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LAPORAN HASIL SURVE I
ATAS

KEPUASAN MASYARAKAT PADA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGA N
MAHKAMAH KONSTITUS I

Berdasarkan Tugas Inspektur tertanggal 25 Juni 2019, kami telah melakukan surve y
atas kepuasan pelayanan masyarakat pada pelayanan publik di lingkungan Mahkama h
Konstutusi pada tanggal 17-25 Juli 2019 . Survei ini menindaklanjuti disposisi dari Inspektu r
tanggal 25 Juni 2019 .

A. Dasar Huku m
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negar a

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republi k
Indonesia Nomor 5038) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersi h
dan Bebas dari KKN ;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaiman a
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undan g
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesi a
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peratura n
Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jendera l
Mahkamah Konstitusi ;

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191) ;

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentan g
Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun



2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jendera l
Mahkamah Konstitusi ;

8 . Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2018 tentan g
Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaria t
Jenderal Mahkamah Konstitusi ;

B. Tujuan Surve i
Tujuan dari Survei ini adalah untuk mengetahui / menilai tingkat kepuasan pelayana n
masyarakat pada pelayanan publik di lingkungan Mahkamah Konstitusi khususnya dala m
rangka Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislati f
Tahun 2019 .

C. Ruang Surve i
Ruang Lingkup Survei ini meliputi seluruh peserta sidang khususnya Pihak Pemohon ,
Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilu, sehingga dapat
memberikan gambaran dan masukan kepada pimpinan terkait tingkat kepuasa n
pelayanan masyarakat pada pelayanan publik di lingkungan Mahkamah Konstitus i
khususnya dalam rangka Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umu m
(PHPU) Legislatif Tahun 2019 .

D. Hasil Surve i
Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan sejak 17 Juli sampai dengan 25 Juli 2019 ,
melalui penyebaran kuesioner kepada para pihak pemohon, termohon dan terkait yan g
mendapatkan pelayanan penanganan perkara hasil pemilihan umum dengan pengisia n
secara online (google form), diperoleh total responden sebanyak 55 orang . Responden
tersebut diantaranya terdiri dari :

i . Jenis Kelami n
- Pria sebanyak 43 oran g
- Perempuan sebanyak 12 oran g

ii . Pihak dalam Perkara
Pemohon sebanyak 16 oran g
Termohon sebanyak 20 oran g
Pihak Terkait sebanyak 11 oran g
Bawaslu sebanyak 8 oran g

Survey yang diberikan kepada responden berisi beberapa pertanyaan sebagai berikut :



i. Bagaimana pendapat anda terhadap pelayanan petugas penerima permohonan dala m
pengambilan nomor antrian (NUP/NUPP) ?

ii. Bagaimana pendapat anda terhadap mekanisme penerimaan permohonan/penerimaa n
berkas dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi ?

iii. Bagaimana pendapat anda terhadap pelayanan petugas resepsionis di Mahkama h
Konstitusi ?

iv. Bagaimana

	

pendapat

	

anda

	

terhadap

	

pelayanan

	

petugas

	

pendaftaran
permohonan/penerimaan berkas di Mahkamah Konstitusi ?

v. Bagaimana pendapat anda terhadap pelayanan yang diberikan oleh petuga s
konsultasi ?

vi. Bagaimana pendapat anda terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas juru
panggil dalam memberikan informasi baik terkait permohonan maupun jadwa l
persidangan ?

vii. Bagaimana pendapat anda terhadap pelayanan yang diberikan oleh petuga s
persidangan dalam ruang sidang ?

viii. Bagaimana pendapat anda terhadap sarana dan prasarana yang tersedia dalam ruan g
sidang?

ix. Bagaimana pendapat anda terhadap sarana dan prasarana berupa ruang tunggu yan g
disediakan oleh Mahkamah Konstitusi ?

x. Bagaimana pendapat anda terhadap sarana dan prasarana berupa tempa t
penitipan/penyimpanan handphone yang disediakan oleh MK ?

xi. Bagaimana pendapat anda terhadap pengamanan yang dilakukan dalam penangana n
perkara di Mahkamah Konstitusi ?

xii. Bagaimana pendapat anda terhadap kecepatan pelayanan dari petugas penangana n
perkara di Mahkamah Konstitusi ?

xiii. Bagaimana pendapat anda terhadap ketepatan waktu pelayanan di Mahkamah
Konstitusi ?

xiv. Bagaimana pendapat anda terhadap ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang d i
website Mahkamah Konstitusi ?

