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Informasi Dasar

a. Nama Kementerian/lembaga
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

b. alamat lengkap Kementerian/lembaga
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

C. tim reformasi birokrasi mahkamah Konstitusi
Untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 -  2025 dan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2014, seluruh Kementerian, 

Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu melakukan Reformasi Birokrasi.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah melakukan 

restrukturisasi organisasi yang telah diwujudkan dalam bentuk Peraturan Presiden 

Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 04 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi. Tim Reformasi Birokrasi MK memiliki tugas:

1. Merumuskan grand design Reformasi Birokrasi Tahun 2012 -  2025 di lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

2. Merumuskan road map Reformasi Birokrasi Tahun 2012 -  2014 di lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada panduan 

yang sudah disusun.

4. Bekerja sama dengan tim kerja nasional dalam melaksanakan program Reformasi 

Birokrasi MK.

5. Berkoordinasi dengan unit dan satuan kerja di lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal MK dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi MK.
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6. Mensosialisasikan dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang 

Reformasi Birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

7. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

8. Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi secara 

berkala kepada tim kerja nasional.

Tim Kerja Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi terdiri dari Tim Pengarah dan 

Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. tim pengarah
Ketua : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Wakil Ketua : Panitera Mahkamah Konstitusi

Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan

Anggota : 1. Kepala Biro Umum

     2. Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian

     3. Kepala Biro Humas dan Protokol

     4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara,    

        Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

     5. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

     6. Panitera Muda I

     7. Panitera Muda II

b. tim pelaksana yang terbagi dalam Kelompok Kerja
1. Tim Manajemen Perubahan yang juga merupakan koordinator Tim 

Pelaksana diketuai oleh Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan .

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan yang diketuai oleh Panitera 

Muda I.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi yang diketuai oleh Kepala Biro 

Umum. 
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4. Penataan Tata Laksana yang diketuai oleh Kepala Pusat Penelitian dan 

Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang diketuai oleh Kepala 

Biro Keuangan dan Kepegawaian. 

6. Penguatan Pengawasan yang diketuai oleh Kepala Biro Humas dan 

Protokol.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang diketuai oleh Kepala Bagian 

Perencanaan, Analisis dan Evaluasi. 

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diketuai oleh Panitera 

Muda II.

9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang diketuai oleh Kepala Pusat 

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

 Adapun nama dan jabatan masing-masing anggota Tim Kerja Reformasi Birokrasi  

Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran berikut :
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Keputusan sekretaris Jenderal
mahkamah Konstitusi rI

Nomor  : 6.10 Tahun 2013

Tanggal : 2 Januari 2013

tabel 1

sUsUNaN tIm refOrmasI bIrOKrasI

KepaNIteraaN DaN seKretarIat JeNDeral

maHKamaH KONstItUsI rI

tIm peNGaraH
NO. Nama JabataN KeteraNGaN

1. Janedjri M. 
Gaffar

Pengarah Jabatan : Sekretaris Jenderal
Telp       : 021-23529000 ext 18102
Email     : jnd@mahkamahkonstitusi.go.id

2. Kasianur 
Sidauruk

Penanggungjawab Jabatan : Panitera
Telp    : 021-23529000 ext 18107
Email    : kasianur@mahkamahkonstitusi.go.id

3. Pawit 
Haryanto

Ketua Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan
Telp      : 021-23529000 ext 18131
Email     : pawit_haryono@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Mulyono Anggota Jabatan : Kepala Biro Umum
Telp      : 021-23529000 ext 18120
Email    : mulyono@mahkamahkonstitusi.go.id

5. Rubiyo Anggota Jabatan  : Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian
Telp        : 021-23529000 ext 18124
Email      : rubiyo@mahkamahkonstitusi.go.id

6. Budi 
Achmad 
Djohari

Anggota Jabatan   : Kepala Biro Humas dan Protokol
Telp        : 021-23529000 ext 18115
Email      : budi_djohari@mahkamahkonstitusi.go.id

7. Noor 
Sidharta

Anggota Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian 
Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi

Telp       : 021-23529000 ext 18125
Email     : nsidharta@mahkamahkonstitusi.go.id
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NO. Nama JabataN KeteraNGaN

8. M. Guntur 
Hamzah

Anggota Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan     
   Konstitusi 
Telp        : 
Email      : gunturhamzah@mahkamahkonstitusi.go.id

9. Triyono 
Edy 
Budhiarto

Anggota Jabatan : Panitera Muda I
Telp       : 021-23529000 ext 18117
Email     : e_budhiharto@mahkamahkonstitusi.go.id

10. Muhidin Anggota Jabatan : Panitera Muda II
Telp       : 021-23529000 ext 18118
Email     : muhidin@mahkamahkonstitusi.go.id

tIm pelaKsaNa YaNG terbaGI Dalam KelOmpOK KerJa

1. manajemen perubahan

NO. Nama JabataN KeteraNGaN

1. Pawit 
Haryanto

Ketua(merangkap 
sebagai 

koordinator tim 
pelakana RB )

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan
Telp      : 021-23529000 ext 18131
Email    : pawit_haryono@mahkamahkonstitusi.go.id

2. Yohana citra 
Permatasari

Sekretaris Jabatan : Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata 
Laksana
Telp       : 021-23529000 ext 18265
Email     : yohana@mahkamahkonstitusi.go.id

3. Nanang 
Subekti

Anggota Jabatan : Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi
Telp       : 
Email     : nanks@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Mastiur A. 
Pasaribu

Anggota Jabatan : Pengelola Metode dan Pembakuan Sarana 
kerja baru
Telp       : 021-23529000 ext 18310
Email     : tiur@mahkamahkonstitusi.go.id

5. Fajar 
Laksono 

Anggota Jabatan : Peneliti
Telp       : 021-23529000 ext 18164
Email     :

6. Rimas 
Kautsar

Anggota Jabatan : Sekretaris Sekjen
Telp       : 021-23529000 ext 18148
Email     : rimas.kautsar@mahkamahkonstitusi.go.id
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2. penataan peraturan perundang-undangan

NO. Nama JabataN KeteraNGaN

1. Triyono Edy 
Budhiarto

Ketua Jabatan : Panitera Muda I
Telp       : 021-23529000 ext 18117
Email     : e_budhiharto@mahkamahkonstitusi.go.id

2. Makhmudah Sekretaris Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Kepaniteraan dan 
Risalah
Telp       : 021-23529000 ext 18119
Email     : makhmudah@mahkamahkonstitusi.go.id

3. Wiwik Budi 
Wasito 

Anggota Jabatan : Panitera Pengganti tk. II
Telp       : 021-23529000 ext 18219
Email     : wiwikbw@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Mardian 
Wibowo 

Anggota Jabatan : Panitera Pengganti tk. II
Telp       : 021-23529000 ext 18219
Email     : mardian@mahkamahkonstitusi.go.id

5. Ria Indriyani Anggota Jabatan : Koord. Pranata Peradilan Pengolah Data 
Perkara dan Putusan
Telp       : 021-23529000 ext 18288
Email     : ria_thea@mahkamahkonstitusi.go.id

6. Andriani W. 
Novitasari

Anggota Jabatan : Pranata Peradilan Pengadministrasi dan 
Registrasi Perkara
Telp       : 021-23529000 ext 18227
Email     : novitasari@mahkamahkonstitusi.go.id

3. penataan dan penguatan Organisasi

NO. Nama JabataN KeteraNGaN

1. Mulyono Ketua Jabatan : Kepala Biro Umum
Telp       : 021-23529000 ext 18120
Email     : mulyono@mahkamahkonstitusi.go.id

2. Mula Pospos Sekretaris Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi
Telp       : 021-23529000 ext 18129
Email     : pospos@mahkamahkonstitusi.go.id

3. Wiryanto Anggota Jabatan : Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara 
dan Perpustakaan
Telp       : 021-23529000 ext 18130
Email     : wiryanto@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Iman Sudirman Anggota Jabatan : Kepala Sub Bagian Administrasi Hakim, 
Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai
Telp       : 021-23529000 ext 18232
Email     : iman_sudirman@mahkamahkonstitusi.go.id

5. Arshinta Fitridiyani Anggota Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
Telp       : 021-23529000 ext 18267
Email     :
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NO. Nama JabataN KeteraNGaN

6. Kasiman Anggota Jabatan : Arsiparis Madya
Telp       : 021-23529000 ext 18152
Email     : kasiman@mahkamahkonstitusi.go.id

7. Hanindyo Anggota Jabatan : Pustakawan
Telp       : 021-23529000 ext 18225
Email     : hanindyo@mahkamahkonstitusi.go.id

8. Riska Aprian Anggota Jabatan : Pranata Komputer
Telp       : 021-23529000 ext 18112
Email     : aprian@mahkamahkonstitusi.go.id

4. penataan tata laksana

NO. Nama JabataN KeteraNGaN

1. Noor Sidharta Ketua Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, 
Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Telp       : 021-23529000 ext 18125
Email     : nsidharta@mahkamahkonstitusi.go.id

2. Sigit Purnomo Sekretaris Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan 
Dalam
Telp       : 021-23529000 ext 18122
Email     : sigit@mahkamahkonstitusi.go.id

3. Elisabeth 
Nayoan

Anggota Jabatan : Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan
Telp       :  
Email     : elisabeth@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Abdul Ghofar Anggota Jabatan : Peneliti
Telp       : 021-23529000 ext 18233
Email     : ghoffar@mahkamahkonstitusi.go.id

5. Rumondang Anggota Jabatan : Pengadministrasi Umum Puslitka
Telp       : 021-23529000 ext 18241
Email     : rumondang@mahkamahkonstitusi.go.id

5. penataan sistem manajemen sDm aparatur

NO. Nama JabataN KeteraNGaN

1. Rubiyo Ketua Jabatan : Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian
Telp       : 021-23529000 ext 18124
Email     : rubiyo@mahkamahkonstitusi.go.id

2. Paiyo Sekretaris Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Hakim dan 
Kepegawaian
Telp       : 021-23529000 ext 18121
Email     : paiyo@mahkamahkonstitusi.go.id
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NO. Nama JabataN KeteraNGaN

3. Sri Handayani Anggota Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai
Telp       : 021-23529000 ext 18234
Email     : tyani@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Budi Wijayanto Anggota Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat 
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Telp       : 
Email     : budi_wijayanto@mahkamahkonstitusi.go.id

5. Rachmat 
Santoso

Anggota Jabatan : Analis Kepegawaian Pertama
Telp       : 021-23529000 ext 18303
Email     : rachmat.santoso@mahkamahkonstitusi.go.id

6. Arvie Dwi 
Purnomo

Anggota Jabatan : Penyusun Rencana Pengembangan Pegawai
Telp       : 021-23529000 ext 18303
Email     : arviedwi@mahkamahkonstitusi.go.id

6. penguatan pengawasan

NO. Nama JabataN KeteraNGaN

1. Budi A. Djohari Ketua Jabatan : Kepala Biro Humas dan Protokol
Telp       : 021-23529000 ext 18115
Email     : budi_djohari@mahkamahkonstitusi.go.id

2. Idris Yunisir Sekretaris Jabatan : Auditor
Telp       : 021-23529000 ext 18306
Email     : idris@mahkamahkonstitusi.go.id

3. Noor Rosyid Ardani Anggota Jabatan : Kapala Sub Bagian Pengawasan Internal
Telp       : 021-23529000 ext 18242
Email     : rosid@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Dita cantika M Anggota Jabatan : Auditor
Telp       : 021-23529000 ext 18306
Email     : megatania@mahkamahkonstitusi.go.id

5. Yossy Adriva Anggota Jabatan : Penyiap Acara Rapat Pimpinan dan Ruang 
Rapat
Telp       : 021-23529000 ext 18280
Email     : yossyadriva@mahkamahkonstitusi.go.id

7. penguatan akuntabilitas Kinerja

NO. Nama JabataN KeteraNGaN

1. Kurniasih Panti 
Rahayu

Ketua Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Analisis dan 
Evaluasi
Telp       : 021-23529000 ext 18127
Email     : ayoe@mahkamahkonstitusi.go.id

2. Tatang Gardjito Sekretaris Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
Telp       : 021-23529000 ext 18126
Email     : tatang@mahkamahkonstitusi.go.id 
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NO. Nama JabataN KeteraNGaN

3. Imam Margono Anggota Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan, Perlengkapan dan 
Fasilitas Persidangan, Arsip dan Ekspedisi
Telp       : 021-23529000 ext 18123
Email     : imam@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Mirna Tiurma Anggota Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi 
Kinerja
Telp       : 021-23529000 ext 18240
Email     : mirna.alvernia@mahkamahkonstitusi.go.id

5. Dessy citrawaty 
Mursito

Anggota Jabatan : Penata Usaha Akuntansi dan Penyusun 
Laporan Keuangan
Telp       : 021-23529000 ext 18239
Email     : dessy@mahkamahkonstitusi.go.id

6. Melati Kusuma 
Wardani

Anggota Jabatan : Perencana Program dan Anggaran
Telp       : 021-23529000 ext 18304
Email     : mk_wardani@mahkamahkonstitusi.go.id

8. peningkatan Kualitas pelayanan publik

NO. Nama JabataN KeteraNGaN

1. Muhidin Ketua Jabatan : Panitera Muda II
Telp       : 021-23529000 ext 18118
Email     : muhidin@mahkamahkonstitusi.go.id

2. Heru Setiawan Sekretaris Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, 
Hukum dan Kerjasama
Telp       : 021-23529000 ext 18113
Email     : herunine@mahkamahkonstitusi.go.id

3. Ardli Nuryadi Anggota Jabatan : Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat
Telp       : 021-23529000 ext 18193
Email     : nuryadi@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Dede Naibaho Anggota Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pusat 
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Telp       : 
Email     : dedeagustina@mahkamahkonstitusi.go.id

5. Budi Hari 
Wibowo

Anggota Jabatan : Penganalisis dan Evaluasi Ortala
Telp       : 021-23529000 ext 18310
Email     : bhariwibowo@mahkamahkonstitusi.go.id

6. Fitri Yuliana Anggota Jabatan : Pranata Humas
Telp       : 021-23529000 ext 18212
Email     : fitri.yuliana@mahkamahkonstitusi.go.id
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9. monitoring, evaluasi dan pelaporan

NO. Nama JabataN KeteraNGaN

1. M. Guntur 
Hamzah

Ketua Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Telp       : 
Email     : gunturhamzah@mahkamahkonstitusi.go.id

2. Poniman Sekretaris Jabatan : Kepala Bagian Pengawasan dan Ortala
Telp       : 021-23529000 ext 18132
Email     : poniman@mahkamahkonstitusi.go.id

3. Antoni Anggota Jabatan : Auditor
Telp       : 021-23529000 ext 18306
Email     : antoni@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Edy Santoso Anggota Jabatan : Kepala Bagian Umum
Telp       : 
Email     : 

5. Muchlis Nova Anggota Jabatan : Pengadministrasi Umum Sub Bagian Pengawasan 
Internal
Telp       : 021-23529000 ext 18306
Email     : muhlis_nova@mahkamahkonstitusi.go.id

6. Akbar 
Anatajaya

Anggota Jabatan : Pengolah Data Analisa dan Laporan Evaluasi
Telp       : 021-23529000 ext 18305
Email     : akbar@mahkamahkonstitusi.go.id

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2013

seKretarIs JeNDeral,

JaNeDJrI m. Gaffar
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rencana Umum pelaksanaan program dan Kegiatan 
reformasi birokrasi mahkamah Konstitusi

a. latar belakang
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan 

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan 

pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), 

ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem 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 

negara 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.

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.
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Kondisi seperti ini secara prinsip telah dilaksanakan sejak lahirnya Mahkamah 

Konstitusi 13 Agustus 2003 untuk memikul tanggungjawab besar dalam mengawal 

konstitusi dan penciptaan checks and balance di tengah kekuasaan lembaga 

negara. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan beberapa perkara yang berakibat 

berubahnya atmosfir sistem ketatanegaraan  Republik Indonesia selama ini, yang 

mengakibatkan secara lambat laun hukum menjadi panglima dalam kehidupan 

bernegara. Peran besar ini disadari tidaklah mudah untuk menjaganya. Oleh karena 

itu, untuk memberikan kepastian yang lengkap bagi upaya peningkatan peran yang 

lebih, maka pembangunan dan perbaikan sistem ketatalaksanaan, kelembagaan dan 

SDM terus menerus dilakukan. 

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, baru terbentuknya Tim Manajemen Perubahan sehingga 

belum melakukan pemetaan dalam penyusunan strategi manajemen perubahan 

dan strategi komunikasi MKRI.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan, belum teridentifikasi dan tersusunnya 

regulasi dan deregulasi yang pernah dikeluarkan MK.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi, masih adanya penyempurnaan peraturan 

tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi.

4. Penataan Tata Laksana, belum sepenuhnya dapat diterapkan mengingat adanya 

perubahan organisasi dan tata kerja MK dan kurang sempurnanya dalam 

pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan pelaksanaan 

tugas dan fungsi unit kerja.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, belum adanya system rekrutmen 

pegawai yang dilakukan secara online. Selain  itu, belum sempurnanya, peringkat 

jabatan, dokumen standar kompetensi jabatan, belum sempurnanya peta 

profil kompetensi, perlu dioptimalkan Penguatan Pengawasan, perlu adanya 

penyempurnaan uraian jabatan.
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6.    Penguatan Pengawasan bertujuan yang ingin dicapai adalah tercapainya  tujuan 

organisasi secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan serta berjalannya 

pengelolaan keuangan negara yang andal dan terpercaya  Penguatan pengawasan 

internal guna mewujudkan peningkatan kinerja lembaga dan peningkatan 

kepatuhan kode etik dan disiplin.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, belum tersusun dengan baik kualitas laporan 

akuntabilitas kinerjanya serta belum sempurnanya indikator kinerja individu.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik belum terimplementasinya penggunaan 

standar pelayanan minimal dalam pelayanan publik dan terselenggaranya 

pengelolaan informasi publik secara maksimal.

9.  Dalam program monitoring dan evaluasi, belum berjalan karena memang 

program Reformasi Birokrasi baru akan dijalankan mulai tahun 2013.

Adapun upaya reformasi birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi, dalam rangka mewujudkan tata kelola lembaga  

peradilan  yang baik (good governance) serta mengatasi berbagai permasalahan yang  

ada, dilakukan dengan strategi yang meliputi kegiatan :

1. Manajemen Perubahan, MKRI telah membentuk Tim Manajemen Perubahan  MKRI 

serta menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi MKRI. 

Tak hanya itu, MKRI berusaha mensosialisasikan dan internalisasi manajemen 

perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

2. Penataan peraturan perundang-undangan MK, melakukan penyempurnaan 

peraturan Hukum Acara MK dan non Hukum Acara MK serta pedoman/peraturan 

tentang tata naskah, audit, akuntabilitas kinerja dan standar pembakuan sarana 

kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi, MKRI berusaha memenuhi program 

penataan organisasi tersebut dengan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 

49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI tertanggal 

25 April 2012, MKRI mengeluarkan Perakturan Sekjen MKRI Nomor 4 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 
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MKRI. MKRI pun melantik beberapa pejabat struktural dan pejabat fungsional di 

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI.

4. Penataan Tata Laksana Kepaniteraan dan  Sekretariat Jenderal MKRI berupa 

penyempempurnaan  prosedur operasional standar yang disesuaikan dengan 

struktur organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI sesuai Peraturan 

Presiden Nomor 49 Tahun 2012. Selain itu dikembangkan dan disempurnakan 

beberapa aplikasi yaitu Sistem Aplikasi Keuangan (SISKA), e-Perisalah, 

e-Perpustakaan, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan beberapa 

program aplikasi lainnya.

5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

MKRI, yang meliputi:

a. Pelaksanaan evaluasi analisa jabatan untuk menghasilkan evaluasi terhadap 

uraian jabatan, indikator kinerja utama, peta jabatan, profil kompetensi;

b. Pelaksanaan evaluasi jabatan dan evaluasi peringkat jabatan untuk 

menghasilkan peringkat  jabatan,  dan harga jabatan/bobot jabatan  yang 

disesuaikan dengan struktur Organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal MKRI;

c. Pelaksanaan  evaluasi   sistem   manajemen kinerja dan remunerasinya untuk 

menghasilkan sistem penilaian kinerja dan skala kompensasi akibat sistem 

penilaian kinerja yang disesuaikan dengan struktur organisasi Kepaniteraan 

dan Sekretariat Jenderal MKRI.

6. Penguatan Pengawasan, MKRI mewujudkan ini dengan melakukan penguatan 

pengawasan  didukung oleh terbentuknya unit kerja Biro Perencanaan dan 

Pengawasan dalam struktur organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

MKRI.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, MKRI melakukan penyempurnaan Rencana 

Strategis, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja dan Peningkatan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja, pengembangan sistem manajemen  organisasi, 

serta penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) MKRI.
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8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, melakukan pelaksanaan quick wins sebagai 

bentuk kemudahan dalam pelayanan, berupa penyusunan standar pelayanan 

publik, sistem manajemen mutu pelayanan dengan standar internasional, 

penerapan dan pengelolaan pelayanan pengaduan internal dan eksternal.

9.  Setjen MK RI telah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Program Reformasi 

Birorkasi.

Sehubungan dengan itu, maka disusunlah dokumen usulan dan road map  

reformasi birokrasi MKRI 2012 - 2014, yang merupakan acuan dan arah dalam 

pelaksanaan reformasi birokrasi MKRI sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional 

agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga 

dan berkelanjutan. Hal ini demi terwujudnya visi reformasi birokrasi nasional, yakni 

terciptanya pemerintahan kelas dunia yang professional dan berintegritas tinggi yang 

mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen 

pemerintahan yang demokratis.

b. tujuan

1. tujuan Umum
Tujuan reformasi birokrasi MKRI tidak dapat dipisahkan dari tujuan 

reformasi birokrasi nasional, yakni terwujudnya penguatan birokrasi 

pemerintah dalam rangka pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, 

meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan 

meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Secara umum tujuan reformasi birokrasi hingga tahun 2014, di 

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Republik 

Indonesia adalah membangun/membentuk profil dan perilaku aparatur 

negara dengan Integritas Tinggi, yaitu perilaku aparatur negara yang dalam 

bekerja senantiasa menjaga sikap profesional dan menjunjung tinggi nilai-

nilai moralitas (kejujuran, kesetiaan, komitmen) Produktivitas Tinggi dan 

Bertanggungjawab, yaitu hasil optimal yang dicapai oleh aparatur negara  

dari serangkaian program kegiatan yang inovatif, efektif dan efisien dalam 

mengelola sumber daya yang ada serta ditunjang oleh dedikasi dan etos kerja 

yang tinggi.Kemampuan Memberikan Pelayanan yang Prima, yaitu kepuasan 
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yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang 

profesional, berdedikasi dan memiliki standar nilai moral yang tinggi dalam 

menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, utamanya 

dalam memberikan pelayanan yang prima kepada publik dengan sepenuh 

hati dan rasa tanggung jawab.

2. tujuan Khusus
Tujuan khusus reformasi birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal MK RI adalah membangun/membentuk :

1) birokrasi yang bersih

Yaitu birokrasi yang  sistem dan aparaturnya bekerja atas dasar 

aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai 

tindak penyimpangan dan perbuatan tercela, seperti korupsi, kolusi 

dan nepotisme.

2) birokrasi yang efisien, efektif dan produktif

Yaitu birokrasi yang mampu memberikan dampak kerja positif 

kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, 

cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga dan biaya). 

Selain itu, birokrasi yang memiliki kinerja maksimum untuk mengelola 

kekuatan dan peluang yang ada serta meminimalisir kelemahan dan 

ancaman demi mencapai hasil yang optimal dalam rangka memberikan 

pelayanan prima kepada publik.

3) birokrasi yang transparan dan akuntabel

Adalah birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap proses dan 

kinerja atau hasil akhir dari progam maupun kegiatan, sehubungan 

dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan 

kebijakan untuk mencapai tujuan. Hal ini dilakukan secara periodik 

melalui media pertanggungjawaban yang telah ditetapkan kepada 

negara dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan 

tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, 
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dan rahasia negara. Inti dari transparansi di sini adalah keterbukaan dan  

kejujuran dalam pengelolaan birokrasi utamanya yang menyangkut 

hajat hidup masyarakat banyak.

C. sasaran
Dengan adanya optimalisasi pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi diharapkan 

dapat terwujud tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Mahkamah 

Konstitusi sesuai dengan program reformasi birokrasi nasional. Sehingga, MKRI 

dapat meningkatkan performance lembaga peradilan, dengan nilai-nilai antara lain: 

kesetaraan dihadapan hukum, keadilan, ketidakberpihakan, independensi dalam 

membuat keputusan, kompetensi, integritas, transparansi, aksesibilitas, ketepatan 

waktu dan kepastian.

1) sasaran secara umum, sasaran reformasi birokrasi di lingkungan Kepaniteraan 

dan Sekretariat Jenderal MK RI  adalah :

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN•	

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik•	

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi •	

2) sasaran di 8 area perubahan mencakup :

Sedangkan sasaran khusus Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal MK RI adalah sebagai berikut:

1. manajemen perubahan :

sasaran : terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi 

serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi 

birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai pada Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal MK RI dengan kegiatan : 

a. Pembentukan tim manajemen perubahan

i. Terkumpulnya target dan sasaran RB Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal MK RI

ii. Teridentifikasinya area kerja tim manajemen perubahan
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iii. Tersusunnya rancangan uraian tugas, fungsi, dan susunan 

tim manajemen perubahan

iv. Tersusunnya SK struktur tim manajemen perubahan

v. Terbentuknya tim manajemen perubahan

vi. Terlaksananya sosialisasi tim manajemen perubahan

vii. Dipahaminya tugas pelaksanaan sosialisasi tim manajemen 

perubahan

b. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi 

komunikasi perubahan

i. Teridentifikasinya budaya kerja saat ini

ii. Tersedianya model budaya kerja yang diharapkan di masa 

depan

iii. Tersedianya identifikasi resistensi terhadap perubahan

iv. Tersedianya strategi perubahan yang dapat diterapkan

v. Tersedianya strategi perubahan

vi. Terselenggaranya workshop perubahan bagi unit kerja

c. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka 

RB

i. Tersedianya strategi dan rencana perubahan

ii. Tersedianya strategi komunikasi terhadap perubahan

d. Penguatan hasil perubahan

i. Terukurnya tingkat keberhasilan manajemen perubahan

ii. Terlaksananya gap analysis

iii. Terlaksananya perbaikan dan tindak lanjut

iv. Terlaksananya reward and punishment
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2. program penataan peraturan perundang – undangan 

sasaran :	 Tercapainya	 peraturan	 perundang	 –	 undangan	 yang	

harmonis dan sinkron dan pelaksanaannya yang efektif dan efisien 

dengan kegiatan :

a.	 Tersusunnya	 daftar	 identifikasi	 perundang	 –	 undangan	 yang	

dikeluarkan/ditetapkan/diundangkan oleh Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal MK RI.

b.	 Tersusunnya	 daftar	 identifikasi	 perundang	 –	 undangan	

yang dikeluarkan/ditetapkan/diundangkan oleh MK berupa 

daftar rekapitulasi sebagian peraturan perundangan, tahun 

pengundangan, dan materi muatan.

c. Tersedianya peta peraturan perundangan yang harmonis/

singkron

d. Teridentifikasinya permasalahan pelaksanaan peraturan 

perundangan yang telah ditetapkan

3. program penataan dan penguatan organisasi

sasaran : Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas 

dan fungsi Kementerian/Lembaga dan terhindarkannya duplikasi tugas 

dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi 

dengan kegiatan evaluasi dan penataan organisasi dan tatakerja. 

4. program penataan tatalaksana

sasaran: terselenggaranya transparansi, akuntabilitas dan 

standardisasi proses penyelenggaraan pemerintahan dengan 

kegiatan: 

a. Pengembangan, penyederhanaan dan pengintegrasian prosedur 

kerja

b. Pengembangan e-goverment
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5. program penataan manajemen sDm aparatur

Sasaran :

- Diperolehnya pegawai baru maupun yang sedang berkarir yang 

memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan jabatannya

- Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian tugas.

- Terwujudnya profil kompetensi untuk masing - masing jabatan di 

dalam organisasi dan tersedianya informasi secara komprehensif 

dan akurat mengenai profil kompetensi individu.

