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NOTA DINAS
Nomor: 649.1/2810/OT.03/03/2022

Kepada Yth. : Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Dari : Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan 
Perihal : Permohonan persetujuan dokumen Rencana Aksi ZI dan WBK Biro HAK
Tanggal : 1 Maret 2022

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

Menindaklanjuti Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 65 Tahun 2022

tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas

di Lingkungan Kepanitreaan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun

2022, dengan hormat kami sampaikan dokumen Rencana Aksi ZI dan WBK Biro

Hukum dan Administrasi Kepaniteraan yang telah selesai disusun. Sehubungan

dengan hal tersebut mohon perkenan persetujuan digital Bapak.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Fasilitas dan
Pelayanan Teknis Persidangan,
Johan Yustisianto
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RENCANA KERJA BIRO HAK
DALAM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS (ZI) DAN WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
TA 2022

DISUSUN OLEH

Tim Manajemen
Perubahan

BIRO HUKUM DAN
ADMINISTRASI KEPANITERAAN



KATA PENGANTAR 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Konstitusi dilaksanakan secara

konsisten dan berkelanjutan. Salah satu rencana aksi dalam Reformasi Birokrasi di

Mahkamah Konstitusi adalah Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas

dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit kerja

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pembangunan Zona

Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas

dan pelayanan berkualitas.

Pada tahun 2022, dalam rangka Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Biro Hukum

dan Administrasi Kepaniteraan (Biro HAK) diusulkan sebagai salah satu unit kerja

WBK/WBBM. Untuk mewujudkan WBK/WBBM di Biro HAK, diperlukan Rencana Kerja

Pembangunan Zona Integritas.

Rencana Kerja ini memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan

pembangunan WBK/WBBM sebagai acuan dalam pencapaian setiap tahap

pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Biro HAK berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi

dan dokumen pendukung yang disajikan.

Akhir kata, kami berharap semoga dokumen rencana kerja ini dapat bermanfaat

untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Biro HAK.

Jakarta, 1 Maret 2022
Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Kepaniteraan
Tatang Garjito
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi merupakan salah satu strategi pemerintah dalam

menciptakan profesionalisme aparatur negara dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Urgensi pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk melakukan perubahan dan

pembaharuan secara berkelanjutan pada birokrasi pemerintah agar tumbuh menjadi

birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien

serta mempunyai pelayanan publik yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan

cita-cita zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka

Mahkamah Konstitusi perlu untuk menetapkan langkah-langkah strategis melalui

pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan penetapan unit kerja untuk diusulkan.

Penetapan unit kerja sebagai WBK/WBBM tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi

dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit

kerja-unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi melalui pembangunan Zona

Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2020 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah

Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat

Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang meliputi 6 komponen pengungkit yaitu

Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM,

Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas

Pelayanan Publik.

www.mkri.id


 Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (Biro HAK) sebagai salah satu unit

kerja di bawah Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diusulkan

menjadi unit kerja percontohan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam Pembangunan Zona Integritas. Sesuai

dengan Pedoman Pembangunan Zona Integritas, maka Biro HAK perlu menetapkan

rencana kerja yang telah disusun sebagai salah satu langkah utama membangun unit

kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Biro HAK dalam

membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman

pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di

lingkungan Biro HAK.

C. PENGERTIAN UMUM

1. Zona Integritas (ZI) di lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah predikat yang

diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan

WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan

korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada

Unit kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan

Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan

Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
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3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang

diberikan kepada Unit kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen

Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan

Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan

Publik.

4. Unit Kerja adalah serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi

pelayanan.

5. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yang

mempunyai tugas melakukan penilaian Unit kerja dalam rangka memperoleh predikat

menuju WBK/ WBBM.

6. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi

terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju

WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan

Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
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BAB II
RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Biro HAK dilaksanakan

sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun

2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 

Pembangunan Zona Integritas mempunyai 2 (dua) komponen yang harus

dibangun yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit

merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil

pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen

pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan

Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Komponen hasil terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu, Terwujudnya Pemerintahan yang

Bersih dan Bebas KKN dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

kepada Masyarakat.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen

hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut.

Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran

pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

www.mkri.id


I. KOMPONEN PENGUNGKIT

A. Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan

konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set)

individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan

sasaran pembangunan Zona Integritas. Program Manajemen Perubahan memiliki

rencana aksi dengan indikator sebagai berikut:

1. Penyusunan Tim Kerja
Tim Kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan

melalui program, kegiatan, dan inovasi di 6 Area Perubahan (6 komponen pengungkit)

Zona Integritas, dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Rapat pembentukan tim kerja;

b. Pengajuan Nota Dinas Surat Keputusan Tim Pembangunan Zona Integritas;

c. Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas.

2. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas adalah program kegiatan

dan inovasi yang akan dilaksanakan dalam melakukan perubahan yang berisi target

(sasaran), rencana kegiatan, waktu, dan hasil yang ingin dicapai, meliputi

kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju

WBK/WBBM, yang meliputi tahapan:

1) Penyusunan dokumen zona integritas yang melibatkan semua pegawai unit

kerja;

2) Memastikan penyusunan dokumen pembangunan menyesuaikan dengan

target prioritas dalam pencapaian pembangunan wilayah bebas korupsi.
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b. Menyusun mekanisme penyebaran informasi Biro HAK dalam rangka

pembangunan zona integritas.

c. Surat pernyataan komitmen zona integritas

Dilakukan dengan membuat komitmen zona integritas unit Biro HAK.

d. Sosialisasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi sedang dilakukan pada unit kerja yang

terdiri dari ASN, Mancadaya dan juga pihak eksternal. Sosialisasi kepada

masyarakat luas dilakukan melalui website MKRI, standing banner, pin, pembatas

buku dan media elektronik/cetak. 

3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM perlu dilakukan kegiatan

monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara terus menerus pada tiap-tiap

komponen untuk memastikan bahwa pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah di

rencanakan sebelumnya. Rencana kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi:

a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas;

1) Menyusun kertas kerja proses monitoring dan evaluasi dan 

2) Melaksanakan proses monitoring dan evaluasi.

b. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas;

1) Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi, dan 

2) Menyusun laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi

c. Menyusun laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana

Kerja Pembangunan Zona Integritas.

4. Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja
Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan

dalam rangka merubah pola pikir anggota ke arah yang lebih baik dengan menerapkan

budaya kerja dan nilai-nilai organisasi melalui upaya:
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a. Menandatangani pakta integritas seluruh pegawai; 

1) Menyusun/mengumpulkan dokumen budaya kerja dan pola pikir di Biro HAK;

Menerapkan nilai organisasi di lingkungan Biro HAK: PROGRESIF (Profesional,

Berintegritas, Efisien dan Inovatif)

2) Melaksanakan sharing session dalam rangka meningkatkan kreativitas, inovasi,

motivasi yang mengarah pada produktivitas kerja

b. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderak MK telah menetapkan bahwa calon Role

Model di lingkungan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dipilih dari jabatan

Pelaksana. Kebijakan tersebut diputuskan dengan pertimbangan bahwa seorang

Pimpinan Unit Kerja yaitu Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

selaku eselon 2, dan 2 orang Eselon 3, serta 3 orang Eselon 4 sudah seharusnya

menjadi Role Model bagi unit kerjanya. Oleh karena itu, Biro Hukum dan

Administrasi Kepaniteraan akan melakukan langkah-langkah diantaranya: a)

mendokumentasikan calon Role Mode dan Agent Of Change;  b)

mendokumentasikan keteladanan pimpinan, c) mendokumentasikan calon Role

Model, calon Agent Of Change yang selalu hadir tepat waktu, tercapai target

kinerjanya, taat pelaporan pajak dan LHKPN, berpakaian rapi sesuai dengan

peraturan sekretaris jenderal tentang disiplin pegawai, dll. Tahapan yang akan

dilaksanakan oleh Biro HAK dalam penetapan agent of change dan role model

adalah sebagai berikut.

1) Melaksanakan pemilihan Agent Of Change dan Role Model; 

2) Membuat mekanisme pemilihan Agent Of Change dan Role Model;

3) Membuat berita acara Agent Of Change dan Role Model;

4) Mengusulkan Agent Of Change dan Role Model  unit kerja ke Sekretaris

Jenderal;

5) Menetapkan Agent Of Change dan Role Model.

c. Melaksanakan Sosialisasi budaya organisasi melalui media penyebaran informasi

(website MK, banner, pin, pembatas buku dll); 
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Pelaksanaan sosialiasasi budaya organisasi dilaksanakan kepada pegawai,

mancadaya, pihak ekssternal yang ikut bersinggungan, dan masyarakat luas.

d. Transformasi sistem kerja digital yang salah satunya diwujudkan dalam

penggunaan aplikasi e-perisalah dalam penyusunan risalah persidangan.

Penggunaan aplikasi speech to text e-perisalah diharapkan mampu meningkatkan

kinerja dalam penyusunan risalah sidang yang dapat mendukung secara optimal

penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi.

Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran

sebagai upaya dalam pencapaian target pelaksanaan program manajemen perubahan.

Adapun target yang ingin dicapai melalui program Manajemen Perubahan adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Biro HAK dalam

membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Biro HAK; dan

3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi

terhadap perubahan.

B. Penataan Tata Laksana
Penataan Tata Laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada ZI

menuju WBK/WBBM. Program Penataan Tata Laksana memiliki rencana aksi dengan

indikator sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)
Terlaksananya semua kegiatan mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang

sesuai dengan perkembangan dan dinamika organisasi, yang dilakukan dengan

kegiatan:

a. Monitoring dan evaluasi SOP di Biro HAK;

Melakukan rapat rutin Biro HAK monitoring dan evaluasi SOP.
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b. Melakukan penyempurnaan SOP dengan aplikasi e-SOP;

1) Melakukan rapat unit kerja menyisir SOP yang perlu dilakukan perbaikan.