xv. Bagaimana pendapat anda terhadap keterbukaan informasi publik di Mahkama h
Konstitusi ?

xvi. Bagaimana pendapat anda terhadap keramahan petugas di Mahkamah Konstitusi ?
xvii. Bagaimana pendapat anda terhadap kenyamanan di lingkungan Mahkamah Konstitusi ?
xviii. Bagaimana pendapat anda terhadap kebersihan di lingkungan Mahkamah Konstitusi ?
xix. Bagaimana pendapat anda terhadap kebersihan toilet di Mahkamah Konstitusi ?
xx. Bagaimana pendapat anda terhadap seluruh kualitas sarana dan prasarana yan g

tersedia di Mahkamah Konstitusi?



Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan survey mengena i
pelayanan penanganan perkara legislatif Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

Tabel Tanggapan Responden terhadap Kepuasan Penanganan Perkara Legislatif
Mahkamah Konstitusi

No Item
Pertanyaan

Tanggapan Responden
N Skor KategoriSP(4) P(3) CP(2) TP(1 )

f % f % f % f %

1 Ke -1 21 37,50% 27 48,21% 5 8,93% 3 5,36% 56 79,46
Sangat
Pua s

2 Ke-2 19 34,55% 30 54,55% 5 9,09% 1 1,82% 55 80,45
Sanga t
Pua s

3 Ke -3 22 39,29% 25 44,64% 8 14,29% 1 1,79% 56 80,36
Sanga t
Pua s

4 Ke 4 17 30,36% 32 57,14% 6 10,71% 1 1,79% 56 79,02
Sanga t

Puas

5 Ke 5 20 35,71% 30 53,57% 6 10,71% 0 0,00% 56 81,25
Sanga t
Pua s

6 Ke 6 17 30,36% 30 53,57% 8 14,29% 1 1,79% 56 78,13
Sanga t
Pua s

7 Ke 7 23 41,07% 29 51,79% 4 7,14% 0 0,00% 56 83,48
Sangat
Pua s

8 Ke 8 21 37,50% 25 44,64% 8 14,29% 2 3,57% 56 79,02
Sangat
Pua s

9 Ke 9 26 46,43% 24 42,86% 6 10,71% 0 0,00% 56 83,93
Sanga t
Pua s

10 Ke- 10 23 41,07% 25 44,64% 7 12,50% 1 1,79% 56 81,25
Sanga t
Pua s

11 Ke-11 30 53,57% 23 41,07% 3 5,36% 0 0,00% 56 87,05
Sanga t
Pua s

12 Ke 12 21 37,50% 26 46,43% 8 14,29% 1 1,79% 56 79,91
Sanga t
Pua s

13 Ke 13 22 39,29% 26 46,43% 6 10,71% 2 3,57% 56 80,36
Sanga t

Pua s

14 Ke- 14 22 39,29% 27 48,21% 5 8,93% 2 3,57% 56 80,80
Sanga t

Pua s

15 Ke- 15 27 49,09% 24 43,64% 4 7,27% 0 0,00% 55 85,45
Sanga t

Puas

16 Ke 16 26 47,27% 25 45,45% 4 7,27% 0 0,00% 55 85,00
Sanga t
Pua s

17 Ke- 17 24 44,44% 25 46,30% 4 7,41% 1 1,85% 54 83,33
Sanga t
Pua s

18 Ke- 18 26 47,27% 27 49,09% 2 3,64% 0 0,00% 55 85,91
Sangat
Pua s

19 Ke- 19 22 40,00% 28 50,91% 5 9,09% 0 0,00% 55 82,73
Sangat
Pua s

20 Ke 20 22 40,00% 28 50,91% 5 9,09% 0 0,00% 55 82,73
Sanga t
Pua s

skor nilai variabel Iayanan mahkamah konstitusi 1639,6 2

rata-rata variabel Iayanan mahkamah konstitusi 81,9811959 Sangat
Puas



Rumus Interval :
I = 100 / Jumlah Skor
Maka = 100 / 4 = 2 5
Hasil (I) = 2 5
(I merupakan interval jarak dari terendah 0% hingga tertinggi 100%)

Interval Skor :

Skor Kategor i
75 - 100 Sangat Pua s
50 - 74 Puas
25 - 49 Cukup Pua s
0 - 24 Kurang Puas
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Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan layanan Mahkamah Konstitusi pad a
penanganan PHPU 2019 sebagai berikut :

