas:
1) Rancangan kebijakan;
2) Penerapan kebijakan;
3) Dampak kebijakan;
4) Evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
5) Hal lain terkait pelayanan publik dalam rangka transparansi dan efektivitas untuk

meningkatkan kualitas peneylenggaraan pelayanan publik.

 Tujuan FKP:
1) Memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan

masyarakat atas permasalahan yang ada, antara lain terkait pembahasan
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rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh
penyelenggara pelayanan;

2) Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengusulakan, memberikan
masukan dan saran kepada peneylenggara pelayanan publik atas layanan yang
diterima.

 Manfaat FKP:
1) Secara Umum: 

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik,
atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. 

2) Bagi Penyelenggara:
a) Memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan (perumusan hingga

dampak);
b) Sarana mengajak dan mendidik publik;
c) Fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui

efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan.

3) Bagi Publik
a) Ruang partisipasi masyarakat;
b) Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah

ditetapkan penyelenggara layanan; 
c) Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
d) Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara

layanan;
e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan

publik.

 Para Pihak (Peserta FKP):
1) Media Massa;
2) Organisasi Masyarakat Sipil (contoh: YLKI, Yappika, dll);
3) Ahli/Praktisi (Akademisi, Pegiat Pelayanan Publik, dsb.);
4) Penyelenggara Layanan;
5) Pengguna Layanan;
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6) Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Pelayanan Publik (tergantung isu
pelayanan publik yang diangkat.

 Bentuk FKP:

1) Tatap Muka:
a) FGD/Focus Group Discussion (diskusi kelompok terarah);
b) Public Hearing;
c) Lokakarya
d) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

2) Non-Tatap Muka:
a) Radio;
b) Talkshow Televisi;
c) Media Sosial;
d) Aplikasi Online;
e) Survei dan Kanal Pengaduan.

 Prinsip Pelaksanaan:

1) Sederhana: Mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas
dan biaya yang terjangkau;

2) Keadilan: Menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua
masyarakat yang berbeda status ekonomi, lokasi geografis, dan perbedaan
kapabilitas fisik dan mental;

3) Partisipatif: Melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama
dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;

4) Transparansi: Mudah diakses oleh masyakat;

5) Akuntabel: Hal – hal yang diatur dalam Forum Konsultasi Publik harus dapat
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan; 

6) Berkelanjutan: Forum Konsultasi Publik harus terus menerus dilakukan sebagai
sarana perbaikan peningkatan kualitas pelayanan.

 Tahapan FKP (Permenpan RB No. 16 Tahun 2017):
Tahap Pra Pelaksanaan Tahap Pelaksanaan Tahap Pasca Pelaksanaan
1)Penentuan Isu; 1) Paparan kebijakan/ program

pelayanan publik;
1) Publikasi hasil FKP;

2) Penyampaian Laporan Hasil
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2)Pembentukan Tim Pelaksana;

3)Perencanaan Kegiatan;

4)Penentuan Peserta/ Pihak
Terkait;

5)Persiapan Pelaksanaan. 

2) Diskusi (tanggapan dan
masukan);

3) Perumusan Berita Acara;

4) Penandatanganan Berita
Acara.

FKP;

3) Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil FKP;

4) Melakukan Survei Kepuasan
Masyarakat;

5) Laporan Progress Perbaikan

 Format Laporan Pelaksanaan FKP:

BAB I 
Pendahuluan

BAB II 
Penyelenggaraan Forum

Konsultasi Publik

BAB III 
Penutup

1. Latar Belakang;

2. Dasar Pelaksanaan FKP;

3. Maksud dan Tujuan. 

1. Analisis Masalah;

2. Pelaksanaan:

a. Pra Pelaksanaan:

 Pembentukan Tim
FKP;

 Tema FKP;

 Ruang Lingkup FKP;

 Bentuk
Penyelenggaraan
FKP (Tatap Muka);

 Pihak yang Terlibat;

 Jadwal Pelaksanaan
FKP (Run Down
Acara).

b. Pelaksanaan:

 Waktu dan Tempat
Pelaksanaan;

 Hasil Pembahasan
FKP.

c. Pasca Pelaksanaan:

Janji perbaikan
layanan yang
dibuktikan dengan
berita acara.