- Terwujudnya sistem pengukuran kinerja individu yang obyektif, 

transparan dan akuntabel

- Berjalannya sistem informasi pegawai yang akurat, transparan dan 

akuntabel

- Berjalannya sistem pendidikan dan pelatihan pegawai yang 

mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh 

seorang pegawai dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh 

jabatan

Dengan berbagai kegiatan seperti :

a. Sistem rekrutmen online

b. Penataan jumlah dan distribusi PNS

c. Penyusunan pola karir

d. Pengembangan kompetensi

e. Pengelolaan mutasi pegawai

f. Penetapan kinerja

g. Penegakan disiplin

h. Peningkatan integritas

i. Peningkatan kesejahteraan pegawai

j. Pembangunan dan pengembangai database pegawai
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6. program penguatan pengawasan

sasaran : Tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif 

serta taat pada peraturan dan berjalannya pengelolaan keuangan 

negara yang andal dan terpercaya denga kegiatan :

a. Penguatan peran SPIP

i. Berkurangnya pelanggaran oleh PNS

ii. Tersedianya SDM yang kompeten

iii. Pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-

undangan

b. Penguatan fungsi auditor

i. Terselenggaranya audit dengan benar sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku

ii. Tersusunnya dokumen kriteria penilaian kinerja

iii. Diterapkannya sanksi terhadap pelanggaran

iv. Tersusunnya database pengawasan auditor

7. program penguatan akuntabilitas

sasaran : Berjalannya sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang 

efektif dengan kegiatan :

a. peningkatan laporan akuntabilitas

b. Laporan keuangan memenuhi kriteria WTP

c. Meningkatnya penyerapan anggaran

d. Tersusunnya pedoman evaluasi AKIP

e. Sistem manajemen kinerja organisasi yang berjalan sesuai tupoksi 

dan tidak ada unit yang tumpang tindih
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8. program peningkatan kualitas pelayanan publik

sasaran : Terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, 

lebih aman, lebih baik, dan lebih terjangkau dengan kegiatan : 

a. Tersusunnya standar pelayanan pada unit layanan

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan

D. prioritas dan agenda/Waktu
Untuk menentukan prioritas program dan kegiatan serta agenda/waktu 

pelaksanaan terlebih dahulu perlu diketahui ruang lingkup program dan kegiatan 

reformasi birokrasi sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/10/2010 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi Nasional. Adapun program, kegiatan reformasi birokrasi MKRI 

dan indikator kinerjanya, seperti dalam tabel 1 di bawah ini.

tabel 2

prOGram, KeGIataN refOrmasI bIrOKrasI DaN INDIKatOr KerJa

NO prOGram DaN 
KeGIataN

INDIKatOr

KelUaraN (OUtpUts) HasIl (OUtCOmes) reNCaNa 
pelaKsaNaaN

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

Pembentukan 1. 
Tim Manajemen 
Perubahan 
Mahkamah Konstitusi

Terbentuknya Tim 
Manajemen Perubahan 
Mahkamah Konstitusi

Terbangunnya kesamaan 
persepsi, komitmen, 
konsistensi serta keterlibatan 
dalam pelaksanaan program 
dan kegiatan reformasi 
birokrasi pada seluruh 
tingkatan pegawai pada 
Mahkamah Konstitusi

2013

Penyusunan 2. 
strategi manajemen 
perubahan dan 
strategi komunikasi 
Mahkamah Konstitusi

Tersedianya dokumen 
strategis manajemen 
perubahan dan strategi 
komunikasi Mahkamah 
Konstitusi

Sosialisasi dan 3. 
Internalisasi 
manajemen 
Perubahan dalam 
rangka reformasi 
birokrasi

Terselenggaranya 
sosialisasi dan internalisasi 
manajemen perubahan 
dalam rangka reformasi 
birokrasi
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NO prOGram DaN 
KeGIataN

INDIKatOr

KelUaraN (OUtpUts) HasIl (OUtCOmes) reNCaNa 
pelaKsaNaaN

B. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penataan berbagai 
peraturan perundang-
undangan yang 
dikeluarkan/diterbitkan 
oleh Mahkamah 
Konstitusi

Teridentifikasinya •	
peraturan perundang-
undangan yang 
dikeluarkan/diterbitkan 
oleh Mahkamah 
Konstitusi

Tercapainya peraturan 
perundang-undangan yang 
harmonis dan sinkron dan 
pelaksanaannya yang efektif 
dan efisien

2013-2014

Tersedianya peta •	
peraturan perundang-
undangan yang tidak 
harmonis atau tidak 
sinkron di lingkungan 
Mahkamah Konstitusi
Terlaksananya regulasi •	
dan deregulasi 
peraturan perundang-
undangan

c. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Restrukturisasi/1. 
penataan tugas dan 
fungsi unit kerja pada 
Mahkamah Konstitusi

Tersedianya peta tugas 
dan fungsi unit kerja pada 
Mahkamah Konstitusi 
yang tepat fungsi dan 
tepat ukuran

Meningkatnya efektivitas 
dan efisiensi pelaksanaan 
tugas dan fungsi 
Mahkamah Konstitusi dan 
terhindarkannya duplikasi 
tugas dan fungsi yang dapat 
mendorong percepatan 
reformasi birokrasi

2012-2013

Penguatan unit kerja 2. 
yang menangani 
kepaniteraan, 
perencanaan, 
pengawasan 
organisasi, 
tatalaksana, 
keuangan, 
kepegawaian, 
pengelolaan 
aset, kearsipan, 
kerumahtanggaan, 
kehumasan, 
keprotokolan, 
penelitian, 
pengkajian, 
kepustakaan, 
pengelolaan teknologi 
informasi, dan 
pendidikan pancasila 
dan konstitusi

Terbentuknya  unit 
kerja yang menangani 
kepaniteraan, 
perencanaan, 
pengawasan organisasi, 
tatalaksana, keuangan, 
kepegawaian, pengelolaan 
aset, kearsipan, 
kerumahtanggaan, 
kehumasan, keprotokolan, 
penelitian, pengkajian, 
kepustakaan, pengelolaan 
teknologi informasi, dan 
pendidikan pancasila dan 
konstitusi

D. PENATAAN TATALAKSANA

Penyusunan 1. 
penyempurnaan 
Prosedur Operasional 
Standar (POS) 
penyelenggaraan 
tugas dan fungsi

Tersedianya dokumen POS 
penyelenggaraan tugas 
dan fungsi yang disahkan

Terselenggaranya 
transparansi, akuntabilitas 
dan standarisasi proses 
penyelenggaraan pemerintah

2013-2014

Pengembangan 2. 
e-government yang 
terintegrasi

Tersedianya sistem 
informasi yang terintegrasi 
di Mahkamah Konstitusi



25
Dokumen usulan Dan RoaD map RefoRmasi biRokRasi

mahkamah konstitusi Republik inDonesia 2012-2014

NO prOGram DaN 
KeGIataN

INDIKatOr

KelUaraN (OUtpUts) HasIl (OUtCOmes) reNCaNa 
pelaKsaNaaN

E. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

Penataan sistem 1. 
rekrutmen pegawai

Terbangunnya sistem 
rekrutmen yang terbuka, 
transparan, akuntabel dan 
berbasis kompetensi

Diperolehnya para pegawai 
baru maupun yang sedang 
berkarir yang memiliki 
tingkat kompetensi yang 
dipersyaratkan oleh jabatan

2012-2014

Analisis Jabatan2. Tersedianya uraian jabatan Meningkatnya pemahaman 
dan penerapan atas uraian 
jabatan yang mengandung 
tugas, tanggung jawab 
dan hasil kerja yang harus 
diemban pegawai dalam 
pelaksanaan tugas dan 
fungsinya

2012-2013

Evaluasi Jabatan3. Tersedianya peringkat 
jabatan

Penyusunan standar 4. 
kompetensi jabatan

Tersedianya dokumen 
standar kompetensi 
jabatan

Terwujudnya profil 
kompetensi untuk 
masing-masing jabatan 
dalam organisasi dan 
tersedianya informasi secara 
komprehensif dan akurat 
profil kompetensi individu

2012-2013

Assesment5.  individu 
berdasarkan 
kompetensi

Tersedianya peta profil 
kompetensi individu

Penerapan sistem 6. 
penilaian kinerja 
individu

Tersedianya indikator 
kinerja individu yang 
terukur

Terwujudnya sistem 
pengukuran kinerja individu 
yang obyektif, transparan 
dan akuntabel

2012-2013

Pembangunan/7. 
Pengembangan 
database pegawai

Tersedianya data pegawai 
yang mutakhir dan akurat

Berjalannya sistem informasi 
pegawai yang akurat, 
transparan dan akuntabel

2012-2014

Pengembangan 8. 
pendidikan dan 
pelatihan pegawai 
berbasis kompetensi

Terbangunnya sistem 
dan proses pendidikan 
dan pelatihan pegawai 
yang berbasis kompetensi 
dalam pengelolaan 
kebijakan dan pelayanan 
publik

Berjalannya sistem 
pendidikan dan pelatihan 
pegawai yang mengurangi 
kesenjangan antara 
kompetensi yang dimiliki 
oleh seorang pegawai dan 
kompetensi yang yang 
dipersyaratkan oleh jabatan

2012-2014

Pelaksanaan Sistem 9. 
Aplikasi Pelayanan 
Kepegawaian (SAPK)

Pelaksanaan data 
pegawai, kenaikan 
pangkat, pengadaan PNS, 
Pensiun, Statistik Pegawai, 
Editing unit organisasi 
secara online

Penyusunan pedoman •	
pelaksanaan SAPK di 
lingkungan Mahkamah 
Konstitusi
Penyiapan SDM •	
pelaksanaan SAPK
Penyiapan infrastruktur•	

2013-2014
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NO prOGram DaN 
KeGIataN

INDIKatOr

KelUaraN (OUtpUts) HasIl (OUtCOmes) reNCaNa 
pelaKsaNaaN

F. PENGUATAN PENGAWASAN

Penerapan Sistem 1. 
Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) di 
Mahkamah Konstitusi

Terjadinya peningkatan, 
efisiensi dan efektivitas 
pelaksanaan tugas dan 
fungsi

Tercapainya tujuan •	
organisasi secara efisien 
dan efektif serta taat pada 
peraturan

2012-2014

Peningkatan Peran 2. 
Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah 
(APIP) sebagai quality 
Assurance dan 
Consulting

APIP yang lebih berperan 
dalam melakukan 
penguatan sistem 
pengendalian intern, 
quality assurance dan 
konsultasi atas pelayanan 
kepemerintahan

Berjalannya pengelolaan •	
keuangan negara yang 
andal dan terpercaya

Penguatan Standar 3. 
Akuntansi Pemerintah 
(SAP) Mahkamah 
Konstitusi

Terjadinya peningkatan 
kualitas laporan keuangan 
Mahkamah Konstitusi

G. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Penguatan 1. 
akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah

Terjadinya peningkatan 
kualitas laporan 
akuntabilitas kinerja

Berjalannya sistem 
akuntabilitas kinerja 
organisasi yang efektif

2012-2014

Pengembangan 2. 
sistem manajemen 
kinerja organisasi

Terbangunnya sistem 
yang mampu mendorong 
tercapainya kinerja 
organisasi yang terukur

Penyusunan Indikator 3. 
Kinerja Utama (IKU) 
pada Mahkamah 
Konstitusi

Tersusunnya IKU 
Mahkamah Konstitusi

2014

H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Penerapan standar 1. 
pelayanan pada unit 
kerja Mahkamah 
Konstitusi

Terimplementasikannya 
penggunaan standar 
pelayanan publik

Terselenggarakannya •	
pelayanan publik yang 
lebih cepat, lebih aman, 
lebih baik dan lebih 
terjangkau

2012-2014

Partisipasi masyarakat 2. 
dalam pelayanan 
publik

Terjadinya peningkatan 
partisipasi masyarakat 
dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik

Terselenggarakannya •	
transparansi informasi 
publik Mahkamah 
Konstitusi

2012-2014

Pengelolaan Informasi 3. 
Publik

Terselenggaranya 
pengelolaan informasi 
publik

I. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring1. Tersedianya laporan 
monitoring

Proses reformasi birokrasi 
Mahkamah Konstitusi dapat 
berjalan sesuai dengan Road 
Map 2010-2014

2014

Evaluasi (dilakukan 2. 
setiap setahun sekali)

Tersedianya laporan 
evaluasi tahunan

Evaluasi menyeluruh 3. 
(dilakukan pada 
semester kedua 2014)

Tersedianya laporan 
evaluasi lima tahunan
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat 9 program dan 29 kegiatan reformasi 

birokrasi yang akan dilaksanakan oleh MKRI. Program-program tersebut dituangkan 

dalam bentuk Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 2012-2014. Dokumen tersebut merupakan 

prasyarat dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang komprehensif di lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI. 

Dengan mempertimbangkan aspek waktu dan urgensi dari setiap program dan 

kegiatan, serta kondisi capaian dalam penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan 

di lingkungan MKRI sampai tahun 2013, maka skala prioritas pelaksanaan program 

dan kegiatan yang harus dilaksanakan adalah:

a.  program manajemen perubahan
Kegiatan ini berupa  Identifikasi pemangku kepentingan, Identifikasi 

resistensi terhadap perubahan Menyusun strategi manajemen perubahan

b. penataan peraturan perundang-Undangan
Kegiatan ini berupa penyusunan dan penyempurnaan Peraturan MK 

tentang Hukum Acara MK dan non Hukum Acara MK, Pedoman atau 

peraturan tentang Tata Naskah, Audit Operasional, Pengumpulan Data, dan 

standar sarana kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi RI. Pada kegiatan 

ini akan melibatkan instansi terkait seperti Kementerian  Dalam  Negeri,  

Kementerian PAN dan RB, Badan  Pemeriksa Keuangan serta narasumber/

pakar. Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan pada bulan Januari s.d. Juni 

2013. 

Secara keseluruhan, waktu pelaksanaan reformasi birokrasi secara 

komprehensif dan efektif, mulai dari tahap pembangunan/pengembangan 

system, sosialisasi dan implementasi, sampai kepada tahap monitoring dan 

evaluasi dimulai dari tahun 2012 hingga 2014, sesuai dengan masa road 

map reformasi birokrasi. Secara garis besar waktu reformasi birokrasi di 

MKRI berdasarkan tahapan kerja diatur sebagai berikut:

1) tahap pembangunan/ pembenahan sistem (2012)

Pada tahap pertama ini dibangunnya suatu sistem yang akan 

menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. 
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Tahap ini sudah mulai dilaksanakan sejak 2011 sampai 2012. Misalnya 

saja dengan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, Tim Pengawas 

Internal, perombakan struktur organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal  MKRI. Sedangkan sistem informasi Pemerintah telah dimulai 

sejak 2009, dengan penggunaan Vicon dalam persidangan dan lainnya. 

Secara berkelanjutan, kegiatan-kegiatan tersebut terus dilaksanakan, 

diperbaiki, dan dikembangkan bersamaan dengan program dan 

kegiatan lainnya.

Pengembangan sistem Teknologi Informasi dalam penerapan RB 

di MK diharapkan dapat menciptakan tata kelola kepemerintahan yang 

baik di MK. Mahkamah Konstitusi memiliki portal internal yang terus 

berkembang seperti sistem penelusuran aset-aset SIMAK BMN, domain 

management system, sistem informasi jaringan, sistem informasi arsip, 

sistem informasi e-law, sistem informasi managemen, sistem informasi 

managemen monitoring, digital signage, court case retrival system, 

court room multi media, sistem informasi e-procurement, sistem 

informasi managemen keuangan.

2) tahap sosialisasi dan Implementasi (2013)

Tahap kedua ini mulai dilaksanakan MKRI secara penuh pada 

2013 dengan menyosialisasikan sistem yang dibangun, dibenahi 

atau disempurnakan sejak 2010 atau sebelumnya. Maka diharapkan 

para pegawai MKRI maupun pemangku kepentingan (stakeholders) 

memahami sistem yang dibangun dan mempunyai persepsi yang sama 

ketika melaksanakannya dengan landasan komitmen dan keinginan 

untuk berpartispasi dari seluruh pegawai maupun stakeholders. 

 3) tahap monitoring dan evaluasi (2014)

Tahap terakhir ini untuk mengukur dampak dari pelaksanaan 

program dan kegiatan reformasi birokrasi, khususnya dampak 

terhadap kinerja MKRI, kinerja pegawai, akuntabilitas pengelolaan 

kegiatan. Tahap ini direncanakan akan dilakukan pada 2013 - 2014. 

Jika terdapat kegiatan yang dapat diselesaikan lebih cepat dari waktu 
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yang ditentukan , maka tahap pengukuran dampak/perubahan yang 

terjadi waktunya dapat disesuaikan.

c. penataan dan penguatan organisasi
Kegiatan ini difokuskan untuk melakukan kajian kinerja organisasi, 

identifikasi tugas dan fungsi organisasi, serta penguatan fungsi organisasi.

d. penataan  tata   laksana   Kepaniteraan  dan   sekretariat   Jenderal   
mKrI berupa penyempurnaan standar Operasional prosedur (sOp)

Kegiatan ini difokuskan untuk melakukan penyesuaian dan 

penyempurnaan prosedur operasional standar yang sudah ada dengan 

struktur organisasi sesuai perpres Nomor 49 tahun 2012 di lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI. Sedianya kegiatan ini 

dilaksanakan mulai bulan Januari  s.d. Juni 2013. Kegiatan  ini dibagi ke 

dalam dua tahap, yaitu tahap identifikasi  permasalahan dari SOP yang sudah 

ada dan SOP yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-

masing unit kerja yang ada. Tahap ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. 

April 2013; dan tahap uji sahih SOP yang sudah disesuaikan yang berupa uji 

implementasi dari SOP yang tersusun untuk mengetahui ada atau tidaknya 

tumpah tindih tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja. Kegiatan 

ini dilaksanakan mulai bulan Mei s.d. Juni 2013. Output dari kegiatan ini 

berupa satu dokumen kompilasi SOP dari seluruh unit kerja yang ada.

e. penataan sistem manajemen sDm aparatur 
Untuk Tahun Anggaran 2013 kegiatan penataan sistem manajemen 

SDM Aparatur difokuskan pada:

1)  evaluasi analisa jabatan untuk menghasilkan evaluasi terhadap uraian 

jabatan, indikator kinerja utama, peta jabatan, profil kompetensi

Kegiatan evaluasi terhadap analisa jabatan dilakukan dalam rangka 

mensinkronkan analisa jabatan  yang sudah ada dengan  struktur  

organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI sesuai Perpres 

Nomor 49 Tahun 2012. Kegiatan evaluasi terhadap analisa jabatan 

ini dibagi dalam empat tahap, yaitu tahap evaluasi uraian jabatan, 

tahapan evaluasi indikator  kinerja utama, tahap evaluasi  peta jabatan,  
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dan tahap evaluasi  profil kompetensi. Kegiatan ini akan dilaksanakan 

pada bulan April s.d. Juni 2013.

2)  evaluasi  jabatan dan evaluasi  peringkat  jabatan untuk menghasilkan 

peringkat jabatan, dan harga jabatan/bobot jabatan yang baru

Kegiatan evaluasi terhadap jabatan  dan evaluasi terhadap 

peringkat jabatan dilakukan secara pararel dengan  kegiatan  evaluasi  

analisa jabatan.  Sehingga diharapkan dapat diselesaikan bersamaan 

dengan kegiatan evaluasi analisa jabatan. Untuk kegiatan ini dilakukan 

juga dengan dua tahap, yaitu tahap evaluasi jabatan dan tahap evaluasi 

peringkat jabatan. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan April s.d. 

Juni 2013.

3)  evaluasi sistem manajemen kinerja dan remunerasi.

Kegiatan evaluasi sistem manajemen kinerja dan remunerasinya 

dilakukan dalam rangka menyesuaikan sistem manajemen kinerja dan 

remunerasi yang sudah ada dengan struktur organisasi yang baru. 

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2014.

Dari ketiga kegiatan tersebut pada akhirnya diharapkan dapat 

dihasilkan sebuah dokumen sistem manajemen SDM aparatur yang 

sesuai dengan program reformasi birokrasi nasional skala mikro.

f. penguatan pengawasan
Kegiatan ini berupa  peningkatan fungsi SPIP yang telah berjalan di 

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI.

g. penguatan akuntabilitas Kinerja
kegiatan ini difokuskan untukpeningkatan laporan akuntabilitas 

dengan terus melakukan penyempurnaan laporan untuk meningkatkan nilai 

dan kualitas LAKIP.

h. peningkatan kualitas pelayanan publik
Kegiatan pada tahun ini difokuskan pada :

1) identifikasi standar pelayanan yang tersedia

2) identifikasi pelibatan masyarakat dalam pelayanan



31
Dokumen usulan Dan RoaD map RefoRmasi biRokRasi

mahkamah konstitusi Republik inDonesia 2012-2014

i. monitoring dan evaluasi 
Kegiatan pada tahun ini difokuskan kepada kegiatan RB yang telah 

berjalan

e. tenaga pelaksana
Tenaga Pelaksana untuk penyiapan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi MKRI 

terorganisir dalam Tim Kerja Reformasi Birokrasi MK, yang dibantu oleh Penanggung 

Jawab Kegiatan dan Sekretariat Tim Kerja Reformasi Birokrasi. Penanggung jawab 

kegiatan adalah unit kerja yang secara struktural mempunyai fungsi yang terkait 

dengan program dan kegaitan reformasi birokrasi serta dibantu oleh Tim Pokja 

RB seperti yang tertulis pada bagian sebelumnya. Sedangkan Sekretariat Tim Kerja 

Reformasi Birokrasi berada pada Biro Perencanaan dan Pengawasan. Adapun unit 

kerja penanggung jawab kegiatan reformasi birokrasi sebagai berikut 

tabel 3

peNaNGGUNG JaWab pelaKsaNaaN refOrmasI bIrOKrasI

maHKamaH KONstItUsI rI

No. prOGram KeGIataN peNaNGGUNG JaWab

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

Pembentukan Tim Manajemen Perubahan 
Mahkamah Konstitusi

Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan

Penyusunan strategi manajemen perubahan dan 
strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi
Sosialisasi dan Internalisasi manajemen 
Perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

B. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penataan berbagai peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh 
Mahkamah Konstitusi

Panitera Muda I

c. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit 
kerja pada Mahkamah Konstitusi

Kepala Biro Umum

Penguatan unit kerja yang menangani 
kepaniteraan, perencanaan, pengawasan 
organisasi, tatalaksana, keuuangan, 
kepegawaian, pengelolaan aset, kearsipan, 
kerumahtanggaan, kehumasan, keprotokolan, 
penelitian, pengkajian, kepustakaan, 
pengelolaan teknologi informasi, dan pendidikan 
Pancasila dan Konstitusi 



32
Dokumen usulan Dan RoaD map RefoRmasi biRokRasi
mahkamah konstitusi Republik inDonesia 2012-2014

No. prOGram KeGIataN peNaNGGUNG JaWab

D. PENATAAN TATALAKSANA

Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) 
penyelenggaraan tugas dan fungsi

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian 
Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi

Pembangunan atau pengembangan 
e-government

E. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

Penataan sistem rekrutmen pegawai Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian
Analisis Jabatan
Evaluasi Jabatan
Penyusunan standar kompetensi jabatan
Asesmen individu berdasarkan kompetensi
Penerapan sistem penilaian kinerja individu
Pembangunan/Pengembangan database 
pegawai
Pengembangan pendidikan dan pelatihan 
pegawai berbasis kompetensi
Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan 
Kepegawaian (SAPK)

F. PENGUATAN PENGAWASAN

Penerapan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) di Mahkamah Konstitusi

Kepala Biro Humas dan Protokol

Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) sebagai quality Assurance dan 
Consulting
Penguatan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 
Mahkamah Konstitusi

G. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Penerapan standar pelayanan pada unit kerja 
Mahkamah Konstitusi

Kepala Bagian Perencanaan, Analisis dan 
Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik
Pengelolaan Informasi Publik

H. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan 
Konstitusi

Evaluasi (dilakukan setiap setahun sekali)
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f.  anggaran
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal MK RI berlandaskan pada 9 Program Mikro RB dengan melibatkan semua 

pihak di lingkungan MKRI. Sehingga dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi 

tersebut, diperlukan koordinasi yang efektif dan efisien mengenai alokasi dana selama 

tahun	 2012	 –	 2014.	 Besarnya	 	 kebutuhan	 anggaran	 kegiatan	 Reformasi	 Birokrasi	

dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi RI. Namun demikian alokasi dana 

Reformasi Birokrasi  yang dikelola oleh unit kerja Organisasi dan Tata Laksana dapat 

dilihat dalam tabel dibawah ini :

tabel 4

alOKasI DaNa refOrmasI bIrOKrasI

maHKamaH KONstItUsI rI taHUN 2012-2014

No. alokasi Waktu anggaran

1. Reformasi Birokrasi 2012 Rp. 206.400.000

2. Reformasi Birokrasi 2013 Rp. 499.970.000

3. Reformasi Birokrasi 2014 Rp. 398.000.000
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rOaD map refOrmasI bIrOKrasI 
maHKamaH KONstItUsI
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a. ringkasan eksekutif
Di berbagai negara, birokrasi berkembang dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Birokrasi pun menjadi alat bagi penyelenggaraan negara dalam berbagai 

bidang. Di samping berfungsi dalam pengelolaan pelayanan, birokrasi juga bertugas 

menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik. 

Birokrasi juga berfungsi untuk mengelola pelaksanaan berbagai kebijakan publik. 

Sementara itu, Reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen 

birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, 

akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Keberhasilan reformasi 

birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan, 

termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (clean 

government) dalam keseluruhan skenario perwujudan kepemerintahan yang baik 

(good governance). 

Namun pengalaman bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain menunjukan 

bahwa birokrasi, tidak senantiasa dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya 

tersebut secara otomatis dan independen serta menghasilkan kinerja yang signifikan. 

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus 

ditata ulang atau diperbarui. 

Untuk itu, reformasi birokrasi perlu dilaksanakan demi mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi 

adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara 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. Pengertian reformasi di sini 

merupakan proses pembaruan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, 

bukan upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.
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Di MK, reformasi birokrasi dilakukan untuk memperbaiki kinerja supporting system 

di MK agar hasilnya nanti berdampak positif terhadap pelaksanaan kewenangan MK. 

Upaya yang telah dilakukan oleh MK dalam mereformasi birokratnya yakni dengan 

pemberian pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang telah dilakukan melalui 

nilai-nilai yang paling penting dalam menunjang keberhasilan fungsi peradilan, yaitu 

kesetaraan dihadapan hukum, keadilan, ketidakberpihakan, independensi dalam 

membuat keputusan, integritas, transparansi, aksesibilitas, ketepatan waktu dan 

kepastian. 

Walaupun belum dilaksanakan dengan optimal, prinsip-prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik telah dilakukan. Seperti prinsip keterbukaan dan transparansi. 

Keterbukaan merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat 

umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, dan hasil yang telah 

dicapai dari suatu kebijakan yang telah diputuskan. Di MK hal tersebut diwujudkan 

dengan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses proses persidangan 

serta pemberian pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel yang 

diwujudkan dengan penyampaian berkas putusan tepat setelah putusan dibacakan. 

Selain diserahkan kepada para pihak yang terlibat dalam persidangan, berkas putusan 

MK juga langsung diunggah ke website MK usai putusan dibacakan.

Sejak tahun 2010, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 

telah menempuh langkah-langkah strategis untuk melakukan penataan pondasi 

tata kelola kepemerintahan yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010.  
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tabel 5

prOGram, KeGIataN refOrmasI bIrOKrasI DaN INDIKatOr KINerJa maHKamaH 

KONstItUsI repUblIK INDONesIa taHUN 2012 - 2014

NO prOGram DaN 
KeGIataN

INDIKatOr
KeteraNGaN

KelUaraN (OUtpUts) HasIl (OUtCOmes)

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembentukan 1. 
Tim Manajemen 
Perubahan Mahkamah 
Konstitusi

Terbentuknya Tim 
Manajemen Perubahan 
Mahkamah Konstitusi

Terbangunnya 
kesamaan persepsi, 
komitmen, konsistensi 
serta keterlibatan dalam 
pelaksanaan program 
dan kegiatan reformasi 
birokrasi pada seluruh 
tingkatan pegawai pada 
Mahkamah Konstitusi

Tim Sudah ada perlu 
dilakukan revisi

SK Sekjen tentang 
Tim Kerja RB Setjen 
& Kepaniteraan 
MKRI TA 2011

Penyusunan 2. 
strategi manajemen 
perubahan dan 
strategi komunikasi 
Mahkamah Konstitusi

Tersedianya dokumen 
strategis manajemen 
perubahan dan strategi 
komunikasi Mahkamah 
Konstitusi

Renstra 2010 - 2014

Sosialisasi dan 3. 
Internalisasi 
manajemen 
Perubahan dalam 
rangka reformasi 
birokrasi

Terselenggaranya 
sosialisasi dan 
internalisasi 
manajemen perubahan 
dalam rangka reformasi 
birokrasi

B. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 
 
 

Penataan berbagai 
peraturan perundang-
undangan yang 
dikeluarkan/diterbitkan 
oleh Mahkamah 
Konstitusi

 
 

Teridentifikasinya •	
peraturan 
perundang-
undangan yang 
dikeluarkan/
diterbitkan oleh 
Mahkamah Konstitusi

Tercapainya peraturan 
perundang-undangan 
yang harmonis 
dan sinkron dan 
pelaksanaannya yang 
efektif dan efisien

Peraturan terkait 
sudah ada perlu 
diinventarisir

Kompilasi Peraturan 
Mahkamah 
Konstitusi

Tersedianya •	
peta peraturan 
perundang-
undangan yang tidak 
harmonis atau tidak 
sinkron di lingkungan 
Mahkamah Konstitusi

Pusat Informasi 
Hukum di website 
MK 

Terlaksananya •	
regulasi dan 
deregulasi peraturan 
perundang-
undangan

Daftar Peraturan 
Sesjen MK Tahun 
2012
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NO prOGram DaN 
KeGIataN

INDIKatOr
KeteraNGaN

KelUaraN (OUtpUts) HasIl (OUtCOmes)

c. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restrukturisasi/1. 
penataan tugas dan 
fungsi unit kerja pada 
Mahkamah Konstitusi

Tersedianya peta tugas 
dan fungsi unit kerja 
pada Mahkamah 
Konstitusi yang tepat 
fungsi dan tepat 
ukuran

Meningkatnya 
efektivitas dan 
efisiensi pelaksanaan 
tugas dan fungsi 
Mahkamah Konstitusi 
dan terhindarkannya 
duplikasi tugas dan 
fungsi yang dapat 
mendorong percepatan 
reformasi birokrasi

Perpres No. 49 
Tahun 2012 tentang 
Kepaniteraan dan 
Setjen MK

Persesjen No. 04 
Tahun 2012 tentang 
Organisasi dan Tata 
Kerja Kepaniteraan 
dan Setjen MK
Kompilasi dokumen 
reorganisasi MK

Penguatan unit kerja 2. 
yang menangani 
kepaniteraan, 
perencanaan, 
pengawasan 
organisasi, 
tatalaksana, 
keuangan, 
kepegawaian, 
pengelolaan 
aset, kearsipan, 
kerumahtanggaan, 
kehumasan, 
keprotokolan, 
penelitian, pengkajian, 
kepustakaan, 
pengelolaan teknologi 
informasi, dan 
pendidikan pancasila 
dan konstitusi

Terbentuknya  unit 
kerja yang menangani 
kepaniteraan, 
perencanaan, 
pengawasan organisasi, 
tatalaksana, keuangan, 
kepegawaian, 
pengelolaan 
aset, kearsipan, 
kerumahtanggaan, 
kehumasan, 
keprotokolan, 
penelitian, pengkajian, 
kepustakaan, 
pengelolaan teknologi 
informasi, dan 
pendidikan pancasila 
dan konstitusi

Keputusan 
Kepala ANRI No. 
OT.00/152.B/2008 
tentang Pemberian 
Penghargaan Bidang 
Kearsipan
Pedoman 
Pengelolaan Arsip 
MK
Himpunan peraturan 
MK, Pedoman Tata 
Naskah Dinas, 
Pedoman Audit 
Operasional, 
Pedoman 
Pengumpulan Data 
Kinerja, Modul 
dan Kurikulum 
Pendidikan Pancasila 
dan Konstitusi

D. PENATAAN TATALAKSANA

 
 
 
 
 

1.
 
 
 

Penyusunan 
Prosedur 
Operasional 
Standar (POS) 
penyelenggaraan 
tugas dan fungsi

Tersedianya dokumen 
POS penyelenggaraan 
tugas dan fungsi yang 
disahkan

Terselenggaranya 
transparansi, 
akuntabilitas dan 
standarisasi proses 
penyelenggaraan 
pemerintah

Kompilasi POS 
di lingkungan 
Kepaniteraan dan 
Setjen MK
ND No. 
96/2100/12/2012 
tentang Penyelesaian 
penyempurnaan POS
Rekap 
Penyempurnaan POS

Laporan Pelaksanaan 
BIMTEK Penyusunan 
POS Berbasis IKU

2. Pembangunan atau 
pengembangan 
e-government

Tersedianya 
e-government pada 
unit kerja di Mahkamah 
Konstitusi

Kompilasi 
Sistem Informasi 
Manajemen berbasis 
IT
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NO prOGram DaN 
KeGIataN

INDIKatOr
KeteraNGaN

KelUaraN (OUtpUts) HasIl (OUtCOmes)

E. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

1. Penataan sistem 
rekrutmen pegawai

Terbangunnya sistem 
rekrutmen yang 
terbuka, transparan, 
akuntabel dan berbasis 
kompetensi

Diperolehnya para 
pegawai baru maupun 
yang sedang berkarir 
yang memiliki tingkat 
kompetensi yang 
dipersyaratkan oleh 
jabatan

Kompilasi dokumen 
rekruitmen pegawai

2. Analisis Jabatan Tersedianya uraian 
jabatan

Meningkatnya 
pemahaman dan 
penerapan atas 
uraian jabatan yang 
mengandung tugas, 
tanggung jawab dan 
hasil kerja yang harus 
diemban pegawai 
dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsinya

Dokumen Analisis 
Jabatan dan IKU 
di lingkungan 
Kepaniteraan dan 
Setjen MK

3. Evaluasi Jabatan Tersedianya peringkat 
jabatan

Dokumen Evaluasi 
Jabatan dan 
Peringkat Jabatan 
di lingkungan 
Kepaniteraan dan 
Setjen MK

4.
 
