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Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah 

Konstitusi 2015-2019 telah selesai disusun. Tujuan penyusunan Road Map 

Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi ini dalam rangka menciptakan birokrasi 

pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, 

bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, 

dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi 2015-2019 disusun 

mengacu kepada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yang ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010, 

dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 yang ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010. 

Reformasi Birokrasi di Mahkamah Konstitusi dimulai sejak tahun 2012 dan 

telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi 

sebanyak       2 (dua) kali yaitu pada tahun 2014 dan 2015. Adapun hasil penilaian 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Konstitusi mendapatkan nilai Baik 

(BB). Dengan adanya Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi 2015-

2019 diharapkan dapat meningkatkan nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

selanjutnya serta mewujudkan peningkatan kualitas pada 8 area perubahan 

mikro yang telah berjalan sampai saat ini.
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Mahkamah Konstitusi juga berkomitmen untuk melakukan revolusi mental 

birokrasi. Adanya Revolusi mental bukan sekadar sebuah jargon, tetapi harus 

menjadi sebuah komitmen kuat seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi. Revolusi 

mental sebagai perubahan mendasar dalam cara berpikir dan cara merasa yang 

diterjemahkan dalam perilaku dan tindakan nyata keseharian dalam melayani 

masyarakat pencari keadilan sebagai stakeholder utama Mahkamah Konstitusi. 

Hal ini akan menjadi sejalan dengan sasaran utama revolusi mental yakni untuk 

mengubah mindset dan culture set dari dilayani menjadi melayani.

Akhir kata, semoga Road map Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi 

2015 – 2019 dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dalam rangka upaya 

percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Konstitusi.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

M. Guntur hamzah
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sambutan Ketua mahKamah KonstItusI

Tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, atau 

lebih dikenal sebagai Reformasi Birokrasi (RB), mulai mengemuka sejak tahun 

2004. Reformasi Birokrasi (RB) menjadi strategi Pemerintah dalam upayanya 

menciptakan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dalam kerangka filosofi, urgensi 

pelaksanaan RB adalah mengoreksi dan memperbarui secara terus-menerus 

dan berkelanjutan birokrasi pemerintah agar menjadi birokrasi baru yang lebih 

baik dan kuat sebagai elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan 

pembangunan tetap berkelanjutan dalam upaya untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, sebagai bagian dari pelaksana Nawa Cita dan revolusi mental, 

MK berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, 

demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya 

memulihkan dan meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, MK berupaya 

melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, 

bermartabat dan terpercaya untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa 

keadilan. 

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal MK di antaranya melakukan penyusunan dan penegakkan kode etik 

pegawai MK, sistem manajemen perkara online, sistem kearsipan elektronik. 

Tak hanya itu, upaya lainnya antara lain penyerahan putusan langsung setelah 

dibacakan, penayangan putusan di layar pada saat sidang pleno pembacaan 
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putusan, pemuatan putusan di laman MK dalam kurun waktu 15 menit setelah 

dibacakan, pemuatan putusan di media cetak dalam kurun waktu satu hari 

setelah sidang pleno dibacakan, penyusunan risalah persidangan, pemuatan 

risalah persidangan dalam kurun waktu 24 jam setelah persidangan, penyusunan 

dan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) serta pengadaan barang 

dan jasa secara elektronik. 

Upaya tersebut adalah sebagian dari pengejawantahan prinsip tata 

kelola administrasi lembaga peradilan yang baik yang senantiasa diterapkan 

di Mahkamah Konstitusi yang merupakan perwujudan dari Reformasi Birokrasi. 

Pelaksanaan nilai-nilai perubahan dalam reformasi birokrasi ini selalu berusaha 

diwujudkan dalam setiap pelayanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

sebagai bentuk dukungan pelaksanaan kewenangan MK dalam melayani 

masyarakat pencari keadilan. Hal  ini  semata-mata  agar  kepercayaan publik  

terhadap  MK  tercipta  dan  dapat  terjalin  dengan baik. 

Oleh karena itu, saya menyambut baik terbitnya Road Map Reformasi 

Birokrasi Mahkamah Konstitusi 2015-2019. Saya berharap dengan terbitnya 

road map ini dapat memberi gambaran jelas mengenai reformasi birokrasi 

yang dilakukan oleh MK. Road map ini  diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

bahan acuan dalam rangka upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi 

di Mahkamah Konstitusi.

Ketua Mahkamah Konstitusi

prof. dr. arief hidayat, s.h., M.s.
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bab I
PenDahuLuan

gambaran umum

Tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, atau 

lebih dikenal sebagai Reformasi Birokrasi (RB), mulai mengemuka sejak tahun 

2004. Reformasi pada bidang pemerintahan ini, dipicu dengan munculnya 

gelombang reformasi bidang ekonomi, politik dan hukum pada tahun 

1998.  Reformasi bidang ekonomi, politik dan hukum memicu keterbukaan, 

akuntabilitas dan transparansi atas penyelenggaraan pemerintahan, yang 

berujung pada upaya perwujudan aparatur negara yang bersih, kompeten dan 

melayani.  Reformasi Birokrasi (RB) menjadi strategi Pemerintah dalam upayanya 

menciptakan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dalam kerangka filosofi, urgensi 

pelaksanaan RB adalah mengoreksi dan memperbarui secara terus-menerus 

birokrasi pemerintah agar menjadi birokrasi baru yang lebih baik dan kuat 

sebagai elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan 

tetap berkelanjutan.

Untuk memberikan arah yang lebih jelas, spesifik, dan terukur 

dikembangkan program RB melalui Perpres Nomor 81 tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang akan menjadi acuan bagi K/L 

dan Pemda termasuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan dalam 

melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik. Perpres ini antara lain menegaskan perlunya mempercepat 
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tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan RB di 

seluruh K/L dan Pemda.   

Dalam Grand Design dan Road Map RB ditetapkan bahwa visi Reformasi 

Birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia (World Class Governance).  

Dengan visi ini berbagai program RB diarahkan untuk menciptakan pemerintahan 

yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan 

pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang 

demokratis. 

Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Misi sebagai berikut:

a. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; 

b. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen  

sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas  

pelayanan publik, mind set dan culture set;

c. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;

d. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien. 

Sedangkan tujuan RB adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang 

profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih 

dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan 

memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.  Penataan 

birokrasi menjadi agenda utama karena kualitas birokrat inilah yang menentukan 

berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh sektor publik.  Grand Design ini 

membagi tujuan menjadi 3 sasaran program RB yaitu: 

1. Sasaran Lima Tahun Pertama (2010-2014) pada penguatan birokrasi 

pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan 
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bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, 

serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

2. Sasaran Lima Tahun Kedua (2015-2019) dengan fokus pada implementasi 

hasil-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama, juga melanjutkan 

upaya yang belum dicapai pada berbagai komponen strategis birokrasi 

pemerintah pada lima tahun pertama.

3. Sasaran Lima Tahun Ketiga (2020-2024) dilakukan untuk peningkatan 

kapasitas birokrasi secara terus-menerus untuk menjadi pemerintah kelas 

dunia sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua.

Visi dalam grand design reformasi birokrasi nasional untuk mewujudkan 

perintahan kelas dunia  serta misi  reformasi birokrasi untuk melakukan penataan 

dalam rangka rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik searah 

dengan Konsorsium Internasional terdiri dari berbagai macam organisasi Eropa, 

Asia, Australia dan Amerika mengembangkan International Framework for 

Court Excellence sejak 2008. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia menerapkan pula tujuh kerangka ini, yakni Manajemen 

dan Kepemimpinan dalam Pengadilan; Aspek Kepercayaan dan Keyakinan 

Masyarakat; Aspek Pelayanan Publik yang Mudah dan Transparan; Sumber Daya 

Pengadilan (Man, Money and Machine),  Layanan Pengadilan yang Terjangkau 

dan Mudah Diakses; Kebijakan Lembaga Peradilan; Sumber Daya Manusia, 

Manajemen dan Finansial Lembaga Peradilan; Proses Peradilan; Kebutuhan dan 

Kepuasan Masyarakat; serta Kepercayaan Masyarakat.

Penerapan ketujuh kerangka ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi dari 

lembaga peradilan dengan memegang nilai persamaan di mata hukum, keadilan, 

ketidakberpihakan, kejujuran, independensi, integritas, transparansi, mudah 

diakses, dan kepastian. Ketujuh kerangka dalam The Seven Framework for Court 

Excellence tersebut berusaha dituangkan MKRI melalui pelaksanaan Reformasi 
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Birokrasi. Sebagai lembaga peradilan, MK termasuk di antara lembaga yang 

berusaha menanamkan kesadaran tentang pentingnya prinsip keterbukaan 

dan transparansi (openness and transparency) serta akuntabilitas (accountability) 

kepada  publik.  Hal  ini  semata-mata  agar  kepercayaan publik  terhadap  

MK  tercipta  dan  dapat  terjalin  dengan baik. Secara organisasi, MK sebagai 

salah satu lembaga peradilan yang senantiasa mengupayakan penerapan 

penataan dalam 8 (delapan) area perubahan dalam rangka mewujudkan tata 

kelola kepemerintahan yang baik. Delapan  area perubahan tersebut adalah: 

manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan 

tata laksana, penataan SDM Aparatur, penguatan organisasi, penguatan 

pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan 

publik, serta adanya mekanisme monitoring dan evaluasi.

Prinsip-prinsip tersebut dibutuhkan MK mengingat kepercayaan 

masyarakat terhadap penegakan hukum di negara kita sedang berada pada 

titik nadir. Hal tersebut dikarenakan citra buruk yang melekat pada  lembaga  

peradilan akibat maraknya praktik mafia peradilan yang berpengaruh 

besar terhadap independensi dan kemandirian lembaga peradilan. Mafia 

peradilan sering membuat penegakan hukum bersifat diskriminatif, tidak 

mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat dan merusak citra lembaga 

penegak hukum. Akan tetapi, MK  mencoba  menerobos  pandangan negatif 

masyarakat mengenai lembaga peradilan melalui putusan-putusannya dan 

penerapan prinsip tata kelola administrasi lembaga peradilan yang baik (good 

governance).