1. Kesimpulan;

2. Rekomendasi.

LAMPIRAN
1 Berita Acara Janji

Perbaikan Pelayanan
Publik;

2 Notulensi;

3 Foto Kegiatan;

4 Daftar Hadir.

 Kesimpulan:

1) Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan FKP sebagai bentuk
peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
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2) Hasil penyelenggaraan FKP dituangkan dalam bentuk berita acara janji
perbaikan pelayanan publik.

4. Materi Pelayanan dan Partisipasi Publik: Review Kajian Teori dan Kajian Empirik yang
disampaikan oleh Kepala Puslatbang KDOD, LAN RI, Bapak Mariman Darto yang
substansi materinya adalah sebagai berikut:
a. Beberapa temuan tentang pelaksanaan Pelayanan Publik di Indonesia:

1) Kelemahan pelayanan publik di Indonesia adalah kurang responsif, kurang
informatif, kurang accessible, kurang koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar
keluhan/saran/aspirasi masyarakat, inefisiensi, dari sisi SDM kelemahan utamanya
profesionalisme, kompetensi, empati dan etika [Mahsyar, 2011];

2) Permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, berkaitan dengan
peningkatan kualitas pelayanan: 
 Kualitas pelayanan publik: hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem

pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi, dan pelanggan
[Albrecht dan Zemke, 1990]; 

 Pelayanan berkualitas: tergantung pada aspek – aspek seperti bagaimana pola
penyelenggaraannya, dukungan sumber daya, dan kelembagaan yang
mengelola [ Mohammad, 2003].

3) Kualitas pelayanan publik akan meningkat sejalan dengan peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan [Riza Primahendra, et al. 2002];

4) Salah satu prasayarat munculnya keterlibatan masyarakat ini adalah kesadaran
masyarakat. Menggerakkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu sasaran
dari pelayanan [Karjuni Dt. Maani, 2005];

5) Masyarakat harus sadar akan hak – haknya. Pemerintah tidak akan akuntabel, jika
masyarakat tidak memiliki kesadaran kritis akan hak – haknya sendiri [Laode Ida,
2003];

6) FKP umumnya dilakukan secara formal, sehingga perlu dikembangkan dengan
berbagai pendekatan yang lebih informal [Puslatbang KDOD, 2019];

7) Keterwakilan dalam forum sering tidak lengkap.

b. Pardigma Administrasi Publik menurut Denhardt (2003): 
1) Mengutamakan kepentingan publik; 
2) Lebih menghargai kewarganegaraan daripada kewirausahaan;
3) Berpikir strategis dan beritndak demokratis;
4) Menghargai orang, bukannya produktivitas semata;
5) Melayani daripada mengendalikan;
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6) Menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah;
7) Melayani warga masyarakat bukan pelanggan.

c. Tujuan Konsultasi dalam perumusan kebijakan publik:
1) Memperbaiki kualitas keputusan kebijakan melalui akses terhadap perspektif dan

informasi yang relevan;
2) Pemahaman, penerimaan, dan legitimasi atas usulan kebijakan;
3) Mempromosikan konsensus terhadap pilihan kebijakan;
4) Antisipasi berbagai tantangan terhadap proses kebijakan dengan memberikan

transparansi, akuntabilitas, dan kesempatan partisipasi. 

Berdasarkan uraian di atas, kami mengajukan rekomendasi tindak lanjut sebagai
berikut: 

1) MK harus menyelenggarakan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) sesuai SE Menteri PAN
RB No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup
Instansi Pemerintah dan melaporkan hasilnya berupa softcopy ke alamat email
yanlik.wilayah1@menpan.go.id selambatnya tanggal 30 November 2021;

2) MK harus menyelenggarakan FKP (Forum Konsultasi Publik) sesuai SE Menteri PAN  RB
No. 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup
Instansi Pemerintah dan melaporkan hasilnya berupa softcopy ke alamat email
yanlik.wilayah1@menpan.go.id selambatnya tanggal 30 November 2021.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan Bapak Sekretaris Jenderal, atas perhatian
dan arahan Bapak Sekretaris Jenderal kami ucapkan terima kasih. 