 

Penyusunan standar 
kompetensi jabatan
 

Tersedianya dokumen 
standar kompetensi 
jabatan
 
 

Terwujudnya profil 
kompetensi untuk 
masing-masing jabatan 
dalam organisasi dan 
tersedianya informasi 
secara komprehensif 
dan akurat profil 
kompetensi individu

Dokumen Pemetaan 
Kompetensi 
Pemangku Jabatan 
di lingkungan 
Kepaniteraan dan 
Setjen MK
Dokumen Sistem 
Manajemen Kinerja 
di lingkungan 
Kepaniteraan dan 
Setjen MK
Dokumen Pola Karir 
Pemangku Jabatan 
di lingkungan 
Kepaniteraan dan 
Setjen MK

5. Assesment individu 
berdasarkan 
kompetensi

Tersedianya peta profil 
kompetensi individu

Kompilasi dokumen 
assesment test dan 
ujian kompetensi 
pegawai MK

6.
 

Penerapan sistem 
penilaian kinerja 
individu

Tersedianya indikator 
kinerja individu yang 
terukur

Terwujudnya sistem 
pengukuran kinerja 
individu yang obyektif, 
transparan dan 
akuntabel

Dokumen 
Manajemen 
Penilaian Kinerja 
dan Manajemen 
Remunerasi 
di lingkungan 
Kepaniteraan dan 
Setjen MK

7.
 

Pembangunan/
Pengembangan 
database pegawai

Tersedianya data 
pegawai yang mutakhir 
dan akurat

Berjalannya sistem 
informasi pegawai yang 
akurat, transparan dan 
akuntabel

SAPK dan Simpeg
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NO prOGram DaN 
KeGIataN

INDIKatOr
KeteraNGaN

KelUaraN (OUtpUts) HasIl (OUtCOmes)

8.
 
 
 

Pengembangan 
pendidikan dan 
pelatihan pegawai 
berbasis kompetensi
 

Terbangunnya sistem 
dan proses pendidikan 
dan pelatihan 
pegawai yang berbasis 
kompetensi dalam 
pengelolaan kebijakan 
dan pelayanan publik

Berjalannya sistem 
pendidikan dan 
pelatihan pegawai 
yang mengurangi 
kesenjangan antara 
kompetensi yang 
dimiliki oleh seorang 
pegawai dan 
kompetensi yang yang 
dipersyaratkan oleh 
jabatan

Kompilasi dokumen 
Tugas Belajar dan 
Izin Belajar pegawai 
MK
 
 
 

9.
 
 
 
 

Pelaksanaan Sistem 
Aplikasi Pelayanan 
Kepegawaian 
(SAPK)
 

Pelaksanaan kenaikan 
pangkat, data pegawai, 
pengadaan PNS, 
pensiun, statistik 
pegawai, editing unit 
organisasi secara online 

Penyusunan pedoman •	
pelaksanaan SAPK 
di lingkungan 
Mahkamah Konstitusi

Penyiapan SDM •	
pelaksanaan SAPK

Penyiapan •	
infrastruktur

Sistem Informasi 
Pegawai
Sistem Aplikasi 
Pelayanan 
Kepegawaian

F. PENGUATAN PENGAWASAN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.
 
 

Penerapan Sistem 
Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) 
di Mahkamah 
Konstitusi
 

Terjadinya peningkatan, 
efisiensi dan efektivitas 
pelaksanaan tugas dan 
fungsi

Tercapainya tujuan •	
organisasi secara 
efisien dan efektif 
serta taat pada 
peraturan

Kompilasi dokumen 
penerapan SPIP 
di lingkungan 
Kepaniteraan dan 
Setjen MK
Pedoman Audit 
Komprehensif MKRI

PP No. 53 Tahun 
2010 tentang 
Disiplin PNS

2.
 
 
 

Peningkatan Peran 
Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah 
(APIP) sebagai 
quality Assurance 
and Consulting

APIP yang lebih 
berperan dalam 
melakukan 
penguatan sistem 
pengendalian internal, 
quality assurance 
dan konsultasi 
atas pelayanan 
kepemerintahan

Berjalannya •	
pengelolaan 
keuangan negara 
yang andal dan 
terpercaya

 
 

Kompilasi dokumen 
peningkatan peran 
APIP di lingkungan 
Kepaniteraan dan 
Setjen MK
Ikhtisar Laporan 
Hasil Pengawasan 
APIP Semester I Thn 
2012
Laporan Hasil 
Reviu Atas Laporan 
Keuangan MKRI
Pedoman AKIP 
Setjen MK Thn 2010

3.
 
 

Penguatan 
Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) 
Mahkamah 
Konstitusi

Terjadinya peningkatan 
kualitas laporan 
keuangan Mahkamah 
Konstitusi
 

 
 
 

Penghargaan dari 
Menteri Keuangan 
Opini WTP dari BPK
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NO prOGram DaN 
KeGIataN

INDIKatOr
KeteraNGaN

KelUaraN (OUtpUts) HasIl (OUtCOmes)

G. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.
 
 
 
 

Penguatan 
akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah
 
 
 

Terjadinya peningkatan 
kualitas laporan 
akuntabilitas kinerja

 
 
 
 
 
 

Berjalannya sistem 
akuntabilitas kinerja 
organisasi yang efektif

 
 
 

LAKIP MK Tahun 
2009 s.d 2012

Kumpulan Piagam 
penghargaan dr 
Menpan dan Menteri 
Keuangan serta BPK
Rencana Aksi TA 
2013

RKT Tahun 2012, 
2013 dan 2014
Laporan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana 
Kerja Triwulan
Laporan Tahunan 
2006, 2008, 2010 & 
2011, 2012
catatan Perjalanan 
Tiga Tahun MK
catatan Perjalanan 
Empat Tahun MK
Lima Tahun 
Menegakkan 
Konstitusi
Enam Tahun 
Mengawal Konstitusi 
dan Demokrasi
Dinamika penegakan 
hak konstitusional 
warga negara

2.
 
 

Pengembangan 
sistem manajemen 
kinerja organisasi
 

Terbangunnya 
sistem yang mampu 
mendorong tercapainya 
kinerja organisasi yang 
terukur

 
 
 

Penetapan Kinerja 
Tahun 2009, 2010, 
2012 & 2013
Pakta Integritas 
Pegawai Mahkamah 
Konstitusi RI

3.
 

Penyusunan 
Indikator Kinerja 
Utama (IKU) 
pada Mahkamah 
Konstitusi

Tersusunnya IKU 
Mahkamah Konstitusi

 
 

Revisi Renstra 2010 
- 2014

H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.
 

Penerapan 
standar pelayanan 
pada unit kerja 
Mahkamah 
Konstitusi

Terimplementasikannya 
penggunaan standar 
pelayanan publik

Terselenggarakannya •	
pelayanan publik 
yang lebih cepat, 
lebih aman, lebih baik 
dan lebih terjangkau 
serta akuntabel

PMK No. 06/
PMK/2005 tentang 
Pedoman Beracara 
dalam Perkara PUU
Risalah Sidang MK 
PUU No. 39/2004
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NO prOGram DaN 
KeGIataN

INDIKatOr
KeteraNGaN

KelUaraN (OUtpUts) HasIl (OUtCOmes)

2.
 
 
 
 

Partisipasi 
masyarakat dalam 
pelayanan publik
 

Terjadinya 
peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan publik

Terselenggarakannya •	
transparansi 
informasi publik 
Mahkamah Konstitusi

Forum Tanya Jawab 
MK di Website
Persesjen No. 006/
PER/SET.MK/2011 
tentang Pelayanan 
Informasi Publik di 
MK
Kumpulan MOU 
Penyebarluasan 
Informasi
Dokumen 
Penyelenggaraan 
Vicon
Dokumen 
Pengelolaan Jurnal 
Konstitusi kerjasama 
dengan PKK beserta 
Produk Jurnalnya

3.
 

Pengelolaan 
Informasi Publik
 

Terselenggaranya 
pengelolaan informasi 
publik

 Pemuatan Putusan di 
media cetak 
Persesjen No. 006/
PER/SET.MK/2011 
tentang Pelayanan 
Informasi Publik di 
MK

I. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1.
 

Monitoring
 

Tersedianya laporan 
monitoring

Proses reformasi 
birokrasi Mahkamah 
Konstitusi dapat 
berjalan sesuai dengan 
Road Map 2010-2014

2. Evaluasi (dilakukan 
setiap setahun 
sekali)

Tersedianya laporan 
evaluasi tahunan

3. Evaluasi menyeluruh 
(dilakukan pada 
semester kedua 
2014)

Tersedianya laporan 
evaluasi lima tahunan
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Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal MK RI berlandaskan pada 9 Program Mikro RB dengan melibatkan semua 

pihak di lingkungan MKRI. Sehingga dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi 

tersebut, diperlukan koordinasi yang efektif dan efisien mengenai alokasi dana selama 

tahun	 2012	 –	 2014.	 Besarnya	 	 kebutuhan	 anggaran	 kegiatan	 Reformasi	 Birokrasi	

dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi RI. Namun demikian alokasi dana 

Reformasi Birokrasi  yang dikelola oleh unit kerja Organisasi dan Tata Laksana dapat 

dilihat dalam tabel dibawah ini 

No. alokasi Waktu anggaran

1. Reformasi Birokrasi 2012 Rp. 206.400.000

2. Reformasi Birokrasi 2013 Rp. 499.970.000

3. Reformasi Birokrasi 2014 Rp. 398.000.000
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b. pendahuluan
Permasalahan yang dihadapi Pemerintah dalam rangka menciptakan tata 

kepemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah masih rendahnya kinerja 

birokrasi dan kualitas pelayanan publik, dan masih tingginya praktek penyalahgunaan 

kewenangan oleh aparatur negara. Dalam bidang yang paling menonjol adalah 

masih banyaknya kasus-kasus korupsi terkait proses peradilan. Selanjutnya, rendahnya 

penyerapan anggaran atau adanya keterlambatan proses pengadaan juga masih 

merupakan masalah yang harus segera diatasi, mengingat rendahnya penyerapan 

anggaran dapat mengurangi kecepatan terjadinya aktivitas ekonomi, disamping juga 

mempengaruhi kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan oleh birokrasi kepada 

masyarakat.

Kondisi birokrasi MK saat ini masih belum ideal seperti yang diharapkan.  Hal ini 

terlihat dari beberapa indikator penting pelayanan yang masih perlu ditingkatkan, 

kinerja organisasi memang sudah menggunakan struktur organisasi yang baru 

namun demikian masih membutuhkan penyesuaian dalam rangka mendukung 

tugas dan fungsi MK. Sistem manajemen SDM aparatur di MK perlu disempurnakan, 

serta dukungan terhadap transparansi dan akuntabilitas administrasi umum dan 

administrasi yustisial masih terus ditingkatkan. Kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh MK harus ditingkatkan, layanan yang diberikan MK kepada masyarakat harus 

terus dioptimalkan. Permasalahan yang dihadapi oleh MK agar dapat memberikan 

pelayanan yang optimal untuk para pemangku kepentingan adalah belum tersedianya 

standar pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan saat ini baru mengacu pada 

tahapan yang ada di dalam dokumen Standard Operating Prosedure (SOP).   

Dalam hal tingkat penyerapan anggaran MK Tahun Anggaran 2012, realisasi fisik/

output menunjukkan kinerja yang sangat baik, yaitu di atas 100%, sebesar 119,90%. 

Sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,13% dari pagu anggaran 

yang ada menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang lebih tinggi dibanding 

Kementerian/Lembaga Negara lainnya.
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Gambar 1
tOtal sasaraN DaN realIsasI fIsIK

trIWUlaN IV

Berdasarkan DIPA No. 0001/007-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, 

MK mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 277.432.763.000,-. Akan tetapi, 

sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012 dan 

berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPRI RI yang telah ditetapkan 

dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 31 Maret 2012, MK harus memotong 

anggarannya sebesar 20% dalam rangka penghematan. Dari kebijakan tersebut MK 

untuk TA 2012 ini melakukan pemotongan anggaran dalam rangka penghematan 

sebesar 20,04% dari pagu yang didapat atau sebesar Rp.55.611.278.000,-. 

Di samping itu, MK juga mendapatkan reward sebesar Rp.516.824.000,- yang 

diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 94/KMK.02/2012 

tanggal 30 Maret 2012 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan 

Sanksi atas Pelaksanaan APBN Lembaga TA 2011, sehingga anggaran MK setelah 

memperhitungkan penghematan dan reward tersebut menjadi Rp.222.338.309.000,-. 

Adanya pemotongan anggaran tersebut sangat berpengaruh pada perhitungan pada 

realisasi anggaran dan kinerja karena terdapat penghematan terhadap pelaksanaan 

kegiatan dan kegiatan yang tidak dilaksanakan atau dibatalkan. Berdasarkan realisasi 

anggaran sampai dengan triwulan IV TA 2012, anggaran yang diserap adalah 



47
Dokumen usulan Dan RoaD map RefoRmasi biRokRasi

mahkamah konstitusi Republik inDonesia 2012-2014

sebesar 99,13% atau sebesar Rp. 220.413.004.538,- . Kecenderungan tersebut 

artinya tingkat produktivitas masih dapat ditingkatkan pada level yang lebih tinggi. 

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan produktivitas kinerja tersebut, cara 

yang ditempuh MK adalah dengan memperbaiki dan menyempurnakan sistem dan 

proses kerja serta tata laksana  (bussiness process) terutama yang terkait dengan 

perencanaan dan penganggaran. Peningkatan kinerja MK tersebut juga didukung 

melalui pengembangan e-government. 

Struktur organisasi belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi 

MK.  Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan diagnosis organisasi MK , maka perlu 

dilakukan penataan struktur organisasi agar dapat diperoleh organisasi yang mampu 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta tidak terjadi tumpang tindih tugas 

dan fungsi antara unit kerja.

Manajemen sumber daya manusia di MK masih dalam proses pengembangan. 

Beberapa aspek manajemen SDM yang harus segera dibenahi  antara lain dalam hal 

pendidikan dan pelatihan (diklat) serta sistem penilaian kinerja pegawai. 

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan MK sejak tahun 

2006 sampai dengan tahun 2011 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

oleh BPK, pembenahan birokrasi MK melalui program reformasi birokrasi yang secara 

lengkap akan diuraikan dalam konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan pada 

bagian berikut ini. MK akan melaksanakan seluruh program/kegiatan yang terdapat 

di dalam 8 area perubahan. Program dan kegiatan reformasi birokrasi secara ringkas 

dapat dilihat pada gambar 2 Sejalan dengan permasalahan yang saat ini dihadapi, MK 

akan memprioritaskan/ menekankan  pembenahan pada beberapa area perubahan 

yang sangat terkait dengan permasalahan tersebut. Paling tidak terdapat 5 area 

perubahan yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu Penataan dan Penguatan 

Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 

Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
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C. Konsolidasi rencana aksi

1. manajemen perubahan
Program manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis 

dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya 

kerja individu atau unit kerja menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran 

reformasi birokrasi. Target yang akan dicapai pada program ini, yaitu:

1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai Mahkamah Konstitusi dalam 

melakukan reformasi birokrasi;

2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai;

3. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan timbulnya resistensi terhadap 

perubahan.

Kegiatan-kegiatan pada program manajemen perubahan, terdiri dari:

1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Mahkamah Konstitusi;

2. Penyusunan strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi Mahkamah 

Konstitusi;

3. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka reformasi 

birokrasi.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan ini, diperlukan tingkat capaian 

saat ini, rencana yang akan dilakukan, kriteria keberhasilan, agenda prioritas, waktu 

pelaksanaan, tahapan kerja, penanggung jawab sebagai berikut:

1. pencapaian
a. pembentukan tim manajemen perubahan

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, perlu dibentuk Tim Manajemen 

Perubahan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi telah membentuk 

Tim Manajemen Perubahan, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim 

Pelaksana, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah 

Konstitusi Nomor 6.10 Tahun 2013.
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b. penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi Komunikasi

Efektivitas pelaksanaan perubahan tidak hanya tergantung pada 

dibentuknya Tim Manajemen Perubahan, tetapi juga tergantung 

dari strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi yang 

ditetapkan. Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi 

pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Konstitusi pada saat ini 

masih dalam proses penyempurnaan.

c. sosialisasi dan Internasilasi manajemen perubahan

Pelaksanaan manajemen perubahan sangat ditentukan oleh 

pemahaman seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi terhadap 

tujuan perubahan-perubahan yang dilakukan. Oleh karenanya untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap manajemen perubahan tersebut 

perlu dilakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan 

dalam rangka reformasi birokrasi.

Secara umum perubahan-perubahan yang dilakukan dalam rangka 

reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi telah dilakukan 

sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai. Namun dengan 

adanya perubahan dan penambahan area perubahan, maka perlu 

dilakukan kembali sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan.

2. rencana
Rencana kerja disusun sesuai dengan ruang lingkup kegiatan manajemen 

perubahan, sebagai berikut:

a. Membentuk Tim Manajemen Perubahan Mahkamah Konstitusi;

b. Menyusun Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi;

c. Melakukan kegiatan sosialisasi dan internalisasi.

3. Kriteria Keberhasilan
Kriteria keberhasilan program ini diukur dari tercapainya indikator 

kinerja keluaran dan hasil, sebagai berikut:
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a. Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan Mahkamah Konstitusi;

b. Tersedianya dokumen strategi manajemen perubahan dan strategi 

komunikasi Mahkamah Konstitusi;

c. Terselenggaranya sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan 

dalam rangka reformasi birokrasi;

d. Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta 

keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi 

birokrasi pada seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi.

4. agenda prioritas
Prioritas kegiatan yang akan dilakukan adalah pembentukan Tim 

Manajemen Perubahan Mahkamah Konstitusi.

5. Waktu pelaksanaan dan tahapan Kerja
Tahapan kerja dari masing-masing kegiatan dalam program manajemen 

perubahan, sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan

Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Mahkamah Konstitusi

b. Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi Mahkamah 

Konstitusi

·	 Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan

·	 Penyusunan Strategi Komunikasi

c. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan Mahkamah 

Konstitusi

·	 Sosialisasi dan internalisasi Manajemen Perubahan

·	 Implementasi Manajemen Perubahan

d. Monitoring dan Evaluasi

·	 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Perubahan

·	 Penyusunan laporan pelaksanaan Manajemen Perubahan
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6. penanggungjawab
Kegiatan ini merupakan tanggung jawab dari Biro Perencanaan dan 

Pengawasan, yang dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan 

unit kerja yang secara fungsional membidangi tugas dan fungsi reformasi 

birokrasi di masing-masing unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

7. anggaran Kegiatan 
Kegiatan manajemen perubahan dianggarkan dari DIPA Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia. 

2. penataan peraturan perundang-Undangan
Langkah kedua yaitu melakukan Penataan Peraturan Perundang-undangan. 

Dalam menjalankan reformasi birokrasi, MK melakukan penataan peraturan 

perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh MK. Tujuan dari program ini 

adalah demi tercapainya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sinkron 

serta pelaksanaannya yang efektif dan efisien. Hal yang diperoleh dari program ini, 

di antaranya teridentifikasinya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/

diterbitkan oleh MK, tersedianya peta peraturan perundang-undangan.

1. pencapaian
Sejak Mahkamah Konstitusi berdiri, Mahkamah Konstitusi terus 

mengeluarkan produk hukum seperti putusan MK yang berkualitas dan 

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) untuk menunjang fungsi dan 

kewenangannya. Untuk melakukan kompilasi sekaligus memberi kemudahan 

masyarakat untuk mengakses putusan, MK telah mengembangkan portal 

Pusat Informasi Hukum (PIH) dalam laman MK. Sebagai bagian dari usaha 

mewujudkan penataan peraturan perundang-undangan MK melakukan 

kompilasi Peraturan Mahkamah Konstitusi dan menyusun Daftar Peraturan 

Sekretaris Jenderal MK  RI. 

Dalam bidang kesekretariatan administrasi umum organisasi, langkah 

konkret yang dilakukan MK pada 2012 adalah dengan membentuk 

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Subbagian Hukum dan Kerjasama. 

Pada 2012 lalu, MK membentuk beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi 

baru  untuk menunjang fungsi dan kewenangannya. 
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2. rencana
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, harmonis, sinkron 

dan efektif serta efisien dalam pelaksanaannya melalui pembenahan dan 

penyempurnaan peraturan.

Rencana tersebut dilaksanakan melalui Program Penataan Peraturan 

Perundang-undangan, dengan kegiatan :

1) Kompilasi peraturan yang dikeluarkan oleh mK

Output :  Laporan pelaksanaan kegiatan yang berisi dokumen 

dan analisis hasil pemetaan Peraturan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal MK  RI

Outcome : Meningkatkan kualitas pembentukan peraturan/keputusan 

di MK

Manfaat  : Memberikan bahan pengambilan keputusan bagi Pimpinan 

untuk pembenahan regulasi di MK

Buku Himpunan Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 
2012 yang diterbitkan MK.

HUMAS MK
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2) pengembangan sistem Informasi Hukum

Output : Sistem jaringan informasi hukum terkini.

Outcome : Meningkatkan pemberian pelayanan informasi produk 

hukum dan kepastian hukum

Manfaat : Meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan 

hukum

3. Kriteria Keberhasilan
Peraturan perundang-undangan menjadi lebih konsisten, jelas, tidak 

multitafsir, selaras dengan regulasi lain baik yang bersifat nasional maupun 

internasional, dan dapat mengakomodir substansi sesuai dengan dinamika 

perubahan dan tuntutan pemangku kepentingan.

1). Kriteria Output :

a. Teridentifikasinya Peraturan yang dikeluarkan/diterbitkan.

b. Tersedianya Peta Peraturan yang dikeluarkan/diterbitkan  yang 

tidak harmonis atau tidak sinkron.

c. Terlaksananya regulasi dan deregulasi Peraturan

2). Kriteria Outcome :

Tercapainya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan 

sinkron dan pelaksanaanya yang efektif dan efisien.

4. agenda prioritas
Agenda prioritas program penataan peraturan perundang-undangan 

adalah melaksanakan Kompilasi terhadap Peraturan MK dan Peraturan/

Keputusan Sekretaris Jenderal MK bagi Penataan Regulasi di MK, untuk 

memberikan bahan pengambilan keputusan/kebijakan pimpinan MK agar 

peraturan Sekretaris Jenderal MK  yang ada harmonis dan sinkron, sehingga 

unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kepastian 

hukum dan dapat berjalan secara efektif serta efisien.

5. Waktu dan tahapan kerja
Pemaparan secara terperinci di bagian belakang dalam Konsolidasi 

Rencana Aksi Program dan Program Peraturan Perundang-undangan.
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6. penanggungjawab
Susunan Tim Pelaksana Penataan Peraturan Perundang-undangan

NO. Nama JabataN KeteraNGaN

1. Triyono Edy 
Budhiarto

Ketua Jabatan : Panitera Muda I
Telp       : 021-23529000 ext 18117
Email     : e_budhiharto@mahkamahkonstitusi.go.id

2. Makhmudah Sekretaris Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Kepaniteraan dan 
Risalah
Telp       : 021-23529000 ext 18119
Email     : makhmudah@mahkamahkonstitusi.go.id

3. Wiwik Budi 
Wasito 

Anggota Jabatan : Panitera Pengganti tk. II
Telp       : 021-23529000 ext 18219
Email     : wiwikbw@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Mardian 
Wibowo 

Anggota Jabatan : Panitera Pengganti tk. II
Telp       : 021-23529000 ext 18219
Email     : mardian@mahkamahkonstitusi.go.id

5. Ria Indriyani Anggota Jabatan : Koord. Pranata Peradilan Pengolah Data 
Perkara dan Putusan
Telp       : 021-23529000 ext 18288
Email     : ria_thea@mahkamahkonstitusi.go.id

6. Andriani W. 
Novitasari

Anggota Jabatan : Pranata Peradilan Pengadministrasi dan 
Registrasi Perkara
Telp       : 021-23529000 ext 18227
Email     : novitasari@mahkamahkonstitusi.go.id

7. anggaran
Rencana anggaran untuk Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana disajikan di bawah merupakan anggaran yang 

telah tersedia di dalam DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

3. penataan dan penguatan organisasi
Langkah ketiga, yaitu penataan dan penguatan organisasi. Program ini bertujuan 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan 

daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran 

(right sizing). Target  yang ingin dicapai melalui program ini adalah menurunnya 

tumpang tindih pokok dan fungsi antar kementerian/lembaga dan Pemda serta 

meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

kementerian/lembaga dan Pemda.
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1. pencapaian 
Selama ini MK berusaha memenuhi program penataan organisasi 

tersebut. Penataan organisasi dilakukan dengan berdasarkan kepada 

Keputusan Presiden No. 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah melalui 

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi  yang diundangkan pada tanggal 

25 April 2012. 

Untuk menindaklanjuti peraturan presiden tersebut, telah ditetapkan 

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, juga telah  ditetapkan Peraturan Presiden 

No. 87 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan  Fungsional Kepaniteraan 

yang diundangkan pada 30 Oktober 2011. 

Pada 3 September 2012, MK melantik beberapa pejabat struktural dan 

pejabat fungsional di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi, yang diikuti oleh mutasi staf di masing-masing 

unit kerja. Jika sebelumnya struktur organisasi MK hanya terdiri dari lima 

biro, yakni Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, Biro Humas dan 

Protokol, Biro Administrasi Perkara dan Persidangan. Akan tetapi, dengan 

diterbitkannya Peraturan Presiden No. 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, maka struktur organisasi MK pun berubah. 

Sekretariat Jenderal MK kini membawahi empat biro dalam menjalankan 

tugas teknis administratif umum, yakni Biro Perencanaan dan Pengawasan, 
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Biro Keuangan dan Kepegawaian, Biro Humas dan Protokol, Biro Umum, 

dan dua pusat yakni Pusat penelitian dan Pengkajian Perkara Pengelolaan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pusat Pendidikan Pancasila dan 

Konstitusi. Sementara itu, Panitera dibantu oleh Panitera Muda dan Panitera 

Pengganti melakukan tugas teknis administratif peradilan. 

Berikut susunan organisasi Mahkamah Konstitusi di lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal 

MK Nomor 04 tahun 2012.

Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional MK yang 
berlangsung pada Senin (3/9) di Aula Gedung MK.

HUMAS MK/Ganie
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2. rencana
Rencana yang akan dilakukan pada program dan penataan penguatan 

organisasi:

1) Review Kinerja organisasi

2)  Peningkatan capacity building tentang penguatan organisasi bagi unit 

kerja organisasi dan tata laksana.

3. Kriteria Keberhasilan
Struktur organisasi  yang tepat fungsi dan ukuran yang ditandai dengan 

indikator sebagai berikut:

1) tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi antarunit kerja;

2) tersedianya unit kerja yang bertugas dan berfungsi sebagai pengawas 

internal (Inspektorat) untuk menjalankan fungsi check and balances;

3) seluruh tugas dan fungsi dapat didistribusikan secara seimbang pada 

unit kerja yang ada; dan meningkatnya kapasitas organisasi dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi.

4. agenda prioritas
penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, pelayanan 

publik, kepegawaian dan diklat

Prioritas dari kegiatan ini adalah meningkatkan capacity building 

tentang penguatan organisasi bagi unit kerja organisasi dan tata laksana, 

serta kepegawaian. 

5. Waktu dan tahapan kerja
Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja secara terperinci disajikan 

dalam Konsolidasi Rencana Aksi Program dan Penataan dan Penguatan 

Organisasi.
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6. penanggungjawab
Susunan Tim Pelaksana Penataan dan penguatan organisasi adalah :

NO. Nama JabataN KeteraNGaN

1. Mulyono Ketua Jabatan : Kepala Biro Umum
Telp       : 021-23529000 ext 18120
Email     : mulyono@mahkamahkonstitusi.go.id

2. Mula Pospos Sekretaris Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi
Telp       : 021-23529000 ext 18129
Email     : pospos@mahkamahkonstitusi.go.id

3. Wiryanto Anggota Jabatan : Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara 
dan Perpustakaan
Telp       : 021-23529000 ext 18130
Email     : wiryanto@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Iman Sudirman Anggota Jabatan : Kepala Sub Bagian Administrasi Hakim, 
Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai
Telp       : 021-23529000 ext 18232
Email     : iman_sudirman@mahkamahkonstitusi.go.id

5. Arshinta Fitridiyani Anggota Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
Telp       : 021-23529000 ext 18267
Email     :

6. Kasiman Anggota Jabatan : Arsiparis Madya
Telp       : 021-23529000 ext 18152
Email     : kasiman@mahkamahkonstitusi.go.id

7. Hanindyo Anggota Jabatan : Pustakawan
Telp       : 021-23529000 ext 18225
Email     : hanindyo@mahkamahkonstitusi.go.id

8. Riska Aprian Anggota Jabatan : Pranata Komputer
Telp       : 021-23529000 ext 18112
Email     : aprian@mahkamahkonstitusi.go.id

7. anggaran
Kegiatan pada Program Penataan dan Penguatan Organisasi 

dianggarkan dari DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

4. penataan tata laksana
Langkah keempat yang dilakukan MK, yaitu Penataan Tata Laksana. Dalam road 

map pelaksanaan reformasi birokrasi 2012-2014 pada Tingkat Mikro, dijelaskan 

bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, 

proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-

masing kementerian/lembaga. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah 

meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan 
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manajemen pemerintahan serta meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses 

manajemen pemerintahan serta meningkatnya kinerja pemerintahan.

1. pencapaian
Mahkamah Konstitusi sendiri sudah mewujudkan Program Penataan 

Tata Laksana dengan proses penyempurnaan prosedur operasional standar 

yang disesuaikan dengan struktur organisasi baru Kepaniteraan dan 

Sekretaris Jenderal  Mahkamah Konstitusi di atas.

Selain kebijakan pemerintah, upaya mewujudkan kinerja pelayanan 

publik di lingkungan unit kerja pemerintahan yang terukur dan dapat 

dievaluasi keberhasilannya, pemerintah daerah perlu memiliki dan 

menerapkan Prosedur Kerja yang standar (Standar Operasional Prosedur/

SOP). Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk 

melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian 

kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administrasif dan 

prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada 

unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen 

mengenai yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan 

untuk mewujudkan good governance. 

Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal, tetapi juga 

eksternal, karena SOP selain dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

organisasi publik, juga dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi 

publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, SOP merupakan 

pedoman atau acuan untuk menilai pelaksanaan kinerja instansi pemerintah 

berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai 

dengan tata hubungan kerja dalam organisasi yang bersangkutan.

Sebagai bagian integral dari Reformasi Birokrasi, MK telah melakukan 

penyusunan Standar Operasional Prosedur dengan melakukan analisis sistem 

dan prosedur kerja, analisis tugas, dan melakukan analisis prosedur kerja. 

Penyusunan SOP dilakukan di setiap satuan unit kerja dalam lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, menyajikan langkah-langkah serta 
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prosedur yang spesifik berkenaan dengan kekhasan tupoksi masing-masing 

satuan unit kerja yang meliputi penyusunan langkah-langkah, tahapan, 

mekanisme maupun alur kegiatan. Dari penyusunan SOP, telah diperoleh 

beberapa dokumen, di antaranya kompilasi SOP di lingkungan Kepaniteraan 

dan Setjen MK Nomor 96/2100/12/2012 tentang penyelesaian SOP, rekap 

penyempurnaan SOP, serta laporan pelaksanaan BIMTEK penyusunan SOP 

berbasis IKU. 