Melalui fungsi yang dimiliki, MK mengemban fungsi sebagai pengawal 

Konstitusi (Guardian of Constitution), penafsir akhir konstitusi (the final interpreter 

of the constitution), pengawal demokrasi (guardian of democration), pelindung 

hak konstitusional warga negara (protector of the citizen’s constitutional rights), dan 

pelindung hak asasi manusia (protector of human rights). Melalui fungsi tersebut, 
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MK memegang peran strategis dalam perkembangan hukum, ketatanegaraan 

dan proses demokrasi di Indonesia. Sejak berdiri, MK telah mengejawantahkan 

fungsi tersebut melalui visi dan misi MK. Visi MK tersebut, yakni mengawal 

tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparsial 

dan adil. Sementara, MK memiliki misi untuk membangun sistem peradilan 

konstitusi yang mampu mendukung penegakkan konstitusi serta meningkatkan 

pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara. 

arah Kebijakan revolusi mental aparatur

Dalam penjelasan mengenai arah kebijakan Pemerintahan, disebutkan 

bahwa dalam perjuangan mencapai tujuan nasional, Pemerintahan Jokowi-JK 

memiliki visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian 

berlandaskan gotong-royong. Visi ini dapat diwujudkan dengan tujuh misi, yang 

salah satunya berkaitan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi, yakni mewujudkan 

masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan hukum. 

Terkait dengan visi dan misi, Jokowi-JK memiliki Sembilan agenda prioritas 

dalam pemerintahan ke depan yang disebut Nawa Cita. Dalam menerapkan 

reformasi birokrasi, Mahkamah Konstitusi juga berpegang pada Nawa Cita 

tersebut, yakni membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata 

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan 

memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada 

institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui 

reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Tak hanya 

itu, Mahkamah Konstitusi juga mendukung Nawa Cita dengan melakukan 

reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan 

terpercaya. Nawacita ini diaplikasikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 

yang telah berlangsung sejak 2004. Keberlanjutan pelaksanaan reformasi 

birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi 
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pada periode 2010 – 2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi 

pada tahapan selanjutnya (2015 – 2019). Karena itu, pelaksanaan reformasi 

birokrasi 2015 – 2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi 

birokrasi tahapan sebelumnya. Penguatan dilakukan melalui langkah-langkah 

umum sebagai berikut:

1. Memelihara dan atau meningkatkan/memperkuat. 

Upaya ini dilakukan terhadap seluruh aspek dalam area perubahan yang 

sudah berhasil diperbaiki atau sudah berjalan dengan baik. Upaya tidak hanya 

dilakukan untuk menjaga agar aspek-aspek tersebut dapat terus dipertahankan 

atau bahkan ditingkatkan secara terus menerus sehingga secara perlahan 

menjadi melekat dalam budaya kerja aparatur;

2. Melanjutkan upaya-upaya perubahan. 

Upaya ini dilakukan untuk melanjutkan langkah-langkah perubahan 

positif yang sedang berlangsung terhadap seluruh aspek-aspek dalam area 

perubahan. Langkah-langkah perubahan dilakukan dengan melihat berbagai 

pengalaman masa lalu, keterkaitannya dengan langkah-langkah perubahan 

lainnya, serta hasil pembelajaran dari instansi lain, sebagai upaya untuk 

mempercepat keberhasilannya. Upaya melanjutkan secara konsisten langkah-

langkah perubahan positif sangat penting dilakukan untuk menjaga momen 

reformasi birokrasi terus terjada di setiap instansi pemerintah, sehingga akhirnya 

menjadi budaya kerja aparatur;

3. Mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi 

pemecahannya.

Penyelenggaraan pemerintahan selalu akan berhadapan dengan berbagai 

permasalahan. Setiap permasalahan harus dapat diselesaikan dengan cepat agar 

tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan. Upaya ini harus 
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terus dilakukan pelaksanaan reformasi birokrasi, mengidentifikasi permasalahan, 

mencari solusi, melaksanakan solusi, memonitor pelaksanaannya, mengevaluasi 

dan memperbaiki cara-cara penyelesaian masalah untuk menjadi bagian dari 

perbaikan berkelanjutan. Jika hal ini terus menerus dilakukan, maka upaya-

upaya perbaikan berkelanjutan akan menjadi budaya kerja yang melekat pada 

aparatur.  

Dalam periode 2015 – 2019, penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi, 

secara umum, dirumuskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yang memberikan arahan kebijakan dan strategi 

pembangunan. Secara spesifik, arahan kebijakan dan strategi pembangunan  

dimaksud dijabarkan dalam peta jalan (road map) reformasi birokrasi yang akan 

menjadi panduan bagi pengelola reformasi birokrasi pada tingkat nasional 

maupun instansi pemerintah melakukan langkah-langkah konkrit memperbaiki 

kualitas birokrasi pemerintahan. 

Road map reformasi birokrasi memiliki arti yang sangat penting, karena 

alasan:

● Perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong penggunaan 

sumber daya yang diperlukan dalam melakukan reformasi birokrasi dapat 

digunakan secara efektif dan efisien serta mengarah kepada tujuan yang 

ingin dicapai;

● Perubahan yang terencana juga memberikan arahan tentang kegiatan 

reformasi birokrasi baik pada tingkat nasional, maupun pemerintah daerah 

dan sinergi di antara keduanya;

● Perubahan terencana yang dilakukan secara serentak di seluruh jajaran 

instansi pemerintah juga menjadi gerakan nasional yang mendorong 

terciptanya budaya perubahan ke arah perbaikan berkelanjutan 

untuk menurunkan tindak KKN, meningkatkan kualitas pelayanan dan 

menciptakan aparatur yang melayani.



8

Road Map
RefoRMasi BiRokRasi
MahkaMah konstitusi

2015-2019

upaya reformasi birokrasi di mahkamah Konstitusi

Sejalan dengan pencanangan Revolusi Mental  oleh Pemerintahan 

Jokowi-JK berupaya untuk menciptakan paradigma, budaya politik, dan 

pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya 

Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan. Revolusi mental merupakan 

suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala 

praktik-praktik yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang 

sejak zaman Orde Baru sampai sekarang.  Untuk itulah, birokrasi yang bersih, 

andal, dan kapabel, yang benar-benar bekerja melayani kepentingan rakyat 

dan mendukung pekerjaan pemerintah yang terpilih. Demikian juga dengan 

penegakan hukum, yang penting demi menegakkan wibawa pemerintah dan 

negara, menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. 

Sebagai bagian dari pelaksana Nawa Cita dan revolusi mental, MK berusaha 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan 

terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan 

publik. Selain itu, MK berupaya melakukan reformasi sistem dan penegakan 

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal MK di antaranya melakukan penyusunan dan penegakkan kode etik 

pegawai MK, sistem manajemen perkara online, sistem kearsipan elektronik. 

Tak hanya itu, upaya lainnya antara lain penyerahan putusan langsung setelah 

dibacakan, penayangan putusan di layar pada saat sidang pleno pembacaan 

putusan, pemuatan putusan di laman MK dalam kurun waktu 15 menit 

setelah dibacakan, pemuatan putusan di media cetak dalam kurun waktu 

satu hari setelah sidang pleno dibacakan, penyusunan risalah persidangan, 

pemuatan risalah persidangan dalam kurun waktu 24 jam setelah persidangan, 

penyusunan dan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) serta 
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pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Upaya tersebut adalah sebagian 

dari pengejawantahan prinsip tata kelola administrasi lembaga peradilan yang 

baik yang senantiasa diterapkan di Mahkamah Konstitusi yang merupakan 

perwujudan dari Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan nilai-nilai perubahan dalam 

reformasi birokrasi ini selalu berusaha diwujudkan dalam setiap pelayanan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagai bentuk dukungan pelaksanaan 

kewenangan MK dalam melayani masyarakat pencari keadilan. Berikut adalah 9 

(sembilan) program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan dan akan terus 

ditingkatkan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi, dalam rangka mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang 

baik.
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bab II
KemaJuan Dan PenCaPaIan roaDmaP 
reformasI bIroKrasI 2012-2014 
DI mahKamah KonstItusI serta 
PermasaLahannYa

2.1 Kemajuan dan Pencapaian reformasi birokrasi 

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan 

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), 

ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan penyelenggaraan 

pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik 

harus ditata  ulang  atau   diperbarui.   Reformasi  birokrasi   dilaksanakan  dalam 

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).  

Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun 

aparatur agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas 

umum pemerintahan dan pembangunan nasional. 

Selain  itu, dengan sangat  pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, 

teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis 

menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan 

dinamika tuntutan  masyarakat.  Oleh karena itu, harus segera diambil langkah-

langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. 

Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara 

bertahap dan berkelanjutan.
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Seperti halnya sebagian upaya yang sudah dilakukan oleh Kepaniteraan 

dan Sekretariat Jenderal MK RI, yang kaitannya dengan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan telah dilaksanakan secara 

transparan, akuntabel, akurat, dan mempunyai validasi yang tinggi. Dengan 

dukungan teknologi yang telah diperbuat oleh Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal dalam memberikan dukungan kepada Mahkamah Konstitusi dalam 

melaksanakan kewenangannya secara transparan telah terbukti memberikan 

rasa puas. Indikatornya adalah kepastian  putusan yang dikeluarkan sangat 

transparan tanpa campur tangan dan tekanan dari pihak manapun.

Adapun program-program kemajuan dan pencapaian pelaksanaan 

reformasi birokrasi di Mahkamah Konstitusi diuraikan pada bagian berikut ini.

Manajemen perubahan

manaJemen Perubahan

PenCaPaIan

1 MKRI telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi MKRI yang ditetapkan 

dalam surat keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 6.10 tahun 2013, 

termasuk di dalamnya dibentuk Tim Manajemen Perubahan yang 

menyusun konsep Roadmap Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi 

2012-2014 yang mengacu pada Renstra Mahkamah Konstitusi RI 2010-

2014. 

2 Agar terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai, MKRI telah 

rutin mengadakan kegiatan pemilihan pegawai teladan yaitu Pemberian 

penghargaan kepada para pegawai yang berprestasi yang diadakan 

setahun sekali. 