2) Menyempurnakan SOP dalam aplikasi e-sop.

2. Sistem Pemerintahan  Berbasis Elektronik (SPBE)
Terlaksananya kegiatan utama Biro HAK dengan dukungan teknologi informasi.

Alih sistem kerja penyusunan risalah dari manual menjadi menggunakan sistem

digital e-perisalah untuk meningkatkan kinerja.

1) Melakukan rapat persiapan penerapan e-perisalah;

2) Ujicoba secara berkesinambungan untuk menyesuaikan sistem kerja perisalah;

3) Mengajukan usulan proses pengadaan aplikasi e-perisalah speech to text.

3. Keterbukaan Informasi Publik
Terlaksananya keterbukaan informasi publik Biro HAK.

a. Penyempurnaan peraturan Sekretaris Jenderal tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

Melakukan rapat penyempurnaan persekjen tentang keterbukaan informasi

publik.

b. Melakukan pembaharuan informasi layanan Biro HAK untuk publik.

1) Menyusun konsep-konsep informasi terkini tentang penanganan perkara

dan layanan di Biro HAK;

2) Mengunggah informasi layanan terkini dalam media publikasi MK yang

tersedia.

C. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan

profesionalitas SDM pada pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju
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WBK/WBBM di lingkungan Biro HAK. Program Penataan Sistem Manajemen SDM

memiliki rencana aksi dengan indikator sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi adalah

kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka terwujudnya rekrutmen pegawai yang

disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja dan/atau lembaga yang ditinjau dari

analisis beban kerja, uraian jabatan serta peta jabatan melalui upaya:

a. Mendokumentasikan hasil analisis beban kerja dan peta jabatan;

1) Berkoordinasi dengan unit kerja terkait dokumen analisis beban kerja dan

peta jabatan;                                                

2) Mengumpulkan dokumen terkait analisis beban kerja;                                   

3) Mengumpulkan dokumen uraian dan peta jabatan;                                        

4) Mengumpulkan dokumen Peraturan terkait anjab,urjab, dan manajemen

ASN H7.

b. Mengumpulkan data penempatan pegawai disesuaikan kebutuhan tiap jabatan;

1) Berkoordinasi dengan unit kerja terkait;

2) Mengumpulkan dokumen terkait dokumen penerimaan jabatan baru.

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi  terhadap penempatan pegawai

rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi

1) Mengumpulkan dokumen terkait penempatan pegawai;                                 

2) Mengumpulkan dokumen terkait kebutuhan jabatan fungsional tertentu di

Biro HAK;                                        
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3) Menyusun proyeksi kebutuhan pegawai di Biro HAK  dalam rangka

monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk

memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi.

2. Pola mutasi internal
Dalam Pola Mutasi Internal adalah kegiatan mendokumentasikan pola mutasi

pegawai unit Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan yang sesuai dengan

kompetensi kebutuhan jabatan di unit kerja juga sebagai upaya pengembangan

karier, melalui upaya:

a. Mendokumentasikan data mutasi internal di Biro HAK;

Mengumpulkan data mutasi internal di Biro HAK.

b. Menyusun data mutasi pegawai Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

berdasarkan kompetensi jabatan;

1) Mengumpulkan DUK Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan terbaru ;

2) Menyusun data mutasi pegawai Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

berdasarkan kompetensi jabatan.

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi terkait

dengan perbaikan kinerja.

1) Membuat usulan perpindahan jabatan di  Biro Hukum dan Administrasi

Kepaniteraan Tahun 2022;                                                                       

2) Mengumpulkan dokumen terkait mutasi pegawai Biro HAK.

3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi adalah kegiatan peningkatan

kualitas pegawai didasarkan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi

pegawai Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan untuk menunjang dukungan

terhadap unit kerja dan/atau lembaga melalui upaya:

a. Menyusun analisis kebutuhan diklat untuk pengembangan kompetensi

pegawai;
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1) Mendokumentasikan usulan kebutuhan diklat pegawai Biro HAK

2) Menyusun telaah gap kompetensi

3) Menyusun hasil analisis kebutuhan diklat pegawai Biro HAK

b. Mendokumentasikan usulan terkait rencana pengembangan kompetensi;

1) Mengumpulkan nota dinas usulan pengembangan kompetensi pegawai

Biro HAK terkait kinerja pegawai;

2) Mengajukan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai Biro HAK.

c. Menyusun dokumen presentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan

standar kompetensi;

d. Mendokumentasikan pelaksanaan diklat yang sudah diikuti pegawai Biro HAK;

1) Mengumpulkan Laporan atas keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan

kompetensi pegawai

2) Melakukan sharing session dengan pegawai yang telah mengikuti kegiatan

pengembangan kompetensi

e. Menginventarisir dokumen pengembangan kompetensi pegawai Biro HAK;

1) Mengumpulkan edaran Biro SDMO terkait pelaksanaan pengembangan

kompetensi pegawai;

2) Mengumpulkan dokumen pengumuman peserta yang ikut internship;

3) Mengumpulkan nota dinas keikutsertaan diklat untuk public speaking untuk

persidangan;

4) Mengumpulkan nota dinas keikutsertaan Legal Drafting;

5) Mengumpulkan nota dinas keikutsertaan kursus Bahasa Inggris.

f. Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai yang sudah

mengikuti diklat terhadap perbaikan kinerja.