Oleh karena adanya reorganisasi struktural MK, maka SOP yang sudah 

dimiliki MK mengalami perubahan. Diharapkan SOP terbaru akan dipahami 

dan diterapkan setiap pemangku jabatan serta unit kerja di lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sesuai uraian jabatan.

Penataan Tata Laksana juga didukung dengan mengoptimalkan 

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 

adalah sebagai berikut.

1) sistem Informasi administrasi peradilan (Judicial administration system) 

meliputi;

a. sistem Informasi manajemen perkara (Case management system)

Sepanjang 2012, MK terus menerapkan dan mengembangkan 

Sistem Manajemen Perkara atau Simpel (Case Management System). 

Sistem ini untuk memudahkan  para pencari keadilan dalam memperoleh 

access to justice. Sistem ini diterapkan dalam setiap sidang pembacaan 

putusan di MK. Para pihak dan hadirin yang mengikuti persidangan 

di MK dapat membaca putusan yang dibacakan oleh hakim  karena 

naskah putusan ditampilkan pada big screen yang ada di semua ruang 

sidang MK. 

Kemudian dalam jangka waktu 15 menit sejak sidang pembacaan 

putusan selesai, putusan dapat diakses di website Mahkamah 

Konstitusi yang beralamat di www.mahkamahkonstitusi.go.id. Hal ini 
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dimaksudkan agar masyarakat luas dapat segera membaca, mengetahui, 

atau mendokumentasikannya dengan mengunduh (downloading) 

putusan tersebut. Sistem ini juga menyediakan informasi mengenai 

jadwal sidang, statistik perkara, risalah sidang, dan informasi lainnya 

yang terkait dengan persidangan di MK.

b. Court Online registration

Untuk melengkapi sistem manajemen perkara, MK juga memiliki 

sistem aplikasi pendaftaran permohonan online atau court online 

registration. Sistem ini  merupakan aplikasi permohonan dengan 

pengajuan secara online yang diluncurkan pada 11 Agustus 2006 

lalu. Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada pemohon dalam 

mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu, pemohon 

dapat mendaftarkan perkara tanpa perlu repot-repot datang ke MK.  Hal 

ini menunjukkan komitmen MK untuk memberikan kemudahan bagi 

para pihak berperkara yang mencari keadilan (access to justice). Access 

to justice tersebut tidak hanya diterapkan dalam setiap persidangan, 

namun juga dalam penerapan IcT untuk mendukung persidangan.

Untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan tugas serta 

kewenangannya, MK juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi 

(PMK) Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan 

Elektronik (Electronic Filling) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh 

(video conference). Dengan sistem persidangan jarak jauh, para pihak 

termasuk para saksi yang hendak memberikan keterangannya di 

persidangan, cukup datang ke fakultas hukum di 39 universitas yang 

bekerja sama dengan MK di seluruh Indonesia. Meski tidak hadir di 

dalam persidangan di ruang sidang MK secara langsung, para saksi 

maupun para pihak yang hendak menyampaikaan keterangannya tetap 

disumpah sesuai agama masing-masing. 

c. sistem rekam pengadilan (Court recording system)

Seluruh proses persidangan di MK didokumentasikan secara rapi 

dan akurat dengan menggunakan court recording system. Sistem 

yang terus dikembangkan MK ini mampu merekam seluruh proses 
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persidangan, menyimpan dalam bentuk data audio dan video, serta 

mentransfer dan menyimpan data tersebut dalam bentuk digital dan 

transkripsi siap cetak. Perekaman dilakukan secara digital, selanjutnya 

didistribusikan kepada transkriptor untuk ditranskrip.

Pemanfaatan IcT dalam court recording system penting untuk 

dokumentasi persidangan dan pembuatan transkrip persidangan. Di 

satu sisi, dokumentasi yang baik akan bermanfaat bagi hakim dalam 

pengambilan keputusan karena seluruh proses persidangan tercatat 

dengan baik. Di sisi lain, masyarakat yang ingin tahu proses demi proses 

persidangan akan sangat terbantu karena MK menyimpan semua data 

yang diperlukan. 

Sistem ini juga memberi gambaran bagaimana manajemen 

persidangan dilakukan. Sistem lain yang dikembangkan dalam 

rangka akurasi data adalah case minute management system, yaitu 

penggunaan IcT untuk mengoreksi risalah sidang dan putusan. IcT 

ini bermanfaat untuk memastikan bahwa penulisan suatu dokumen 

hukum sudah tepat, tidak multitafsir, dan dapat dipahami dengan 

mudah. Untuk mendapatkan kembali berkas-berkas perkara, risalah, 

dan putusan MK dapat dilakukan dengan mudah melalui penggunaan 

online information retrieval.

Pada 13 Januari 2011, MK telah meluncurkan e-Perisalah yang 

merupakan hasil kerja sama MK dengan PT INTI (Industri Telekomunikasi 

Indonesia). Sebelumnya sejak 2 September 2010 MK telah menjalin 

kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 

untuk menerapkan sistem terbaru pembuat risalah bernama e-Perisalah 

ini. 

Sistem e-Perisalah merupakan sebuah sistem solusi pembuat 

risalah dengan menggunakan teknologi pengenal wicara yang secara 

otomatis akan mentranskripkan semua ucapan, baik dalam sidang 

maupun pertemuan. E-Perisalah memiliki fitur menampilkan ucapan 

pembicara, sehingga mudah dikenali kapan mulai bicara, siapa 
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yang bicara, dan apa yang dibicarakan. Alasan BBPT memilih MK 

sebagai tempat pertama penerapan e-Perisalah karena BPPT menilai 

MK merupakan lembaga negara yang membuat transkrip terbaik di 

Indonesia sampai saat ini.

Dengan menggunakan sistem e-Perisalah, penyusunan risalah 

sidang, rapat, diskusi, menjadi lebih efisien dari segi waktu dan sumber 

daya manusia. Di samping itu, memudahkan penyimpanan arsip berupa 

rekaman suara digital dan teks elektronik dalam database. Sistem 

pembuat risalah milik BPPT ini sudah digunakan dalam persidangan 

MK sejak 2 Agustus 2010. 

d. sistem Informasi penemuan Kembali perkara mahkamah Konstitusi (Court 

Information retrieval system)

Court Case Retrieval System atau Sistem Penemuan Kembali 

Perkara adalah sistem pencarian informasi perkara dan persidangan 

di MK dengan bantuan mesin pencari. Mesin pencari tersebut dapat 

menemukan data-data yang berkaitan dengan sidang yang yang 

berjalan atau sudah selesai dilaksanakan. Pencarian yang dapat 

dilakukan di antaranya: menemukan daftar nama pemohon, saksi 

dan termohon dalam suatu perkara, kronologi data dari suatu perkara 

baik yang sedang atau sudah selesai, menemukan data perkara untuk 

disandingkan dengan perkara sebelumnya, atau hakim yang mengurus 

perkara tersebut.

e. sistem Otentikasi putusan peradilan (Court authentication system)

Sistem ini disebut juga dengan document security paper yang 

dimiliki MK. Sistem ini berwujud perangkat yang berfungsi untuk 

mencetak kertas dengan beberapa metode sehingga hasil cetakan 

menjadi unik dan kemungkinan untuk dipalsukan menjadi lebih kecil. 

Adapun fitur-fitur yang digunakan untuk menjadikan hasil cetakan 

unik adalah teknologi cetak micro text dengan ukuran tertentu yang 

hanya hanya dapat dibaca dengan alat bantu. Kemudian mesin cetak 

yang mempunyai kemampuan membuat text pattern ink effort  dan 



65
Dokumen usulan Dan RoaD map RefoRmasi biRokRasi

mahkamah konstitusi Republik inDonesia 2012-2014

fluorescent ink effect yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan 

infra merah (infra red).

f. ruang sidang berbasis teknologi dan multimedia (Court room multimedia 

technology)

Untuk menunjang prinsip transparansi serta peradilan cepat, MK 

didukung dengan ruang sidang yang berbasis teknologi dan multimedia. 

Sistem courtroom multimedia pun dipergunakan dalam fasilitas ruang 

sidang MK. Seluruh media yang dipergunakan Courtroom Multimedia 

berfungsi untuk mendukung persidangan MK berupa media presentasi, 

media perekam, video dan sistem suara (sound system).  

Jika saat sidang salah satu pihak yang berperkara ingin melakukan 

presentasi, maka seluruh hadirin dalam ruang sidang termasuk hakim 

dapat melihat presentasi yang ditampilkan. Selain itu, kegiatan 

sidang yang berlangsung direkam melalui kamera video sehingga 

masyarakat di luar ruang sidang pun dapat menyaksikan acara sidang 

tersebut dan tidak perlu hadir langsung di dalam ruang sidang. 

Untuk memperlengkapi fasilitas multimedia, ruang sidang MK juga 

dilengkap dengan tata suara yang jelas dan bersih. Hal ini nantinya 

akan berpengaruh dalam proses persidangan karena terkait dengan 

proses perekaman suara yang terintegrasi dengan sistem e-Perisalah. 

g. persidangan Jarak Jauh dengan Video Conference (Vicon)

Sejak awal berdiri, MK berusaha menerapkan prinsip-prinsip 

transparansi dan mengakomodir semua kepentingan, sekaligus 

mengatasi problem aksesibilitas para pihak yang berkepentingan. 

Keberadaan MK yang hanya berkantor dan bersidang di Jakarta, 

sangat memungkinkan terjadinya hambatan tersendiri bagi pihak yang 

berkepentingan untuk datang langsung. Misalnya bagi pemohon, 

termohon, pihak terkait, saksi, ahli yang berdomisili di pelosok salah 

satu provinsi terjauh dari Jakarta, atau berdomisili di luar negeri. MK 

berusaha sekuat tenaga memangkas jalur-jalur penghambat dengan 

menyediakan sarana-sarana atau fasilitas penunjang. Hambatan jarak 

tempuh (masâfah), sulitnya medan perjalanan (masyaqqah), waktu 
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dan biaya, bukan lagi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk bisa 

bersidang di MK. 

Kebutuhan akan proses peradilan yang cepat (speedy trial) 

semakin meningkat saat MK menyidangkan perkara-perkara sengketa 

hasil pemilu. Untuk memenuhi kebutuhan itu, MK memperkenalkan 

penggunaan video conference. Video conference sangat berguna 

membuka aksesibilitas masyarakat terhadap sidang-sidang MK tanpa 

hadir secara fisik di gedung MK. 

Seiring perkembangan selanjutnya, pemanfaatan teknologi video 

conference pun semakin meluas. Rapat Koordinasi MK dengan Fakultas 

Hukum dan Pusat Kajian Konstitusi se-Indonesia pada 20-22 Juni 2008 

menghasilkan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) 

tentang penggunaan video conference. Melalui kesepakatan dengan 39 

fakultas hukum itu yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia, dilakukan 

perluasan jaringan teknologi video conference ke-39 perguruan tinggi 

untuk memudahkan pelaksanaan sidang-sidang MK. 

Sidang pemeriksaan perkara pengujian UU dengan 
memanfaatkan teknologi Video Conference

HUMAS MK/Fitri
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Kebutuhan akan pemanfaatan video conference semakin 

meningkat seiring pelimpahan wewenang menangani perkara 

pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) ke tangan 

MK. Video conference bermanfaat bukan hanya kepada para pihak 

yang bersengketa, tetapi juga kepada publik. 

Untuk mengatur lebih lanjut mengenai hukum acara yang 

diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya, 

MK menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 18 

Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik 

(Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (video 

conference). Dalam Pasal 16 PMK tersebut antara lain menyatakan, 

pemeriksaan persidangan jarak jauh (video conference) dilaksanakan 

berdasarkan permohonan pemohon dan/atau termohon atau kuasanya. 

Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan oleh majelis hakim 

terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya, saksi dan/

atau ahli yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak 

jauh melalui teknologi video conference dengan menggunakan telepon 

dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk 

saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang 

dilaksanakan secara offline. 

Pasal tersebut juga menjelaskan mengenai prosedur persidangan 

jarak jauh. Permohonan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh 

disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima hari) kerja sebelum rencana 

pelaksanaan persidangan jarak jauh, baik secara langsung maupun 

melalui faksimili, surat elektronik (e-mail), surat kilat khusus, atau 

media lain yang tersedia. Selanjutnya, Kepaniteraan Mahkamah 

memberitahukan jadwal pelaksanaan persidangan jarak jauh kepada 

Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya selambat-lambatnya 

2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan persidangan jarak jauh dan 

pemberitahuan tersebut sekaligus sebagai panggilan sidang.

Sepanjang tahun 2012, MK menyidangkan perkara Pemilukada 

melalui video conference sebanyak 16 kali yaitu di Fakultas Hukum 
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Universitas (FHU) cendrawasih, Jayapura Papua Timur (3 kali), FHU Syiah 

Kuala, Banda Aceh (11 kali), FHU Malikussaleh, Lhokseumawe NAD 

(1 kali), FHU Haluoleo, Kendari Sulawesi Tenggara (1 kali). Sedangkan 

pemanfaatan video conference untuk sidang Pengujian Undang-

Undang (PUU) dilaksanakan sebanyak 8 kali yaitu di FHU Udayana, Bali 

(2 kali) dan FHU Andalas, Padang Sumatera Barat (6 kali).

Video conference dari tahun ke tahun, terus dikembangkan 

tidak hanya untuk memudahkan proses peradilan MK, namun juga 

digunakan untuk kegiatan yang bersifat edukatif seperti pendidikan 

tinggi ilmu hukum dan kuliah umum oleh hakim konstitusi, guru besar 

dan pakar di bidang hukum dan konstitusi, baik dari dalam dan luar 

negeri, yang dilaksanakan secara interaktif dengan 39 Fakultas Hukum 

yang bekerja sama dengan MK. Tujuan dan latar belakang diadakannya 

Kuliah Umum 2012 adalah untuk meningkatkan wawasan mahasiswa 

dan peserta lainnya terutama materi tentang Pancasila, Konstitusi, dan 

Hukum Acara MK. 

Sepanjang tahun 2012, kuliah umum, seminar dan kegiatan yang 

menggunakan video conference dilakukan oleh 39 perguruan tinggi, 

sebanyak 21 kali, yaitu di FHU Bangka Belitung (2 kali), FHU Brawijaya 

(2 kali), FHU Gadjah Mada (1 kali), FHU Hasanuddin (2 kali), FHU 

Indonesia (1 kali), FHU Jember (2 kali), FHU Jenderal Soedirman (2 kali), 

FHU Khairun (2 kali), FHU Padjadjaran (1) kali, FHU Sriwijaya (1 kali), 

FHU Sultan Ageng Tirtayasa (1 kali), FHU Sumatera Utara (1 kali), FHU 

Trunojoyo (1 kali) dan FHU Airlangga dan FHU Sebelas Maret (1 kali).

2) sistem Informasi administrasi Umum (General administration system) 
meliputi;
a. laman atau website 

Penyebaran informasi melalui media internet saat ini menjadi 

kebutuhan penting sejalan dengan perkembangan teknologi informasi 

yang semakin modern. Menanggapi tuntutan ini, MK telah membuat 

laman (website) resmi MK yang berisi informasi mengenai MK dan 

persidangan yang bisa diakses melalui internet. 
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Begitu besarnya potensi manfaat dan maslahat penggunaan 

website, mendorong MK terus menyempurnakan tampilan Mahkamah 

Konstitusi yang beralamat di www.mahkamahkonstitusi.go.id agar 

masyarakat mudah mengaksesnya. Pada 2012 MK memperbarui 

tampilan www.mahkamahkonstitusi.go.id menjadi lebih elegan namun 

lebih kaya dengan fitur (feature) dan menu. 

Pembaruan fitur dan menu website MK 3.0 pada 2012 yaitu: 

menyederhanakan halaman muka website MK; penambahan fasilitas 

case retrival system yang berfungsi sebagai mesin pencari informasi 

perkara bekerja sama dengan mesin pencari Google; menu baru 

mengenai penelitian dan pengkajian perkara; kolom keterbukaan 

informasi publik; menu video live streaming yang lebih interaktif dan 

mudah digunakan; 

Website MK 2012 juga dilengkapi dengan fitur lokasi gedung 

MK dengan aplikasi Google Map yang berfungsi memandu jalur 

transportasi para pengunjung menuju ke MK; fitur berita MK dengan 

gambar dan video; fasilitas fitur berita dengan berbagai informasi 

menggunakan jejaring sosial Facebook dan Twitter; informasi Laporan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pegawai MK; laporan 

dan rekap pegawai MK.

Selain itu, untuk membangun komunitas lebih luas di dunia 

maya, website MK 2012 mengakomodir sosial media seperti Facebook, 

Youtube dan Twitter. Kemudian, menyediakan fitur RSS yang sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. 

Tampilan website MK 2012 cukup compatible, mudah diakses, 

sepanjang terhubung ke internet. Website MK 2012 dirancang 

sedemikian rupa sehingga dapat tampil menyesuaikan diri dengan 

berbagai tipe, merk dan ukuran gadget yang digunakan oleh 

pengunjung website MK, misalnya personal computer (Pc), laptop, 

hanphone, smartphone, tablet pc.
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Laman MK dibagi menjadi 8 kategori, yaitu website MK, 

Persidangan, Publikasi, Akuntabilitas publik, Kepegawaian, Permohonan 

Online, Pusat Informasi Hukum, dan Sistem Informasi Manajemen 

Perpustakaan (Simpus/e-library). Jumlah pengunjung website MK 

sampai 18 Desember 2012 berjumlah 12.509.332 pengunjung.

Kategori Persidangan berisi sub kategori: Putusan (1.943.960 

pengunduh) dan Risalah (2.241.047). Kategori Publikasi berisi sub 

kategori: Laporan Tahunan (71.823 pengunduh), Majalah Konstitusi 

(213.049 pengunduh), Info Buku KonPress (158 pengunduh), Naskah 

Komprehensif (109.290 pengunduh), E-Jurnal (167.037 pengunduh), 

Proceeding (347 pengunduh), dan Artikel (3.279 pengunduh).

Masyarakat yang menjelajahi alamat situs MK akan mendapatkan 

pengetahuan yang cukup komprehensif mengenai keberadaan MK. 

Berbagai informasi seputar persidangan maupun nonpersidangan 

disajikan dalam situs ini. Utamanya yang menjadi misi utama 

pemanfaatan IcT adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada 

pihak berperkara. Para pihak berperkara yang terdiri dari pemohon, 

Tampilan laman MK dalam gadget

HUMAS MK
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termohon, pemerintah, DPR, dan pihak terkait lainnya, dapat mengakses 

ringkasan perkara, sinopsis, risalah persidangan, video streaming 

persidangan dan hasil putusan. Informasi jadwal persidangan juga 

ditampilkan di situs MK, sehingga khalayak dapat mengetahui proses 

persidangan di MK.

Selain itu, situs MK juga diperkaya dengan khazanah pengetahuan 

berbentuk buku elektronik (e-book) seperti Peraturan MK, Majalah 

Konstitusi, makalah-makalah, Jurnal Konstitusi, hasil-hasil penelitian, 

proceeding simposium. E-book tersebut bisa diunduh kapan saja, tentu 

syaratnya harus terhubung dengan internet.

Ikhtiar yang terus-menerus dilakukan dalam membangun dan 

mengembangkan website MK dari segi tampilan, fitur, menu, yang 

dilengkapi dengan program-program mutakhir, berbuah penghargaan. 

Website MK berhasil menyabet juara dua dalam Anugerah Media 

Humas (AMH) untuk kategori website Kementerian, LPNK dan PTN. 

Website MK juga mendapatkan juara tujuh dari Keterbukaan Informasi 

Pusat dalam rangka mendukung UU No. 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik.

b. pusat layanan Informasi Hukum

Dalam laman MK, terdapat kategori Pusat Informasi Hukum (PIH) 

atau sistem informasi e-law merupakan sajian menu untuk memperkaya 

khazanah pengetahuan dalam bidang hukum. Menu ini merupakan 

bentuk pelayanan agar masyarakat bisa mendapatkan informasi 

mengenai hukum dalam berbagai bentuk. 

Kategori Pusat Informasi Hukum berisi sub kategori: Undang-

Undang Dasar (3.158 pengunduh), Undang-Undang (214.305 

pengunduh), Perpu (15.391 pengunduh), Peraturan Pemerintah 

(435959 pengunduh), Peraturan Presiden (216.352 pengunduh), 

Peraturan Menteri (364.826 pengunduh), Peraturan Daerah (1.399.652 

pengunduh), Ketetapan MPR (383 pengunduh). 
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c. sistem aplikasi pelayananan Kepegawaian dan sistem Informasi 

Kepegawaian

Sebagai bagian dari upaya dalam mendukung UU No. 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, laman MK juga dilengkap 

dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dan Sistem Informasi 

Kepegawaian. SAPK dan SIK menyediakan layanan kepegawaian 

yang memuat tentang kenaikan pangkat, pengaduan PNS, pensiun, 

statistik pegawai, serta editing unit organisasi secara online. Kedepan, 

diharapkan akan berjalan sistem informasi pegawai yang akurat, 

transparan dan akuntabel.

d. sistem aplikasi keuangan

Sistem akuntansi kuasa penggunan anggaranm aplikasi surat 

perintah membayar, aplikasi GPP (Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat), 

Aplikasi konfirmasi Penerimaan Negara. MK juga mengembangkan 

Sistem Informasi Keuangan (Siska) dari sistem sebelumnya. 

Pengembangan sistem administrasi umum berbasis teknologi ini 

pada dasarnya meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan 

akuntabilitas. Selanjutnya, sistem informasi lainnya yaitu portal internal 

MK. Sistem informasi ini hanya dapat diakses oleh internal MK. 

HUMAS MK

Laman Pusat Informasi Hukum MK.
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e. sImaK bmN dan sistem penelusuran aset (tracking asset)

Dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan 

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 mengamanatkan pentingnya 

penatausahaan Barang Milik Negara (BMN). Untuk menjalankan 

amanat tersebut, MK melaksanakan pelelangan pekerjaan Tracking 

Asset BMN untuk mengembangkan aplikasi SIMAK BMN. Selain itu, 

MK juga melaksanakan serangkaian kegiatan penatausahaan BMN di 

lingkungan MK dengan sistem barcode sehingga lebih memudahkan 

dalam pengecekan perpindahan BMN.

Pada 2012 ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mendapatkan 

penghargaan juara pertama dari Kementerian Keuangan atas kategori 

Realisasi Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara (IP BMN) tahun 

2011, pada kelompok pertama. Penghargaan tersebut bertujuan untuk 

memberikan apresiasi terhadap kementerian/lembaga selaku pengguna 

barang yang telah menunjukkan peningkatan kinerja secara signifikan 

dalam bidang pengelolahan barang milik Negara. Selain itu, penilaian 

kinerja kementerian/lembaga tersebut juga berasal pertimbangan 

opini pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan 

Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2011 dalam penentuan nominasi 

peraih penghargaan pada setiap kategori dengan pembobotan 100% 

untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian, 80% untuk opini WTP-DPP 

(Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan), 60% untuk 

Wajar Dengan Pengecualian, dan 40% untuk opini Disclaimer.

f. layanan pengadaan secara elektronik (e-procurement)

Selain beberapa sistem yang tersebut di atas, MK juga 

menggunakan pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan sistem ini juga digunakan 

untuk meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat dan 

memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. 

Layanan ini juga berfungsi untuk mendukung proses monitoring 

dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real 

time. Semua hal ini diterapkan untuk mewujudkan clean and good 

governance dalam pengadaan/jasa Pemerintah.
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g. sistem Informasi  manajemen perpustakaan (e-library)

Sebagai lembaga peradilan yang memiliki misi untuk membangun 

konstitusionalisme Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi, maka 

salah satu langkah yang ditempuh MK untuk mewujudkan misi tersebut 

dengan membangun perpustakaan yang terletak di lantai 8 Gedung 

MK.

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah 

Perpustakaan khusus yang mengoleksi informasi tentang Hukum dan 

Tata Negara, serta informasi yang berkaitan dengannya seperti Politik, 

Administrasi Negara, serta Sejarah, dan Biografi. 

Secara administratif, Perpustakaan MKRI mulai berdiri sejak Agustus 

2004,  bersamaan dengan lahirnya SK Sekjen MKRI NO. 357/Kep/Set.

MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan MKRI. Namun,  secara operasional Perpustakaan MKRI 

baru berjalan mulai Januari 2005.

Berbeda dengan perpustakaan lembaga atau kementerian lain, 

Perpustakaan MKRI merupakan unit pendukung bagi hakim konstitusi, 

tenaga ahli, serta peneliti di Mahkamah Konstitusi. Karena Perpustakaan 

MKRI merupakan unit pendukung bagi hakim konstitusi dalam 

melakukan tugasnya, Perpustakaan MKRI secara organisasi berada di 

bawah  Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK) MK. 

Sesuai namanya, Perpustakaan MKRI memiliki fasilitas berupa 

berbagai literatur-literatur kepustakaan dari berbagai bidang. Tidak 

hanya	itu,	Perpustakaan	MKRI	juga	menyediakan	berbagai	ìalatî	modern	

untuk memudahkan tiap pengunjung internal maupun eksternal yang 

datang ke Perpustakaan MKRI.  

Kecanggihan Perpustakaan MKRI terlihat dari adanya rak buku 

pintar yang dapat mendeteksi katagori buku. Selain itu, Perpustakaan 

MKRI juga menyediakan katalog online untuk memudahkan 

pengunjung mencari buku yang dibutuhkan. Salah satu keunggulan 

Perpustakaan MKRI dibanding perpustakaan di lembaga lain, yaitu 
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adanya koleksi e-book sebanyak 164 judul dari 8.400 judul buku yang 

dimiliki Perpustakaan MKRI. Keseluruh koleksi e-book yang dimiliki 

Perpustakaan MKRI tersebut juga dapat diakses di laman MKRI yang 

beralamat di www.mahkamahkonstitusi.go.id. 

Semua fasilitas, kemudahan, dan perubahan struktur organisasi 

Perpustakaan MKRI semata-mata dilakukan untuk menyukseskan 

program reformasi birokrasi di MK. Perpustakaan MKRI, sesuai dengan 

salah satu misi MK, yaitu membangun  konstitusionalitas Indonesia 

dan budaya sadar berkonstitusi. 

Dengan semakin mudah diaksesnya Perpustakaan MK oleh 

pengunjung internal maupun eksternal, diharapkan misi untuk 

membudayakan kesadaran hidup dengan konstitusi sebagai 

pegangannya dapat tercapai. Bila pengunjung atau bahkan pihak yang 

ingin berperkara ke MK ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang 

MK, tentang hukum, dan tentang konstitusi, mereka dapat mengakses 

Perpustakaan MK baik secara online maupun langsung datang 

ke Perpustakaan MKRI yang terletak di lantai 8 Gedung MK. Untuk 

menyempurnakan fasilitas perpustakaan tersebut, MK juga memiliki 

Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan (Simpus). 

Simpus merupakan sistem informasi yang menyajikan berbagai 

daftar buku yang tersedia di Perpustakaan MK. Pada 2012 ini, 

Perpustakaan MK mengoleksi sekira 8.404 buku dengan jumlah 

sebanyak 17.033 eksemplar. Selain buku, Perpustakaan MK juga 

menyediakan jurnal westlaw, heinonline, dan hukum online secara 

online yang memiliki jutaan artikel. Saat ini, Perpustakaan MK juga 

mengembangkan buku online (e-Book) yang memberikan kepraktisan 

dalam menyimpan, mengelola, mencari dan membaca. Komitmen MK 

adalah menjadikan perpustakaan MK sebagai perpustakaan hukum yang 

lengkap dan modern. Selain menyediakan literatur untuk memenuhi 

kebutuhan hakim, perpustakaan tersebut juga menyediakan literatur 

bagi masyarakat umum. Pengguna bisa datang langsung ke Gedung 

MK atau mengakses laman perpustakaan MK untuk mencari informasi 

tentang hukum.
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h. sistem manajemen Domain (Domain management system)

Untuk mendukung peradilan MK sebagai peradilan yang cepat 

dan modern, sistem komputerisasi MK dilengkapi dengan Sistem 

Manajemen Domain (Domain Management System). Sistem Manajemen 

Domain yang digunakan oleh MK yang menyediakan lokasi pusat 

untuk administrasi jaringan dan keamanan. Sistem ini berjalan melalui 

komputer server. 

Komputer server yang menjalankan active directory disebut dengan 

kontroler domain (domain controller). Sebuah kontroler domain AD 

melakukan otentifikasi dan otoritas semua pengguna komputer 

dalam jenis domain Windows Jaringan-Menetapkan dan menegakkan 

kebijakan keamanan untuk semua komputer serta meng-install atau 

memperbarui perangkat lunak.  

i. sistem manajemen Jaringan (Networking monitoring sytem)

Untuk menjaga keamanan sistem komputerisasi MK, salah satu 

sistem yang juga dimiliki oleh MK adalah Sistem Informasi Manajemen 

Jaringan MK. Sistem ini terdiri dari pengukuran, pemodelan, perencanaan 

dan jaringan yang digunakan secara optimal untuk memastikan bahwa 

lalu lintas jaringan memiliki kecepatan, kehandalan, dan kapasitas yang 

sesuai untuk sifat aplikasi dan kendala biaya organisasi. Aplikasi yang 

berbeda menjamin campuran yang berbeda kapasitas, latency dan 

keandalan. 

j. “Digital signage”

MK dalam perkembangannya juga memiliki program Digital 

Signage yang merupakan suatu bentuk fasilitas sebagai penyedia 

sebuah wadah bagi masyarakat atau tamu untuk mengakses berbagai 

fitur layanan MK selama 24 jam. Bentuk user-interface Digital Signage 

berupa layar sentuh berukuran 32 inchi yang dilengkapi berbagai menu 

yang dapat dengan leluasa diakses oleh masyarakat atau tamu.

Pada dasarnya, Digital Signage merupakan pengembangan dari 

Fasilitas e-Kiosk yang telah dimiliki MK sejak 2009. Program e-Kiosk yang 
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didukung oleh sebuah komputer multimedia yang terletak di ruang 

kotak di bawah layar sentuh ini berisi fitur laman (website) MK serta 

termasuk link website atau aplikasi seperti PIH (Pusat Informasi Hukum) 

dan Simpel, akses tautan (link website) siaran langsung persidangan, 

akses file multimedia berupa foto dan video persidangan yang pernah 

berlangsung di MK. 

Sedangkan konten yang terdapat dalam Digital Signage adalah 

hasil sinkronisasi informasi dari video conference, input user, website 

MK, dan simpus. Keunggulan Digital Signage terutama pada tampilan 

multimedia yang dinamis dan lebih kaya dengan fitur, seperti profil 

perpustakaan MKRI, persidangan, MKTV, dan papan pengumuman 

digital.

Saat ini, Digital Signage yang dimiliki MK berjumlah 7 unit 

dan dipasang di lokasi strategis, yaitu di ruang lobby depan dan 

belakang, ruang lobby pleno lt. 2, ruang tunggu Pemerintah lt. 4, 

ruang perpustakaan lt. 5, ruang perpustakaan lt. 6, dan ruang Rapat 

Permusyawaratan Hakim (RPH). 