1 . Tanggapan responden per item pertanyaan :
a. Tanggapan responden atas pertanyaan 1 "Bagaimana pendapat anda terhada p

pelayanan petugas penerima permohonan dalam pengambilan nomor antria n
(NUP/NUPP)" sebagian besar responden menyatakan Puas (48,21%) dengan sko r
nilai 79,46 . Kondisi ini termasuk dalam kategori Sangat Puas .

b. Tanggapan responden atas pertanyaan 2 "Bagaimana pendapat anda terhada p
mekanisme penerimaan permohonan/penerimaan berkas dalam berperkara d i



Mahkamah Konstitusi?" sebagian besar responden menyatakan Puas (54,55% )
dengan skor nilai 80,45 . Kondisi ini termasuk dalam kategori Sangat Puas .

c. Tanggapan responden atas pertanyaan 3 "Bagaimana pendapat anda terhada p
pelayanan petugas resepsionis di Mahkamah Konstitusi?" sebagian besar responde n
menyatakan Puas (44,64%) dengan skor nilai 80,36 . Kondisi ini termasuk dala m
kategori Sangat Puas .

d. Tanggapan responden atas pertanyaan 4 "Bagaimana pendapat anda terhadap
pelayanan petugas pendaftaran permohonan/penerimaan berkas di Mahkama h
Konstitusi? " sebagian besar responden menyatakan Puas (57,14%) dengan sko r
nilai 79,02 . Kondisi ini termasuk dalam kategori Sangat Puas .

e. Tanggapan responden atas pertanyaan 5 "Bagaimana pendapat anda terhada p
pelayanan yang diberikan oleh petugas konsultasi?" sebagian besar responde n
menyatakan Puas (53,57%) dengan skor nilai 81,25 . Kondisi ini termasuk dala m
kategori Sangat Puas .

f. Tanggapan responden atas pertanyaan 6 "Bagaimana pendapat anda terhada p
pelayanan yang diberikan oleh petugas juru panggil dalam memberikan informas i
balk terkait permohonan maupun jadwal persidangan? " sebagian besar responde n
menyatakan Puas (53,57%) dengan skor nilai 78,13 . Kondisi ini termasuk dala m
kategori Sangat Puas .

g. Tanggapan responden atas pertanyaan 7 "Bagaimana pendapat anda terhada p
pelayanan yang diberikan oleh petugas persidangan dalam ruang sidang?" sebagia n
besar responden menyatakan Puas (51,79%) dengan skor nilai 83,48. Kondisi in i
termasuk dalam kategori Sangat Puas .

h. Tanggapan responden atas pertanyaan 8 "Bagaimana pendapat anda terhada p
sarana dan prasarana yang tersedia dalam ruang sidang?" sebagian besa r
responden menyatakan Puas (44,64%) dengan skor nilai 79,02 . Kondisi ini termasu k
dalam kategori Sangat Puas .

i. Tanggapan responden atas pertanyaan 9 "Bagaimana pendapat anda terhada p
sarana dan prasarana berupa ruang tunggu yang disediakan oleh Mahkama h
Konstitusi?" sebagian besar responden menyatakan Sangat Puas (46,43%) denga n
skor nilai 83,93 . Kondisi ini termasuk dalam kategori Sangat Puas .

j. Tanggapan responden atas pertanyaan 10 "Bagaimana pendapat anda terhada p
sarana dan prasarana berupa tempat penitipan/penyimpanan handphone yan g
disediakan oleh MK?" sebagian besar responden menyatakan Puas (44,64% )
dengan skor nilai 81,25. Kondisi ini termasuk dalam kategori Sangat Puas .

k. Tanggapan responden atas pertanyaan 11 "Bagaimana pendapat anda terhada p
pengamanan yang dilakukan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi?"



sebagian besar responden menyatakan Sangat Puas (53,57%) dengan skor nila i
87,05. Kondisi ini termasuk dalam kategori Sangat Puas .