Kepala Biro Sumber Daya
Manusia dan Organisasi,
Teguh Wahyudi

Tembusan: 

1. Yth. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Kepala Biro/Pusat;
3. Yth. Panitera Muda;
4. Yth. Inspektur;
5. Yth. Tim RB Pusat, Tim RB Unit Kerja dan Assessor Unit Kerja Bidang Penguatan

Pelayanan. 
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Nomor :  756/AP/06/2022 Jakarta, 23 Juni 2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Rapat

Yth. (Daftar Peserta Terlampir)
di Jakarta

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menghadiri rapat
koordinasi dalam rangka tindak lanjut hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (Eksternal)
di Mahkamah Konstitusi RI terkait dengan penanganan perkara, yang akan diselenggarakan
pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Juni 2022
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang kerja masing-masing (secara daring)

https://zoom.us/j/99007051517?pwd=RTh6OUlUZVo2YXhDdjVDNGY4UkpmZz

09 

Meeting ID: 990 0705 1517
Passcode: 958700

Agenda Rapat : Pengisian Matriks Tindak Lanjut Hasil Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat (Survei Eksternal) Mahkamah Konstitusi Tahun 2021

Pimpinan Rapat : Kepala Biro HAK

 Untuk kelancaran jalannya rapat, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i tepat waktu.
Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

 

Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Kepaniteraan, 
Tatang Garjito

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Panitera.
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 Lampiran Surat  756/AP/06/2022

Tanggal 23 Juni 2022
Peserta:         

1. Tatang Garjito 26. Rita

 2. Wiryanto 27. Andhyta Andam Nadia

3. Triyono Edy Budhiarto 28. Fenny Tri Purnamasari

4. Ida Ria Tambunan 29. Rio Tri Juli Putranto

5. Elisabeth 30. Widi Hasto Wahyudi

6. Sigit Purnomo 31. M. Aussie

7. Johan Yustisianto 32. Agung Laksono

8. Ina Zuchriyah 33. Arya Yudha

9. Mundiri

10. Ardli Nuryadi

11. Yohana Citra Permatasari

12. Rafiuddin

13. Dewi Hastuti

14. Rahmadiani Putri Nilasari

15. Lia Nurjanah

16. Paulus Rudy Calvin S.

17. Siska Yosephin

18. Achmad Dodi Haryadi

19. Alifah Rahmawati

20. Ditya Zuliana

21. Aqmarina Rasika

22. Supriyanto

23. Indah Karmadaniah

24. Syamsuddin Noer

25. Nuzul Quraini Mardiyah
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6/27/22, 10:51 AM Sistem Informasi Kearsipan Dinamis

https://sikd.mkri.id/agenda/info.php?id=1301 1/4

Informasi Rapat
Setiap peserta dapat memeriksa dan melaporkan ke pembuat rapat jika ingin ada perubahan..

Judul :
Rapat tindak lanjut hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (Eksternal) di
Mahkamah Konstitusi RI terkait dengan penanganan perkara

Pembuat
Rapat

: Yohana Citra Permatasari

Pengundang : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Waktu Mulai : 2022-06-24 09:00:00

Waktu Selesai : 2022-06-24 11:30:00

Lokasi : R. Lantai 3 Biro HAK (Gd 1)

Link SIKD :

https://sikd.mkri.id/FilesUploaded_sd_ttd/58-out-
220623110609/58_220623111016_TTD.pdf
(https://sikd.mkri.id/FilesUploaded_sd_ttd/58-out-
220623110609/58_220623111016_TTD.pdf)

Link absen :

https://arsipds.mkri.id/kehadiran.php?
token=21C3618F6CDCAFE1E034B9B276AE308A
(https://arsipds.mkri.id/kehadiran.php?
token=21C3618F6CDCAFE1E034B9B276AE308A)

Perhatian  Dinyatakan hadir jika peserta absen 30 menit sebelum rapat dan
setelah jam rapat selesai. Harap pembuat rapat menyesuaikan dan
memperhatikan jam selesai rapat.

Link Notulensi
Rapat

: Notulensi belum di Upload ()

Link Zoom :

https://zoom.us/j/99007051517?
pwd=RTh6OUlUZVo2YXhDdjVDNGY4UkpmZz09
(https://zoom.us/j/99007051517?
pwd=RTh6OUlUZVo2YXhDdjVDNGY4UkpmZz09 )

Keterangan : Meeting ID: 990 0705 1517 Passcode: 958700

Peserta Rapat
No Nama Jabatan Institusi

1 Tatang Garjito
Hadir : 08:42

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MKRI

2 Wiryanto
Hadir : 10:39

Panitera Muda II MKRI

https://sikd.mkri.id/FilesUploaded_sd_ttd/58-out-220623110609/58_220623111016_TTD.pdf
https://arsipds.mkri.id/kehadiran.php?token=21C3618F6CDCAFE1E034B9B276AE308A
https://sikd.mkri.id/agenda/info.php?id=1301
https://zoom.us/j/99007051517?pwd=RTh6OUlUZVo2YXhDdjVDNGY4UkpmZz09
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No Nama Jabatan Institusi