3 MKRI telah rutin melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen 

perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi seperti melaksanakan 

kegiatan coffee morning, rapat evaluasi triwulanan, rapat kerja tahunan, 

ceramah dalam rangka sosialisasi dan internalisasi tentang perkembangan 

pelaksaanaan reformasi birokrasi di MKRI.



ba
b II

Kem
a

Ju
a

n
 D

a
n

 Pen
Ca

Pa
Ia

n
 ro

a
D

m
a

P refo
rm

a
sI 

bIro
Kra

sI 2012-2014 D
I

m
a

h
K

a
m

a
h

 Ko
n

stItu
sI serta

 Perm
a

sa
La

h
a

n
n

Ya

13

penataan peraturan perundang-undangan

Penataan Peraturan PerunDang-unDangan

PenCaPaIan

1 Kompilasi Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka melakukan 

kegiatan kompilasi peraturan dan memberikan akses bagi masyarakat 

terkait putusan, MK telah mengembangkan portal Pusat Informasi Hukum 

(PIH) dalam website MK yang berisikan informasi Peraturan Perundang-

undangan, Keputusan dan Penetapan, Putusan Pengadilan. Selain itu, hasil 

analisis dan pemetaan peraturan di Mahkamah Konstitusi dituangkan dalam 

Buku Himpunan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

2

 

Kajian peraturan perundang-undangan melalui pembentukan unit kerja 

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Subbagian Hukum dan Kerjasama 

yang mempunyai tugas menginventarisasi dan mengkaji produk 

perundang-undangan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK

penataan dan penguatan organisasi

Penataan Dan Penguatan organIsasI

PenCaPaIan

1 Dalam rangka penataan dan penguatan organisasi untuk memberikan 

dukungan administrasi umum dan administrasi yustisial Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melakukan perubahan struktur 

organisasi dan ditetapkan dalam beberapa peraturan berikut ini: 

•	 Peraturan	 Presiden	 Nomor	 49	 Tahun	 2012	 tentang	 Kepaniteraan	 dan	

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang diundangkan tanggal 25 

April 2012, 

•	 Peraturan	 Presiden	 Nomor	 87	 Tahun	 2012	 tentang	 Tunjangan	 Jabatan	

Kepaniteraan yang diundangkan tanggal 30 Oktober 2012 dan 

•	 Peraturan	Sekretaris	Jenderal	Mahkamah	Konstitusi	Nomor	04	Tahun	2012	

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan tanggal 18 Juli 2012.
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Penataan Dan Penguatan organIsasI

PenCaPaIan

2 MKRI terus berusaha melaksanakan penataan organisasi, seiring dengan 

dinamika hukum dan politik, dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor Perkara 34/PUU-X/2012 yang dibacakan putusannya pada 

tanggal 25 September 2012, telah dinyatakan bahwa Pasal 7 A ayat (1) 

UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi (UU-MK) yang mengatur batas usia pensiun 

panitera maka dilakukan perubahan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 

2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI dan dikeluarkan 

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan 

Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

MKRI. Dampak dari perubahan Peraturan tersebut adalah perubahan batas 

usia pensiun bagi Panitera yang semula adalah 56 tahun menjadi 62 tahun.

penataan tata Laksana 

Penataan tata LaKsana

PenCaPaIan

1 Penyempurnaan prosedur operasional standar yang disesuaikan dengan 

struktur organisasi baru Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah 

Konstitusi dan menerapkan berbagai sistem informasi pelayanan 

adminsitrasi peradilan dan administrasi umum. Penyempurnaan Prosedur 

Operasional Standar telah ditetapkan menjadi Peraturan Sekretaris Jenderal 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Prosedur Operasional Standar di Lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 

2 Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi 

dan informasi dalam memberikan dukungan dan pelayanan teknis 

administrasi peradilan dan administrasi umum Mahkamah Konstitusi. 

Adapun pemanfaatan IT sebagai wujud pengembangan e-government di 

Mahkamah Konstitusi. Pengembangan IT dalam administrasi yustisial dan 

administrasi umum.
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Penataan tata LaKsana

PenCaPaIan

3 Penetapan standar pengelolaan prasarana dan sarana meliputi 

perencanaan, pengadaan, pendistribusian serta penataan prasarana 

dan sarana kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Standar 

tersebut kemudian dituangkan dan ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris 

Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 101 Tahun 2013 tentang Standar 

Prasarana dan Sarana Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi

penataan sistem manajemen sdM aparatur 

Penataan sDm aParatur

PenCaPaIan

1 Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai melalui penerapan sistem rekrutmen 

CPNS yang terbuka,yang diwujudkan dengan memasang informasi rekrutmen 

CPNS  di Website MK dan dalam proses rekrutmennya MK juga telah 

menggunakan  (Computer Asisted Test) CAT.  

2 Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan. Hasil evaluasi jabatan yang dilaksanakan 

telah disetujui dan ditetapkan Kementerian PAN dan RB melalui Surat Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2148/M.

PANRB/5/2014 pada 30 Mei 2014.

3 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Assesment Individu 

Berdasarkan Kompetensi

4 Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu melalui pengembangan sistem 

aplikasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

5 Pembangunan/Pengembangan Database Pegawai

6 Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi
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penguatan pengawasan

Penguatan PengaWasan

PenCaPaIan

1 Pelaporan LHKPN secara berkala bagi seluruh pegawai di lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

2 Pembentukan APIP

3 Pencapaian WTP dan mempertahankan perolehan opini tersebut selama 8 

tahun berturut-turut dari 2006 s.d. 2013

4 Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi

5 Penguatan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Mahkamah Konstitusi

penguatan akuntabilitas kinerja

Penguatan aKuntabILItas KInerJa

PenCaPaIan

1 MK terus berupaya meningkatkan Kualitas LAKIP setiap tahun.

2 Penerapan Penetapan kinerja sampai dengan tingkat unit kerja eselon IV

3 Pencapaian WTP dan mempertahankan perolehan opini tersebut selama 8 

tahun berturut dari 2006 s.d. 2013

4 Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja lembaga MKRI 

(SIMONEV)
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peningkatan kualitas pelayanan publik

PenIngKatan KuaLItas PeLaYanan

PenCaPaIan

1 Quick Wins dituangkan MKRI dalam bentuk kemudahan dalam pelayanan 

publik   diantaranya Berperkara di MK mudah dan tidak dipungut biaya

2 Kemudahan pelayanan melalui pemanfaatan tenologi informasi dan 

komunikasi seperti: a) Persidangan jarak jauh yang memanfaatkan fasilitas 

video conference yang dapat dipergunakan atas permintaan para pihak 

yang berada di daerah tanpa harus datang ke Jakarta,  b) Kemudahan 

mengakses jadwal persidangan, mengikuti persidangan melalui video 

streaming, mengikuti perkembangan permohonan perkara, menyampaikan 

permohonan dan mengunduh putusan Mahkamah Konstitusi melalui 

laman MK

3 Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang 

memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan seperti 

risalah persidangan, salinan putusan, video/foto persidangan dll

4 Kemudahan akses putusan dengan cara Putusan MK diunggah di laman 

MK sekitar 15 menit setelah putusan diucapkan dalam sidang pleno 

terbuka untuk umum dan dapat diunduh oleh masyarakat, serta keesokan 

harinya putusan dicetak dalam media cetak nasional.

Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi 

monItorIng Dan eVaLuasI

PenCaPaIan

1 Dilakukan melalui instrumen bantu pelaksanaan PMPRB dengan aplikasi 

berbasis WEB (secara online dan real time) yang digunakan melakukan 

penilaian kesiapan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 

secara mandiri oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Pada 22 

September 2014 lalu, Menteri PAN dan RB memberikan hasil evaluasi 

terhadap hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di 

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI. Indeks Reformasi 

Birokrasi MK, yakni 56,94 dengan kategori CC  
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2.2 tantangan Permasalahan

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010 - 2014 masih menyisakan 

berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus menerus harus 

diperbaiki. Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki 

melalui reformasi birokrasi antara lain:

Pada tahun-tahun sebelumnya, dalam melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan di Mahkamah Konstitusi. Secara garis besar permasalahan 

utama yang ditemukan pada birokrasi MK RI terkait penyelenggaran Reformasi 

Birokrasi MK di antaranya:

1. Manajemen Perubahan, belum optimalnya Tim Manajemen Perubahan 

sehingga belum melakukan pemetaan dalam penyusunan strategi 

manajemen perubahan dan strategi komunikasi MKRI.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan, belum optimalnya identifikasi 

dan penyusunan regulasi dan deregulasi yang pernah dikeluarkan MK.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi, dengan perkembangan dinamika 

organisasi dan penyesuaian kebutuhan organisasi dalam rangka 

optimalisasi kinerja, maka masih dibutuhkan penyempurnaan peraturan 

tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi.

4. Penataan Tata Laksana, belum optimal dapat diterapkan sehingga perlu 

penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disesuaikan 

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang terus berkembang 

dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Dalam pengembangan 

e-government, masih perlu terus memerlukan pengembangan dan 

penyempurnaan sistem yang telah dibangun.
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5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, belum optimalnya 

penyelenggaraan system rekrutmen pegawai yang dilakukan secara 

online. Selain itu, masih diperlukan penyempurnaan dokumen penataan 

SDM Aparatur seperti uraian jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, 

dokumen peta profil kompetensi dan standar kompetensi jabatan untuk 

menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan organisasi.

6. Penguatan Pengawasan, masih dibutuhkan optimalisasi peran APIP 

(Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) agar tercapai tujuan organisasi 

secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan serta berjalannya 

pengelolaan keuangan negara yang andal dan terpercaya.  Penguatan 

peran APIP secara kelembagaan MK RI perlu dilakukan guna mewujudkan 

peningkatan kinerja lembaga dan peningkatan kepatuhan kode etik dan 

disiplin.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, masih diperlukan penyempurnaan 

kualitas rumusan indikator kinerja tujuan (outcome) yang sesuai dengan 

kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reliable dan time bound), 

meningkatkan kualitas SDM dan manajemen kinerja agar mempercepat 

terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik belum terimplementasinya 

penggunaan standar pelayanan minimal dalam pelayanan publik dan 

perlu optimalisasi pengelolaan informasi publik secara maksimal.