Pengembangan sistem administrasi umum berbasis teknologi pada 

dasarnya bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, 

dan akuntabilitas. Melalui pemanfaatan teknologi, administrasi 

umum bisa ditata dengan baik dan terarah, dan implementasi setiap 

program sudah tersistem dengan baik. Jika semua aplikasi sistem ini 

berjalan, penataan organisasi MK lebih mudah dilakukan pada masa-

masa mendatang, sehingga Mahkamah tampil sebagai peradilan yang 

semakin modern dan terpercaya.

Semua sistem pendukung tersebut merupakan bagian dari 

pengembangan e-government dan sebagai bentuk terwujudnya 

e-government pada unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal MK. Pengembangan e-government dan adanya SOP diharapkan 

MK dapat menyelenggarakan Pemerintah yang transparansi, akuntabel 

serta adanya standardisasi proses penyelenggaraan pemerintahan.
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2. rencana
1) penyusunan sOp penyelenggaraan tugas dan fungsi

a. Menyempurnakan SOP sesuai dengan organisasi baru untuk 

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi RI

b. Melakukan sosialisasi hasil penyusunan SOP manual maupun 

visual ke unit-unit kerja terkait

c. Menyempurnakan hasil analisis penilaian kebutuhan SOP

d. Menyiapkan bahan dokumen SOP untuk keperluan database 

ketatalaksanaan.

2) pengembangan e-Gov (e-Goverment)

a. Pengembangan Sistem Informasi Secara Menyeluruh dan 

terintegrasi

b. Pengembangan Infrastruktur Jaringan

c. Pengembangan SDM IT

d. Pengembangan Tata Kelola IT

Teknologi Digital Signage yang digunakan MK

HUMAS MK
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3. Kriteria Keberhasilan
Tata laksana yang lebih baik, yang ditandai dengan kondisi sebagai 

berikut:

a. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses 

penyelenggaraan manajemen birokrasi di MK; dan

b. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen birokrasi di 

MK.

4. agenda prioritas
1) Penggunaan SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan dapat berpengaruh 

langsung terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai, visi, misi, 

dan strategi organisasi. Untuk itu maka, Set MK menetapkan agenda 

prioritas untuk menyusun SOP. 

2) Penyusunan blue-print e-gov sebagai pedoman dan acuan dalam 

pengembangan e-gov. Dengan pengembangan ini,  berbagai aplikasi 

sistem informasi dan data  unit kerja bisa terintegrasi, handal dan dapat 

dimanfaatkan secara optimal.

5. Waktu dan tahapan kerja
1) penyusunan sOp

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja disajikan di bagian belakang 

(terlampir) Roadmap

2) pengembangan e-Gov (e-Goverment)

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja disajikan di bagian belakang 

(terlampir) Roadmap

6. penanggungjawab
Tim Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana

NO. Nama JabataN KeteraNGaN

1. Noor Sidharta Ketua Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, 
Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Telp       : 021-23529000 ext 18125
Email     : nsidharta@mahkamahkonstitusi.go.id



80
Dokumen usulan Dan RoaD map RefoRmasi biRokRasi
mahkamah konstitusi Republik inDonesia 2012-2014

NO. Nama JabataN KeteraNGaN

2. Sigit Purnomo Sekretaris Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan 
Dalam
Telp       : 021-23529000 ext 18122
Email     : sigit@mahkamahkonstitusi.go.id

3. Elisabeth 
Nayoan

Anggota Jabatan : Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan
Telp       :  
Email     : elisabeth@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Abdul Ghofar Anggota Jabatan : Peneliti
Telp       : 021-23529000 ext 18233
Email     : ghoffar@mahkamahkonstitusi.go.id

5. Rumondang Anggota Jabatan : Pengadministrasi Umum Puslitka
Telp       : 021-23529000 ext 18241
Email     : rumondang@mahkamahkonstitusi.go.id

7. anggaran
Kegiatan pada Program Penataan dan Penguatan Organisasi 

dianggarkan dari DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

5. program penataan sistem manajemen sDm aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur yang 

didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi, serta pengembangan kualitas aparatur 

yang berbasis kompetensi dan transparan. Mahkamah Konstitusi telah melakukan 

program ini dengan melakukan penyusunan dan penerapan:

1. pencapaian 
1) penataan sistem rekrutmen pegawai 

Sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan bagian 

dari usaha transparansi, MK melakukan penataan sistem rekrutmen 

pegawai. Penataan sistem rekrutmen pegawai ini dilakukan untuk 

membangun sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel 

dan berbasis kompetensi. Diharapkan dengan terlaksananya program 

ini, maka MK akan memperoleh pegawai baru maupun yang sedang 

berkarier  memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan. 

Untuk mewujudkan program ini, salah satu cara yang dilakukan MK 

adalah dengan menyusun kompilasi dokumen pegawai. Meski pada 

tahun ini, MK masih dalam moratorium penerimaan cPNS, ke depan, 

MK sedang merintis penerimaan pegawai secara online sebagai bagian 

dari proses penyempurnaan sistem  rekrutmen pegawai. Tak hanya itu, 
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ke depannya diharapkan sistem rekrutmen pegawai akan terintegrasi 

langsung dengan laman Badan Kepegawaian Nasional.   

2) analisis Jabatan dan evaluasi Jabatan

Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan merupakan salah satu 

program yang dilaksanakan MK sebagai bentuk pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi. Analisis Jabatan berkaitan dengan tersedianya uraian jabatan, 

sementara evaluasi jabatan terkait dengan tersedianya peringkat 

jabatan. 

Hal yang dilakukan oleh MK dalam rangka Analisis Jabatan dan 

Indikator Kinerja Utama, yakni inventarisasi data jabatan. Inventarisasi 

data jabatan dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi 

kegiatan menyampaikan daftar kuesioner kepada pemangku jabatan, 

memberikan pedoman pengisian kuesioner, melakukan analisis 

kuesioner yang didapat dari pemangku jabatan, serta melakukan 

validasi kuesioner kepada kuesioner kepada pemangku jabatan dengan 

menggali informasi kepada pemangku jabatan/pegawai. Hasil yang 

diperoleh dari kegiatan tersebut, di antaranya rekapitulasi jabatan 

strukturan dan non struktural, uraian jabatan (identitas jabatan; 

kedudukan jabatan; tugas pokok dan fungsi jabatan; rincian tugas; 

hubungan kerja; tanggung jawab jabatan; lingkungan kerja; serta 

persyaratan jabatan dan kompetensi).

Hal yang dilakukan MK dalam rangka Evaluasi Jabatan dan 

Peringkat Jabatan, meliputi kegiatan menyusun evaluasi jabatan dan 

menyusun peingkat dan bobot/nilai jabatan. Dalam menyusun evaluasi 

jabatan, MK melakukan beberapa hal, di antaranya mengevaluasi uraian 

jabatan dengan faktor-faktor/variable kewenangan, tanggung jawab, 

lingkup tugas, risiko pekerjaan, dan karakteristi pekerjaan. Hasil yang 

diperoleh, yakni dokumen evaluasi pekerjaan manajerial (struktural dan 

non-struktural).

Kemudian, MK juga menyusun analisis beban kerja yang meliputi 

beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut di antaranya melakukan pengukuran 
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beban kerja didasarkan hasil analisis jabatan, mengumpulkan data/

dokumen elaksanaan kerja, melakukan wawancara kepada pemangku 

jabatan/pegawai terkait proses pelaksanaan kerja dan volume kerja yang 

menjadi tanggung jawabnya, serta melakukan validasi hasil wawancara 

untuk menetapkan kebutuhan pegawai di masing-masing jabtan dan 

standardisasi kerja jabatan serta unit kerja. Hasil yang diperoleh dari 

kegiatan ini, yakni dokumen kebutuhan pegawai di masing-masing 

jabatan dan unit kerja serta dokumen standardisasi kerja jabatan dan 

unit kerja.

Untuk mewujudkan dua program ini, MK telah menghasilkan 

dua dokumen, yakni dokumen analisis jabatan dam IKU di lingkungan 

Kepaniteraan dan Setjen MK serta dokumen evaluasi jabatan dan 

peringkat jabatan di lingkungan Kepaniteraan dan Setjen MK. Ke 

depannya diharapkan pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan 

yang mengandung tugas, tanggung jawab, dan hasil kerja yang harus 

diemban pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya semakin 

meningkat. Diharapkan dengan adanya program ini meningkatnya 

pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung 

tugas, tanggung jawab, dan hasil kerja yang harus diemban pegawai 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dari program ini, MK 

telah menuangkannya di dalam dokumen analisis jabatan dan IKU 

di lingkungan Kepaniteraan dan Sekjen MK serta dokumen evaluasi 

jabatan dan peringkat jabatan di lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal MK.

3) penyusunan standar Kompetensi Jabatan dan assesment Individu 

berdasarkan Kompetensi

Kedua program ini diadakan terkait dengan tersedianya dokumen 

standar kompetensi jabatan dan  tersedianya peta profil kompetensi 

individu. Sedangkan dalam menyusun peringkat dan bobot/nilai, MK 

melakukan kegiatan menyusun nilai kuantitatif masing-masing jabatan 

yang didasarkan masing-masing faktor, sehingga masing-masing 

jabatan mempunyai variasi bobot yang berbeda. Hasil yang diperoleh 

dari kegiatan ini adalah dokumen peringkat bobot nilai jabatan pada 
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pekerjaan manajerial dan pekerjaan non-manajerial (struktural dan 

non-struktural).

Penyusunan dokumen berikutnya, yakni model kompetensi 

pemangku jabatan/pegawai. Hal ini dilakukan melalui penyusunan 

profil/syarat masing-masing jabatan dari seluruh aspek dan karakteristik 

jabatan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah dokumen pemetaan 

syarat jabatan dan dokumen penataan kompetensi pegawai.

Dari dua program ini, MK telah menyusun empat dokumen, yakni 

dokumen pemetaan kompetensi pemangku jabatan di lingkungan 

Kepaniteraan dan Setjen MK, dokumen sistem manajemen kinerja 

di lingkungan Kepaniteraan dan Setjen MK, dokumen pola karier 

pemangku jabatan di lingkungan Kepaniteraan dan Setjen MK serta 

kompilasi dokumen assessment test dan ujian kompetensi pegawai MK.  

Ke depannya diharapkan dengan adanya program ini akan terwujud 

profil kompetensi untuk masing-masing jabatan dalam organisasi dan 

tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat profil kompetensi 

individu.

4) penerapan sistem penilaian Kinerja Individu

Dalam mencapai tujuan organisasi, prestasi kinerja individu 

pegawai sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sistem penilaian 

kinerja yang dapat diandalkan, dan dapat dijadikan dasar untuk 

penilaian kinerja dan pengembangan prestasi pegawai sesuai tujuan 

organisasi. Dengan hal ini, setiap pegawai dapat menilai seberapa jauh 

kinerjanya telah menghasilkan prestasi yang diharapkan sesuai tujuan 

organisasi. 

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan PNS berdasarkan 

sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem 

prestasi kerja, maka penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan dengan 

berorientasi pada peningkatan prestasi kerja dan pengembangan 

potensi PNS, yang mendasari pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 

Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
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Tujuan dari penilaian prestasi kerja PNS untuk menjamin objektivitas 

pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan 

sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian 

prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, 

akuntabel, partisipatif dan transparan.

Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian 

manajemen kinerja yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi 

kerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolok ukur 

yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap 

kegiatan tugas jabatan.

Kegiatan penyusunan dokumen reformasi birokrasi selanjutnya, 

berkaitan dengan manajemen sistem penilaian kinerja dan manajemen 

remunerasi. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan sistem 

penilaian kinerja serta penyusunan sistem pemberian remunerasi. 

Kegiatan menyusun sistem penilaian kerja dilakukan dengan identifikasi 

mendalam mengenai tata cara pelaporan dan penilaian kinerja yang 

ada, menentukan faktor-faktor kritis penilaian kinerja agar objektivitas 

pengukuran tercapai serta menerapkan penilaian dan evaluasi terhadap 

kinerja pegawai, unit kerja, dan organisasi. Dokumen yang dihasilkan 

dari kegiatan ini adalah dokumen sistem penilaian/evaluasi kinerja 

pegawai dan unit kerja.

Sedangkan kegiatan menyusun sistem pemberian remunerasi 

dilakukan dengan membuat sistem yang merekomendasikan pemberian 

insentif/remunerasi atas dasar sistem penilaian kinerja pegawai. 

Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen sistem 

pemberian remunerasi/tunjangan kinerja pegawai. Diharapkan melalui 

program ini, ada peningkatan pemahaman para Pejabat di Instansi 

Pemerintah dalam sistem penilaian kinerja individu pegawai. Selain itu, 

nantinya penilaian kinerja individu pegawai secara akurat dan akuntabel 

sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen dan administrasi 

kepegawaian, seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan 

pelatihan, rekrutmen pegawai, seleksi, mutasi, rotasi, promosi, sistem 
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imbalan dan berbagai aspek lain dari proses manajemen sumber daya 

manusia secara efektif.

5) pembangunan/pengembangan Database pegawai

Program ini berkaitan dengan tersedianya data pegawai yang 

mutakhir dan akurat. Dalam mewujudkan program ini, MK telah 

menyusun Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Sistem 

Informasi Pegawai (Simpeg). Untuk mewujudkan program ini, MK telah 

melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan SAPK di lingkungan 

MK. 

Tak hanya itu, MK juga menyiapkan sumber daya manusia 

untuk melaksanakan SPAK serta menyiapkan infrastruktur. Sebagai 

pengembangan database pegawai, dalam laman MK dilengkapi 

dengan SAPK dan Sistem Informasi Kepegawaian  (SIK). SAPK dan SIK 

menyediakan pelayanan kepegawaian yang memuat tentang kenaikan 

pangkat, pengadaan PNS, pensiun, statistik pegawai, editing unit 

organisasi secara online. Ke depannya diharapkan akan berjalan sistem 

informasi pegawai yang akurat, transparan dan akuntabel. 

6) pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis Kompetensi

Peningkatan profesionalisme tentu bukan semata-mata dilihat pada 

penambahan jumlah pegawai dan tingkatan pendidikan. Pengalaman 

yang diperoleh langsung di lapangan seringkali lebih bermanfaat untuk 

mendukung tugas sehari-hari. Untuk itu, Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal MK mengikutsertakan pegawai  dalam program pendidikan 

dan pelatihan (diklat) yang bermanfaat bagi tugas sehari-hari.  Pada 

2012 ini, MK mengadakan beberapa diklat dan mengirimkan Diklat 

yang  diikuti antara lain diklat penyertaan perpustakaan, Diklat Bahasa 

Inggris, Diklat Peneliti Tingkat I, Diklat Penyusunan SOP, Bimtek 

Manajemen Keuangan negara, Diklat Fotografi, Bimtek Aplikasi, 

Diklat Administrasi Yustisial, Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat 

Manajemen Risiko, serta Bimtek SAI dan SAPK. 

Sebagai bagian dari dunia peradilan Internasional, MKRI berusaha 

meningkatkan dan mengembangkan SDM yang profesional dan andal 



86
Dokumen usulan Dan RoaD map RefoRmasi biRokRasi
mahkamah konstitusi Republik inDonesia 2012-2014

dalam berkomunikasi dengan bahasa inggris sebagai bahasa global. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, pegawai MKRI diwajibkan mengikuti 

diklat bahasa Inggris sebanyak 2 kali dalam seminggu.

Selain mengadakan diklat, untuk meningkatkan SDM, MK juga 

mengadakan program rintisan gelar. Rintisan gelar merupakan salah 

satu upaya meningkatkan pengetahuan dan profesionalitas pegawai 

di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK . Program ini 

telah dilaksanakan sejak awal berdirinya MK hingga sekarang. Rintisan 

gelar dilaksanakan melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti 

pendidikan lanjutan baik S-2 maupun S-3, baik di dalam maupun di 

luar negeri. Bidang rintisan gelar antara lain adalah hukum tata negara, 

administrasi dan kebijakan publik, manajemen komunikasi, dan ilmu 

kepegawaian. Oleh sebab itu, sudah banyak pegawai MK yang telah 

meraih gelar S2 ataupun yang masih dalam tahap menyelesaikan kuliah 

S2 di Universitas Indonesia (UI) serta mengikuti program Doktoral di 

Universitas Brawijaya. 

HUMAS MK/Ganie

Salah satu kegiatan bimbingan teknis yang 
diselenggarakan oleh MK pada 2012.
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Profesionalitas dibangun bukan hanya dengan kemampuan 

kerja, tetapi juga disiplin kerja. Sistem presensi dengan menggunakan 

teknologi handpunch mempermudah penataan administrasi 

kepegawaian. Selain itu, kehadiran pegawai menjadi salah satu poin 

penting penilaian pegawai berprestasi yang dipilih setiap bulan dari 

semua unit kerja. Dari semua kegiatan yang merupakan perwujudan 

salah satu program reformasi birokrasi ini, tertuang dalam kompilasi 

dokumen tugas belajar dan izin belajar pegawai.

Diharapkan dengan adanya program ini mulai terbangun sistem 

dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai yang berbasis kompetensi 

dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. Tak hanya itu, sistem 

pendidikan dan pelatihan pegawai ini juga kedepannya diharapkan 

dapat mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh 

seorang pegawai dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan. 

2. rencana
Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, MK melakukan pembaharuan 

dan perubahan mendasar  di bidang Penataan Sistem Manajemen SDM 

Aparatur dengan meningkatkan profesional  SDM Aparatur MK yang 

berintegritas tinggi, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi dan 

sejahtera dengan tersedianya uraian jabatan, peta jabatan, kelas dan harga 

jabatan, sistem rekruitmen pegawai yang terbuka, transparan dan akuntabel, 

sistem pola diklat pegawai berbasis kompetensi, database pegawai yang 

akurat dan terkini dan sistem penilaian kinerja pegawai yang terukur.

Rencana Penataan sistem manajeman SDM Aparatur dicapai 

melalui program dan kegiatan Reformasi Birokrasi MK yang sedang dan 

akan dilaksanakan yang merupakan upaya melakukan perubahan dan 

pembaharuan mendasar terhadap sistem manajeman SDM Aparatur melalui 

8 (delapan) kegiatan perubahan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) analisis Jabatan

a. Menyempurnakan Urjab dan Peta Jabatan sesuai struktur organisasi 

baru
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b. Menetapkan Urjab dan Peta Jabatan 

c. Menetapkan nama Jabatan Fungsional Umum 

d. Pendokumentasian hasil uraian jabatan dan peta jabatan dalam  

bentuk hardcopy dan softcopy 

e. Melakukan sosialisasi Analisis Jabatan 

2) evaluasi Jabatan

a. Melakukan verifikasi hasil evaluasi jabatan

b. Melakukan analisis hasil evaluasi jabatan 

c. Mengusulkan hasil evaluasi ke Tim RB nasional 

d. Melakukan validasi job grading dengan Kemenpan & RB dan BKN 

pada bulan.

e. Menyempurnakan hasil validasi 

f. Menetapkan hasil evaluasi jabatan 

3) penyusunan standar Kompetensi Jabatan

a. Mengumpulkan data kompetensi jabatan

b. Melakukan pelatihan metode penyusunan standar kompetensi 

jabatan

c. Melakukan evaluasi hasil Anjab 

d. Melakukan penyusunan draft Standar Kompetensi Jabatan 

e.  Melakukan validasi draft Standar Kompetensi Jabatan 

f. Melakukan penyusunan dokumen Standar Kompetensi Jabatan 

g. Melakukan penetapan Standar Kompetensi Jabatan 

h. Melakukan sosialisasi dan implementasi standar kompetensi 

jabatan

i. Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) Standar Kompetensi 

Jabatan 
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4) assesmen Individu berdasarkan Kompetensi

a. Melakukan evaluasi hasil pengumpulan data profil individu

b. Melakukan talent mapping bagi pegawai 

c. Menyusun peta profil individu dan menetapkan 

d. Melakukan assesment kesesuaian kompetensi individu pegawai 

dengan standar kompetensi jabatan dan membuat daftar pegawai 

yang sesuai dengan jabatannya 

e. Melakukan penerapan hasil assesment kesesuaian antara standar 

kompetensi jabatan yang sesuai dan tidak sesuai jabatan 

f. Pembuatan laporan monev penerapan hasil assessment antara 

yang standar kompetensi yang sesuai dan tidak sesuai.

5) penataan sistem rekrutmen pegawai

a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi berbagai permasalahan 

sistem rekrutmen pegawai 

b. Menyiapkan sarana dan prasarana pendaftaran online 

c. Melakukan penyusunan dokumen sistem rekrutmen pegawai 

d. Melakukan penetapan sistem rekrutmen pegawai 

e. Menerapkan sistem rekrutmen pegawai dalam pelaksanaan seleksi 

penerimaan pegawai yang terbuka, akuntabel, dan berbasis 

kompetensi serta untuk menjaga netralitas dapat melibatkan 

tenaga ahli sebagai pihak ketiga.

6) pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis Kompetensi

a. Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan diklat pegawai berbasis 

kompetensi 

b. Menyusun rencana pengembangan sistem diklat berbasis 

kompetensi

c. Menyusun kebutuhan program diklat berbasis kompetensi 

d. Mengintegrasikan kebutuhan program diklat dengan sistem diklat 

berbasis kompetensi 
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e. Melakukan penetapan pengembangan sistem diklat berbasis 

f. Melakukan pelaksanaan pengembangan sistem diklat berbasis 

kompetensi 

g. Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan sistem diklat 

berbasis kompetensi 

h. Menyusun laporan monev pengembangan sistem diklat berbasis 

kompetensi 

7) pembangunan/pengembangan Database pegawai

a. Melakukan penyempurnaan tabel dan field database 

kepegawaian

b. Melakukan pemasukan dan peremajaan data kepegawaian 

c. Mengembangkan fitur-fitur statistik pada sistem/grafikal pada 

sistem informasi kepegawaian 

8) penerapan sistem penilaian Kinerja Individu

a. Melakukan penyempurnaan dan penetapan sistem penilaian 

kinerja individu 

b. Melakukan sosialisasi sistem penilaian kinerja individu melalui 

implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2012 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

c. Menyusun sasaran kerja pegawai 

d. Menyusun kontrak kerja 

e. Melakukan uji coba sistem penilaian kinerja individu (SPKI) 

f. Melakukan penetapan tentang sistem penilaian kinerja individu 

g. Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu 

h. Melakukan evaluasi sistem penilaian kinerja individu 

i. Membuat laporan hasil penilaian kinerja individu 

j. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi 

evaluasi kinerja (Simonev)
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3. Kriteria Keberhasilan
1) analisis Jabatan

Output  :  Tersedianya uraian jabatan dan peta jabatan yang telah 

disempurnakan.

Outcome : Meningkatnya Pemahaman atas Uraian jabatan yang 

  meliputi tugas, tanggung   jawab, dan prestasi kerja.

2) evaluasi Jabatan

Output  : Tersedianya Peringkat jabatan yang telah disempurnakan.

Outcome : Terlaksananya tunjangan kinerja.

3) penyusunan standar Kompetensi Jabatan

Output : Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan.

Outcome  : Semua pegawai telah ditempatkan sesuai dengan standar 

  kompetensi jabatan yang telah ditetapkan 

4) assesmen Individu berdasarkan Kompetensi 

Output : Tersedia peta profil kompetensi individu sesuai dengan 

  standar kompetensi jabatan.

Outcome : Menempatkan pegawai pada posisi yang sesuai dengan 

  kompetensinya.

5) penatan sistem rekrutmen pegawai

Output : Adanya sistem recruitment pegawai secara online 

agar tidak ada keluhan masyarakat terhadap proses 

recruitment.

Outcome : Diperolehnya pegawai baru dengan tingkat kompetensi 

  sesuai syarat jabatan.

6) pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis Kompetensi

Output : Tercapainya kesesuaian pelatihan yang diselenggarakan 

  dengan peningkatan kompetensi yang diperlukan pegawai.

Outcome : Meningkatkan kinerja unit kerja.
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7) pembangunan/pengembangan Data base pegawai

Output : Terciptanya satu database PNS yang akurat dan terkini.

Outcome : Meningkatkan pelayanan informasi manajemen kepegawaian.

8) penerapan sistem penilaian Kinerja Individu

Output : Tersedianya indikator kinerja individu yang terukur.

Outcome : Penilaian kinerja yang terukur.

4. agenda prioritas
Tantangan yang signifikan dalam mencapai target sasaran strategis  

pada periode 2013-2014 dan tahun-tahun berikutnya adalah menyiapkan 

SDM aparatur secara terpadu dan berkelanjutan. Pengelolaan SDM 

secara bertanggungjawab telah dilakukan sejak rekruitmen sampai 

dengan pensiun. Karena itu, diperlukan dokumen yang memberikan arah 

kebijakan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan SDM sehingga  

pelaksanaan Rekruitmen dilakukan sesuai dengan kebutuhan prioritas fokus 

program/ kegiatan MK seperti disebut diatas dengan melakukan kegiatan 

penyempurnaan analisis jabatan serta analisis beban kerja.

Untuk mendukung target sasaran strategis dalam program Penataan 

Sistem Manajemen SDM Aparatur sebagaimana diatas, penyempurnaan 

analisis jabatan menjadi agenda prioritas dengan pertimbangan bahwa 

berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja (Jabatan Struktural, JFT, 

dan JFU) dapat dihasilkan kriteria syarat jabatan yang tertuang dalam uraian 

jabatan dan kompetensi minimal yang disyaratkan dalam suatu jabatan, 

serta Peta Jabatan yang dapat memberikan gambaran utuh tentang SDM 

MK dan juga diperoleh peta kompetensi individu selain itu dalam periode 

waktu sampai dengan tahun 2014 akan dilakukan validasi atas dokumen 

penyempurnaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan lain-lain.

Diharapkan pada tahun 2012-2014, dicapai cetak biru pembangunan 

SDM aparatur di MK, model assessmen center sehingga pengembangan 

SDM aparatur dapat diarahkan berbasis kompetensi dan pengembangan 

sistem karir pegawai dapat memberikan kepastian arah untuk pembinaan 
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SDM Aparatur yang terintegrasi dalam sistem informasi kepegawaian yang 

dilakukan pengembangannya secara berkelanjutan.

5. Waktu dan tahapan kerja
Pemaparan secara terperinci di bagian belakang dalam konsolidasi 

Rencana Aksi Program dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

6. penanggungjawab
Tim Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

NO. Nama JabataN KeteraNGaN

1. Rubiyo Ketua Jabatan : Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian
Telp       : 021-23529000 ext 18124
Email     : rubiyo@mahkamahkonstitusi.go.id

2. Paiyo Sekretaris Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Hakim dan 
Kepegawaian
Telp       : 021-23529000 ext 18121
Email     : humamda@mahkamahkonstitusi.go.id

3. Sri Handayani Anggota Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai
Telp       : 021-23529000 ext 18234
Email     : tyani@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Budi Wijayanto Anggota Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat 
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Telp       : 
Email     : budi_wijayanto@mahkamahkonstitusi.go.id

5. Rachmat 
Santoso

Anggota Jabatan : Analis Kepegawaian Pertama
Telp       : 021-23529000 ext 18303
Email     : rachmat.santoso@mahkamahkonstitusi.go.id

6. Arvie Dwi 
Purnomo

Anggota Jabatan : Penyusun Rencana Pengembangan Pegawai
Telp       : 021-23529000 ext 18303
Email     : arviedwi@mahkamahkonstitusi.go.id

7. anggaran
Untuk mendukung program Penataan Sistem Manajemen SDM 

Aparatur, anggaran yang dibutuhkan tertuang dalam DIPA  Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia.

6. program penguatan pengawasan
Program selanjutnya yang termasuk dalam program reformasi dan birokrasi 

yang dilakukan MK adalah penguatan pengawasan didukung oleh terbentuknya unit 

kerja bagian Pengawasan dan Ortala dalam struktur organisasi baru Kepaniteraan 

dan Sekretariat Jenderal MK.  Selain itu, dalam rangka pencegahan dari KKN 

(korupsi, kolusi dan nepotisme) dan menjaga integritas pejabat dan pegawai, MK 
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mendapatkan pengarahan sekaligus bimbingan teknis pengisian Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

LHKPN diwajibkan untuk seluruh pegawai MK saat ini, karena sebelumnya hanya 

diwajibkan untuk pejabat yang berada pada posisi strategis dan rawan KKN seperti 

pejabat esselon 1 dan 2. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga MK tetap bersih seperti 

selama ini. Keputusan Sekjen MK No. 161 Tahun 2011 tentang penetapan wajib 

LHKPN di lingkungan MK juga menguatkan kewajiban tersebut.

1. pencapaian 
LHKPN di lingkungan MK dimaksudkan untuk menanamkan sifat 

kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Dengan adanya LHKPN dapat 

juga menguji integritas pegawai MK dan menjadi alat untuk memantau 

harta kekayaan seluruh pegawai MK. Berdasarkan Keputusan KPK No. 07/

KPK/02/2005 dan dikuatkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal MK 

No. 161 Tahun 2011, seluruh para pejabat dan pegawai di lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK, diwajibkan untuk melaporkan 

harta kekayaannya, serta wajib diperbarui laporan tersebut setiap 2 (dua) 

tahun sekali.

Untuk memenuhi hal tersebut pada awal tahun 2012, seluruh pejabat 

dan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, yang 

berjumlah 222 pegawai telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. 

Namun dari 222 pegawai tersebut ada 2 pegawai yang belum melaporkan 

ke KPK, dikarenakan mengikuti pendidikan (kuliah) di luar negeri. Sementara 

itu, sehubungan dengan telah ditetapkan pengangkatan dan pemindahan 

Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal MK pada bulan September 2012, maka para Pegawai 

yang menerima pengangkatan dan pemindahan jabatan tersebut diwajibkan 

kembali untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Berjumlah 58 

pegawai pada bulan Desember 2012, bisa dipastikan telah melaporkan 

harta kekayaannya kepada KPK selaku lembaga yang berwenang memeriksa 

hal tersebut. Selain LHKPN, para pejabat struktural maupun fungsional di 

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, setiap awal tahunnya 

menandatangani Pakta Integritas serta kontrak kinerja yang diwujudkan 

dalam penetapan kinerja. 
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Pada kesempatan lain, MK juga menandatangani nota kesepahaman 

(MoU) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 

dalam rangka upaya menindak praktik-praktik KKN di lingkungan 

MK. PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka 

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga 

ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan 

dan pemberantasaan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti 

pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini 

tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem 

keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (predicate crimes). 

PPATK yang bertanggung jawab kepada Presiden RI, dalam melaksanakan 

tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur 

tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.

Selama ini MK selalu berusaha melakukan kontrol dan pengawasan, baik 

dari Kepaniteraan maupun Sekretariat Jenderal MK. Dibutuhkan sistem yang 

kuat dan tidak mudah berbuat korup serta pentingnya saling mengawasi 

HUMAS MK

Laman Harta kekayaan pegawai MK yang diupload di situs 
MK.
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antar hakim, antar pegawai, antara hakim dan pegawai, serta semua pihak 

saling menjaga dari upaya untuk merusak wibawa dan kehormatan MK. 

Apabila dasar peraturan dan kredibilitas yang dimiliki oleh MK kuat, maka 

godaan dalam bentuk apapun tidak akan bisa mengoyak independensi 

peradilan tata negera ini. Semua yang dilakukan MK pada dasarnya 

merupakan bagian menjaga kepercayaan masyarakat yang diberikan selama 

ini. Isu-isu negatif yang tidak mengandung unsur kebenaran yang sempat 

menerpa MK, jika dibiarkan lama kelamaan akan dianggap sebagai suatu 

kebenaran.