3 Triyono Edy
Budhiarto

Hadir : 08:52

Panitera Muda I MKRI

4 Ida Ria
Tambunan

Panitera Muda III MKRI

5 Elisabeth
Hadir : 09:50

Kepala Biro Umum MKRI

6 Sigit Purnomo
Hadir : 08:48

Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MKRI

7 Ardli Nuryadi
Hadir : 08:51

Plt. Kepala Bagian Rumah Tangga, Arsip dan Ekspedisi MKRI

8 Mundiri
Hadir : 09:02

Kepala Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN MKRI

9 Johan
Yustisianto

Hadir : 08:34

Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan MKRI

10 Ina Zuchriyah
Hadir : 08:40

Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan MKRI

11 Supriyanto
Hadir : 09:13

Pengelola Persidangan MKRI

12 Nuzul Quraini
Mardiya

Pengadministrasi Registrasi Perkara (Nuzul Qurani) MKRI

13 Rita
Hadir : 08:41

Pengadministrasi Registrasi Perkara (Rita) MKRI

14 Aria Yudha Tenaga Network Engineer (Aria yudha) MKRI

15 Agung Wisnu
Laksono,
A.Md.

Hadir : 08:44

Pengelola Instalasi TI (Agung Wisnu Laksono, A.Md.) MKRI

16 Muhamad
Aussie,
S.Kom.

Hadir : 09:54

Pranata Komputer Ahli Pertama (Muhamad Aussie) MKRI

17 Yohana Citra
Permatasari

Hadir : 08:35

Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan MKRI
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No Nama Jabatan Institusi

18 Dewi Hastuti
Hadir : 08:39

Kepala Subbagian Tata Usaha Kepaniteraan MKRI

19 Rafiuddin Kepala Subbagian Hukum MKRI

20 Rahmadiani
Putri Nilasari

Hadir : 09:07

Analis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan (Rahmadiani Putri Nilasari)

MKRI

21 Lia Nur
Jannah

Hadir : 09:07

Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan (Lia Nur Jannah)

MKRI

22 Paulus Rudy
Calvin Sinaga

Hadir : 08:50

Analis Hukum (Paulus Rudy Calvin Sinaga) MKRI

23 Siska
Yosephin
Sirait

Hadir : 08:44

Pengelola Persidangan (Siska Yosephin Sirait) MKRI

24 Achmad Dodi
Haryadi

Hadir : 08:33

Pengelola Persidangan (Achmad Dodi Haryadi) MKRI

25 Alifah
Rahmawati

Pengelola Persidangan (Alifah Rahmawati) MKRI

26 Ditya Zuliana
Hadir : 09:01

Pengelola Persidangan (Ditya Zuliana) MKRI

27 Aqmarina
Rasika

Hadir : 08:57

Pengelola Persidangan (Aqmarina Rasika) MKRI

28 Indah
Karmadaniah

Hadir : 08:58

Pengolah Data Perkara dan Putusan (Indah Karmadaniah) MKRI

29 Syamsudin
Noer

Hadir : 09:01

Pengadministrasi Registrasi Perkara (Syamsudin Noer) MKRI

30 Andhyta
Andam Nadia

Pengadministrasi Registrasi Perkara pada Panitera (Andhyta Andam
Nadia)

MKRI

31 Fenny Tri
Purnamasari

Hadir : 08:54

Juru Panggil (Fenny Tri Purnamasari) MKRI
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32 Rio Tri Juli
Putranto

Hadir : 08:56

Juru Panggil (Rio Tri Juli Putranto) MKRI

33 Widy
Hastowahyudi

Hadir : 09:01

Pranata Komputer Muda (Widy Hastowahyudi) MKRI

Jumlah Peserta : 33  | Jumlah hadir : 27









NOTA DINAS
           NOMOR:  1665/2800/PR.09.01/06/2022

Kepada Yth    :  Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Dari :  Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Perihal      : Penyampaian Matriks Tindak Lanjut Hasil Survey IKM Tahun 2021 dari

Kepaniteraan dan Biro HAK
Tanggal    :  24 Juni 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dengan hormat,  menindaklanjuti Nota Dinas nomor 2036/PR.09.01/06/2022 Tanggal

22 Juni 2022 perihak Permohonan Pengisian Matriks Tindak Lanjut Hasil Survei Indeks

Kepuasan Masyarakat (survey Eksternal) Mahkamah Konstitusi Tahun 2021, bersama ini

kami sampaikan matriks tindak lanjut dari Kepaniteraan dan Biro HAK (soft file terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan

terima kasih.