I . Tanggapan responden atas pertanyaan 12 "Bagaimana pendapat anda terhada p
kecepatan pelayanan dari petugas penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi? "
sebagian besar responden menyatakan Puas (46,43%) dengan skor nilai 79,91 .
Kondisi ini termasuk dalam kategori Sangat Puas .

m. Tanggapan responden atas pertanyaan 13 "Bagaimana pendapat anda terhada p
ketepatan waktu pelayanan di Mahkamah Konstitusi?" sebagian besar responde n
menyatakan Puas (46,43%) dengan skor nilai 80,36 . Kondisi ini termasuk dala m
kategori Sangat Puas .

n. Tanggapan responden atas pertanyaan 14 "Bagaimana pendapat anda terhada p
ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang di website Mahkamah Konstitusi? "
sebagian besar responden menyatakan Puas (48,21%) dengan skor nilai 80,80 .
Kondisi ini termasuk dalam kategori Sangat Puas .

o. Tanggapan responden atas pertanyaan 15 "Bagaimana pendapat anda terhada p
keterbukaan informasi publik di Mahkamah Konstitusi?" sebagian besar responde n
menyatakan Sangat Puas (49,09%) dengan skor nilai 85,45 . Kondisi ini termasu k
dalam kategori Sangat Puas .

p. Tanggapan responden atas pertanyaan 16 "Bagaimana pendapat anda terhada p
keramahan petugas di Mahkamah Konstitusi?" sebagian besar responde n
menyatakan Sangat Puas (47,27%) dengan skor nilai 85,00 . Kondisi ini termasuk
dalam kategori Sangat Puas .

q. Tanggapan responden atas pertanyaan 17 "Bagaimana pendapat anda terhada p
kenyamanan di Iingkungan Mahkamah Konstitusi?" sebagian besar responde n
menyatakan Puas (46,30%) dengan skor nilai 83,33 . Kondisi ini termasuk dala m
kategori Sangat Puas .

r. Tanggapan responden atas pertanyaan 18 "Bagaimana pendapat anda terhada p
kebersihan di lingkungan Mahkamah Konstitusi?" sebagian besar responde n
menyatakan Puas (49,09%) dengan skor nilai 85,91 . Kondisi ini termasuk dala m
kategori Sangat Puas .

s. Tanggapan responden atas pertanyaan 19 "Bagaimana pendapat anda terhada p
kebersihan toilet di Mahkamah Konstitusi?" sebagian besar responden menyataka n
Puas (50,91%) dengan skor nilai 82,73 . Kondisi ini termasuk dalam kategori Sangat
Puas .

t. Tanggapan responden atas pertanyaan 20 "Bagaimana pendapat anda terhada p
seluruh kualitas sarana dan prasarana yang tersedia di Mahkamah Konstitusi?"



sebagian besar responden menyatakan Puas (50,91%) dengan skor nilai 82,73 .
Kondisi ini termasuk dalam kategori Sangat Puas .

2 . Berdasarkan table dan grafik di atas dapat diketahui bahwa skor tertinggi terdapa t
pada item pertanyaan nomor 11, 18 dan 15 yang berkaitan dengan pengamanan yan g
dilakukan dalam penanganan perkara, kebersihan di lingkungan Mahkamah Konstitus i
dan keterbukaan informasi publik yang terkait dengan penanganan perkara .
Sedangkan skor terendah, walaupun masih termasuk dalam kategori sangat puas ,
terdapat pada item pertanyaan nomor 6, 4 dan 7 yang berkaitan dengan pelayana n
yang diberikan oleh petugas juru panggil dalam memberikan informasi baik terkai t
permohonan maupun persidangan, pelayanan petugas pendaftara n
permohonan/penerimaan berkas dan pelayanan yang diberikan oleh petugas
persidangan dalam ruang sidang .

Berikut merupakan kritik dan saran yang diberikan oleh responden terkait pelayana n
penanganan perkara legislatif di Mahkamah Konstitusi :
1. Informasi tentang jadwal perkara yang sedang berlangsung dan diruangan man a

sidangnya sebaiknya ada di buat berbentuk Vidio/layar elektronik . Adanya denah
lokasi tentang MK yang mudah dilihat masyarakat sebelum masuk ruangan .

2. Saya mengharapkan untuk kepada seluruh petugas administrasi lebi h
mengedepankan pengumaaan informasi terkait tata cara pendaftaran dan persyarata n
yang dibutuhkan bagi pemohon, agar pada saat melayani pemohon dapat memberika n
informasi yg jelas dan akurat terkait untuk penyerahan berkas dan yang lainnya yang
dianggap penting bagi pemohon dan dapat menjadi pertanggungjawaban, sehingg a
pada saat persidangan tidak lag/ menjadi permasalahan bagi pemohon di dala m
persidangan, yang sebagaimana pemohon dapat buktikan dengan tanda bukti tanda
terima dan AP3 dari Mahkamah Konstitusi sendiri .