1) Mengumpulkan Laporan atas keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan

kompetensi pegawai 

2) Mendokumentasikan dokumen SKP Tahunan pegawai sebagai pengukuran

kinerja pegawai
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4. Penetapan kinerja individu
Penetapan kinerja individu adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka

peningkatan ketaatan yang terukur dan akuntabel pada kinerja pegawai Biro

Hukum dan Administrasi Kepaniteraan melalui upaya:

a. Mendokumentasikan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi pegawai;

b. Mendokumentasikan cascading kinerja pegawai Biro Hukum dan Administrasi

Kepaniteraan;

c. Melaksanakan penilaian kinerja individu secara online dan berkala setiap bulan;

d. Menginventarisasi dokumen terkait pemberian reward terhadap hasil penilaian

kinerja individu.

5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai adalah kegiatan yang

dilaksanakan dalam rangka peningkatan disiplin pegawai Biro Hukum dan

Administrasi Kepaniteraan melalui upaya:

a. Mendokumentasikan pedoman/peraturan terkait disiplin/kode etik/kode

perilaku;

b. Sosialisasi peraturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai terbaru kepada

seluruh pegawai;

c. Mendokumentasikan laporan disiplin pegawai Biro Hukum dan Administrasi

Kepaniteraan.

6. Sistem Informasi Kepegawaian
Melalui Sistem Informasi Kepegawaian  akan dilakukan upaya peningkatan

keakuratan data informasi pegawai Biro Hukum dan Administrasi melalui upaya:

Pemutakhiran data informasi kepegawaian Biro Hukum dan Administrasi

Kepaniteraan.

D. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
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Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas

kinerja pada unit kerja Biro HAK. Program Akuntabilitas Kinerja memiliki rencana aksi

dengan indikator sebagai berikut:

1. Keterlibatan Pimpinan
a. Menyusun  dokumen perencanaan Biro HAK dengan keterlibatan langsung

pimpinan.

1) Menyusun dokumen perencanaan, di antaranya usulan Pagu Anggaran

Biro HAK 2022 dan 2023, Rencana Kinerja Tahunan Biro HAK, Renstra MK

2020-2024, Indikator Kinerja Utama, Laporan Rapat Kerja, Dokumen Pagu

Indikatif dst;

2) Berkoordinasi dengan unit kerja lain terkait rapat perencanaan;

b. Menyusun kalender kegiatan Biro HAK.

1) Menyusun kalender kegiatan Biro HAK dan mendokumentasikan rapat

penyusunan kalender;

2) Mendokumentasikan rapat pembahasan TOR RAB 2022, 2023, serta rapat

penyusunan Perjanjian Kinerja Th 2022.

c. Melaksanakan Penyusunan Perjanjian Kinerja dengan keterlibatan pimpinan.

1) Menginventarisir rapat penyusunan Perjanjian Kinerja di Biro HAK;

2) Menginventarisir dokumen perjanjian kinerja dan renaksi Biro HAK.

d. Melaksanakan pemantauan pencapaian kinerja pegawai Biro HAK secara

berkala

1) Menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja Biro HAK (pimpinan rapat Kepala

Biro HAK);

2) Melakukan monitoring/pemantauan kinerja pegawai melalui aplikasi

e-kinerja.

3) Melakukan monitoring/pemantauan kinerja pegawai melalui SKP bulanan

dan input kegiatan;
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4) Menyusun penyampaian Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Individu

Biro HAK per triwulan;

5) Menyusun laporan realisasi dan rencana penyerapan anggaran di Biro

HAK;

6) Menginventarisir dokumen rapat penyusunan LAKIP, Laporan Naskah

Keluar dan Masuk, Laporan Waktu Respon Unit Kerja dsb.

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
a. Menyusun dokumen perencanaan Biro HAK;

Menyusun dokumen perencanaan, yaitu Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian

Kinerja, Rencana Aksi, Renstra dan Roadmap, Cascading, TOR RAB Biro HAK

dan Kalender Kegiatan Biro HAK 2022.

b. Menyusun dan menginventarisir dokumen perencanaan Biro HAK yang

berorientasi hasil;

Menyusun dokumen perencanaan Biro HAK yang berorientasi hasil, yaitu

Perjanjian Kinerja dan Renaksi, Rencana Penyerapan dan Renaksi Anggaran,

Renstra dan Roadmap, Cascading Kinerja, Kalender Kegiatan, TOR dan RAB

Kegiatan Biro HAK, Laporan Audit Kinerja Biro HAK, Hasil monitoring dan

evaluasi pelaksanaan putusan MK, Putusan MK , PMK dan PKMK, Anotasi

Undang-Undang berdasarkan Putusan MK dan Landmark Decision serta

Ikhtisar putusan.