                                           Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan,
Tatang Garjito
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Matriks Tindak Lanjut Hasil Survei  

Indeks Kepuasan Masyarakat Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 

 

1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi  
Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 

1) Fasilitas yang diusulkan untuk 
ditambahkan dan diperbaiki pada layanan 
persidangan: 

 Mesin fotocopy dan printer gratis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 MK telah mefasilitasi para pihak dengan pojok 
digital yang terdiri dengan perangkat komputer, 
scanner dan printer. Sedangkan mengenai 
penyediaan fotocopy, MK melalui PMK Nomor 2 
Tahun 2021 telah memberikan kemudahan Para 
Pihak, hanya menyerahkan 1 rangkap 
permohonan, sedangkan kebutuhan yang lain, 
internal Mahkamah Konstitusi yang 
menggandakannya sendiri.  
 

Foto Ruangan Pojok Digital dengan Fasilitas PC, 
Scanner dan Printer yang dapat secara gratis 
digunakan oleh Para Pihak secara Gratis 
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Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ruang tunggu dan ruang diskusi 
untuk para advokat, yang dilengkapi 
juga dengan bahan bacaan dan 
televisi yang juga menyiarkan video 
sidang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Screenshot Peraturan Mahkamah Konstitusi  yang 
menggambarkan kemudahan kepada pihak yang 
mengajukan poermohonan 
 

 
 

 MK juga telah menyediakan ruang tunggu yang 
layak kepada para pihak yang berperkara ketika 
persidangan dilakukan secara luring maupun 
hybrid (kombinasi daring dan luring). 

 
Foto Ruang Tunggu Para Pihak 
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Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cafetaria disekitar ruang sidang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 Terkait penyediaan cafetaria di Gedung MK, telah 
tersedia,  
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 Ketersediaan penerjemah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ketersediaan perangkat audio yang 
memadai sehingga tidak sering terjadi 
gangguan saat sidang 

 

 Mengenai layanan penerjamah, bagi para pihak, 
MK telah mengaturnya dalam Peraturan 
Mahkamah Konstitusi 

 
 

 
 

 MK sedang melakukan langkah langkah perbaikan 
audio ruang sidang pleno dan panel, yang 
dilakukan mulai rapat untuk melakukan review 
terkait teknologi yang ada, lalu rapat lanjutan untuk 
membahasa masukan usulan konsultan dan 
updaya pengajuan usulan tambahan sarana 
prasarana persidangan pada pagu anggaran TA 
2023 
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2) Petugas harus lebih responsif 
menanggapi permohonan informasi  

Terkait responsifitas pegawai, MK selalu berusaha 
meningkatkan kompetensi dan keahlian teknis terkait 
hal-hal yang terkait layanan publik khusunya dalam hal 
ini layanan publik penanganan perkara baik kepada 
PNS maupun Tenaga Mancadaya yang memberikan 
dukungan dan pelayanan pada semua pengunjung 
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Gedung Mahkamah Konstitusi melalui Pendidikan dan 
Pelatihan mupun melalui Workshop.  
Selain itu semua informasi khususnya terkait layanan 
public penanganan perkara termasuk alur yang 
menggambarkan tahapan jadwal tahapan suatu 
perkara sampai mana  telah mudah diakses secara 
terbuka di laman mkri.id 
 

 
 
 

3) Jangan mentolerir keterlambatan para 
pihak  

Mahkamah Konstitusi selalu terus menerus berupaya 
menginformasikan dan mengingatkan jadwal sidang 
sidang baik melalui aplikasi WA, email, dan website, 
agar persidangan dapat dimulai tepat waktu dan 
berjalan tertib serta  lancar. 
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak serta merta 
memberikan kesempatan pihak berperkara yang 
terlambat di ruang sidang tanpa ada argument yang 
dapat diterima oleh Majelis Hakim seperti yang diatur 
dalam Hukum Acara MK, serta Majelis Hakim selalu 
mengirmasikan secara terbuka apa yang menjadi 
alasan dipertimbangkannya permohonan tersebut 
secara terbuka. 
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4) Hukum acara persidangan harus lebih 
diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi 