Secara umum, tantangan utama yang masih terus dihadapi adalah upaya 

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas; efektifitas, dan efisiensi birokrasi 

dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, 

meningkatkan efektivitas penegakan hukum, termasuk perbaikan kualitas dan 

integritas aparat penegak hukum, di samping upaya menyempurnaan regulasi 

dan peraturan perundangan, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. 
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bab III
renCana aKsI

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang 

telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010 

– 2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan 

selanjutnya (2015 – 2019). Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 

– 2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan 

sebelumnya. Rencana Aksi  Roadmap Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi 

tahun 2015-2019 dilaksanakan untuk melanjutkan pencapaian yang telah diraih 

serta menyelesaikan program yang belum dapat diselesaikan di tahun 2010-

2014. Adapun yang menjadi rencana aksi  dalam Roadmap Reformasi Birokrasi 

Mahkamah Konstitusi tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut. 

a. manaJemen Perubahan

Dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan program manajemen 

perubahan di MKRI yang telah dilaksanakan pada tahun 2012-2014 maka dalam 

program manajemen perubahan pada lima tahun mendatang perlu dilakukan 

beberapa upaya sebagai berikut:

● pemetaan stakeholders

Setiap Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah adalah organisasi 

publik yang mempunyai banyak pemangku kepentingan. Secara umum 

pemangku kepentingan di lingkungan MKRI terdiri atas unsur-unsur pemerintah, 

perguruan tinggi, lembaga legislatif, masyarakat madani, LSM, partai politik dan 
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masyarakat. Keberadaan para pemangku kepentingan tidak dapat dianggap 

remeh, karena para pemangku kepentingan memiliki kekuatan, posisi penting, 

dan pengaruh terhadap isu yang berkaitan dengan perubahan. Oleh karena 

itu, di dalam Reformasi Birokrasi yang mengusung sejumlah perubahan yang 

signifikan, sangat penting bagi MKRI mengenali para pemangku kepentingan 

berikut kebutuhannya dan diikuti dengan pelaksanaan survey untuk mengetahui 

persepsi stakeholders terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

● Mengembangkan strategi komunikasi

Dalam pengelolaan perubahan komunikasi merupakan salah satu faktor 

yang paling penting. Karena dengan adanya proses komunikasi yang baik 

resistensi yang dilakukan individu maupun kelompok yang dilakukan dalam 

bentuk protes, mogok kerja, ataupun ancaman dapat diatasi dengan baik. Oleh 

karena itu untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi 

di lingkungan MKRI perlu dibentuk startegi komunikasi. Sehingga terbangun 

persepsi tentang Reformasi Birokrasi yang sama, sehingga potensi resistensi 

atau konflik dapat dihindari.

● Melakukan internalisasi terhadap asas, prinsip, nilai dasar, kode etik dan 

kode perilaku ASN dalam rangka menerapkan gerakan revolusi mental di 

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

● Mengoptimalkan efektifitas agen perubahan di kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

● Melakukan optimalisasi dalam pemanfaatan produk dalam negeri dalam 

penyelenggaraan operasional dan memberikan dukungan administrasi di 

lingkunan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

● Melakukan optimalisasi penyelenggaraan pemilihan pegawai teladan di 

lingkunan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 
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melalui pemberian penghargaan untuk meningkatkan motivasi 

perubahan. 

Dengan adanya rencana aksi tersebut, ada beberapa hasil yang diharapkan, 

yakni:

1. Terkelolanya manajemen perubahan dengan ketersediaan dokumen 

pemetaan stake holder, strategi komunikasi. 

2. Tersampaikannya informasi secara menyeluruh dan tercapainya 

pemahaman terhadap asas, prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku 

ASN dalam rangka gerakan revolusi mental 

3. Tercapainya kondisi budaya kerja organisasi Mahkamah Konstitusi yang 

berintegritas dengan mengadopsi nilai nilai revolusi mental aparatur.

b. Penguatan sIstem PengaWasan

Sedangkan untuk Penguatan Sistem Pengawasan, dalam jangka waktu lima 

tahun mendatang MK akan melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya: 

● pengembangan Whistleblower System 

Meski sudah memiliki pencapaian dalam penguatan pengawasan 

kelembagaan, MK juga memiliki rencana untuk mengembangkan whistleblower 

system. Seperti diketahui, whistleblower seringkali dipahami sebagai saksi 

pelapor adanya tindak kejahatan. Seorang pelapor atau whistleblower dituntun 

memenuhi kriteria mendasar. Kriteria pertama, yaitu mengungkap laporan 

kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Kedua, 

seorang whistleblower  merupakan orang dalam atau orang yang berada di 

dalam lingkup tempat kejahatan dimaksud terjadi. 

Peran whistleblower sangat besar untuk melindungi negara dari kerugian 

yang lebih parah dan pelanggaran hukum yang terjadi. Tetapi seorang 
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whistleblower memiliki resiko yang tinggi saat mengungkapkan kejahatan. 

Sebab, whistleblower biasanya tidak hanya mengetahui terjadinya kejahatan 

namun mereka terpaksa ikut dalam kejahatan dimaksud.

Oleh karena itu, MK memandang perlu untuk terus mengembangkan 

Whistleblowing System yang dapat mengungkap tindak kejahatan dalam 

lembaga sekaligus melindungi pelapor. Meski demikian, perlindungan 

terhadap whistleblower yang mengungkap kejahatan dan pelanggaran akan 

tetap disesuaikan dengan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban. 

Untuk itu, dari rencana aksi tersebut, diharapkan Terkelolanya secara 

optimal whistle blowing system di lingkungan kepaniteraan dan sekretariat 

jenderal Mahkamah Konstitusi.

● penerapan Zona integritas dan Bebas korupsi

Diterapkannya Zona Integritas dan Bebas Korupsi juga menjadi rencana 

MK untuk meningkatkan penguatan pengawasan. Sebab, seperti dipahami, 

penerapan kedua zona tersebut mampu menciptakan lembaga dan birokrasi 

kelembagaan yang bersih dalam melayani masyarakat pencari keadilan. 

Penerapan kedua zona tersebut dirasa penting untuk direncanakan oleh 

MK, mengingat upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan dua 

cara yakni pencegahan dan penindakan. Dengan adaya kedua zona tersebut, 

korupsi dapat dicegah terlebih dulu. Bila penindakan mampu menghasilkan 

efek jera (deterrence effect ), pencegahan justru berdampak besar dan bersifat 

jangka panjang. 

Dengan diterapkannya zona integritas dan zona bebas korupsi di MK 

maka dibentuk suatu kelompok orang/pegawai yang memiliki integritas dan 

kompetensi tinggi untuk memimpin proses pencegahan korupsi. Nantinya, 
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sekelompok orang yang tergabung dalam zona integritas dan zona bebas 

korupsi akan diseleksi dengan proses seleksi yang ketat dan diberikan target 

pencegahan korupsi yang jelas.  

Hasil yang diharapkan dengan adanya rencana aksi tersebut, yakni:

1. Terwujudnya kondisi lingkungan yang berintegritas dan bebas korupsi. 

2. Terkelolanya penanganan gratifikasi dan pengaduan masyarakat.

● penerapan Manajemen Risiko 

Untuk menguatkan pengawasan, MK juga nerencana melaksanakan 

manajemen risiko di seluruh unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 

Manajemen risiko sendiri dapat didefinisikan sebagai proses identifikasi, 

pengukuran, dan kontrol terhadap risiko yang mengancam, dalam konteks 

kali ini mengancam penguatan pengawasan di lingkungan Kepaniteraan dan 

Kesekjenan MK. Proses tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian yang 

mengancam integritas pegawai dalam melaksanakan tugasnya. 

Dengan dilaksanakannya manajemen risiko di seluruh unit di lingkungan 

Kepaniteraan dan Kesekjenan MK diharapkan masalah-masalah yang timbul 

dalam pelaksanaan tugas kewenangan MK dapat diselesaikan dengan 

pengambilan keputusan yang tepat. 

Hasil yang diharapkan dengan adanya rencana aksi tersebut, yakni: 

terwujudnya lingkungan pengendalian di Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal

● penanganan Benturan kepentingan

Selain beberapa hal tersebut, rencana aksi terkait penguatan pengawasan 

juga mencakup penyiapan data dan dokumen terkait Penanganan Benturan 
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Kepentingan. Selain itu, akan dilakukan penyiapan aturan internal MK tentang 

Penanganan Benturan Kepentingan.

Beberapa hal lainnya yang akan direalisasikan di antaranya Penerapan dan 

pengelolaan Penanganan Benturan Kepentingan, Sosialisasi dan internalisasi 

Penanganan Benturan Kepentingan, serta Melakukan monitoring dan evaluasi 

Penanganan Benturan Kepentingan.

Terkait rencana aksi tersebut, beberapa hasil yang diharapkan adalah 

Terwujudnya kondisi lingkungan di Mahkamah Konstitusi yang bebas dari 

benturan kepentingan antara penyelenggara negara dan ASN degan pihak-

pihak lain yang dapat merugikan kepentingan negara.

C. Penguatan aKuntabILItas KInerJa

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja lembaga, Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan terus melanjutkan upaya-upaya 

yang sudah dilaksanakan, diantaranya sebagai berikut.

● Melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja agar tercapai 

sistem manajemen kinerja organisasi yang efektif, efisien 

dan akuntabel. upaya ini diwujudkan melalui:

a) Peningkatan nilai LAKIP (Laporan Kinerja)

b) Penyempurnaan Manajemen Kinerja dengan meningkatkan kapasitas 

SDM di unit-unit kerja 

c) Penyusunan Key Performance Indicator (KPI)/ Indikator Kinerja Utama (IKU) 

yang selaras dengan Renstra (Rencana Strategis), RKT (Rencana Kinerja 

Tahunan), RENJA (Rencana Kerja dari Bappenas) dan arah kebijakan 

pemerintah serta kondisi yang akan dicapai oleh organisasi lembaga 
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Mahkamah Konstitusi, dengan memakai kriteria SMART (Specific, 

Measureable, Achievable, Reliable dan Time Bound)

Terkait rencana aksi tersebut, hasil yang diharapkan, yakni:

1. Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Kemenpan dan RB)

2. Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Manajemen Kinerja 

3. Kesesuaian ADIK dengan RKA -KL MK(Rencana Kerja Anggaran Kementerian 

Lembaga)

● Meningkatkan pengendalian kinerja internal

a) Pengendalian capaian kinerja realisasi anggaran melalui koordinasi 

internal dan pelaporan bulanan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat 

Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Sekretaris Jenderal

b) Penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi capaian kinerja berbasis 

elektronik yaitu Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja (SIMONEV LAKIP) 

c) Pengendalian capaian kinerja melalui pengukuran antara target dan 

realisasi kinerja yang sesuai dengan IKU yang telah ditetapkan, yang 

tersusun dalam laporan monitoring Renstra

d) Peningkatan kepatuhan pelaporan kinerja setiap unit kerja di jajaran 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui 

penerapan SIMONEV LAKIP secara periodik bulanan, triwulanan dan 

semesteran

e) Pengendalian capaian kinerja pegawai melalui penerapan Sistem Sasaran 

Kerja Pegawai harian.
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f ) Pengendalian dan monitoring penggunaan dan pertanggungjawaban 

Uang Muka Kerja melalui penerapan Sistem berbasis elektronik, yaitu 

Aplikasi Sistem UMK yang dipergunakan oleh seluruh unit kerja dan seluruh 

pegawai MK

Kesemuanya diharapkan untuk Terkendalinya pencapaian kinerja organisasi 

melalui penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik.