Selain kegiatan pengawasan di atas, MK juga melakukan pengawasan 

internal yang di dalam lingkungan peradilan dikenal dalam dua bentuk. 

Pertama, pengawasan melekat yang merupakan serangkaian kegiatan yang 

bersifat sebagai pengendalian secara terus menerus. Kedua, pengawasan 

fungsional yang merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melakukan tugas tersebut dalam 

satuan kerja tersendiri.

MK mengakui sistem ini merupakan hal penting dalam menjalankan 

suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan, maka perencanaan yang 

diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. 

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari 

adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan 

yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu 

melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang 

telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan 

tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi 

mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.

Sistem ini juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan 

dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam 

pelaksanaan kerja tersebut. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan 

sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan 

penyebab ketidakcocokan yang muncul.
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Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik 

yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), 

pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan 

berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi 

sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri. 

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan 

salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga 

masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu 

sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan internal (internal control) 

maupun pengawasan ekstern (external control). Di samping mendorong 

adanya pengawasan masyarakat (social control).

Keberadaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagai organisasi 

pelaksana tugas pokok dan fungsi administrasi umum dan administrasi 

yustisial kepada sembilan hakim konstitusi dituntut untuk menerapkan 

prinsip-prinsip good governance. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

fungsi pengawasan intern, dibentuklah Bagian Pengawasan dan Ortala yang 

di dalamnya terdapat Pejabat Fungsional Auditor sesuai dengan Persesjen 

No.04 Tahun 2012. Bagian Pengawasan dan Ortala sebagai unsur aparatur 

pengawasan intern pemerintah (APIP), sesuai dengan Keputusan Sekretaris 

Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Setjen MK RI Tahun Anggaran 2012. 

Bagian Pengawasan dan Ortala mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit-unit kerja 

di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. 

Kegiatan pengawasan baik berdasarkan Program Kerja Pengawasan 

Tahunan (PKPT) maupun Non PKPT yang dilaksanakan APIP dalam semester 

I Tahun 2012, di antaranya audit operasional (kinerja) terhadap unit kerja, 

review terutama dilakukan terhadap laporan keuangan, evaluasi dilakukan 

terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungan Kepaniteraan dan 

Setjen MK. Selain itu, evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 5 dalam tahun 

2011 dilakukan di awal tahun 2012 dan bertujuan untuk menilai sejauhmana 
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diktum-diktum yang diatur dalam Inpres tersebut telah dilaksanakan 

di lingkungan Kepaniteraan dan Setjen MK. Hasil evaluasi tersebut telah 

dilaporkan kepada Presiden melaui Kementerian PAN dan RB pada Maret 

2012. selain itu untuk memperkuat APIP telah disusun dan disosialisasikan 

pedoman penyelenggaraan SPIP.

2. rencana
Meningkatkan tata kelola yang andal, terpercaya, efektif dan efisien 

serta taat pada peraturan menuju terciptanya organisasi MK yang transparan, 

akuntabel dan berwibawa, meliputi :

1) penyusunan dan sosialisasi pedoman peningkatan peran apIp sebagai 

Quality assurance and Consulting

Output  : Dokumen Pedoman Peningkatan Peran APIP sebagai Quality 

Assurance and consulting 

Manfaat :  Acuan pelaksanaan peningkatan peran APIP.

2) meningkatkan peran apIp dalam Quality assurance melalui pemeriksaan, 

riviu, monitoring dan evaluasi serta pengawasan lainnya.

Output  : Rekomendasi terhadap pelaksanaan program dan 

kegiatan.

Manfaat : Pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan efisien 

serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kriteria Keberhasilan

1) Output :

a. Terwujudnya peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi

b. APIP yang lebih berperan dalam melakukan penguatan sistem 

pengendalian intern, quality assurance dan konsultansi

2) Outcome :

a. Tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif serta taat 

pada peraturan.

b. Berjalannya pengelolaan keuangan MK yang andal dan terpercaya. 

Mempertahankan opini laporan keuangan WTP.
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4. agenda prioritas
Meliputi: Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 

serta peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

sebagai quality assurance dan consulting.

5. Waktu dan tahapan kerja
Pemaparan secara terperinci di bagian belakang dalam konsolidasi 

Rencana Aksi Program Penguatan Pengawasan.

6. penanggungjawab
Tim Penguatan Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

NO. Nama JabataN KeteraNGaN

1. Budi A. Djohari Ketua Jabatan : Kepala Biro Humas dan Protokol
Telp       : 021-23529000 ext 18115
Email     : budi_djohari@mahkamahkonstitusi.go.id

2. Idris Yunisir Sekretaris Jabatan : Auditor
Telp       : 021-23529000 ext 18306
Email     : idris@mahkamahkonstitusi.go.id

3. Noor Rosyid Ardani Anggota Jabatan : Kapala Sub Bagian Pengawasan Internal
Telp       : 021-23529000 ext 18242
Email     : rosid@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Dita cantika M Anggota Jabatan : Auditor
Telp       : 021-23529000 ext 18306
Email     : megatania@mahkamahkonstitusi.go.id

5. Yossy Adriva Anggota Jabatan : Pengadministrasi Umum di Sub Bagian 
Pengawasan
Telp       : 021-23529000 ext 18280
Email     : yossyadriva@mahkamahkonstitusi.go.id

7. anggaran
Untuk mendukung program Penguatan pengawasan, anggaran yang 

dibutuhkan akan diambil dari DIPA Mahkamah Konstitusi RI

7. program penguatan akuntabilitas Kinerja
Program ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan 

akuntabilitas kinerja. Tak hanya itu, program ini diharapkan dapat membangun 

sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur  serta 

tersusunnya IKU. Hal ini terwujud melalui penyempurnaan Rencana Strategis MK 2010-

2014, pengembangan sistem manajemen organisasi, serta penyusunan Indikator 
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Kinerja Utama (IKU) MK. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja dilakukan dengan 

mengukur dan melaporkan akuntabilitas kinerja secara periodic dalam bentuk Laporan 

Akuntabilitas  Kinerja (LAKIP), serta pelaksanaan evaluasi oleh Unit Kerja Pengawasan 

Internal maupun tim evaluasi dari Kementerian PAN dan RB. 

1. pencapaian
Seperti tahun-tahun sebelumnya Kementerian PAN dan RB merilis 

hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). 

Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan terhadap 82 kementerian/lembaga (K/L) 

yang menyerahkan LAKIP tepat waktu. Ada lima aspek yang dinilai, yaitu 

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, 

dan capaian kinerja. 

Pada 2012 ini, Mahkamah Konstitusi masuk ke dalam 17 kementerian/

lembaga yang memperoleh predikat B (Baik) untuk LAKIP 2011. MK pun 

berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa 

HUMAS MK/Fitri Yuliana

Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar menerima 
penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), atas Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) MK 

tahun 2011 menerima Predikat B.
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Keuangan sebanyak enam kali berturut-turut sejak tahun 2006-2011.  Tak 

hanya itu, beberapa dokumen sebagai wujud pelaksanaan program ini, di 

antaranya penyusunan Rencana Aksi TA 2013; Rencana Penyerapan Dana 

2013; RKT Tahun 2013; Rencana Kerja Tahun 2014; Penetapan Kinerja 

Tahun 2013; Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 serta Revisi Renstra MK 

2010 - 2014.

1. rencana
Penguatan implementasi  SAKIP di lingkungan talent mapping untuk 

mewujudkan akuntabilitas kinerja di MK, melalui :

1) penyempurnaan  renstra

Output : Dokumen penyempurnaan Renstra

Manfaat : Mengadaptasi perkembangan lingkungan strategis dalam 

rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

HUMAS MK/Ganie

Sekjen MK RI Janedjri M. Gaffar menerima Laporan 
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 
Laporan Keuangan MK RI dari Ketua BPK Hadi Purnomo 
dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
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2) meningkatkan kualitas evaluasi aKIp di lingkungan mK.

Output  : Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP

Manfaat  : Sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP

3) sosialisasi peraturan-peraturan terkait akuntabilitas Kinerja Instansi 

pemerintah (aKIp)

Output  : Peningkatan pemahaman petugas penyusun data kinerja.

Manfaat  : Memperkecil kesalahan atau penyimpangan dalam 

penyusunan data kinerja di lingkungan MK

4) menyusun pedoman sistem pengumpulan Data Kinerja yang andal

Output  : Dokumen Pedoman Sistem Pengumpulan Data Kinerja 

Manfaat  : Sebagai acuan dalam pengumpulan data kinerja di 

lingkungan MK

5) mengembangkan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi Kinerja

Output  : -  Dokumen Pedoman Perencanaan, Monitoring dan 

Evaluasi Kinerja 

    -  Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja 

yang terintegrasi.

Manfaat  : -  Sebagai acuan dalam melakukan perencanaan, dan 

monev kinerja di MK

  -  Sebagai alat pengendali dalam perencanaan, dan 

monev kinerja di MK

6) penyempurnaan dan penetapan IKU mK

Output  : Dokumen IKU MK

Manfaat  : Sebagai acuan dalam pengukuran kinerja

2. Kriteria Keberhasilan
1) Tersusunnya dokumen penyempurnaan Renstra

2) Hasil penilaian evaluasi AKIP MK oleh KemenPAN dan RB berkategori A 

(Baik) dengan nilai minimal 75,1
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3) Terbangunnya Sistem Perencanaan, Monitoring  dan Evaluasi Kinerja 

yang handal dan terintegrasi di lingkungan MK

4) Dokumen Pedoman Sistem Pengumpulan Data Kinerja 

5) Tersusunnya dokumen IKU MK

3. agenda prioritas
1) Penyempurnaan  Renstra

2) Penyempurnaan dan Penetapan IKU MK

4. Waktu dan tahapan kerja
Pemaparan secara terperinci di bagian belakang dalam konsolidasi 

Rencana Aksi Program penguatan akuntabilitas kinerja.

5. penanggungjawab
Susunan Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja

NO. Nama JabataN KeteraNGaN

1. Kurniasih Panti 
Rahayu

Ketua Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Analisis dan 
Evaluasi
Telp       : 021-23529000 ext 18127
Email     : ayoe@mahkamahkonstitusi.go.id

2. Tatang Gardjito Sekretaris Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
Telp       : 021-23529000 ext 18126
Email     : tatang@mahkamahkonstitusi.go.id

3. Imam Margono Anggota Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan, Perlengkapan dan 
Fasilitas Persidangan, Arsip dan Ekspedisi
Telp       : 021-23529000 ext 18123
Email     : imam@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Mirna Tiurma Anggota Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi 
Kinerja
Telp       : 021-23529000 ext 18240
Email     : mirna.alvernia@mahkamahkonstitusi.go.id

5. Dessy citrawaty 
Mursito

Anggota Jabatan : Penata Usaha Akuntansi dan Penyusun 
Laporan Keuangan
Telp       : 021-23529000 ext 18239
Email     : dessy@mahkamahkonstitusi.go.id

6. Melati Kusuma 
Wardani

Anggota Jabatan : Perencana Program dan Anggaran
Telp       : 021-23529000 ext 18304
Email     : mk_wardani@mahkamahkonstitusi.go.id
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6. anggaran
Untuk mendukung program peningkatan Akuntabilitas Kinerja, 

anggaran yang dibutuhkan akan diambil dari DIPA Mahkamah Konstitusi 

RI.

8. program peningkatan Kualitas pelayanan publik
Program percepatan (quick wins) merupakan upaya untuk membangun 

kepercayaan masyarakat melalui program yang mendukung kepentingan dan 

pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam pelayanan yang cepat, mudah, dan 

terjangkau. Dalam konteks tersebut, program percepatan merupakan program yang 

memiliki daya ungkit (key leverage) serta terkait dengan perbaikan utama (core 

business) suatu organisasi publik/pemerintah. Pemilihan program yang memiliki daya 

ungkit tersebut erat kaitannya dengan aspek manfaat yang langsung dapat diperoleh 

secara nyata oleh masyarakat. MK sendiri menuangkan hal ini dalam program 

peningkatan kualitas pelayanan publik. Program ini merupakan quick wins yang 

dilakukan melalui bentuk kemudahan dalam pelayanan sebagai berikut.

1. pencapaian
1) Berperkara di MK tidak dipungut biaya;

2) Persidangan jarak jauh  dengan memanfaakan fasilitas video conference 

yang dapat dipergunakan atas permintaan para pihak yang berada di 

daerah tanpa harus datang ke Jakarta;

3) Pusat Pelayanan informasi dan Dokumentasi (PPID) disediakan untuk 

memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan;

4) Para pihak dan pemangku kepentingan MK dapat mengakses dan 

mengikuti perkembangan persidangan dengan mendapatkan risalah 

sidang melalui laman MK atau memperoleh salinan dalam bentuk 

bentuk hardcopy di PPID;

5) Putusan MK akan diunggah di laman MK sekitar 15 menit setelah 

diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sehingga putusan 

dapat langsung diunduh oleh masyarakat;

6) Pemuatan Putusan MK di media cetak nasional satu hari setelah sidang 

pleno pengucapan putusan tersebut.
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2. rencana
1) Menyusun Standard Operating Procedure dalam rangka pelayanan 

Administrasi Umum/administrasi yustisial

2) Menyusun standar pelayanan minimal dalam rangka pelayanan 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif dan Presiden/Wakil 

Presiden tahun 2014.

3) Menyempurnakan standar pelayanan sebagai indikator peningkatan 

manajemen proses secara internal melalui review secara berkala dan 

berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat 

dan atau instansi terkait.

3. Kriteria Keberhasilan
Output  : - Terimplementasinya penggunaan standar pelayanan di MK

    - Terjadinya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan 

atau instansi terkait.

Outcome :  Terselenggaranya yang optimal kepada masyarakat dan atau 

instansi terkait.

4. agenda prioritas
Menyusun standar pelayanan minimal dalam rangka pelayanan 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif dan Presiden/Wakil 

Presiden tahun 2014.

5. Waktu dan tahapan kerja
Pemaparan secara terperinci di bagian belakang dalam konsolidasi 

Rencana Aksi Program kualitas pelayanan publik.

6. penanggungjawab
Susunan Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

NO. Nama JabataN KeteraNGaN

1. Muhidin Ketua Jabatan : Panitera Muda II
Telp       : 021-23529000 ext 18118
Email     : muhidin@mahkamahkonstitusi.go.id
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NO. Nama JabataN KeteraNGaN

2. Heru Setiawan Sekretaris Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, 
Hukum dan Kerjasama
Telp       : 021-23529000 ext 18113
Email     : herunine@mahkamahkonstitusi.go.id

3. Ardli Nuryadi Anggota Jabatan : Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat
Telp       : 021-23529000 ext 18193
Email     : nuryadi@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Dede Naibaho Anggota Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pusat 
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Telp       : 
Email     : dedeagustina@mahkamahkonstitusi.go.id

5. Budi Hari 
Wibowo

Anggota Jabatan : Penganalisis dan Evaluasi Ortala
Telp       : 021-23529000 ext 18310
Email     : bhariwibowo@mahkamahkonstitusi.go.id

6. Fitri Yuliana Anggota Jabatan : Pranata Humas
Telp       : 021-23529000 ext 18212
Email     : fitri.yuliana@mahkamahkonstitusi.go.id

7. anggaran
Untuk mendukung program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, 

anggaran yang dibutuhkan akan diambil dari DIPA Mahkamah Konstitusi 

RI

9. program monitoring dan evaluasi

1. pencapaian
1) pembentukan tim Kelompok monitoring, evaluasi.

Pelaksanaan :  

Output  :  Dokumen rencana kerja monitoring dan evaluasi

Manfaat :  Sebagai acuan dalam melaksanakan program dan 

  kegiatan Reformasi Birokrasi.

2) penyusunan roadmap program monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk 

program reformasi birokrasi.

Pelaksanaan : 

Output  : Dokumen Roadmap Monitoring, Evaluasi dan 

  Pelaporan. 

Manfaat : Sebagai panduan pelaksanaan Monitoring, Evaluasi 

  dan Pelaporan Reformasi.
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2. rencana
1) penyusunan dan penetapan pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

reformasi birokrasi  mK

Output  : Pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

  Reformasi Birokrasi  MK

Manfaat  : Sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring dan 

  evaluasi program Reformasi Birokrasi MK

2) monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi mK

Output  : Laporan hasil monitoring pelaksanaan Reformasi 

  Birokrasi MK

Manfaat  : - Pengendalian proses pelaksanaan program Reformasi 

   Birokrasi MK

  - Sebagai bahan upaya perbaikan berkelanjutan.

3) evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi mK

Output  : Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

  MK (tahunan).

Manfaat  : - Pengendalian proses pelaksanaan program Reformasi 

   Birokrasi MK

  -  Sebagai bahan perbaikan perencanaan tahun 

   berikutnya.

4) melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi 

sebagaimana telah diatur dalam peraturan menteri pendayagunaan 

aparatur Negara dan reformasi birokrasi No.1 tahun 2012 tentang pmprb 

(penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi)

5) evaluasi menyeluruh pelaksanaan reformasi birokrasi mK (dilakukan pada 

semester kedua 2014)

Output  :  Laporan hasil evaluasi lima tahunan pelaksanaan

  Reformasi Birokrasi MK.
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Manfaat  : Sebagai bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan 

  Reformasi Birokrasi MK 5 tahun selanjutnya.

3. Kriteria Keberhasilan
1) Pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

MK

2) Laporan hasil monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi MK (per 

semester);

3) Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi MK (tahunan);

4) Laporan hasil evaluasi lima tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

MK.  

4. agenda prioritas
1) penyusunan dan penetapan pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

reformasi birokrasi mK.

Aktivitas Penyusunan dan Penetapan Pedoman monitoring dan 

evaluasi memiliki nilai strategis karena hasil dari aktivitas tersebut akan 

digunakan sebagai kerangka pedoman dan acuan dalam pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi MK. Pedoman 

tersebut juga digunakan sebagai acuan seluruh Kelompok Kerja dalam 

pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Reformasi 

Birokrasi sampai dengan tahun 2014.

2) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 

mK.

 Tujuan aktivitas Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi MK untuk mengetahui sejauhmana pencapaian 

program dan kegiatan Reformasi Birokrasi. Monitoring dilakukan per 

semester sebagai bahan upaya perbaikan pada semester berikutnya. 

Selain monitoring juga dilakukan evaluasi pada akhir tahun berjalan 

dan semester kedua tahun 2014 (evaluasi menyeluruh).  Output 

yang dihasilkan berupa laporan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi MK.
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5. Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja
Pemaparan secara terperinci di bagian belakang dalam konsolidasi 

Rencana Aksi Program monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

6. penanggungjawab 

NO. Nama JabataN KeteraNGaN

1. M. Guntur 
Hamzah

Ketua Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Telp       : 
Email     : gunturhamzah@mahkamahkonstitusi.go.id

2. Poniman Sekretaris Jabatan : Kepala Bagian Pengawasan dan Ortala
Telp       : 021-23529000 ext 18132
Email     : poniman@mahkamahkonstitusi.go.id

3. Antoni Anggota Jabatan : Auditor
Telp       : 021-23529000 ext 18306
Email     : antoni@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Edy Santoso Anggota Jabatan : Kepala Bagian Umum
Telp       : 
Email     : 

5. Muchlis Nova Anggota Jabatan : Pengadministrasi Umum Sub Bagian Pengawasan 
Internal
Telp       : 021-23529000 ext 18306
Email     : muhlis_nova@mahkamahkonstitusi.go.id

6. Akbar 
Anatajaya

Anggota Jabatan : Pengolah Data Analisa dan Laporan Evaluasi
Telp       : 021-23529000 ext 18305
Email     : akbar@mahkamahkonstitusi.go.id

7. anggaran 
Untuk mendukung program monitoring dan evaluasi, anggaran yang 

dibutuhkan akan diambil dari DIPA Mahkamah Konstitusi RI

10. Quick wins

a. berperkara di mahkamah Konstitusi tidak dipungut biaya
Lembaga peradilan pada dasarnya dibentuk dengan misi utama 

menegakkan supremasi hukum. Namun menjadi ironi ketika lembaga 

peradilan menampilkan sosok angker kepada para pencari keadilan dari 

kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan pada kesempatan 

lain sosoknya berubah ramah ketika yang datang dari golongan menengah 

ke atas. Belum lagi, berbelit-belitnya birokrasi lembaga peradilan, menjadi 

celah yang mudah dimasuki oknum dari lingkup internal maupun para calo 

yang menawarkan jasa pengurusan perkara, hingga menentukan jadwal 
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persidangan. Hal inilah yang diubah Mahkamah Konstitusi melalui langkah 

menghilangkan biaya perkara. Selain itu, untuk memudahkan masyarakat 

pencari keadilan, MK menyediakan sistem regitrasi perkara online, 

mengingat lokasi MK yang hanya terletak di Jakarta. Sistem ini diharapkan 

mampu memangkas biaya berperkara seminimal mungkin bagi para pencari 

keadilan. MK pun menyediakan fasilitas video conference yang tersebar di 

33 fakultas hukum se-Indonesia dengan harapan  dapat menjangkau para 

pencari keadilan di daerah.

b. Kemudahan akses putusan mahkamah Konstitusi  
MK terus menerapkan dan mengembangkan Sistem Manajemen 

Perkara (Case Management System). Sistem ini untuk mempermudah para 

pencari keadilan dalam memperoleh access to justice. Sistem ini diterapkan 

dalam setiap sidang pembacaan putusan di MK. Para pihak dan hadirin yang 

mengikuti persidangan di MK dapat membaca putusan yang dibacakan oleh 

hakim, karena naskah putusan ditampilkan di layar screen di ruang sidang. 

Kemudian dalam jangka waktu 15 menit sejak sidang pembacaan 

putusan selesai, putusan tersebut dapat diakses di website Mahkamah 

Konstitusi yang beralamat di www.mahkamahkonstitusi.go.id. Hal ini 

dimaksudkan agar masyarakat luas dapat segera membaca, mengetahui, 

atau mendokumentasikannya dengan mengunduh (downloading) putusan 

tersebut. Sistem ini juga menyediakan informasi mengenai jadwal sidang, 

statistik perkara, risalah sidang dan informasi lainnya yang terkait dengan 

persidangan di MK. Putusan Mahkamah Konstitusi dimuat dalam surat kabar 

nasional agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi 

terkait putusan atas perkara-perkara. 

c. persidangan Jarak Jauh dengan Video Conference (Vicon)
Sejak awal berdiri, MK berusaha menerapkan prinsip-prinsip 

transparansi dan mengakomodir semua kepentingan, sekaligus mengatasi 

problem aksesibilitas para pihak yang berkepentingan. Keberadaan MK 

yang hanya berkantor dan bersidang di Jakarta, sangat memungkinkan 

terjadinya hambatan tersendiri bagi pihak yang berkepentingan untuk 

datang langsung. Misalnya bagi pemohon, termohon, pihak terkait, saksi, 



111
Dokumen usulan Dan RoaD map RefoRmasi biRokRasi

mahkamah konstitusi Republik inDonesia 2012-2014

ahli yang berdomisili di pelosok salah satu provinsi terjauh dari Jakarta, atau 

berdomisili di luar negeri. MK berusaha sekuat tenaga memangkas jalur-jalur 

penghambat dengan menyediakan sarana-sarana atau fasilitas penunjang. 

Hambatan jarak tempuh, sulitnya medan perjalanan, waktu dan biaya, 

bukan lagi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk bisa bersidang di 

MK. 

Kebutuhan akan proses peradilan yang cepat (speedy trial) semakin 

meningkat saat MK menyidangkan perkara-perkara sengketa hasil pemilu. 

Untuk memenuhi kebutuhan itu, MK memperkenalkan penggunaan video 

conference. Video conference sangat berguna membuka aksesibilitas 

masyarakat terhadap sidang-sidang MK tanpa hadir secara fisik di gedung 

MK. 

Seiring perkembangan selanjutnya, pemanfaatan teknologi video 

conference pun semakin meluas. Rapat Koordinasi MK dengan Fakultas 

Hukum dan Pusat Kajian Konstitusi se-Indonesia pada 20-22 Juni 2008 

menghasilkan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) 

tentang penggunaan video conference. Melalui kesepakatan dengan 39 

fakultas hukum itu yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia, dilakukan 

perluasan jaringan teknologi video conference ke-39 perguruan tinggi 

untuk memudahkan pelaksanaan sidang-sidang MK. 

Kebutuhan akan pemanfaatan video conference semakin meningkat 

seiring pelimpahan wewenang menangani perkara pemilihan umum dan 

pemilihan kepala daerah (Pemilukada) ke tangan MK. Video conference 

bermanfaat bukan hanya kepada para pihak yang bersengketa, tetapi juga 

kepada publik. 

Untuk mengatur lebih lanjut mengenai hukum acara yang diperlukan 

bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya, MK menerbitkan 

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan 

Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (video conference). Dalam Pasal 16 

PMK tersebut antara lain menyatakan, pemeriksaan persidangan jarak jauh 
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(video conference) dilaksanakan berdasarkan permohonan pemohon dan/

atau termohon atau kuasanya. Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang 

dilakukan oleh majelis hakim terhadap pemohon dan/atau termohon 

maupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dilakukan secara online dan real 

time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conference dengan 

menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan 

masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam 

persidangan yang dilaksanakan secara offline. 

Pasal tersebut juga menjelaskan mengenai prosedur persidangan 

jarak jauh. Permohonan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh 

disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima hari) kerja sebelum rencana 

pelaksanaan persidangan jarak jauh, baik secara langsung maupun melalui 

faksimili, surat elektronik (e-mail), surat kilat khusus, atau media lain yang 

tersedia. Selanjutnya, Kepaniteraan Mahkamah memberitahukan jadwal 

pelaksanaan persidangan jarak jauh kepada Pemohon dan/atau Termohon 

atau kuasanya selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan 

persidangan jarak jauh dan pemberitahuan tersebut sekaligus sebagai 

panggilan sidang.

Sepanjang tahun 2012, MK menyidangkan perkara Pemilukada melalui 

video conference sebanyak 16 kali yaitu di Fakultas Hukum Universitas (FHU) 

cendrawasih, Jayapura Papua Timur (3 kali), FHU Syiah Kuala, Banda Aceh (11 

kali), FHU Malikussaleh, Lhokseumawe NAD (1 kali), FHU Haluoleo, Kendari 

Sulawesi Tenggara (1 kali). Sedangkan pemanfaatan video conference untuk 

sidang Pengujian Undang-Undang (PUU) dilaksanakan sebanyak 8 kali yaitu 

di FHU Udayana, Bali (2 kali) dan FHU Andalas, Padang Sumatera Barat (6 

kali).

Video conference dari tahun ke tahun, terus dikembangkan tidak 

hanya untuk memudahkan proses peradilan MK, namun juga digunakan 

untuk kegiatan yang bersifat edukatif seperti pendidikan tinggi ilmu hukum 

dan kuliah umum oleh hakim konstitusi, guru besar dan pakar di bidang 

hukum dan konstitusi, baik dari dalam dan luar negeri, yang dilaksanakan 

secara interaktif dengan 39 Fakultas Hukum yang bekerja sama dengan MK. 
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Tujuan dan latar belakang diadakannya Kuliah Umum 2012 adalah untuk 

meningkatkan wawasan mahasiswa dan peserta lainnya terutama materi 

tentang Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara MK. 

d. transparansi peradilan melalui pusat pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi

Lembaga peradilan berkewajiban memberikan layanan informasi 

kepada masyarakat pencari keadilan, tanpa harus diminta. Layanan 

informasi yang disajikan pun harus dapat diperoleh dengan mudah, tanpa 

harus melewati jalur birokrasi yang rumit, apalagi membuka peluang yang 

menimbulkan menimbulkan korupsi. Hal ini tentunya mengalami banyak 

kendala manakala tidak terbentuk sistem pendukung yang relevan dengan 

kebutuhan.

Mahkamah Konstitusi sebagai badan publik telah melakukan penyediaan 

layanan informasi secara berkala mengenai kewenangannya. Hal ini senafas 

dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan	Informasi	Publik	(UU	KIP)	yang	menyatakan:	“(1)	Badan	Publik	

wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik 

yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, 

selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan 

Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak 

menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan 

sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara 

baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) Badan Publik 

wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil 

untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. (5) Pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan 

politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan 

negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan 

sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Sebelum lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008, MK telah menjalankan 

kewajiban menyajikan informasi mengenai kewenangannya, baik melalui 
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sarana elektronik maupun nonelektronik. Sarana elektronik seperti 

membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi pada laman MK. 

Sedangkan sarana non elektronik seperti penerbitan Majalah Konstitusi, 

Jurnal Konstitusi, lefleat, brosur, buku-buku UUD 1945 dan UUMK, serta 

buku-buku tentang hukum, konstitusi, dan ketatanegaraan.

Penyediaan informasi publik merupakan kewajiban Badan Publik. 

Kewajiban ini tentunya tidak akan terlaksana tanpa adanya sarana dan 

prasarana yang relevan dengan kebutuhan. Dengan demikian, perwujudan 

sarana dan prasarana tersebut mutlak adanya dan hukumnya pun menjadi 

wajib adanya.

e. sistem rekam pengadilan (Court recording system)
Seluruh proses persidangan di MK didokumentasikan secara rapi dan 

akurat dengan menggunakan court recording system. Sistem yang terus 

dikembangkan MK ini mampu merekam seluruh proses persidangan, 

menyimpan dalam bentuk data audio dan video, serta mentransfer dan 

menyimpan data tersebut dalam bentuk digital dan transkripsi siap cetak. 

Perekaman dilakukan secara digital, selanjutnya didistribusikan kepada 

transkriptor untuk ditranskrip.

Pemanfaatan IcT dalam court recording system penting untuk 

dokumentasi persidangan dan pembuatan transkrip persidangan. Di satu 

sisi, dokumentasi yang baik akan bermanfaat bagi hakim dalam pengambilan 

keputusan karena seluruh proses persidangan tercatat dengan baik. Di sisi 

lain, masyarakat yang ingin tahu proses demi proses persidangan akan 

sangat terbantu karena MK menyimpan semua data yang diperlukan. 

Sistem ini juga memberi gambaran bagaimana manajemen persidangan 

dilakukan. Sistem lain yang dikembangkan dalam rangka akurasi data adalah 

case minute management system, yaitu penggunaan IcT untuk mengoreksi 

risalah sidang dan putusan. IcT ini bermanfaat untuk memastikan bahwa 

penulisan suatu dokumen hukum sudah tepat, tidak multitafsir, dan dapat 

dipahami dengan mudah. Untuk mendapatkan kembali berkas-berkas 

perkara, risalah, dan putusan MK dapat dilakukan dengan mudah melalui 

penggunaan online information retrieval.
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Pada 13 Januari 2011, MK telah meluncurkan e-Perisalah yang 

merupakan hasil kerja sama MK dengan PT INTI (Industri Telekomunikasi 

Indonesia). Sebelumnya sejak 2 September 2010 MK telah menjalin 

kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk 

menerapkan sistem terbaru pembuat risalah bernama e-Perisalah ini. 

Sistem e-Perisalah merupakan sebuah sistem solusi pembuat risalah 

dengan menggunakan teknologi pengenal wicara yang secara otomatis akan 

mentranskripkan semua ucapan, baik dalam sidang maupun pertemuan. 

E-Perisalah memiliki fitur menampilkan ucapan pembicara, sehingga mudah 

dikenali kapan mulai bicara, siapa yang bicara, dan apa yang dibicarakan. 