MK telah melaksanakan persidangan sesuai dengan 
hukum acara yang berlaku dan selalu 
mensosialisasikan hukum acara tersebut kepada 
organisasi advokat, organisasi masyarakat pada 
umumnya, kalangan perguruan tinggi untuk 
memberikan pemahaman yang lebih baik kepada 
seluruh masyarakat. 
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5) Petugas tidak merokok di dalam gedung 
Mahkamah Konstitusi  

MK telah menerbitkan surat edaran, rambu-rambu, dan 
dilakukan teguran terhadap pegawai yang kedapatan 
merokok. Selain itu pemantauan dilakukan petugas 
keamanan juga melalui  di CCTV. 
Area merokok di luar Gedung MK telah disiapkan bagi 
yang akan merokok. 
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6) Percepat Kepastian Jadwal sidang  Ketentuan terkait penjadwalan sidang telah tertuang 
dengan jelas dalam PMK yang mengantur Hukum 
Acara di MK, sidang pertama 5 hari kerja sebelum 
sidang harus sudah diterima para pihak. Jadwal sidang 
lanjutan 3 hari kerja sebelum sidang harus sudah 
diterima para pihak. Jadwal sidang dimuat di web MK 
dan dilakukan upaya pengiriman melalui simpp, wa, 
email agar para pihak beracara dapat dengan cepat 
mendapatkan informasi terkait jadwal sidang. 
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7) Petugas sidang harus siaga hingga akhir 
sidang, sehingga ketika ada masalah 
dapat segera diatasi  

Laporan Pelaksanaan dan dukungan persidangan 
selalu dimonitor tiap hari dan MK telah mempunya 
aplikasi checklist untuk memastikan atau mengkontrol 
kesiapan petugas dan sarana dan prasara 
persidangan sampai dengan persidangan berakhir 
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8) Hakim yang bertugas harus sesuai 
dengan backgroundnya  

Penetapan Panel Hakim diputuskan oleh Mahkamah 
Konstitusi dengan berbagai pertimban 
 

9) Salinan putusan sebaiknya diberikan 
secara langsung  

Ketentuan penyerahan salinan putusan di PMK, dan 
standar pelayanan penyerahan Salinan Putusan telah 
dilaksanakan. Salinan Putusan diserahkan baik 
hardcopy jika sidang pemvcaan putusan dilaksanakan 
secara luring dan jika sidang pembacaan putusan 
dilaksannakan secara luring dikarenakan protkol 
kesehatan di era pandemic covid 19, Salinan langsung 
diterima melalui email semua pihak dan bisa 
didapatkan juga dengan mendownload melalui laman 
MK secara gratis 30 menit setelah persidangan 
selesai. 
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10) Dibuat protokol / acara resmi 

penyerahan putusan  
Jika persidangan pembacaan putusan dilaksanakan 
secara luring, proses penyerahan Salinan putusan 
dilaksanakan dengan resmi dengan petugas protokol 
persidangan> Namun dikarenakan pandemic covid 19, 
MK menyelenggarakan sidang pemcaan putusan 
secara daring sehingga penyerahan putusan tidak 
dilakukan secara luring tetapi menggunakan aplikasi, 
email, laman MK, tanpa mengurangi hak para pihak 
mendapatkan Salinan putusan dengan cepat. 
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11) Putusan diberikan/diemail segera 
setelah sidang selesai  

Dikarenakan pandemi, MK menyelenggarakan sidang 
secara daring sehingga penyerahan putusan tidak 
dilakukan secara luring tetapi menggunakan aplikasi, 
email, laman MK. 
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2. Indeks Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara  
Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 

1) Secepatnya mengupdate jadwal 
sidang, putusan maupun risalah 
sidang dan menginformasikannya 
kepada para pihak menggunakan 
berbagai media komunikasi baik itu 
email ataupun WhatsApp.  

Jadwal sidang dimuat di web MK dan dilakukan upaya 
pengiriman melalui simpp, wa, email, dst.  
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2) Memudahkan para pihak dengan 
tidak perlu mewajibkan 
menyediakan dan membawa 
hardcopy dokumen.  

Kemudahan kepada para pihak beracara telah 
dituangkan dalam Hukum Acara yang sa;ah satunya 
mengatur terkait pengajuan permohonan. 
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