D. Penguatan KeLembagaan

Sasaran program bidang penataan dan penguatan kelembagaan 

dalam roadmap reformasi birokrasi nasional 2015 - 2019 adalah terwujudnya 

kelembagaan  yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan 

bersinergi antar instansi sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata 

kepemerintahan yang baik. Menindaklanjuti hal tersebut, Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI akan melakukan dan melanjutkan 

upaya yang telah dilakukan sebelumnya.

Saat ini, struktur organisasi MK ditetapkan melalui Peraturan Presiden 

Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK serta 

Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Namun demikian 

untuk terus meningkatkan efisensi dan efektivitas kelembagaan MK dan 

menyokong pelaksanaan tugas dan kewenangan MK, maka ke depan 

masih perlu direncanakanlah penyempurnaan peraturan sekretaris jenderal 

mahkamah konstitusi tentang struktur organisasi dan tata kerja yang mengikuti 

perkembangan dinamika fungsi kerja organisasi.  Adapun rencana yang akan 

dilakukan adalah:

● Evaluasi kelembagaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi melalui pelaksanaan Analisis Beban Kerja (ABK) secara 



ba
b III

ren
Ca

n
a

 a
KsI

29

menyeluruh dan berkala sebagai salah satu bahan untuk menyusun kajian 

(naskah akademik) sebelum melaksanakan penyempurnaan kelembagaan. 

Serta menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang merupakan hasil 

pembahasan evaluasi organisasi.

● Penguatan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dalam rangka 

optimalisasi dukungan tugas dan fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi 

sebagai lembaga peradilan konstitusi yang independen, imparsial, adil 

dan akuntabel, serta modern.

● Penyempurnaan Grand Design Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 

Pusat Sejarah Konstitusi serta Perpustakaan MKRI.

● Penyusunan Grand Design Kehumasan.

Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk terwujudnya kelembagaan 

Kepaniteraan dan sekretariat Jenderal MK yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak 

tumpang tindih agar dapat tercapai tata kepemerintahan yang baik.

e. Penguatan tata LaKsana

Sasaran program bidang penataan dan penguatan tata laksana dalam 

roadmap reformasi birokrasi nasional 2015 – 2019 adalah terwujudnya 

ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong upaya 

perwujudan tata kepemerintahan yang baik serta terwujudnya ketatalaksanaan 

yang berbasis elektronik yang menyeluruh dan terpadu. Dalam rangka 

menindaklanjuti arah kebijakan tersebut,  beberapa rencana yang akan 

dilakukan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 

terkait penguatan tata laksana, diantaranya:

● Melakukan penyempurnaan  dan review Prosedur Operasional Standar serta 

memetakan Proses Bisnis utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK 

mengikuti perkembangan dan dinamika organisasi Mahkamah Konstitusi.
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● Optimalisasi penerapan Prosedur Operasional Standar dalam pelaksanaan 

tugas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

● Penyempurnaan Grand Design Sistem Informasi / Teknologi Informasi.

● Melakukan integrasi e-government atau memadukan seluruh sistem 

informasi internal berbasis elektronik yang telah dibangun. 

● Peningkatan mutu pemanfaatan dan optimalisasi pengembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang berkelanjutan dalam rangka 

mencapai court excellent dan world class judiciary.

● Melakukan standarisasi LPSE dalam rangka mengoptimalkan proses 

pengadaan barang dan jasa yang  akuntabel,efisien dan transparan

● Melakukan standarisasi  keamanan sistem dan teknologi informasi dalam 

rangka mewujudkan tatakelola keamanan informasi secara efktif,efisien 

dan konsisten

Rencana aksi ini diharapkan dapat mencapai hasil berikut:

1) Kondisi optimal pemanfaatan dan pengembangan e-government di 

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. 

2) Diperolehnya penghargaan dari lembaga yang berwenang atas pencapaian 

penataan ketatalaksanaan teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi. 

3) Diperolehnya standardisasi nasional atas ketatalaksanaan teknologi 

informasi di Mahkamah Konstitusi.

f. Penguatan sIstem manaJemen sDm asn

Dalam rangka terus meningkatkan kualitas dan penataan sumber daya 

manusia dan aparatur beberapa upaya akan dilaksanakan di masa yang akan 

datang diantaranya:
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● Akan dilakukan penyempurnaan terhadap semua dokumen dan sistem 

yang telah dicapai sampai tahun 2014 dengan menyesuaikan terhadap UU 

No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga tercipta sistem 

dan data yang mutakhir dan akurat.

● Pemutakhiran dan pengembangan teknologi informasi dalam manajemen 

kepegawaian yang berkelanjutan (SIMPEG).

● Penerapan penilaian prestasi kerja individu melalui aplikasi Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) yang dibangun pada tahun 2014 baik aplikasi SKP yang 

bersifat harian maupun tahunan dan akan dilakukan penyempurnaan 

sesuai dengan kebutuhan.

● Akan dilakukan review atas hasil evaluasi peringkat Jabatan yang sudah 

ada menyesuaikan dengan perkembangan dinamika organisasi.

● Monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja individu pegawai secara 

periodik berkala (Triwulanan atau Semesteran) sehingga dapat dimonitor 

perkembangannnya dan dapat menjadi dasar reward dan salah satu 

persyaratan dari pegawai teladan di MK.

● Peningkatan Remunerasi berbasis kinerja di lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal MKRI

● Pengembangan Sistem Informasi E-Anjab

Rencana aksi ini diharapkan dapat mencapai hasil berikut:

1)  Terwujudnya pengelolaan Manajemen SDM yang professional dan 

transparan yang berdasarkan merit system.

2)  Peningkatan pemanfaatan ICT didalam pengelolaan Manajemen SDM 

dalam rangka penerapan e-government
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g. Penguatan Peraturan PerunDang-unDangan

Sedangkan seiring dengan menunjang fungsi dan kewenangan MK, 

dalam jangka waktu lima tahun mendatang MK akan melaksanakan beberapa 

kegiatan terkait penguatan peraturan perundang-undangan, di antaranya: 

● Pemutakhiran data dan pengembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas data isi 

dan pengelolaan pusat informasi hukum. Rencana aksi yang akan dilakukan 

adalah Pengembangan database peraturan perundang-undangan 

yang ada di Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum Mahkamah 

Konstitusi.

● Penyempurnaan yang berkelanjutan sistem inventarisasi produk hukum di 

lingkungan kepaniteraan dan sekretariat jenderal mahkamah konstitusi. 

● Pengembangan sistem manajemen perkembangan penanganan perkara 

terkait dengan kewenangan MK dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

peraturan. Rencana aksi yang akan dilakukan adalah Pengembangan 

database putusan MK yang ada di aplikasi SIMPP.

● pelaksanaan Kerangka Regulasi Rencana Strategis MK Tahun 2015 - 2019. 

Rencana Aksi yang akan dilakukan di antaranya:

1) penyiapan draft usulan revisi UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011.

2) penyiapan draft usulan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi per 

kewenangan konstitusional MK.

3) penyiapan draft Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Pelaksaanaan 

sebagai turunan Peraturan Mahkamah Konstitusi per kewenangan 

konstitusional MK,
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4) penyiapan draft usulan revisi Perpres No. 49 Tahun 2012 tentang 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 73 Tahun 2013.

5) Penyusunan Persetjen MK tentang Mekanisme Kerja Penanganan 

Perkara dan Persidangan PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

● Keterlibatan Publik dalam proses perumusan terkait beberapa kebijakan. 

Rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1) Pengambilan kebijakan terkait layanan Vicon melibatkan stakeholder 

(Fakultas Hukum yang telah bekerja sama dengan MKRI).

2) Pengambilan kebijakan terkait jurnal konstitusi melibatkan stakeholder 

(Fakultas Hukum yang telah bekerja sama dengan MKRI).

Rencana aksi tersebut diharapkan dapat:

1. Terciptanya peraturan perundang-undangan yang harmonis di 

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI.

2. Tertatanya sistem/kearsipan dokumentasi produk peraturan 

perundang-undangan.

h. PenIngKatan KuaLItas PeLaYanan PubLIK

Dalam lima tahun mendatang diharapkan terwujud Peningkatan kualitas 

layanan teknis administratif peradilan, administrasi perkara dan teknis peradilan 

serta layanan informasi yang mengacu pada standar kualitas pelayanan publik 

yang prima dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat pencari keadilan. 

Kriteria keberhasilan yang diharapkan dengan adanya peningkatan kualitas 

layanan adalah:
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● Meningkatnya Kepercayaan dan Keyakinan Publik terhadap MK yang terlihat 

dari tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan di MK  dan diperolehnya 

penghargaan untuk pelayanan publik Mahkamah Konstitusi.

● Optimalnya pemanfaatan  ITM untuk meningkatkan pelayanan dan 

kemudahan akses pencari keadilan. 

Dalam rangka mencapai kriteria keberhasilan maka perlu untuk 

dilaksanakan beberapa hal berikut.

1. Penerapan standar pelayanan minimum melalui penyempurnaan prosedur 

operasional standar pelayanan. 

2. mengajukan standar pelayanan utama MK untuk mendapatkan sertifikasi 

dari Badan Standarisasi Nasional RI atau Ombudsman RI.

3. Survey rutin kepuasan masyarakat terhadap layanan utama Mahkamah 

Konstitusi.

4. Peningkatan pengelolaan sistem pengaduan masyarakat atas layanan 

yang diterima. 