Alasan BBPT memilih MK sebagai tempat pertama penerapan e-Perisalah 

karena BPPT menilai MK merupakan lembaga negara yang membuat 

transkrip terbaik di Indonesia sampai saat ini.

Dengan menggunakan sistem e-Perisalah, penyusunan risalah sidang, 

rapat, diskusi, menjadi lebih efisien dari segi waktu dan sumber daya 

manusia. Di samping itu, memudahkan penyimpanan arsip berupa rekaman 

suara digital dan teks elektronik dalam database. Sistem pembuat risalah 

milik BPPT ini sudah digunakan dalam persidangan MK sejak 2 Agustus 

2010. 

Video Remote Controle Unit yang digunakan MK untuk Persidangan

HUMAS MK



116
Dokumen usulan Dan RoaD map RefoRmasi biRokRasi
mahkamah konstitusi Republik inDonesia 2012-2014

D. peNUtUp
Reformasi birokrasi sebagai sebuah tuntutan pembangunan termasuk di 

dalamnya masyarakat harus disikapi secara positif. Hal ini membutuhkan komitmen 

seluruh jajaran Mahkamah Konstitusi dan pemangku kepentingan (stakeholders) 

dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), 

yang muaranya akan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan pola pikir (mind set) , budaya kerja  (cultural set) dan sistem manajemen 

pemerintahan sebagai suatu sasaran reformasi birokrasi menggambarkan adanya 

persepsi bahwa penanganan aspek SDM aparatur dengan aspek sistem manajemen 

pemerintahan merupakan suatu yang harus ditata secara paralel atau bersamaan. 

Hal ini menjadi dikotomi siapa yang memegang andil terbesar dari kondisi birokrasi 

kita saat ini dapat dipinggirkan. Upaya yang telah dilakukan oleh Mahkamah 

Konstitusi hanyalah sebagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, semangat perubahan ini tidak boleh padam 

dan perlu dilakukan evaluasi secara berkala.



117
Dokumen usulan Dan RoaD map RefoRmasi biRokRasi

mahkamah konstitusi Republik inDonesia 2012-2014

lampIraN



118
Dokumen usulan Dan RoaD map RefoRmasi biRokRasi
mahkamah konstitusi Republik inDonesia 2012-2014

tabel 6

prOGram, KeGIataN refOrmasI bIrOKrasI DaN INDIKatOr KINerJa maHKamaH 

KONstItUsI repUblIK INDONesIa taHUN 2012 - 2014

NO prOGram DaN 
KeGIataN

INDIKatOr
KeteraNGaN

KelUaraN (OUtpUts) HasIl (OUtCOmes)

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pembentukan 
Tim Manajemen 
Perubahan 
Mahkamah 
Konstitusi

Terbentuknya Tim 
Manajemen Perubahan 
Mahkamah Konstitusi

Terbangunnya 
kesamaan persepsi, 
komitmen, konsistensi 
serta keterlibatan 
dalam pelaksanaan 
program dan kegiatan 
reformasi birokrasi 
pada seluruh tingkatan 
pegawai pada 
Mahkamah Konstitusi

Tim Sudah ada perlu 
dilakukan revisi

A.1.1 SK Sekjen tentang 
Tim Kerja RB Setjen 
& Kepaniteraan 
MKRI TA 2011

2. Penyusunan 
strategi manajemen 
perubahan dan 
strategi komunikasi 
Mahkamah 
Konstitusi

Tersedianya dokumen 
strategis manajemen 
perubahan dan strategi 
komunikasi Mahkamah 
Konstitusi

A.2.1

 

 

 

 

 

Renstra 2010 - 
2014

 

 

 

 

3. Sosialisasi dan 
Internalisasi 
manajemen 
Perubahan dalam 
rangka reformasi 
birokrasi

Terselenggaranya 
sosialisasi dan 
internalisasi manajemen 
perubahan dalam 
rangka reformasi 
birokrasi

B. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

Penataan berbagai 
peraturan perundang-
undangan yang 
dikeluarkan/diterbitkan 
oleh Mahkamah 
Konstitusi
 
 

Teridentifikasinya •	
peraturan 
perundang-undangan 
yang dikeluarkan/
diterbitkan oleh 
Mahkamah Konstitusi

Tercapainya peraturan 
perundang-undangan 
yang harmonis 
dan sinkron dan 
pelaksanaannya yang 
efektif dan efisien

Peraturan terkait sudah ada 
perlu diinventarisir

 
 

Tersedianya •	
peta peraturan 
perundang-
undangan yang tidak 
harmonis atau tidak 
sinkron di lingkungan 
Mahkamah Konstitusi

B.1 Kompilasi 
Peraturan 
Mahkamah 
Konstitusi

B.2 Pusat Informasi 
Hukum (PIH)

Terlaksananya •	
regulasi dan 
deregulasi peraturan 
perundang-undangan

B.3 Daftar Peraturan 
Sesjen MK Tahun 
2012
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NO prOGram DaN 
KeGIataN

INDIKatOr
KeteraNGaN

KelUaraN (OUtpUts) HasIl (OUtCOmes)

c. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

 

1. Restrukturisasi/
penataan tugas dan 
fungsi unit kerja 
pada Mahkamah 
Konstitusi

Tersedianya peta tugas 
dan fungsi unit kerja 
pada Mahkamah 
Konstitusi yang tepat 
fungsi dan tepat ukuran

Meningkatnya 
efektivitas dan 
efisiensi pelaksanaan 
tugas dan fungsi 
Mahkamah Konstitusi 
dan terhindarkannya 
duplikasi tugas 
dan fungsi yang 
dapat mendorong 
percepatan reformasi 
birokrasi

c.1.1 Perpres No. 
49 Tahun 
2012 tentang 
Kepaniteraan dan 
Setjen MK

 
 
 

 

c.1.2 Persesjen No. 
04 Tahun 2012 
tentang Organisasi 
dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan 
Setjen MK

 
c.1.3 Kompilasi 

dokumen 
reorganisasi MK

2.

 

 
 

Penguatan 
unit kerja yang 
menangani 
kepaniteraan, 
perencanaan, 
pengawasan 
organisasi, 
tatalaksana, 
keuangan, 
kepegawaian, 
pengelolaan 
aset, kearsipan, 
kerumahtanggaan, 
kehumasan, 
keprotokolan, 
penelitian, 
pengkajian, 
kepustakaan, 
pengelolaan 
teknologi informasi, 
dan pendidikan 

Terbentuknya  unit 
kerja yang menangani 
kepaniteraan, 
perencanaan, 
pengawasan organisasi, 
tatalaksana, keuangan, 
kepegawaian, 
pengelolaan 
aset, kearsipan, 
kerumahtanggaan, 
kehumasan, 
keprotokolan, 
penelitian, pengkajian, 
kepustakaan, 
pengelolaan teknologi 
informasi, dan 
pendidikan 

c.2.1 Keputusan 
Kepala ANRI No. 
OT.00/152.B/2008 
tentang Pemberian 
Penghargaan 
Bidang Kearsipan

 

c.2.2 Pedoman 
Pengelolaan Arsip 
MK

 
 

 c.2.3
 

Persesjen No. 
04 Tahun 2012 
tentang Organisasi 
dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan 
Setjen MK
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NO prOGram DaN 
KeGIataN

INDIKatOr
KeteraNGaN

KelUaraN (OUtpUts) HasIl (OUtCOmes)

D. PENATAAN TATALAKSANA

 

1. Penyusunan 
Prosedur 
Operasional 
Standar (POS) 
penyelenggaraan 
tugas dan fungsi

Tersedianya dokumen 
POS penyelenggaraan 
tugas dan fungsi yang 
disahkan

Terselenggaranya 
transparansi, 
akuntabilitas dan 
standarisasi proses 
penyelenggaraan 
pemerintah

D.1.1 Kompilasi POS di 
lingkungan Setjen 
dan Kepaniteraan 
MK

  

D.1.2 ND No. 
96/2100/12/2012 
tentang 
Penyelesaian POS

  

D.1.3 Rekap 
Penyempurnaan 
POS

 
 

 

   D.1.4 Laporan 
Pelaksanaan 
BIMTEK 
Penyusunan POS 
Berbasis IKU

2. Pembangunan atau 
pengembangan 
e-government

Tersedianya 
e-government pada 
unit kerja di Mahkamah 
Konstitusi  

D.2.1 Kompilasi 
Sistem Informasi 
Manajemen 
berbasis IT

E. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

 

1. Penataan sistem 
rekrutmen pegawai

Terbangunnya sistem 
rekrutmen yang 
terbuka, transparan, 
akuntabel dan berbasis 
kompetensi

Diperolehnya para 
pegawai baru maupun 
yang sedang berkarir 
yang memiliki tingkat 
kompetensi yang 
dipersyaratkan oleh 
jabatan

E.1.1 Kompilasi 
dokumen 
rekrutmen pegawai

 

   

2. Analisis Jabatan Tersedianya uraian 
jabatan

Meningkatnya 
pemahaman dan 
penerapan atas 
uraian jabatan yang 
mengandung tugas, 
tanggung jawab dan 
hasil kerja yang harus 
diemban pegawai 
dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsinya

E.2.1 Dokumen Analisis 
Jabatan dan IKU 
di lingkungan 
Kepaniteraan dan 
Setjen MK

 
 

3. Evaluasi Jabatan Tersedianya peringkat 
jabatan

E.3.1 Dokumen Evaluasi 
Jabatan dan 
Peringkat Jabatan 
di lingkungan 
Kepaniteraan dan 
Setjen MK
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NO prOGram DaN 
KeGIataN

INDIKatOr
KeteraNGaN

KelUaraN (OUtpUts) HasIl (OUtCOmes)

4. Penyusunan standar 
kompetensi jabatan

Tersedianya dokumen 
standar kompetensi 
jabatan

Terwujudnya profil 
kompetensi untuk 
masing-masing jabatan 
dalam organisasi dan 
tersedianya informasi 
secara komprehensif 
dan akurat profil 
kompetensi individu

E.4.1 Dokumen 
Pemetaan 
Kompetensi 
Pemangku Jabatan 
di lingkungan 
Kepaniteraan dan 
Setjen MK

 
 
 
 
 
 

 

 E.4.2 Dokumen Sistem 
Manajemen Kinerja 
di lingkungan 
Kepaniteraan dan 
Setjen MK

    E.4.3 Dokumen Pola 
Karir Pemangku 
Jabatan di 
lingkungan 
Kepaniteraan dan 
Setjen MK

5. Assesment individu 
berdasarkan 
kompetensi

Tersedianya peta profil 
kompetensi individu

E.5.1 Kompilasi 
dokumen 
assesment test dan 
ujian kompetensi 
pegawai MK

6. Penerapan sistem 
penilaian kinerja 
individu

Tersedianya indikator 
kinerja individu yang 
terukur

Terwujudnya sistem 
pengukuran kinerja 
individu yang obyektif, 
transparan dan 
akuntabel

E.6.1 Dokumen 
Manajemen 
Penilaian Kinerja 
dan Manajemen 
Remunerasi 
di lingkungan 
Kepaniteraan dan 
Setjen MK

7.

 

Pembangunan/
Pengembangan 
database pegawai

Tersedianya data 
pegawai yang mutakhir 
dan akurat

Berjalannya sistem 
informasi pegawai 
yang akurat, 
transparan dan 
akuntabel

SAPK dan Simpeg

 

8. Pengembangan 
pendidikan 
dan pelatihan 
pegawai berbasis 
kompetensi

Terbangunnya sistem 
dan proses pendidikan 
dan pelatihan 
pegawai yang berbasis 
kompetensi dalam 
pengelolaan kebijakan 
dan pelayanan publik

Berjalannya sistem 
pendidikan dan 
pelatihan pegawai 
yang mengurangi 
kesenjangan antara 
kompetensi yang 
dimiliki oleh seorang 
pegawai dan 
kompetensi yang yang 
dipersyaratkan oleh 
jabatan

E.8.1 Kompilasi 
dokumen Tugas 
Belajar dan Izin 
Belajar pegawai 
MK
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NO prOGram DaN 
KeGIataN

INDIKatOr
KeteraNGaN

KelUaraN (OUtpUts) HasIl (OUtCOmes)

 
9. Pelaksanaan Sistem 

Aplikasi Pelayanan 
Kepegawaian 
(SAPK)

Pelaksanaan kenaikan 
pangkat, data pegawai, 
pengadaan PNS, 
Statistik pegawai, 
Editing Unit Organisasi 
secara On Line

Penyusunan •	
pedoman 
pelaksanaan SAPK 
di lingkungan 
Mahkamah 
Konstitusi

E.9.1 Sistem Informasi 
Pegawai

  

E.9.2 Sistem Aplikasi 
Pelayanan 
Kepegawaian

     
Penyiapan SDM •	
pelaksanaan SAPK   

     
Penyiapan •	
infrastruktur   

F. PENGUATAN PENGAWASAN

 

 

 
 
 

 

 
 

1.

 

 

Penerapan Sistem 
Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) 
di Mahkamah 
Konstitusi

 

Terjadinya peningkatan, 
efisiensi dan efektivitas 
pelaksanaan tugas dan 
fungsi

Tercapainya tujuan •	
organisasi secara 
efisien dan efektif 
serta taat pada 
peraturan

F.1.1 Kompilasi 
dokumen 
penerapan SPIP 
di lingkungan 
Kepaniteraan dan 
Setjen MK

F.1.2 Pedoman Audit 
Komprehensif 
MKRI

F.1.3 PP No. 53 Tahun 
2010 tentang 
Disiplin PNS

2.

 

 

 

Peningkatan Peran 
Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah 
(APIP) sebagai 
quality Assurance 
dan Consulting

APIP yang lebih 
berperan dalam 
melakukan penguatan 
sistem pengendalian 
intern, quality assurance 
dan konsultasi 
atas pelayanan 
kepemerintahan

Berjalannya •	
pengelolaan 
keuangan negara 
yang andal dan 
terpercaya

F.2.1 Kompilasi 
dokumen 
peningkatan peran 
APIP di lingkungan 
Kepaniteraan dan 
Setjen MK

F.2.2 Ikhtisar Laporan 
Hasil Pengawasan 
APIP Semester I 
Thn 2012

F.2.3 Laporan Hasil 
Reviu Atas Laporan 
Keuangan MKRI

F.2.4 Pedoman AKIP 
Setjen MK Thn 
2010

3. Penguatan 
Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) 
Mahkamah 
Konstitusi

Terjadinya peningkatan 
kualitas laporan 
keuangan Mahkamah 
Konstitusi

 

F.3.1 Penghargaan dr 
Menteri Keuangan
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NO prOGram DaN 
KeGIataN

INDIKatOr
KeteraNGaN

KelUaraN (OUtpUts) HasIl (OUtCOmes)

G. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

 

1. Penguatan 
akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah

Terjadinya peningkatan 
kualitas laporan 
akuntabilitas kinerja

Berjalannya sistem 
akuntabilitas kinerja 
organisasi yang efektif

G.1.1 LAKIP MK Tahun 
2009 s.d 2012

G.1.2 Kumpulan Piagam 
penghargaan 
dr Menpan dan 
Menteri Keuangan

G.1.3 Rencana Aksi TA 
2013

G.1.4 RKT Tahun 2013
G.1.5 RKT Tahun 2014

G.1.6 Rencana Kerja 
Tahun 2014

G.1.7 Laporan Evaluasi 
Pelaksanaan 
Rencana Kerja 
Triwulan

G.1.8 Laporan Tahunan 
2006, 2008, 2010 
& 2011, 2012

G.1.9 catatan Perjalanan 
Tiga Tahun MK

G.1.10 catatan Perjalanan 
Empat Tahun MK

G.1.11 Lima Tahun 
Menegakkan 
Konstitusi

G.1.12 Enam Tahun 
Mengawal 
Konstitusi dan 
Demokrasi

G.1.13 Dinamika 
penegakan hak 
konstitusional 
warga negara

2.

 

 

Pengembangan 
sistem manajemen 
kinerja organisasi

Terbangunnya 
sistem yang mampu 
mendorong tercapainya 
kinerja organisasi yang 
terukur

 
G.2.1 Penetapan Kinerja 

Tahun 2009, 2010, 
2012 & 2013

 
G.2.2 Rencana Kinerja 

Tahunan Tahun 
2012

 

 

G.2.3 Pakta Integritas 
Pegawai 
Mahkamah 
Konstitusi RI

3.

 

Penyusunan 
Indikator Kinerja 
Utama (IKU) 
pada Mahkamah 
Konstitusi

Tersusunnya IKU 
Mahkamah Konstitusi  

G.3.1 Revisi Renstra 2010 
- 2014
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NO prOGram DaN 
KeGIataN

INDIKatOr
KeteraNGaN

KelUaraN (OUtpUts) HasIl (OUtCOmes)

H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

 

 

1.

 

Penerapan 
standar pelayanan 
pada unit kerja 
Mahkamah 
Konstitusi

Terimplementasikannya 
penggunaan standar 
pelayanan dalam 
pelayanan publik

Terselenggarakannya •	
pelayanan publik 
yang lebih cepat, 
lebih aman, lebih 
baik dan lebih 
terjangkau

H.1.1 PMK No. 06/
PMK/2005 tentang 
Pedoman Beracara 
dalam Perkara PUU

H.1.2 Risalah Sidang MK 
PUU No. 39/2004

2. Partisipasi 
masyarakat dalam 
pelayanan publik

Terjadinya peningkatan 
partisipasi masyarakat 
dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik

Terselenggarakannya •	
transparansi 
informasi publik 
Mahkamah 
Konstitusi

H.2.1 Forum Tanya 
Jawab MK di 
Website

 

 H.2.2 Persesjen No. 006/
PER/SET.MK/2011 
tentang Pelayanan 
Informasi Publik 
di MK

 

 H.2.3 Kumpulan MOU 
Penyebarluasan 
Informasi

 

 H.2.4 Dokumen 
Penyelenggaraan 
Vicon

 

  H.2.5 Dokumen 
Pengelolaan 
Jurnal Konstitusi 
kerjasama dengan 
PKK beserta Produk 
Jurnalnya

 
3. Pengelolaan 

Informasi Publik
Terselenggaranya 
pengelolaan informasi 
publik

H.3.1 Pemuatan Putusan 
di media cetak 

 

 

  

H.3.2 Persesjen No. 006/
PER/SET.MK/2011 
tentang Pelayanan 
Informasi Publik 
di MK
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NO prOGram DaN 
KeGIataN

INDIKatOr
KeteraNGaN

KelUaraN (OUtpUts) HasIl (OUtCOmes)

I. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

 

1. Monitoring Tersedianya laporan 
monitoring

Proses reformasi 
birokrasi Mahkamah 
Konstitusi dapat 
berjalan sesuai dengan 
Road Map 2012-2014

 

2. Evaluasi (dilakukan 
setiap setahun 
sekali)

Tersedianya laporan 
evaluasi tahunan

 
3. Evaluasi 

menyeluruh 
(dilakukan pada 
semester kedua 
2014)

Tersedianya laporan 
evaluasi lima tahunan
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No. prOGram DaN 
KeGIataN OUtpUt taHapaN KerJa

2012
KrIterIa 

KeberHasIlaN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a. maNaJemeN perUbaHaN

1. Pembentukkan 
tim manajemen 
perubahan 
Kementerian/
Lembaga

Terbentuknya 
tim manajemen 
perubahan K/L

Penyusunan Tim 
Manajemen Perubahan

            Terbentuknya Tim 
yang menangani 
Manajemen 
Perubahan yang 
sudah sesuai 
dengan petunjuk 
pelaksanaan 
program 
manajemen 
perubahan

Penyusunan tugas-
tugas Tim Manajemen 
Perubahan

            

Pembentukan Tim 
Manajemen Perubahan

            

Tim Manajemen 
Perubahan melaksanakan 
tugas

            

2. Penyusunan 
strategi 
manajemen 
perubahan 
dan strategi 
komunikasi K/L 
dan Pemda

Tersedianya 
dokumen strategi 
manajemen 
perubahan dan 
strategi komunikasi 
K/L

Pemetaan (mapping) 
terhadap para pemangku 
kepentingan dan 
melakukan asesmen 
terhadap pengaruh 
perubahan terhadap 
masing-masing pemangku 
kepentingan

            Tersedianya 
dokumen strategi 
manajemen 
perubahan dan 
strategi komunikasi 
yang sudah 
ditetapkan dan 
didokumentasikan

Asesmen kesiapan 
perubahan, termasuk 
didalamnya identifikasi 
penolakan terhadap 
perubahan

            

Asesmen terhadap tingkat 
partisipasi/dukungan para 
pemangku kepentingan 
dan kebutuhan 
akan komunikasi 
untuk manajemen 
perubahan, termasuk 
mengidentifikasikan 
penolakan terhadap 
perubahan.

            

Asesmen terhadap 
organisasi, termasuk 
struktur, peran (roles) 
dan tanggung jawabnya 
(responsibilities)

            

Asesmen terhadap 
kemampuan/kapabilitas 
dan skills organisasi untuk 
melaksanakan perubahan

            

Penyusunan strategi 
manajemen perubahan, 
rencana dan aktivitas 
manajeman perubahan

            

Penyusunan strategi dan 
rencana komunikasi

            

tabel 7

KONsOlIDasI reNCaNa aKsI prOGram

maHKamaH KONstItUsI repUblIK INDONesIa taHUN 2012
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3. Sosialisasi dan 
Internalisasi 
manajemen 
perubahan 
dalam rangka 
reformasi 
birokrasi

Terselenggaranya 
sosialisasi dan 
internalisasi 
manajemen 
perubahan dalam 
rangka RB

Melakukan sosialisasi 
manajemen perubahan

            Terselenggaranya 
sosialisasi dan 
internalisasi 
manajemen 
perubahan dan 
strategi komunikasi 
dalam rangka 
reformasi birokrasi 

Mengimplementasikan 
strategi, rencana dan 
aktivitas manajemen 
perubahan, termasuk 
tetap melakukan asesmen 
secara berkelanjutan 
terhadap pengaruh 
perubahan pada masing-
masing kelompok 
pemangku kepentingan

            

Mengimplementasikan 
strategi, rencana dan 
aktivitas komunikasi 
agar para pemangku 
kepentingan secara 
aktif terlibat (engaged), 
merasa memiliki 
proses perubahan dan 
mendorong perilaku 
dan pola pikir baru 
yang diharapkan dari 
proses perubahan serta 
mengurangi penolakan 
terhadap perubahan

            

Mengimplementasikan 
struktur organisasi yang 
baru, termasuk peran dan 
tanggung jawabnya yang 
baru untuk mendukung 
perubahan

            

Mengimplementasikan 
strategi, rencana dan 
aktivitas pelatihan 
untuk membekali para 
staf menjalani periode 
transisi dengan baik dan 
mengurangi penolakan

            

Mengintegrasikan strategi 
manajemen perubahan 
dan strategi komunikasi 
dengan program dan 
kegiatan reformasi 
birokrasi sesuai roadmap 
reformasi birokrasi

            

Memberikan pengetahuan 
dan ketrampilan melalui 
asistensi dan fasilitas 
yang diperlukan untuk 
membentuk ketrampilan, 
nilai-nilai, perilaku dan 
pola pikir baru (termasuk 
budaya kerja atau budaya 
organisasi yang baru) 
yang diharapkan

            

Mengimplementasikan 
manfaat yang telah 
dirumuskan agar 
perubahan dapat 
dirasakan secara 
positif oleh pemangku 
kepentingan
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b. peNataaN peratUraN perUNDaNG-UNDaNGaN

1 Penataan 
berbagai 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
dikeluarkan/
diterbitkan oleh 
K/L dan Pemda

Teridentifikasinya 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
dikeluarkan/
diterbitkan oleh K/L

Mengidentifikasi semua 
peraturan perundang-
undangan yang 
diterbitkan oleh MK

            Tersedianya/
tersusunnya 
pemetaan 
berbagai peraturan 
perundang-
undangan di 
bidang pengadaan 
barang/jasa 
pemerintah dan 
peraturan lain 
yang terkait.

Tersedianya 
peta peraturan 
perundang-
undangan yang 
tidak harmonis 
atau tidak sinkron 
di lingkungan K/L 
masing-masing serta 
lainnya

Menyusun peta peraturan 
perundang-undangan 
yang ada di MK dalam 
rangka harmonisasi 
dengan peraturan 
perundang-undangan 
lain yang dikeluarkan oleh 
Kementerian/Lembaga 
dan regulasi internasional

            

Terlaksananya 
regulasi dan 
deregulasi peraturan 
perundang-
undangan 

Melakukan regulasi dan 
deregulasi baik bersifat 
internal maupun internal

            

c. peNataaN DaN peNGUataN OrGaNIsasI

1. Restrukturisasi/
penataan tugas 
dan fungsi unit 
kerja pada K/L 
dan Pemda

Tesedianya peta 
tugas dan fungsi 
unit kerja pada K/L 
yang tepat fungsi 
dan tepat ukuran 
(right sizing)

Menyusun tugas dan 
fungsi unit kerja sesuai 
dengan kebutuhan

            Tersedianya peta 
tugas dan fungsi 
unit kerja di MK 
yang tepat fungsi 
dan tepat ukuran 
yang dituangkan 
di dalam dokumen 
struktur Organisasi 
dan Tata Kerja MK

2. Penguatan 
unit kerja yang 
menangani 
organisasi, 
tatalaksana, 
pelayanan 
publik, 
kepegawaian 
dan Diklat

Terbentuknya 
unit kerja yang 
menangani 
fungsi organisasi, 
tata laksana, 
kepegawaian 
dan diklat yang 
mampu mendukung 
tercapainya tujuan 
dan sasaran RB

Mengusulkan struktur 
organisasi baru kepada 
Kemenpan dan RB

            Tersedianya 
rencana penguatan 
(dokumen 
organisasi dan tata 
kerja, uraian tugas 
dan fungsi) unit 
organisasi yang 
secara fungsional 
melaksanakan 
fungsi organisasi, 
tata laksana, 
pelayanan publik, 
kepegawaian dan 
diklat

Menetapkan Struktur 
Organisasi yang baru
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D. peNataaaN tatalaKsaNa 

1. Penyusunan SOP 
penyelengaraan 
tugas dan fungsi

Tersedianya 
dokumen SOP 
penyelenggaran 
tugas dan fungsi 
yang disahkan

Melakukan berbagai 
proses penyelenggaraan 
Pemerintahan

            Seluruh dokumen 
SOP yang 
diterbitkan 
oleh MK sudah 
disahkan

Menyusun peta proses 
penyelenggaraan 
pemerintahan

            

Melakukan analisis 
business process

            

Melakukan identifikasi 
berbagai proses 
penyelenggaraan 
pemerintah yang akan 
dilakukan dalam business 
process dan Standard 
Operating Procedure yang 
telah ada

            

Menyusun Business 
process dan Standar 
Operating Procedure

            

Sosialisasi SOP base on 
struktur organisasi yang 
lama

            

Melaksanakan Business 
Process dan Standard 
Operating Procedure

            

Monitoring dan Evaluasi 
Pelaksanaan SOP

            

2. Pembangunan 
atau 
pengembangan 
E-Government

Tersedianya 
e-government pada 
masing-masing K/L

Menyusun rencana 
pembangunan dan 
pengembangan 
e-government

            Tersedianya 
Blue Print 
pengembangan 
E-government (IT 
Plan) MKElektronisasi 

berbagai dokumen 
penyelenggaraan 
pemerintah

            

Menggunakan intranet 
untuk distribusi dokumen 
elektronik , korespondensi 
internal antar unit 
kerja (jabatan), file 
management, database 
pegawai, manajemen 
kinerja email, dll)

            

Mengembangkan portal 
yang mampu memberikan 
berbagai informasi kepada 
pengguna; melaksanakan 
e-procurement; 
memberikan links kepada 
portal lain; pencarian 
informais; helpdesk, dll
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e. peNataaN sIstem maNaJemeN sDm aparatUr

1. Penataan sistem 
rekrutmen 
pegawai

Terbangunnya 
sistem rekrutmen 
yang terbuka, 
transparan dan 
berbasis kompetensi

Melakukan identifikasi 
berbagai permasalahan 
dalam pelaksanaan 
rekruitmen pegawai

            Tersedianya  dan 
diterapkannya 
sistem rekruitmen 
pegawai 
MK berbasis 
kompetensi yang 
transparan dan 
akuntabel

Melakukan need 
assessment sesuai dengan 
kebutuhan kompetensi

            

Menyusun rencana 
perubahan sistem 
rekrutment yang terbuka, 
transparan, akuntabel 
dan berbasis kompetensi 
untuk menjaring calon-
calon pegawai yang 
berkualitas

            

Menerapkan sistem 
rekrutment yang sistem 
rekrutmentnya terbuka, 
transparan, akuntable 
dan berbasis kompetensi 
untuk menjaring calon-
calon pegawai yang 
berkualitas

            

2. Analisis Jabatan Tersedianya uraian 
jabatan

Menyusun rencana 
penyempurnaan 
pelaksanaan analisis 
jabatan

            Tersedianya 
dokumen uraian 
jabatan untuk 
seluruh jabatan 
struktural dan non 
struktural yang 
ada dalam struktur 
organisasi MK

Melaksanakan 
penyempurnaan analisis 
jabatan

            

Menetapkan hasil analisis 
jabatan

            

Menerapkan hasil analisis 
jabatan

            

3. Evaluasi Jabatan Tersedianya 
peringkat jabatan

Menyusun rencana 
pelaksanaan 
penyempurnaan evaluasi 
jabatan di lingkungan 
kementerian/lembaga

            Tersedianya Job 
Grading  MK yang 
sudah divalidasi 
oleh Kementerian 
PAN dan RB dan 
BKN untuk semua 
jabatan yang ada 
dalam organisasi

Melaksanan evaluasi 
jabatan

            

Merumuskan Job Grading             

Memvalidasi hasil 
job grading dengan 
Kementerian PAN dan RB 
dan BKN

            

Menetapkan hasil evaluasi 
jabatan

            

Menerapkan hasil evaluasi 
jabatan

            

4. Penyusunan 
standar 
kompetensi 
jabatan

Tersedianya 
dokumen standar 
kompetensi jabatan

Membuat rencana 
penyusunan 
penyempurnaan standar 
kompetensi jabatan di 
lingkungan Kementerian/
Lembaga

            Tersedianya 
dokumen standar 
kompetensi 
jabatan MK yang 
lengkap

Melaksanakan 
penyusunan standar 
kompetensi jabatan

            

Menetapkan standar 
kompetensi jabatan

            

Menerapkan standar 
kompetensi Jabatan
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5. Asesmen 
individu 
berdasarkan 
kompetensi

Tersedianya peta 
profil kompetensi 
individu

Membuat rencana 
untuk melakukan 
penyempurnaan peta 
profil kompetensi individu 

            Tersedianya peta 
profil kompetensi 
individu MK yang 
lengkap

Melaksanakan 
penyempurnaan peta 
profil individu

            

6. Penerapan 
sistem penilaian 
kinerja individu

Tersedianya indikator 
kinerja individu yang 
terukur

Membuat rencana untuk 
menerapkan sistem 
penilaian kinerja individu

            Tersedianya sistem 
penilaian kinerja 
individu MK

Menyusun instrumen 
penilaian kinerja 
invidu yang terukur 
dan mencerminkan 
pencapaian kinerja

            

Menerapkan instrumen 
penilaian kinerja 
individu yang terukur 
dan mencerminkan 
pencapaian kinerja 
dalam melaksanakan 
penyelenggaraan tugas 
pokok dan fungsi.