3. Utk rg nonton sidang kl bs disekat pane/2 nya, km Suara krg jelas . tks
4. Fasilitas parkir mungkin sedikit diperhatika n
5. Ruangan tempat nonton persidangan secara panel terlalu berisik dan berdekatan, jad i

susah bagi kami utk menyimak proses persidangan . Agar ruangan dan tempat bis a
dipisahkan, agar tdak terlalu berisik . Terimakasih . Sukses se/a/u . . .atas pelayanan mk
utk kami semuanya .

6. sementara pelayanan yg ada sudah cukup, dan tingkatkan kmbali dalam segi ruanga n
yg ada ditenda, ac nya tdk terasa dingi n

7. Yang terima resepsionis harus ramah, senyum, dan sopan . Me/ayani dengan punya

target waktu . Tersedia kotak saran dekat meja resepsionis .
8. Receptionist tidak ramah



9. Mohon diperbaiki dan diberi petunjuk alur pelayanan agar para pihak tidak bingung .
Dan mohon petugas2nya diperbaiki keramahannya, serta menjaga agar tidak emosi . .
sukses dan Jaya selalu MK R I

10. Tolong waktunya disesuaikan ya . Sekiranya jam istirahat selesai pukul 13 .00,
pelayanan juga dibuka pukul 13 .00 .

11. Akses parkir sangat sulit untuk di masuki karena jika datang di pagi hari tida k
diperbolehkan parkir di RRI . Selanjutnya perighal principal tidak bisa memasuki
ruangan karena kursi yang diberikan sangat sedikit bisa 2/3 sedangkan untuk kuas a
hukum yang menguasai kasus saja sudah tidak cukup bagaimana jika principal ngoto t
meminta menghadiri persidangan mohon di jadikan bahan pertimbangan untuk di
koreksi

12. Untuk anjungan pengisi daya handphone nya lebih di perbanyak lagi . . . dan untuk
keamanan yg lebih lagi. . mohon dinperhatikan kunci nya. . seperti nya untuk yg ada saat
ini. . .kunci untuk anjungan pengisi daya nya kurang aman . . .terima kasih . . .

13. Fasilitas Wifi tidak berfungsi sekalipun sudah tersambung, dan mohon disediaka n
meja di ruang panel untuk para pihak yang duduk di kursi belakang

14. Kedepannya saya berharap fasilitas ruang tunggu untuk melihat persidangan dapat
lebih diperbesar.



E. Kesimpulan dan Saran
Secara umum keseluruhan kualitas pelayanan penanganan PHPU 2019 legislatif d i
Mahkamah Konstitusi mendapat persepsi Sangat Baik oleh masyarakat yang
mendapatkan pelayanan . Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata keseluruhan pelayana n
penanganan perkara yang berdasarkan hasil suvei berada pada nilai 81,98 .
Unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh responden adalah pengamana n
yang dilakukan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi (87,05), kebersihan d i
lingkungan Mahkamah Konstitusi (85,91) dan keterbukaan informasi publik di Mahkama h
Konstitusi (85,45) . Sedangkan skor terendah walaupun masih termasuk dalam kategor i
penilaian sangat memuaskan adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas juru panggi l
dalam memberikan informasi baik terkait permohonan maupun jadwal persidangan (78,13) ,
pelayanan petugas pendaftaran permohonan/penerimaan berkas (79,02) dan pelayana n
yang diberikan oleh petugas persidangan dalam ruang sidang (78,13) .
Mahkamah Konstitusi agar dapat menjaga dan terus meningkatkan kualitas layanan-
layanan yang sudah baik yang diberikan kepada pengguna layanan pada penangana n
perkara hasil pemilihan umum . Peningkatan kualitas ini dapat dilakukan denga n
peningkatan kualitas petugas dalam memberikan pelayanan dan juga kualitas fasilita s
yang disediakan . Aspek penguasaan informasi, keramahtamahan dan ketepatan waktu
pelayanan yang diberikan oleh petugas menjadi aspek yang diperhatikan oleh penggun a
layanan . Sedangkan dari sisi fasilitas, pengguna layanan mengharapkan adany a
kenyamanan ketika berada di area Mahkamah Konstitusi dan juga kemudahan ketika
menggunakan fasilitas penunjang akses teknologi informasi .

Demikian laporan tentang Hasil Survei atas Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Publi k
(Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum Legislatif (PHPU) Tahun 2019) di Lingkunga n
Mahkamah Konstitusi, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih .

Pawit Haryant o
NIP. 19640217 198503 1 002i
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