5. Optimalisasi penggunaan video conference yang ditempatkan didaerah.

6. Layanan mobile MKRI.

I. QuICK WIns

● pos Layanan konsultasi Bagi para pencari keadilan

Adapun dalam menindaklanjuti hasil survei pelayanan penanangan 

perkara Tahun 2014, terdapat masukan yang sangat berarti dari Responden, 

dalam hal ini stakeholders MK, yang terdiri dari Pemohon, Termohon, Pihak 

terkait dan lain sebagainya, bahwa diperlukan Pos Layanan Konsultasi yang 

membantu para justice seeker (pencari keadilan) dalam berperkara di MK. Hal 

tersebut menjadi rencana aksi dari MK untuk meningkatkan pelayanan publik, 

yaitu dengan menjalin kerjasama dengan APHAMKA dan Fakultas Hukum dalam 
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bentuk kegiatan konsultasi dan fasilitasi tentang proses beracara di Mahkamah 

Konstitusi, yang dimulai dari tahun 2015 ini. MK sebagai lembaga independen 

tidak dapat bertindak dan mengarahkan justice seeker pada lembaga bantuan 

hukum tertentu, oleh sebab itu untuk menindaklanjuti kebutuhan para pencari 

keadilan tersebut, ditempuh cara strategis yaitu kerjasama dengan ke-42 

Fakultas Hukum di Indonesia.

● optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam 

memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah 

kepada masyarakat pencari keadilan

1) Pengembangan aplikasi Mahkamah Konstitusi go mobile. Aplikasi versi 

android dan Apps Mahkamah Konstitusi RI bertujuan untuk memudahkan 

para pencari keadilan maupun yang orang yang sedang berperkara di MK 

untuk mengakses informasi melalui smartphone.

2) Pengembangan teknologi informasi berbasis mobile (4G) untuk informasi 

persidangan, persidangan jarak jauh, dan live streaming persidangan.

Rencana aksi tersebut diharapkan mencapai:

1) Terwujudnya pemahaman hukum acara MK bagi para pencari keadilan 

untuk beracara di MK dengan mudah, melalui kerjasama yang dilakukan 

MK dengan Fakultas Hukum dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK di 

Perguruan tinggi seluruh Indonesia.

2) Kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan/orang yang berperkara 

di MK untuk dapat mengakses informasi/ produk hukum MK kapan dan 

dimana saja melalui smartphone.
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bab IV
PenutuP

Pada dasarnya Reformasi Birokrasi adalah suatu perubahan signifikan 

elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, 

ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik, 

yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri (birokrasi) kembali, dalam 

rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Perubahan 

tersebut dilakukan untuk melaksanakan peran dan fungsi birokrasi secara 

tepat, cepat dan konsisten, guna menghasilkan manfaat sesuai diamanatkan 

konstitusi. Perubahan kearah yang lebih baik, merupakan cerminan dari seluruh 

kebutuhan yang bertitik tolak dari fakta adanya peran birokrasi saat ini yang 

masih jauh dari harapan. Realitas ini, sesungguhnya menunjukan kesadaran 

bahwa terdapat kesenjangan antara apa yang sebenarnya diharapkan, dengan 

keadaan yang sesungguhnya tentang peran birokrasi dewasa ini.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi sejatinya sudah melekat dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsinya. Dalam fungsi pelayanan yang dilakukan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, senantiasa mengawal pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi 

stakeholder nya. Reformasi birokrasi bukan merupakan upaya jangka pendek 

yang parsial, tetapi merupakan upaya jangka panjang yang dilakukan secara 
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bertahap, sistematis dan substansial dari waktu ke waktu, dengan hasil yang 

telah diprediksi sesuai dengan cakupan yang telah direncanakan. Karena itu, 

diperlukan adanya konsistensi dan komitmen serta kesabaran yang tinggi, 

dalam melakukan perubahan mind set dan culture set tersebut tidak hanya dari 

kalangan pimpinan organisasi pemerintah semata tetapi juga dari seluruh 

kalangan pegawai bahkan dari masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan, 

selaku stakeholder perubahan.
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NO
PROGRAM 

DAN 
KEGIATAN

RENCANA AKSI 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN

2015 2016 2017 2018 2019

A. Manajemen Perubahan (Revolusi Aparatur)

1

Pengelolaan 
strategi  
Manajemen 
Perubahan

a
Pemetaan 
Stakeholders

1)Terkelolanya 
manajemen 
perubahan 
dengan 
ketersediaan 
dokumen 
pemetaan stake 
holder, strategi 
komunikasi.

2)Tersampaikannya 
informasi secara 
menyeluruh 
dan tercapainya 
pemahaman 
terhadap asas, 
prinsip, nilai 
dasar, kode 
etik dan kode 
perilaku ASN 
dalam rangka 
gerakan revolusi 
mental 

b
Mengembangkan 
Strategi 
Komunikasi

c

Melakukan 
internalisasi 
terhadap asas, 
prinsip, nilai 
dasar, kode 
etik dan kode 
perilaku ASN 
dalam rangka 
menerapkan 
gerakan 
revolusi mental 
di lingkungan 
Kepaniteraan 
dan Sekretariat 
Jenderal 
Mahkamah 
Konstitusi

LamPIran
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NO
PROGRAM 

DAN 
KEGIATAN

RENCANA AKSI 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN

2015 2016 2017 2018 2019

2
Perubahan 
Pola Pikir 
Budaya Kerja

a

Mengoptimalkan 
efektifitas agen 
perubahan di 
kepaniteraan 
dan Sekretariat 
Jenderal 
Mahkamah 
Konstitusi.

b

Melakukan 
optimalisasi 
dalam 
pemanfaatan 
produk dalam 
negeri dalam 
penyelenggaraan 
operasional dan 
memberikan 
dukungan 
administrasi 
di lingkunan 
Kepaniteraan 
dan Sekretariat 
Jenderal 
Mahkamah 
Konstitusi

Tercapainya 
kondisi budaya 
kerja organisasi 
Mahkamah 
Konstitusi yang 
berintegritas 
dengan 
mengadopsi nilai 
nilai revolusi mental 
aparatur.
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NO
PROGRAM 

DAN 
KEGIATAN

RENCANA AKSI 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN

2015 2016 2017 2018 2019

c

Melakukan 
optimalisasi 
penyelenggaraan 
pemilihan 
pegawai teladan 
di lingkunan 
Kepaniteraan 
dan Sekretariat 
Jenderal 
Mahkamah 
Konstitusi melalui 
pemberian 
penghargaan 
untuk 
meningkatkan 
motivasi 
perubahan. 
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NO
PROGRAM 

DAN KEGIATAN
RENCANA AKSI 

KEGIATAN
TAHUN HASIL YANG 

DIHARAPKAN
2015 2016 2017 2018 2019

B. Penguatan Sistem Pengawasan

1
Whistle Blowing 
System 

a

Pengembangan 
sistem berbasis 
elektronik 
terkait Whistle 
Blowing System

Terkelolanya 
secara optimal 
whistle blowing 
system di 
lingkungan 
kepaniteraan 
dan sekretariat 
jenderal 
Mahkamah 
Konstitusi

b

Penerapan dan 
pengelolaan 
Whistle Blowing 
System

c
Sosialisasi 
Whistle Blowing 
System

d

Penanganan 
Whistle Blowing 
System secara 
profesional 
dan berbasis 
elektronik

e

Melakukan 
monitoring 
dan evaluasi 
Whistle Blowing 
System
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NO
PROGRAM 

DAN KEGIATAN
RENCANA AKSI 

KEGIATAN
TAHUN HASIL YANG 

DIHARAPKAN
2015 2016 2017 2018 2019

2
Penerapan Zona 
Integritas dan 
Bebas Korupsi

a

Penetapan 
Zona Integritas 
dan Bebas 
Korupsi

1)Terwujudnya 
kondisi 
lingkungan 
yang 
berintegritas 
dan bebas 
korupsi.

2) Terkelolanya 
penanganan 
gratifikasi dan 
pengaduan 
masyarakat.

b

Penanganan 
Gratifikasi 
secara 
profesional 
dan berbasis 
elektronik

c

Pengelolaan 
Pengaduan 
Masyarakat 
secara 
profesional 
dan berbasis 
elektronik

d

Sosialisasi dan 
Internalisasi 
Zona Integritas  
dan Bebas 
Korupsi

e

Melakukan 
monitoring dan 
evaluasi Zona 
Integritas dan 
Bebas Korupsi
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NO
PROGRAM 

DAN KEGIATAN
RENCANA AKSI 

KEGIATAN
TAHUN HASIL YANG 

DIHARAPKAN
2015 2016 2017 2018 2019

3
Penerapan 
Manajemen 
Resiko

a

Pelaksanaan 
sosialisasi 
Manajemen 
Resiko ke 
seluruh unit 
kerja

Terwujudnya 
lingkungan 
pengendalian 
di Kepaniteraan 
dan Sekretariat 
Jenderal

b

Penerapan 
manajemen 
resiko di 
lingkungan 
kepaniteraan 
dan sekretariat 
jenderal 
Mahkamah 
Konstitusi

c

Penanganan 
pengendalian 
manajemen 
resiko secara 
profesional

d

Membuat 
laporan secara 
periodik 
terkait hasil 
pengendalian 
manajemen 
resiko di 
lingkungan 
kepaniteraan 
dan sekretariat 
jenderal 
Mahkamah 
Konstitusi
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NO
PROGRAM 

DAN KEGIATAN
RENCANA AKSI 

KEGIATAN
TAHUN HASIL YANG 

DIHARAPKAN
2015 2016 2017 2018 2019

4
Penanganan 

Benturan 
Kepentingan

a

Penyiapan data 
dan dokumen 
terkait  
Penanganan 
Benturan 
Kepentingan

Terwujudnya 
kondisi 
lingkungan di 
Mahkamah 
Konstitusi 
yang bebas 
dari benturan 
kepentingan 
antara 
penyelenggara 
negara dan 
ASN degan 
pihak-pihak 
lain yang dapat 
merugikan 
kepentingan 
negara

b

Peyiapan dan 
penetapan 
aturan internal 
MK tentang 
benturan 
kepentingan 

c

Penetapan 
Penanganan 
Benturan 
Kepentingan

d

Penerapan dan 
pengelolaan  
Penanganan 
Benturan 
Kepentingan

e

Sosialisasi dan 
internalisasi 
Penanganan 
Benturan 
Kepentingan

f

Melakukan 
monitoring 
dan evaluasi  
Penanganan 
Benturan 
Kepentingan
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NO
PROGRAM DAN 