c. Menginventarisir dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menginventarisir  SK No 139.1 Tahun 2020 tentang Penetapan IKU MK, IKU

Kepaniteraan dan Sekjen serta IKU Biro/Pusat/Inspektorat di MK 2020-2024,

Dokumen Renstra dan LAKIP Biro HAK.

d. Menyusun dokumen terkait indikator kinerja Biro HAK yang SMART (Specific,

Measurable, Achievable, Relevant dan Time bound);

1) Specific : sasaran kinerja harus bersifat spesifik/rinci;

2) Measurable : sasaran kinerja harus dapat diukur;
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3) Achievable : target yang ditetapkan masih bisa dicapai dengan dukungan

sumber daya yang tersedia;

4) Relevant : sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas

pokok dan tanggungjawab yang diemban pegawai;

5) Time bound : sasaran kinerja yang disusun harus memiliki target waktu

yang jelas.

e. Menyusun laporan kinerja tepat waktu

1) Menyusun Surat Tugas Penyusunan LAKIP Biro HAK;

2) Menyusun laporan kinerja sesuai tenggang waktu yang telah ditetapkan;

3) Menyelenggarakan rapat penyusunan LAKIP Biro HAK;

4) Menyusun Nota Dinas Penyampaian LAKIP Biro HAK.

f. Menyusun laporan kinerja yang telah memberikan informasi tentang kinerja

Menyusun dokumen pelaporan kinerja yang telah memberikan informasi

tentang kinerja, di antaranya LAKIP Biro HAK, E-Kinerja dan SKP, Laporan

kinerja Perisalah, dst

g. Mengaplikasikan dan menggunakan sistem informasi/mekanisme informasi

kinerja dalam pelaksanaan tugas di Biro HAK

Mendokumentasikan penggunaan sistem informasi/mekanisme informasi

kinerja yang digunakan, antara lain :

1) Aplikasi e-kinerja 

2) Penggunaan Sistem informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) 

3) Aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

4) SIMPP 

5) Sipanda 

6) SAKTI

7) SIVIKA

8) E-SOP 
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9) Risalah persidangan (audio, pdf), penguploadan putusan pada laman

MKRI 

10) E-Minutasi 

11) JDIH

h. Mengusulkan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM di Biro HAK

1) Mendokumentasikan kegiatan bimtek/sosialisasi dan juga sertifikat

pelatihan pegawai di Biro HAK

2) Mengajukan usulan pelatihan peningkatan kompetensi SDM di Biro HAK  

E. Penguatan Pengawasan
Penguatan pengawasan ditujukan agar penyelenggaraan unit kerja bersih dan bebas

KKN. Program Penguatan Pengawasan memiliki rencana aksi dengan indikator

sebagai berikut:

1. Pengendalian Gratifikasi
a. Melakukan public campaign pengendalian gratifikasi 

1) Mendokumentasikan kegiatan sosialisasi pencegahan gratifikasi  pada

media sosial, media publikasi MK, mesin signage, mesin NUP MK;

2) Melakukan kegiatan sosialisasi (FGD, Seminar, konsinyering, bimtek)

pencegahan gratifikasi kepada pegawai MK;

3) Menyediakan prasarana pengawasan & pencegahan gratifikasi

b. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi 

Pengendalian gratifikasi diimplementasikan di Biro HAK dengan cara sebagai

berikut:

1) Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi;

2) Menginventarisir dasar hukum pencegahan & pengendalian gratifikasi di

lingkungan MK

3) Menyediakan sarana pengaduan/pelaporan bagi publik untuk melaporkan

gratifikasi di MK

4) Mendorong & menyediakan sarana pelaporan gratifikasi bagi internal MK
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5) Membangun lingkungan yang mendukung pejabat & pegawai MK

melaporkan gratifikasi

6) Melakukan monitoring pencegahan dan pengawasan gratifikasi di

lingkungan MK

7) Mendokumentasikan sarana pengawasan & pencegahan gratifikasi

khususnya pada area publik yang telah tersedia

2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP
Penerapan sistem ini dilakukan agar pegawai Biro Hukum dan Administrasi

Kepaniteraan terhindar dari perilaku KKN, dengan cara:

a. Melakukan pengendalian di lingkungan Biro HAK 

1) Menginventarisir dasar hukum pembentukan Tim SPIP;

2) Menginventarisir dasar hukum pengendalian SPIP di MK;

3) Menginventarisir dasar hukum terkait jabatan, beban kerja, kewenangan

dan peta jabatan di lingkungan MK; 

4) Menginventarisir bukti pelaporan LHKPN oleh pejabat dan pegawai MK Biro

HAK;

5) Menginventarisir Pakta Integritas pejabat & pegawai Biro HAK;