KEGIATAN
RENCANA AKSI 

KEGIATAN
TAHUN HASIL YANG 

DIHARAPKAN
2015 2016 2017 2018 2019

C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1

Melakukaan 
pengelolaan 
akuntabilitas 
kinerja agar 
tercapai sistem 
manajemen 
kinerja organisasi 
yang efektif, 
efisien dan 
akuntabel

a
Peningkatan nilai 
LAKIP (Laporan 
Kinerja)

72,50  
(Nilai 

B)

73 
(Nilai 

B)

74  
(Nilai 

B)

75  
(Nilai 

B)

76  
(Nilai 

A)

Hasil 
Evaluasi Atas 
Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah dari 
Kementerian 
Pendayagunaan 
Aparatur 
Negara dan 
Reformasi 
Birokrasi 
(Kemenpan dan 
RB)

b

Penyempurnaan 
Manajemen Kinerja 
dengan peningkatan 
kapasitas SDM 

1 
orang

20 
Orang

20 
Orang

20 
Orang

20 
Orang

Jumlah 
SDM yang 
mengikuti Diklat 
Manajemen 
Kinerja 

c

Penyusunan KPI 
(Key Performace 
Indicator) sesuai 
kriteria SMART

d
Penyusunan ADIK 
(Arsitektur Dan 
Informasi Kinerja)

100%

Kesesuaian 
ADIK dengan 
RKA -KL 
MK(Rencana 
Kerja Anggaran 
Kementerian 
Lembaga) 
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NO
PROGRAM DAN 

KEGIATAN
RENCANA AKSI 

KEGIATAN
TAHUN HASIL YANG 

DIHARAPKAN
2015 2016 2017 2018 2019

2
Meningkatkan 
pengendalian 
kinerja internal

a

Pengendalian 
capaian kinerja 
penyerapan 
anggaran melalui 
penerapan dan 
penyempurnaan 
sistem pengukuran 
berbasis elektronik 
yaitu Sistem 
Monitoring dan 
Evaluasi Kinerja 
(SIMONEV LAKIP) 

Terkendalinya 
pencapaian 
kinerja 
organisasi 
melalui 
penerapan 
sistem 
monitoring 
dan evaluasi 
berbasis 
elektronik

b

Pengukuran Kinerja 
dan perjanjian kinerja 
yang merupakan 
turunan dari 
Indikator Kinerja 
Utama (IKU) yang 
tercantum dalam 
Renstra Mahkamah 
Konstitusi

c

Peningkatan 
Kepatuhan 
penerapan 
SIMONEV LAKIP 
secara periodik

d

Pengendalian 
capaian kinerja 
pegawai melalui 
penerapan Sistem 
Sasaran Kerja 
Pegawai Harian

e

Pengendalian 
dan Monitoring 
pertanggungjawaban 
Uang Muka Kerja 
Kegiatan melalui 
sistem berbasis 
elektronik (SIMONEV 
UMK)
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NO
PROGRAM 

DAN 
KEGIATAN

RENCANA AKSI 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN

2015 2016 2017 2018 2019

D. Penguatan Kelembagaan

1

Evaluasi 
kelembagaan 
Kepaniteraan 
dan 
Sekretariat 
Jenderal 
Mahkamah 
Konstitusi 

a
Analisis Beban 
Kerja

Terwujudnya 
kelembagaan 
Kepaniteraan 
dan Sekretariat 
Jenderal 
Mahkamah 
Konstitusi yang 
tepat ukuran, 
tepat fungsi, 
tidak tumpang 
tindih agar dapat 
tercapai tata 
kepemerintahan 
yang baik

Penyusunan DIM 
Organisasi yang 
merupakan hasil 
pembahasan 
evalauasi 
organisasi

b

Penyusunan 
kajian akademik 
penyempurnaan 
kelembagaan
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NO
PROGRAM 

DAN 
KEGIATAN

RENCANA AKSI 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN

2015 2016 2017 2018 2019

c

Penguatan 
fungsi 
Kepaniteraan 
dan Sekretariat 
Jenderal 
dalam rangka 
optimalisasi 
dukungan 
tugas dan 
fungsi lembaga 
Mahkamah 
Konstitusi 
sebagai lembaga 
peradilan 
konstitusi yang 
independen, 
imparsial, adil 
dan akuntabel, 
serta modern 
melalui 
restrukturisasi 
organisasi 
dan tata kerja 
instansi yang 
bertujuan untuk 
rightsizing 
organisasi

d

Penyempurnaan 
Grand 
Design  Pusat 
Pendidikan 
Pancasila dan 
Konstitusi , 
Pusat Sejarah 
Konstitusi dan 
Perpustakaan 
MKRI

e
Penyusunan 
Grand Design 
Kehumasan
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NO
PROGRAM 

DAN KEGIATAN
RENCANA AKSI 

KEGIATAN
TAHUN HASIL YANG 

DIHARAPKAN
2015 2016 2017 2018 2019

E. Penguatan Tatalaksana

1
Pengelolaan 
ketatalaksanaan 
yang efektif

a

Melakukan 
penyempurnaan  
dan review 
Prosedur 
Operasional 
Standar serta 
memetakan 
Proses 
Bisnis utama 
Kepaniteraan 
dan Sekretariat 
Jenderal MK 
mengikuti 
perkembangan 
dan dinamika 
organisasi 
Mahkamah 
Konstitusi.

1) Tersedianya 
standar 
operasional 
prosedur dan 
proses bisnis 
baku yang 
terus mengikuti 
perkembangan 
kondisi 
organisasi.

2) Terjaganya 
kondisi kerja 
yang terkendali 
oleh prosedur 
operasional 
standar di 
lingkungan 
Kepaniteraan 
dan Sekretariat 
Jenderal MK.

b

Optimalisasi 
penerapan 
Prosedur 
Operasional 
Standar dalam 
pelaksanaan 
tugas di 
lingkungan 
Kepaniteraan 
dan Sekretariat 
Jenderal MK
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NO
PROGRAM 

DAN KEGIATAN
RENCANA AKSI 

KEGIATAN
TAHUN HASIL YANG 

DIHARAPKAN
2015 2016 2017 2018 2019

2

Pengelolaan 
ketatalaksanaan 
berbasis 
elektronik 
(e-government)

a

Melakukan 
integrasi 
database  
internal berbasis 
elektronik yang 
telah dibangun.

1) Kondisi optimal 
pemanfaatan 
dan 
pengembangan 
e-government 
di lingkungan 
Kepaniteraan 
dan Sekretariat 
Jenderal MK.

2) Diperolehnya 
penghargaan 
dari lembaga 
yang berwenang 
atas pencapaian 
penataan 
ketatalaksanaan 
teknologi 
informasi di 
Mahkamah 
Konstitusi.

3) Diperolehnya 
standardisasi 
nasional atas 
ketatalaksanaan 
teknologi 
informasi di 
Mahkamah 
Konstitusi

b

Penyempurnaan 
Grand Design 
Sistem 
Informasi / 
Teknologi 
Informasi

b

Peningkatan 
mutu 
pemanfaatan 
dan optimalisasi 
pengembangan 
teknologi 
informasi dan 
komunikasi 
yang 
berkelanjutan 
dalam rangka 
mencapai court 
excellent dan 
world class 
judiciary

c

Memperoleh 
standardisasi 
keamanan 
sistem dan 
teknologi 
informasi dari 
Kominfo
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NO
PROGRAM 

DAN KEGIATAN
RENCANA AKSI 

KEGIATAN
TAHUN HASIL YANG 

DIHARAPKAN
2015 2016 2017 2018 2019

d

Memperoleh 
standardisasi 
LPSE agar 
proses 
Pengadaan 
Barang 
dan Jasa 
tercontrol dan 
dilaksanakan 
oleh sdm yang 
berintegritas 
sehingga 
terwujud rasa 
keadilan bagi 
masyarakat
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NO
PROGRAM DAN 

KEGIATAN
RENCANA AKSI 

KEGIATAN
TAHUN HASIL YANG 

DIHARAPKAN
2015 2016 2017 2018 2019

E. Penguatan Tatalaksana

1
Pengelolaan 
ketatalaksanaan 
yang efektif

a

Melakukan 
penyempurnaan  
dan review 
Prosedur 
Operasional 
Standar serta 
memetakan 
Proses 
Bisnis utama 
Kepaniteraan 
dan Sekretariat 
Jenderal MK 
mengikuti 
perkembangan 
dan dinamika 
organisasi 
Mahkamah 
Konstitusi.

1) Tersedianya 
standar 
operasional 
prosedur dan 
proses bisnis 
baku yang 
terus mengikuti 
perkembangan 
kondisi 
organisasi.

2) Terjaganya 
kondisi kerja 
yang terkendali 
oleh prosedur 
operasional 
standar di 
lingkungan 
Kepaniteraan 
dan Sekretariat 
Jenderal MK.

b

Optimalisasi 
penerapan 
Prosedur 
Operasional 
Standar dalam 
pelaksanaan 
tugas di 
lingkungan 
Kepaniteraan 
dan Sekretariat 
Jenderal MK
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KEGIATAN
RENCANA AKSI 

KEGIATAN
TAHUN HASIL YANG 

DIHARAPKAN
2015 2016 2017 2018 2019

2

Pengelolaan 
ketatalaksanaan 
berbasis 
elektronik 
(e-government)

a

Melakukan 
integrasi 
database  
internal berbasis 
elektronik yang 
telah dibangun.

1) Kondisi optimal 
pemanfaatan 
dan 
pengembangan 
e-government 
di lingkungan 
Kepaniteraan 
dan Sekretariat 
Jenderal MK.

2) Diperolehnya 
penghargaan 
dari lembaga 
yang berwenang 
atas pencapaian 
penataan 
ketatalaksanaan 
teknologi 
informasi di 
Mahkamah 
Konstitusi.

3) Diperolehnya 
standardisasi 
nasional atas 
ketatalaksanaan 
teknologi 
informasi di 
Mahkamah 
Konstitusi

b

Penyempurnaan 
Grand Design 
Sistem Informasi 
/ Teknologi 
Informasi

b

Peningkatan 
mutu 
pemanfaatan 
dan optimalisasi 
pengembangan 
teknologi 
informasi dan 
komunikasi yang 
berkelanjutan 
dalam rangka 
mencapai court 
excellent dan 
world class 
judiciary

c

Memperoleh 
standardisasi 
keamanan 
sistem dan 
teknologi 
informasi dari 
Kominfo
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NO
PROGRAM DAN 

KEGIATAN
RENCANA AKSI 

KEGIATAN
TAHUN HASIL YANG 

DIHARAPKAN
2015 2016 2017 2018 2019

d

Memperoleh 
standardisasi 
LPSE agar 
proses 
Pengadaan 
Barang 
dan Jasa 
tercontrol dan 
dilaksanakan 
oleh sdm yang 
berintegritas 
sehingga 
terwujud rasa 
keadilan bagi 
masyarakat
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NO
PROGRAM 

DAN 
KEGIATAN

RENCANA AKSI 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN

2015 2016 2017 2018 2019

F. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

1
Pengelolaan 
manajemen 
SDM ASN

a

Akan dilakukan 
penyempurnaan 
terhadap semua 
dokumen dan 
sistem yang 
telah dicapai 
sampai tahun 
2014 dengan 
menyesuaikan 
terhadap UU 
No. 5 Tahun 
2014 tentang 
Aparatur 
Sipil Negara 
sehingga 
tercipta sistem 
dan data yang 
mutakhir dan 
akurat.

1) Terwujudnya 
pengelolaan 
Manajemen 
SDM yang 
professional 
dan 
transparan 
yang 
berdasarkan 
merit system.

2) Peningkatan 
pemanfaatan 
ICT didalam 
pengelolaan 
Manajemen 
SDM dalam 
rangka 
penerapan 
e-government

b

Pemutakhiran 
dan 
pengembangan 
teknologi 
informasi dalam 
manajemen 
kepegawaian 
yang 
berkelanjutan 
(SIMPEG).



La
m

PIr
a

n

57

NO
PROGRAM 

DAN 
KEGIATAN

RENCANA AKSI 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN

2015 2016 2017 2018 2019

c

Penerapan 
penilaian 
prestasi 
kerja individu 
melalui aplikasi 
Sasaran Kerja 
Pegawai (SKP) 
yang dibangun 
pada tahun 
2014 baik 
aplikasi SKP 
yang bersifat 
harian maupun 
tahunan dan 
akan dilakukan 
penyempurnaan 
sesuai dengan 
kebutuhan

d

Akan dilakukan 
review atas 
hasil evaluasi 
peringkat 
Jabatan yang 
sudah ada 
menyesuaikan 
dengan 
perkembangan 
dinamika 
organisasi.
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RENCANA AKSI 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
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2015 2016 2017 2018 2019

e

Review 
kebutuhan 
diklat bagi 
pegawai demi 
meningkatkan 
kompetensi dan 
profesionalisme 
dalam 
melaksanakan 
tugas dan 
fungsi masing-
masing pegawai

f

peningkatan 
kepatuhan 
internal dan 
disiplin pegawai 
terhadap kode 
etik ASN melalui 
berbagai 
kegiatan 
internalisasi 
kode etik dan 
pembentukan 
Majelis Etik 
ASN

g

Peningkatan 
Remunerasi  
berbasis kinerja 
di lingkungan 
Kepaniteraan 
dan Sekretariat 
Jenderal MKRI

h

Pengembangan 
Sistem 
Informasi 
E-Anjab
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KEGIATAN
RENCANA AKSI 

KEGIATAN
TAHUN HASIL YANG 

DIHARAPKAN
2015 2016 2017 2018 2019

G. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

1

Pemutakhiran 
data dan 
pengembangan 
teknologi 
informasi dan 
komunikasi yang 
berkelanjutan 
dalam rangka 
peningkatan 
kualitas data isi 
dan pengelolaan 
pusat informasi 
hukum.

Pengembangan 
database 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
ada di Jaringan 
Dokumentasi 
Informasi 
dan Hukum 
Mahkamah 
Konstitusi

1) Terciptanya 
peraturan 
perundang-
undangan 
yang 
harmonis di 
lingkungan 
Kepaniteraan 
dan 
Sekretariat 
Jenderal 
MKRI

2) Tertatanya 
sistem/
kearsipan 
dokumentasi 
produk 
peraturan 
perundang-
undangan

2

Penyempurnaan 
yang 
berkelanjutan 
sistem 
inventarisasi 
produk hukum 
di lingkungan 
kepaniteraan 
dan sekretariat 
jenderal 
mahkamah 
konstitusi 
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3

Pengembangan 
sistem 
manajemen 
perkembangan 
penanganan 
perkara 
terkait dengan 
kewenangan MK 
dalam rangka 
sinkronisasi dan 
harmonisasi 
peraturan .

Pengembangan 
database 
putusan MK  
yang ada di 
aplikasi SIMPP

4

Pelaksanaan 
Kerangka 
Regulasi 
Rencana 
Strategis 
Mahkamah 
Konstitusi Tahun 
2015-2019

a

penyiapan draft 
usulan revisi UU 
No. 24 Tahun 
2003 tentang 
Mahkamah 
Konstitusi 
sebagaimana 
telah diubah 
dengan UU No. 
8 Tahun 2011

b

penyiapan 
draft usulan 
revisi Peraturan 
Mahkamah 
Konstitusi per 
kewenangan 
konstitusional 
MK
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c

penyiapan draft 
Peraturan Ketua 
MK tentang 
Pedoman 
Pelaksaanaan 
sebagai turunan 
Peraturan 
Mahkamah 
Konstitusi per 
kewenangan 
konstitusional 
MK

d

penyiapan 
draft usulan 
revisi Perpres 
No. 49 Tahun 
2012 tentang 
Kepaniteraan 
dan Sekretariat 
Jenderal 
Mahkamah 
Konstitusi 
sebagaimana 
telah diubah 
dengan Perpres 
No. 73 Tahun 
2013
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e

Penyusunan 
Persetjen 
MK tentang 
Mekanisme Kerja 
Penanganan 
Perkara dan 
Persidangan 
PHPU Anggota 
DPR, DPD, 
DPRD dan 
Pemilu Presiden 
dan Wakil 
Presiden Tahun 
2019 

5

Keterlibatan 
Publik dalam 
proses 
perumusan 
kebijakan terkait 
kebijakan 

a

Pengambilan 
kebijakan terkait 
layanan Vicon 
melibatkan 
stakeholder 
(Fakultas Hukum 
yang telah 
bekerja sama 
dengan MKRI)

b

Pengambilan 
kebijakan terkait 
jurnal konstitusi 
melibatkan 
stakeholder 
(Fakultas Hukum 
yang telah 
bekerja sama 
dengan MKRI)
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H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1
Pengelolaan 
manajemen 
pelayanan 

a

penyempurnaan 
prosedur 
operasional 
standar 
pelayanan

1) Meningkatnya 
Kepercayaan 
dan 
Keyakinan 
Publik 
terhadap MK 
yang terlihat 
dari tingkat 
kepuasan 
masyarakat 
pencari 
keadilan di 
MK.

2) Diperolehnya 
penghargaan 
atas kualitas 
pelayanan 
publik di MK 

b

mengajukan 
standar 
pelayanan 
utama MK untuk 
mendapatkan 
sertifikasi 
dari Badan 
Standarisasi 
Nasional RI atau 
Ombudsman RI 

c

Survey rutin 
kepuasan 
masyarakat 
terhadap 
layanan utama 
Mahkamah 
Konstitusi

d

Peningkatan 
pengelolaan 
sistem 
pengaduan 
masyarakat atas 
layanan yang 
diterima 
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2

Pengembangan 
teknologi 
informasi yang 
berkelanjutan 
dalam kegiatan-
kegiatan 
layanan utama 
MK

a

Optimalisasi 
penggunaan 
video 
conference yang 
ditempatkan 
didaerah

Optimalnya 
pemanfaatan  
ITM untuk 
meningkatkan 
pelayanan dan 
kemudahan 
akses pencari 
keadilan

b
Layanan mobile 
MKRI
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I. Quick Wins

1

Menindaklanjuti 
hasil survey 
pelayanan 
perkara tahun 
2014 dengan 
Menyiapkan Pos 
Bantuan Hukum   

a

kerjasama 
dengan Ormas, 
Fakultas Hukum, 
dan Asosiasi 
Pengajar Hukum 
Acara MK di 
Perguruan 
tinggi seluruh 
Indonesia dalam 
wujud kegiatan 
peningkatan 
pemahaman 
proses beracara 
di Mahkamah 
Konstitusi,

Terwujudnya 
pemahaman 
hukum acara 
MK bagi 
para pencari 
keadilan untuk 
beracara di 
MK dengan 
mudah, melalui 
kerjasama 
yang dilakukan 
MK dengan 
Fakultas 
Hukum dan 
Asosiasi 
Pengajar 
Hukum 
Acara MK di 
Perguruan 
tinggi seluruh 
Indonesia 

b

Sosialisasi 
kepada 
masyarakat 
terkait  
keberadaan 
menyiapkan 
layanan 
konsultasi yang 
diselenggarakan 
oleh mitra 
kerja fakultas 
hukum untuk 
membantu para 
pencari keadilan 
mendapatkan 
konsultasi dan 
fasilitasi tentang 
proses beracara 
di MK
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2

Optimalisasi 
penggunaan 
teknologi 
informasi dalam 
memberikan 
pelayanan yang 
cepat, mudah, dan 
murah kepada 
masyarakat 
pencari keadilan

a

Pengembangan 
aplikasi 
Mahkamah 
Konstitusi go 
mobile. Aplikasi 
versi android dan 
Apps Mahkamah 
Konstitusi RI 
bertujuan untuk 
memudahkan 
para pencari 
keadilan maupun 
yang orang 
yang sedang 
berperkara 
di MK untuk 
mengakses 
informasi melalui 
smartphone.

Kemudahan 
bagi 
masyarakat 
pencari 
keadilan/
orang yang 
berperkara 
di MK 
untuk dapat 
mengakses 
informasi/ 
produk hukum 
MK kapan 
dan dimana 
saja melalui 
smartphone.

b

Pengembangan 
teknologi 
informasi 
berbasis 
mobile  (4G) 
untuk informasi 
persidangan, 
persidangan 
jarak jauh, dan 
live streaming 
persidangan
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