6) Mendokumentasikan prasarana pendukung untuk pembangunan nilai

integritas di lingkungan MK;

7) Melakukan sosialisasi maklumat pelayanan publik pada media sosial MK;

8) Melakukan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN terhadap pejabat &

pegawai MK.

b. Menyusun penilaian risiko kebijakan Biro HAK 

1) Menginventarisir dokumen pendukung pembentukan Risk Officer Biro HAK;

2) menyusun profil risiko unit kerja Biro HAK;

3) Mengikutsertakan pegawai Biro HAK pada bimtek Manajemen Risiko untuk

meningkatkan keterampilan dalam mengidentifikasi dan menyusun profil

risiko unit kerja;
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4) Melakukan tindak lanjut & evaluasi atas hasil temuan hasil pemeriksaan

APIP & BPK

c. Melakukan pengendalian risiko di Biro HAK

1) Menginventarisir SOP pelaksanaan tupoksi di unit kerja Biro HAK;

2) Menyusun rencana mitigasi risiko di unit Biro HAK;

3) Melakukan survei internal & eksternal atas kinerja Biro HAK.

d. Melakukan sosialisasi SPI di Biro HAK

3. Pengaduan Masyarakat
a. Membuka jalur pengaduan masyarakat di Biro HAK 

1) Menginventarisir dasar hukum penanganan pengaduan masyarakat di MK

2) Menginventarisir dokumen pembentukan tim penanganan pengaduan di

MK

3) Mendokumentasikan sosialisasi informasi sarana pengaduan masyarakat

pada situs MK, media sosial MK;

4) Mendokumentasi kegiatan sosialisasi penanganan pengaduan masyarakat

5) Menginventrisir laporan hasil survei eksternal untuk menilai kepuasan

terhadap kinerja Biro HAK

b. Menindaklanjuti pengendalian masyarakat 

1) Menginventarisir nota dinas permintaan tindak lanjut pengaduan

masyarakat oleh Biro HAK

2) Menginventarisir hasil telaah & surat jawab yang disusun Biro HAK atas

pengaduan masyarakat

3) Menginventarisir bukti pengiriman tanggapan/surat jawab pengaduan

masyarakat

c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat;

Menginventarisir laporan monitoring & evaluasi  penanganan pengaduan

masyarakat melalui SP4N LAPOR! oleh Biro HAK.

d. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat;
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Menginventarisir laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat.

4. Whistleblowing System
Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pegawai yang bersih dan terhindar dari

penyalahgunaan wewenang di Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan. Adapun

langkah-langkah yang akan dilakukan adalah:

a. Melaksanakan sosialisasi Whistleblowing System;

Menginventarisir data & dokumentasi kegiatan sosialisasi WBS di lingkungan

MK.

b. Menerapkan WBS

1) Menginventarisir dasar hukum & SOP penanganan WBS di MK

2) Menginventarisir dasar hukum pembentukan tim penanganan pengaduan

pelanggaran di lingkungan MK

3) Mendokumentasikan sosilaisasi informasi sarana pelaporan WBS pada

media sosial, media publikasi, signage & mesin NUP MK

c. Melakukan evaluasi penerapan WBS

1) Menginventarisir laporan hasil penanganan WBS

2) Menginventarisir tindak lanjut pengaduan WBS

3) Menginventarisir dokumen pendukung tindak lanjut evaluasi hasil

penanganan WBS

5. Penanganan Benturan Kepentingan
Dilakukan untuk mewuhudkan pegawai yang bersih dan terhindar dari

penyalahgunaan wewenang di Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.

a. Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan di Biro HAK;

1) Menginventarisir dasar hukum penanganan benturan kepentingan di

lingkungan MK;
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2) Menginventarisir dasar hukum pemebntukan tim penanganan benturan

kepentingan di lingkungan MK;

3) Menginventarisir nota dinas telaah identifikasi benturan kepentingan di Biro

HAK.

b. Melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan;

Menginventarisir dokumentasi kegiatan sosialisasi penanganan benturan

kepentingan di MK.

c. Melakukan implementasi penanganan benturan kepentingan;

Menginventarisir dokumentasi kegiatan sosialisasi pemetaan benturan

kepentingan di lingkungan MK.

d. Melakukan evaluasi penanganan benturan kepentingan;

Menginventarisir laporan hasil penanganan benturan kepentingan.

e. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan.

1) Menginventarisir laporan hasil penanganan benturan kepentingan

2) Menginventarisir dokumen evaluasi atas tindak lanjut penanganan benturan

kepentingan di Biro HAK

F. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan

kualitas dan inovasi pelayanan publik di lingkungan Biro HAK secara berkala sesuai

dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik

juga diperlukan untuk dapat membangun Public Trust terhadap penyelenggara

pelayanan publik. Program Penguatan Kualitas Pelayanan Publik memiliki rencana aksi

dengan indikator sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan
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Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik salah satunya dilakukan dengan

mewujudkan kebijakan standar pelayanan dan maklumat standar pelayanan,

dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Mengumpulkan standar pelayanan yang telah dibuat.

Mengumpulkan standar pelayanan mengenai tata beracara dalam penanganan

perkara di MK dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi dan peraturan

mengenai pedoman standar pelayanan publik dalam bentuk Peraturan

Sekretaris Jenderal MK serta standar pelayanan konsultasi perkara dalam

bentuk alur kerja.

b. Menyusun standar pelayanan yang telah dimaklumatkan.

Membuat maklumat standar pelayanan yang terdiri dari mahklumat pelayanan

publik dan maklumat pelayanan keterbukaan informasi publik.

c. Melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan.

1) Mengumpulkan standar pelayanan yang akan diperbaiki. 

2) Mengumpulkan SOP Biro HAK dan mengadakan rapat evaluasi SOP Biro

HAK

3) Menyusun standar pelayanan yang mengalami perubahan atau

penggantian

d. Melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan.  

Mengunggah standar pelayanan dan mahklumat  pelayanan yang terdiri dari

maklumat pelayanan publik dan maklumat pelayanan keterbukaan informasi

publik ke laman MK.

2. Budaya Pelayanan Prima.
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih efektif dan efisien

terhadap masyarakat.

a. Melaksanakan sosialisasi/pelatihan dalam upaya meningkatkan kemampuan

dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima;

1) Menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan sosialisasi/pelatihan;
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2) Mengumpukan laporan kegiatan sosialisasi/pelatihan;

3) Mendokumentasikan kegiatan sosialisasi/pelatihan.

b. Mendokumentasikan standar pelayanan di berbagai media;

Dengan mengunggah standar pelayanan di berbagai media.

c. Mengumpulkan peraturan terkait penghargaan dan pemberian sanksi bagi

petugas pemberi pelayanan;

1) Mengumpulkan peraturan terkait penghargaan dan pemberian sanksi bagi

petugas pemberi pelayanan;

2) Mengumpulkan penghargaan pegawai teladan dan penghragaan biro;

3) Mengumpulkan laporan terkait disiplin pegawai Biro HAK.

d. Menyusun peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Standar Pelayanan

Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Mahkamah Konstitusi.

Dilakukan dengan membuat  Persekjen Pedoman Standar Pelayanan Publik di

Lingkungan Kepaniteraan dan Seketariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

dengan memasukkan klausula terkait pemberian kompensasi kepada penerima

layanan bila layanan tidak sesuai standar.

e. Mendokumentasikan sarana layanan yang terpadu/terintegrasi.

Dilakukan dengan mengumpulkan foto dan screenshot pelayanan

terpadu/terintegrasi.

f. Melakukan berbagai inovasi pelayanan.

1) Melakukan pengembangan penerimaan berkas perkara secara on-line.

2) Melakukan pengembangan penyerahan tanda terima berkas perkara secara

online.

3) Melakukan pengembangan penyampaian salinan permohonan dan salinan

perbaikan permohonan secara on-line.

4) Melakukan pengembangan registrasi permohonan secara online

(menggunakan digital signature).

5) Melakukan pengembangan pemanggilan sidang secara on-line.
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6) Melakukan pengembangan pelaksanaan sidang secara hybrid,

7) Melakukan pengembangan penyampaian salinan putusan secara on-line.

8) Pemuatan Putusan secara on-line dalam Berita Negara Republik Indonesia.

9) Menyediakan layanan pojok digital.

10)Penyampaian/pengiriman surat jawab secara on-line melalui e-mail.

11)Melakukan penyusunan risalah menggunakan aplikasi berbasis artificial

intelegence.

12)Mendokumentasikan inovasi pelayanan.

3. Pengelolaan pengaduan.
Terwujudnya media pengaduan dan konsultasi pelayanan.

a. Menyediakan media pengaduan dan konsultasi layanan yang terintegrasi

dengan SP4N-LAPOR!

1) Mendokumentasikan media pengaduan dan konsultasi layanan. 

2) Mengumpulkan peraturan terkait dengan SP4N-LAPOR!

b. Mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan dengan penunjukan PIC unit

kerja Biro HAK untuk SP4N-LAPOR!

Melakukan penunjukan PIC unit kerja Biro HAK untuk mengelola SP4N-LAPOR!

c. Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi.

1) Mengumpulkan laporan yaitu: laporan  hasil monitoring penanganan SP4N

LAPOR!, laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat, laporan

pendampingan dan review tindak lanjut pengaduan SP4N LAPOR!

2) Mengumpulkan undangan rapat evaluasi tindak lanjut penanganan

pengaduan masyarakat dan undangan rapat evaluasi laporan hasil

penanganan masyarakat, WBS, dan benturan kepentingan.

4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.
Dilakukan untuk meningkatnkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Biro

HAK.
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a. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang

dilakukan.

1) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang

dilakukan.

2) Mendokumentasikan survey kepuasan masyarakat yang sudah dilakukan.

b. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat secara terbuka.

Mengunggah hasil survey kepuasan masyarakat di laman MK.

c. Menindaklanjuti hasil kepuasan masyarakat.

1) Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat.

2) Mendokumentasikan hasil tindaklanjut survey kepuasan masyarakat.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Dilakukan untuk mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang

modern dan terpercaya.

a. Menggunakan sistem teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.

1) Menyusun Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penanganan

perkara berbasis teknologi informasi.

2) Penggunaan sistem teknologi informasi untuk pemberian layanan.

b. Membangun database pelayanan yang terintegrasi.

Membangun sistem database pelayanan yang terintegrasi.

c. Melakukan perbaikan secara terus menerus.

Perbaikan sistem database pelayanan yang dilakukan secara terus menerus.

II. KOMPONEN HASIL

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan WBBM,

fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
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Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan

menggunakan ukuran:

a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan

b. Presentase penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan).

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat Sasaran

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui

nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal pelayanan Biro HAK).

III. RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Di tahun 2022 Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan memilih 3 program yang

menjadi prioritas dalam pembangunan Zona Integritas dan menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi. Program-program ini dianggap menjadi upaya milestone untuk mengubah

budaya kerja, menyederhanakan sistem kerja, dan meningkatkan pelayanan publik.

Adapun 3 program prioritas tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penggunaan Aplikasi e-perisalah

Transformasi sistem kerja digital terus diupayakan dalam pelaksanaan kerja di

lingkungan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, yang salah satunya

diwujudkan dalam penggunaan aplikasi e-perisalah dalam penyusunan risalah

persidangan. Aplikasi ini mengubah cara kerja penyusunan risalah yang

sebelumnya diketik secara manual oleh transkriptor dengan cepat menjadi bentuk

tertulis dalam wujud dokumen risalah sidang. Namun demikian dengan aplikasi

e-perisalah  suara dalam rekaman persidangan dapat diubah menjadi teks, dan

SDM perisalah difungsikan sebagai pengendali mutu dan menjalankan fungsi

penyuntingan. Penggunaan aplikasi speech to text e-perisalah diharapkan mampu

meningkatkan kinerja dalam penyusunan risalah sidang yang dapat mendukung

secara optimal penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. Selain itu tujuan dari

penggunaan aplikasi tersbut juga bagia dari upaya Biro Hukum dan Administrasi
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Kepaniteraan untuk meningkatkan layanan publiknya melalui melalui aplikasi

e-perisalah.

2. Penyempurnaan SOP

Dengan perkembangan dinamika kerja dan penerapan cara-cara kerja digital di

lingkungan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, maka perlu diikuti dengan

penyempurnaan prosedur operasional tetap. Monitoring dan evaluasi SOP yang

sudah ada dilakukan berkala oleh Biro HAK sehingga dapat dilakukan

penyempurnaan SOP yang disesuaikan dengan perkembangan sistem kerja yang

telah dilakukan. Penyempurnaan SOP saat ini dapat dilakukan dengan aplikasi

e-SOP sehingga semua data tersimpan secara digital.

3. Peningkatan kompetensi SDM

Biro HAK akan melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui Diklat Hukum

Acara Pengujian Undang Undang (PUU) menindaklajuti perubahan hukum acara

PUU MK dan pembangunan aplikasi Sistem Manajemen Penanganan Perkara

(SIMPP) baru. Untuk memberikan dukungan optimal dalam penangan perkara

konstitusi maka semua perubahan landasan aturan perlu dipahami oleh seluruh

SDM di lingkungan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.
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TABEL RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN

I. MANAJEMEN PERUBAHAN
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II. PENATAAN TATA LAKSANA
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III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
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IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS 
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V. PENGUATAN PENGAWASAN
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VI. PENINGKATAN KUALIAS PELAYANAN PUBLIK
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BAB III
PENUTUP

Outcome dari upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan

publik yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas adalah

terbentuknya WBK/WBBM di Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan serta lebih

khusus budaya birokrasi yang bebas dari korupsi terinternalisasi di seluruh pegawai

Biro Bukum dan Administrasi Kepaniteraan yang akan tercermin dari dukungan dalam

memberikan pelayanan publik yang lebih baik sehingga tujuan meningkatkan access to

justice (akses terhadap keadilan) dan acces to court (akses terhadap lembaga

peradilan)  para pencari keadilan (justice seeker) menjadi lebih baik. Pengembangan

WBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat

meningkatkan nilai IPK Mahkamah Konstitusi khususnya dan IPK Indonesia umumnya.

Rencana aksi ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya

dapat diubah sesuai kebutuhan yang memuat indikator dalam rangka penetapan

predikat menuju WBK dan WBBM yang diyakini semakin mengarah kepada zero

tolerance approach dalam pemberantasan korupsi.

Usaha dan upaya yang telah dilakukan selama ini masih perlu dipertahankan

bahkan ditingkatkan, serta bersama-sama unit kerja lain bahu membahu mendorong

birokrasi yang ada  untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi RI bersih dari korupsi.

KEPALA BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN

Tatang Garjito
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