            

7. Pembangunan /
pengembangan 
database 
pegawai

Tersedianya data 
pegawai yang 
mutakhir dan akurat

Membuat rencana 
untuk membangun/
mengembangkan 
database pegawai

             Tersedianya 
database pegawai 
MK yang akurat 

Melaksanakan 
pembangunan/
pengembangan database 
pegawai

            

8. Pengembangan 
pendidikan 
dan pelatihan 
pegawai berbasis 
kompetensi

Terbangunnya 
sistem dan proses 
pendidikan dan 
pelatihan pegawai 
berbasis kompetensi 
dalam pengelolaan 
kebijakan dan 
pelayanan publik

Membuat rencana 
pengembangan sistem 
pendidikan dan pelatihan 
berbasis kompetensi 
untuk pegawai terutama 
dalam pengelolaan 
kebijakan dan pelayanan 
publik

            Tersedianya 
sistem dan proses 
pendidikan 
dan pelatihan 
pegawai di MK 
yang berbasis 
kompetensi

Melaksanakan 
pengembangan sistem 
pendidikan dan pelatihan 
berbasis kompetensi 
untuk pegawai terutama 
dalam pengelolaan 
kebijakan dan pelayanan 
publik

            

Menerapkan sistem  
pendidikan dan pelatihan 
berbasis kompetensi 
untuk pegawai di 
lingkungan K/L terutama 
dalam pengelolaan 
kebijakan dan pelayanan 
publik
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f. peNGUataN peNGaWasaN

1 Penerapan 
sistem 
Pengendalian 
Intern 
Pemerintah 
(SPIP) pada 
masing-masing 
K/L dan Pemda

Terjadinya 
peningkatan 
ketaatan, efesiensi 
dan efektivitas 
pelaksanaan tugas 
dan fungsi

Membuat rencana 
penerapan SPIP 
(Penelitian, kajian, 
benchmarking, sosialisasi, 
diklat, diagnostic 
asessment)

            Pada penerapan 
Sistem 
Pengendalian 
Intern Pemerintah 
(SPIP) di MK adalah 
jumlah dan jenis 
temuan berkurang; 
dan temuan 
yang ada dapat 
ditindaklanjuti

Membangun SPIP 
(Pedoman Umum, 
Pedoman Teknis, Tim 
Satgas, Perka)

            

Menerapkan SPIP             

2 Peningkatan 
Peran Aparat 
Pengawasan 
Intern 
Pemerintah 
(APIP) sebagai 
Quality 
Assurance dan 
consulting

APIP yang lebih 
berperan dalam 
melakukan 
penguatan sistem 
pengendalian intern, 
quality assurance 
dan konsultasi 
atas pelayanan 
kepemerintahan.

Membuat rencana 
peningkatan peran APIP 
sebagai quality assurance 
dan consulting

            Pada Peningkatan 
Peran Aparat 
Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) 
sebagai Quality 
Assurance dan 
consulting adalah 
Laporan keuangan 
mendapatkan opini 
WTP (Wajar Tanpa 
Pengecualian) dari 
BPK di tahun yang 
akan datang 

Membangun peningkatan 
peran APIP sebagai 
Quality Assurance dan 
consulting

            

Menerapkan peran APIP 
sebagai Quality Assurance 
dan consulting

            

G. peNGUataN aKUNtabIlItas KINerJa

1. Penguatan 
akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintah

Terjadinya 
peningkatan kualitas 
laporan akuntabilitas 
kinerja

Membuat rencana 
penguatan sistem 
akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah

            Dokumen 
penetapan kinerja, 
LAKIP dan IKU 
MK disusun 
tepat waktu dan 
ditetapkan

Membangun penguatan 
sistem akuntabillitas 
kinerja instansi 
pemerintah

            Nilai akuntabilitas 
kinerja MK 

Menerapkan penguatan 
sistem akuntabillitas 
kinerja instansi 
pemerintah

            

2. Pengembangan 
sistem 
manajemen 
kinerja organisasi

Terbangunnnya 
sistem yang mampu 
mendorong 
tercapainya kinerja 
organisasi yang 
terukur

Membuat rencana 
pengembangan sistem 
manajemen kinerja 
organisasi

            Sistem manajemen 
kinerja organisasi 
MK dan individu di 
MK sudah ada

Mengembangkan sistem 
manajemen kinerja 
organisasi

            

Menerapkan sistem 
manajemen kinerja 
organisasi

            

3. Penyusunan 
Indikator Kinerja 
Utama (IKU) 
pada K/L dan 
Pemda

Tersusunnya 
Indikator Kinerja 
Utama (IKU) pada 
Kementerian/
Lembaga

Mengidentifikasi 
indikator-indikator kunci 
keberhasilan

            Dokumen IKU 
(Indikator Kinerja 
Utama) MK sudah 
ditetapkanMenyusun indikator-

indikator kinerja utama
            

Menerapkan IKU             
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H. peNINGKataN KUalItas pelaYaNaN pUblIK 

1. Penerapan 
standar 
pelayanan 
pada unit kerja 
masing-masing 
K/L dan Pemda

Terimplementasinya 
penggunaan standar 
pelayanan dalam 
pelayanan publik.

Membuat rencana 
penyusunan standar 
pelayanan pada unit kerja

            Standar pelayanan 
MK sudah 
disahkan

Menyusun standar 
pelayanan unit 
kerja dalam rangka 
menghadapi PHPU 2014

            

Menetapkan standar 
pelayanan unit 
kerja dalam rangka 
menghadapi PHPU 2014

            

Menerapkan standar 
pelayanan unit 
kerja dalam rangka 
menghadapi PHPU 2014

            

2. Partisipasi 
masyarakat 
dalam 
penyelenggaran 
pelayanan publik

Terjadinya 
peningkatan 
partisipasi 
masyarakat dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan publik

Membuat rencana 
kerjasama pemerintah 
dan masyarakat dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan publik

            Sudah ada 
kerjasama 
pemerintah dan 
masyarakat dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan publikMenerapkan kerjasama 

pemerintah dan 
masyarakat dalam 
penyelenggaraan publik

            

I mONItOrING DaN eValUasI 

1. Monitoring Tersedianya laporan 
monitoring

Membuat rencana 
monitoring pelaksanaan 
reformasi birokrasi 
internal

            Desain laporan 
monitoring sudah 
disiapkan

Membuat rancangan 
desain monitoring 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi internal

            

Menerapakan rancangan  
desain monitoring 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi internal

            

Menyusun laporan 
monitoring

            

Melakukan upaya 
perbaikan berkelanjutan
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2. Evaluasi 
(dilakukan setiap 
tahun sekali)

Tersedianya laporan 
evaluasi tahunan

Membuat rencana 
evaluasi pelaksanaan 
reformasi birokrasi 
internal

            Desain laporan 
evaluasi tahunan 
sudah disiapkan

Membuat rancangan 
desain evaluasi 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi internal

            

Menerapkan rancangan  
desain evaluasi 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi internal

            

Menyusun laporan 
evaluasi

            

Melakukan upaya 
perbaikan berkelanjutan

            Desain laporan 
evaluasi lima 
tahunan sudah 
disiapkan

3. Evaluasi 
menyeluruh 

Tersedianya laporan 
evaluasi lima 
tahunan

Membuat rencana 
evaluasi menyeluruh 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi internal

            

Membuat rancangan 
desain evaluasi 
menyeluruh pelaksanaan 
reformasi birokrasi 
internal

            

Menerapakan rancangan  
desain evaluasi 
menyeluruh pelaksanaan 
reformasi birokrasi 
internal

            

Menyusun laporan 
evaluasi menyeluruh 

            

Melakukan upaya 
perbaikan berkelanjutan

             

J QUICK WINs 

1 Persidangan 
Jarak Jauh 
dengan Video 
conference 
(Vicon)

               

2 Sistem Rekam 
Pengadilan 
(court Recording 
System)

             

Catatan:
 Sudah 

dilaksanakan
 Sedang 

dilaksanakan
 Akan 

dilaksanakan
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tabel 8

KONsOlIDasI reNCaNa aKsI prOGram

maHKamaH KONstItUsI repUblIK INDONesIa taHUN 2013

No. prOGram DaN 
KeGIataN OUtpUt taHapaN KerJa

2013
KrIterIa 

KeberHasIlaN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a. maNaJemeN perUbaHaN

1. Pembentukkan 
tim manajemen 
perubahan 
Kementerian/
Lembaga

Terbentuknya 
tim manajemen 
perubahan K/L

Penyusunan Tim 
Manajemen Perubahan

            Terbentuknya Tim 
yang menangani 
Manajemen 
Perubahan yang 
sudah sesuai 
dengan petunjuk 
pelaksanaan 
program 
manajemen 
perubahan

Penyusunan tugas-
tugas Tim Manajemen 
Perubahan

            

Pembentukan Tim 
Manajemen Perubahan

            

Tim Manajemen 
Perubahan melaksanakan 
tugas

            

2. Penyusunan 
strategi 
manajemen 
perubahan 
dan strategi 
komunikasi K/L 
dan Pemda

Tersedianya 
dokumen strategi 
manajemen 
perubahan dan 
strategi komunikasi 
K/L

Pemetaan (mapping) 
terhadap para pemangku 
kepentingan dan 
melakukan asesmen 
terhadap pengaruh 
perubahan terhadap 
masing-masing pemangku 
kepentingan

            Tersedianya 
dokumen strategi 
manajemen 
perubahan dan 
strategi komunikasi 
yang sudah 
ditetapkan dan 
didokumentasikan

Asesmen kesiapan 
perubahan, termasuk 
didalamnya identifikasi 
penolakan terhadap 
perubahan

            

Asesmen terhadap tingkat 
partisipasi/dukungan para 
pemangku kepentingan 
dan kebutuhan 
akan komunikasi 
untuk manajemen 
perubahan, termasuk 
mengidentifikasikan 
penolakan terhadap 
perubahan.

            

Asesmen terhadap 
organisasi, termasuk 
struktur, peran (roles) 
dan tanggung jawabnya 
(responsibilities)

            

Asesmen terhadap 
kemampuan/kapabilitas 
dan skills organisasi untuk 
melaksanakan perubahan

            

Penyusunan strategi 
manajemen perubahan, 
rencana dan aktivitas 
manajeman perubahan

            

Penyusunan strategi dan 
rencana komunikasi
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KrIterIa 

KeberHasIlaN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. Sosialisasi dan 
Internalisasi 
manajemen 
perubahan 
dalam rangka 
reformasi 
birokrasi

Terselenggaranya 
sosialisasi dan 
internalisasi 
manajemen 
perubahan dalam 
rangka RB

Melakukan sosialisasi 
manajemen perubahan

            Terselenggaranya 
sosialisasi dan 
internalisasi 
manajemen 
perubahan dan 
strategi komunikasi 
dalam rangka 
reformasi birokrasi 

Mengimplementasikan 
strategi, rencana dan 
aktivitas manajemen 
perubahan, termasuk 
tetap melakukan asesmen 
secara berkelanjutan 
terhadap pengaruh 
perubahan pada masing-
masing kelompok 
pemangku kepentingan

            

Mengimplementasikan 
strategi, rencana dan 
aktivitas komunikasi 
agar para pemangku 
kepentingan secara 
aktif terlibat (engaged), 
merasa memiliki 
proses perubahan dan 
mendorong perilaku 
dan pola pikir baru 
yang diharapkan dari 
proses perubahan serta 
mengurangi penolakan 
terhadap perubahan

            

Mengimplementasikan 
struktur organisasi yang 
baru, termasuk peran dan 
tanggung jawabnya yang 
baru untuk mendukung 
perubahan

            

Mengimplementasikan 
strategi, rencana dan 
aktivitas pelatihan 
untuk membekali para 
staf menjalani periode 
transisi dengan baik dan 
mengurangi penolakan

            

Mengintegrasikan strategi 
manajemen perubahan 
dan strategi komunikasi 
dengan program dan 
kegiatan reformasi 
birokrasi sesuai roadmap 
reformasi birokrasi

            

Memberikan pengetahuan 
dan ketrampilan melalui 
asistensi dan fasilitas 
yang diperlukan untuk 
membentuk ketrampilan, 
nilai-nilai, perilaku dan 
pola pikir baru (termasuk 
budaya kerja atau budaya 
organisasi yang baru) 
yang diharapkan

            

Mengimplementasikan 
manfaat yang telah 
dirumuskan agar 
perubahan dapat 
dirasakan secara 
positif oleh pemangku 
kepentingan
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KeGIataN OUtpUt taHapaN KerJa

2013
KrIterIa 

KeberHasIlaN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

b. peNataaN peratUraN perUNDaNG-UNDaNGaN

1 Penataan 
berbagai 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
dikeluarkan/
diterbitkan oleh 
K/L dan Pemda

Teridentifikasinya 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
dikeluarkan/
diterbitkan oleh K/L

Mengidentifikasi semua 
peraturan perundang-
undangan yang 
diterbitkan oleh MK

            Tersedianya/
tersusunnya 
pemetaan 
berbagai peraturan 
perundang-
undangan di 
bidang pengadaan 
barang/jasa 
pemerintah dan 
peraturan lain 
yang terkait.

Tersedianya 
peta peraturan 
perundang-
undangan yang 
tidak harmonis 
atau tidak sinkron 
di lingkungan K/L 
masing-masing serta 
lainnya

Menyusun peta peraturan 
perundang-undangan 
yang ada di MK dalam 
rangka harmonisasi 
dengan peraturan 
perundang-undangan 
lain yang dikeluarkan oleh 
Kementerian/Lembaga 
dan regulasi internasional

            

Terlaksananya 
regulasi dan 
deregulasi peraturan 
perundang-
undangan 

Melakukan regulasi dan 
deregulasi baik bersifat 
internal maupun internal

            

c. peNataaN DaN peNGUataN OrGaNIsasI

1. Restrukturisasi/
penataan tugas 
dan fungsi unit 
kerja pada K/L 
dan Pemda

Tesedianya peta 
tugas dan fungsi 
unit kerja pada K/L 
yang tepat fungsi 
dan tepat ukuran 
(right sizing)

Menyusun tugas dan 
fungsi unit kerja sesuai 
dengan kebutuhan

            Tersedianya peta 
tugas dan fungsi 
unit kerja di MK 
yang tepat fungsi 
dan tepat ukuran 
yang dituangkan 
di dalam dokumen 
struktur Organisasi 
dan Tata Kerja MK

2. Penguatan 
unit kerja yang 
menangani 
organisasi, 
tatalaksana, 
pelayanan 
publik, 
kepegawaian 
dan Diklat

Terbentuknya 
unit kerja yang 
menangani 
fungsi organisasi, 
tata laksana, 
kepegawaian 
dan diklat yang 
mampu mendukung 
tercapainya tujuan 
dan sasaran RB

Mengusulkan struktur 
organisasi baru kepada 
Kemenpan dan RB

            Tersedianya 
rencana penguatan 
(dokumen 
organisasi dan tata 
kerja, uraian tugas 
dan fungsi) unit 
organisasi yang 
secara fungsional 
melaksanakan 
fungsi organisasi, 
tata laksana, 
pelayanan publik, 
kepegawaian dan 
diklat

Menetapkan Struktur 
Organisasi yang baru
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KrIterIa 

KeberHasIlaN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D. peNataaaN tatalaKsaNa 

1. Penyusunan SOP 
penyelengaraan 
tugas dan fungsi

Tersedianya 
dokumen SOP 
penyelenggaran 
tugas dan fungsi 
yang disahkan

Melakukan berbagai 
proses penyelenggaraan 
Pemerintahan

            Seluruh dokumen 
SOP yang 
diterbitkan 
oleh MK sudah 
disahkan

Menyusun peta proses 
penyelenggaraan 
pemerintahan

            

Melakukan analisis 
business process

            

Melakukan identifikasi 
berbagai proses 
penyelenggaraan 
pemerintah yang akan 
dilakukan dalam business 
process dan Standard 
Operating Procedure yang 
telah ada

            

Menyusun Business 
process dan Standar 
Operating Procedure

            

Sosialisasi SOP yang telah 
disempurnakan

            

Melaksanakan Business 
Process dan Standard 
Operating Procedure

            

Monitoring dan Evaluasi 
Pelaksanaan SOP

            

2. Pembangunan 
atau 
pengembangan 
E-Government

Tersedianya 
e-government pada 
masing-masing K/L

Menyusun rencana 
pembangunan dan 
pengembangan 
e-government

            Tersedianya 
Blue Print 
pengembangan 
E-government (IT 
Plan) MKElektronisasi 

berbagai dokumen 
penyelenggaraan 
pemerintah

            

Menggunakan intranet 
untuk distribusi dokumen 
elektronik , korespondensi 
internal antar unit 
kerja (jabatan), file 
management, database 
pegawai, manajemen 
kinerja email, dll)

            

Mengembangkan portal 
yang mampu memberikan 
berbagai informasi kepada 
pengguna; melaksanakan 
e-procurement; 
memberikan links kepada 
portal lain; pencarian 
informais; helpdesk, dll
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No. prOGram DaN 
KeGIataN OUtpUt taHapaN KerJa
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KrIterIa 

KeberHasIlaN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

e. peNataaN sIstem maNaJemeN sDm aparatUr

1. Penataan sistem 
rekrutmen 
pegawai

Terbangunnya 
sistem rekrutmen 
yang terbuka, 
transparan dan 
berbasis kompetensi

Melakukan identifikasi 
berbagai permasalahan 
dalam pelaksanaan 
rekruitmen pegawai

            Tersedianya  dan 
diterapkannya 
sistem rekruitmen 
pegawai 
MK berbasis 
kompetensi yang 
transparan dan 
akuntabel

Melakukan need 
assessment sesuai dengan 
kebutuhan kompetensi

            

Menyusun rencana 
perubahan sistem 
rekrutment yang terbuka, 
transparan, akuntabel 
dan berbasis kompetensi 
untuk menjaring calon-
calon pegawai yang 
berkualitas

            

Menerapkan sistem 
rekrutment yang sistem 
rekrutmentnya terbuka, 
transparan, akuntable 
dan berbasis kompetensi 
untuk menjaring calon-
calon pegawai yang 
berkualitas

            

2. Analisis Jabatan Tersedianya uraian 
jabatan

Menyusun rencana 
penyempurnaan 
pelaksanaan analisis 
jabatan

            Tersedianya 
dokumen uraian 
jabatan untuk 
seluruh jabatan 
struktural dan non 
struktural yang 
ada dalam struktur 
organisasi MK

Melaksanakan 
penyempurnaan analisis 
jabatan

            

Menetapkan hasil analisis 
jabatan

            

Menerapkan hasil analisis 
jabatan

            

3. Evaluasi Jabatan Tersedianya 
peringkat jabatan

Menyusun rencana 
pelaksanaan 
penyempurnaan evaluasi 
jabatan di lingkungan 
kementerian/lembaga

            Tersedianya Job 
Grading  MK yang 
sudah divalidasi 
oleh Kementerian 
PAN dan RB dan 
BKN untuk semua 
jabatan yang ada 
dalam organisasi

Melaksanan evaluasi 
jabatan

            

Merumuskan Job Grading             

Memvalidasi hasil 
job grading dengan 
Kementerian PAN dan RB 
dan BKN

            

Menetapkan hasil evaluasi 
jabatan

            

Menerapkan hasil evaluasi 
jabatan

            

4. Penyusunan 
standar 
kompetensi 
jabatan

Tersedianya 
dokumen standar 
kompetensi jabatan

Membuat rencana 
penyusunan 
penyempurnaan standar 
kompetensi jabatan di 
lingkungan Kementerian/
Lembaga

            Tersedianya 
dokumen standar 
kompetensi 
jabatan MK yang 
lengkap

Melaksanakan 
penyusunan standar 
kompetensi jabatan

            

Menetapkan standar 
kompetensi jabatan

            

Menerapkan standar 
kompetensi Jabatan
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No. prOGram DaN 
KeGIataN OUtpUt taHapaN KerJa

2013
KrIterIa 

KeberHasIlaN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. Asesmen 
individu 
berdasarkan 
kompetensi

Tersedianya peta 
profil kompetensi 
individu

Membuat rencana 
untuk melakukan 
penyempurnaan peta 
profil kompetensi individu 

            Tersedianya peta 
profil kompetensi 
individu MK yang 
lengkap

Melaksanakan 
penyempurnaan peta 
profil individu

            

6. Penerapan 
sistem penilaian 
kinerja individu

Tersedianya indikator 
kinerja individu yang 
terukur

Membuat rencana untuk 
menerapkan sistem 
penilaian kinerja individu

            Tersedianya sistem 
penilaian kinerja 
individu MK

Menyusun instrumen 
penilaian kinerja 
invidu yang terukur 
dan mencerminkan 
pencapaian kinerja

            

Menerapkan instrumen 
penilaian kinerja 
individu yang terukur 
dan mencerminkan 
pencapaian kinerja 
dalam melaksanakan 
penyelenggaraan tugas 
pokok dan fungsi.

            

7. Pembangunan /
pengembangan 
database 
pegawai

Tersedianya data 
pegawai yang 
mutakhir dan akurat

Membuat rencana 
untuk membangun/
mengembangkan 
database pegawai

             Tersedianya 
database pegawai 
MK yang akurat 

Melaksanakan 
pembangunan/
pengembangan database 
pegawai

            

8. Pengembangan 
pendidikan 
dan pelatihan 
pegawai berbasis 
kompetensi

Terbangunnya 
sistem dan proses 
pendidikan dan 
pelatihan pegawai 
berbasis kompetensi 
dalam pengelolaan 
kebijakan dan 
pelayanan publik

Membuat rencana 
pengembangan sistem 
pendidikan dan pelatihan 
berbasis kompetensi 
untuk pegawai terutama 
dalam pengelolaan 
kebijakan dan pelayanan 
publik

            Tersedianya 
sistem dan proses 
pendidikan 
dan pelatihan 
pegawai di MK 
yang berbasis 
kompetensi

Melaksanakan 
pengembangan sistem 
pendidikan dan pelatihan 
berbasis kompetensi 
untuk pegawai terutama 
dalam pengelolaan 
kebijakan dan pelayanan 
publik

            

Menerapkan sistem  
pendidikan dan pelatihan 
berbasis kompetensi 
untuk pegawai di 
lingkungan K/L terutama 
dalam pengelolaan 
kebijakan dan pelayanan 
publik
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KrIterIa 

KeberHasIlaN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

f. peNGUataN peNGaWasaN

1 Penerapan 
sistem 
Pengendalian 
Intern 
Pemerintah 
(SPIP) pada 
masing-masing 
K/L dan Pemda

Terjadinya 
peningkatan 
ketaatan, efesiensi 
dan efektivitas 
pelaksanaan tugas 
dan fungsi

Membuat rencana 
penerapan SPIP 
(Penelitian, kajian, 
benchmarking, sosialisasi, 
diklat, diagnostic 
asessment)

            Pada penerapan 
Sistem 
Pengendalian 
Intern Pemerintah 
(SPIP) di MK adalah 
jumlah dan jenis 
temuan berkurang; 
dan temuan 
yang ada dapat 
ditindaklanjuti

Membangun SPIP 
(Pedoman Umum, 
Pedoman Teknis, Tim 
Satgas, Perka)

            

Menerapkan SPIP             

2 Peningkatan 
Peran Aparat 
Pengawasan 
Intern 
Pemerintah 
(APIP) sebagai 
Quality 
Assurance dan 
consulting

APIP yang lebih 
berperan dalam 
melakukan 
penguatan sistem 
pengendalian intern, 
quality assurance 
dan konsultasi 
atas pelayanan 
kepemerintahan.

Membuat rencana 
peningkatan peran APIP 
sebagai quality assurance 
dan consulting

            Pada Peningkatan 
Peran Aparat 
Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) 
sebagai Quality 
Assurance dan 
consulting adalah 
Laporan keuangan 
mendapatkan opini 
WTP (Wajar Tanpa 
Pengecualian) dari 
BPK di tahun yang 
akan datang 

Membangun peningkatan 
peran APIP sebagai 
Quality Assurance dan 
consulting

            

Menerapkan peran APIP 
sebagai Quality Assurance 
dan consulting

            

G. peNGUataN aKUNtabIlItas KINerJa

1. Penguatan 
akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintah

Terjadinya 
peningkatan kualitas 
laporan akuntabilitas 
kinerja

Membuat rencana 
penguatan sistem 
akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah

            Dokumen 
penetapan kinerja, 
LAKIP dan IKU 
MK disusun 
tepat waktu dan 
ditetapkan

Membangun penguatan 
sistem akuntabillitas 
kinerja instansi 
pemerintah

            Nilai akuntabilitas 
kinerja MK 

Menerapkan penguatan 
sistem akuntabillitas 
kinerja instansi 
pemerintah

            

2. Pengembangan 
sistem 
manajemen 
kinerja organisasi

Terbangunnnya 
sistem yang mampu 
mendorong 
tercapainya kinerja 
organisasi yang 
terukur

Membuat rencana 
pengembangan sistem 
manajemen kinerja 
organisasi

            Sistem manajemen 
kinerja organisasi 
MK dan individu di 
MK sudah ada

Mengembangkan sistem 
manajemen kinerja 
organisasi

            

Menerapkan sistem 
manajemen kinerja 
organisasi

            

3. Penyusunan 
Indikator Kinerja 
Utama (IKU) 
pada K/L dan 
Pemda

Tersusunnya 
Indikator Kinerja 
Utama (IKU) pada 
Kementerian/
Lembaga

Mengidentifikasi 
indikator-indikator kunci 
keberhasilan

            Dokumen IKU 
(Indikator Kinerja 
Utama) MK sudah 
ditetapkanMenyusun indikator-

indikator kinerja utama
            

Menerapkan IKU             
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KrIterIa 

KeberHasIlaN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H. peNINGKataN KUalItas pelaYaNaN pUblIK 

1. Penerapan 
standar 
pelayanan 
pada unit kerja 
masing-masing 
K/L dan Pemda

Terimplementasinya 
penggunaan standar 
pelayanan dalam 
pelayanan publik.

Membuat rencana 
penyusunan standar 
pelayanan pada unit kerja

            Standar pelayanan 
MK sudah 
disahkan

Menyusun standar 
pelayanan unit 
kerja dalam rangka 
menghadapi PHPU 2014

            

Menetapkan standar 
pelayanan unit 
kerja dalam rangka 
menghadapi PHPU 2014

            

Menerapkan standar 
pelayanan unit 
kerja dalam rangka 
menghadapi PHPU 2014

            

2. Partisipasi 
masyarakat 
dalam 
penyelenggaran 
pelayanan publik

Terjadinya 
peningkatan 
partisipasi 
masyarakat dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan publik

Membuat rencana 
kerjasama pemerintah 
dan masyarakat dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan publik

            Sudah ada 
kerjasama 
pemerintah dan 
masyarakat dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan publikMenerapkan kerjasama 

pemerintah dan 
masyarakat dalam 
penyelenggaraan publik

            

I mONItOrING DaN eValUasI 

1. Monitoring Tersedianya laporan 
monitoring

Membuat rencana 
monitoring pelaksanaan 
reformasi birokrasi 
internal

            Desain laporan 
monitoring sudah 
disiapkan

Membuat rancangan 
desain monitoring 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi internal

            

Menerapakan rancangan  
desain monitoring 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi internal

            

Menyusun laporan 
monitoring

            

Melakukan upaya 
perbaikan berkelanjutan
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2. Evaluasi 
(dilakukan setiap 
tahun sekali)

Tersedianya laporan 
evaluasi tahunan

Membuat rencana 
evaluasi pelaksanaan 
reformasi birokrasi 
internal

            Desain laporan 
evaluasi tahunan 
sudah disiapkan

Membuat rancangan 
desain evaluasi 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi internal

            

Menerapkan rancangan  
desain evaluasi 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi internal

            

Menyusun laporan 
evaluasi

            

Melakukan upaya 
perbaikan berkelanjutan

            Desain laporan 
evaluasi lima 
tahunan sudah 
disiapkan

3. Evaluasi 
menyeluruh 

Tersedianya laporan 
evaluasi lima 
tahunan

Membuat rencana 
evaluasi menyeluruh 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi internal

            

Membuat rancangan 
desain evaluasi 
menyeluruh pelaksanaan 
reformasi birokrasi 
internal

            

Menerapakan rancangan  
desain evaluasi 
menyeluruh pelaksanaan 
reformasi birokrasi 
internal

            

Menyusun laporan 
evaluasi menyeluruh 

            

Melakukan upaya 
perbaikan berkelanjutan

             

J QUICK WINs 

1 Persidangan 
Jarak Jauh 
dengan Video 
conference 
(Vicon)

               

2 Sistem Rekam 
Pengadilan 
(court Recording 
System)

             

Catatan:
 Sudah 

dilaksanakan
 Sedang 

dilaksanakan
 Akan 

dilaksanakan
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tabel 9

KONsOlIDasI reNCaNa aKsI prOGram

maHKamaH KONstItUsI repUblIK INDONesIa taHUN 2014

No. prOGram DaN 
KeGIataN OUtpUt taHapaN KerJa

2014
KrIterIa 

KeberHasIlaN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a. maNaJemeN perUbaHaN

1. Pembentukkan 
tim manajemen 
perubahan 
Kementerian/
Lembaga

Terbentuknya 
tim manajemen 
perubahan K/L

Penyusunan Tim 
Manajemen Perubahan

            Terbentuknya Tim 
yang menangani 
Manajemen 
Perubahan yang 
sudah sesuai 
dengan petunjuk 
pelaksanaan 
program 
manajemen 
perubahan

Penyusunan tugas-
tugas Tim Manajemen 
Perubahan

            

Pembentukan Tim 
Manajemen Perubahan

            

Tim Manajemen 
Perubahan melaksanakan 
tugas

            

2. Penyusunan 
strategi 
manajemen 
perubahan 
dan strategi 
komunikasi K/L 
dan Pemda

Tersedianya 
dokumen strategi 
manajemen 
perubahan dan 
strategi komunikasi 
K/L

Pemetaan (mapping) 
terhadap para pemangku 
kepentingan dan 
melakukan asesmen 
terhadap pengaruh 
perubahan terhadap 
masing-masing pemangku 
kepentingan

            Tersedianya 
dokumen strategi 
manajemen 
perubahan dan 
strategi komunikasi 
yang sudah 
ditetapkan dan 
didokumentasikan

Asesmen kesiapan 
perubahan, termasuk 
didalamnya identifikasi 
penolakan terhadap 
perubahan

            

Asesmen terhadap tingkat 
partisipasi/dukungan para 
pemangku kepentingan 
dan kebutuhan 
akan komunikasi 
untuk manajemen 
perubahan, termasuk 
mengidentifikasikan 
penolakan terhadap 
perubahan.

            

Asesmen terhadap 
organisasi, termasuk 
struktur, peran (roles) 
dan tanggung jawabnya 
(responsibilities)

            

Asesmen terhadap 
kemampuan/kapabilitas 
dan skills organisasi untuk 
melaksanakan perubahan

            

Penyusunan strategi 
manajemen perubahan, 
rencana dan aktivitas 
manajeman perubahan

            

Penyusunan strategi dan 
rencana komunikasi
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2014
KrIterIa 

KeberHasIlaN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. Sosialisasi dan 
Internalisasi 
manajemen 
perubahan 
dalam rangka 
reformasi 
birokrasi

Terselenggaranya 
sosialisasi dan 
internalisasi 
manajemen 
perubahan dalam 
rangka RB

Melakukan sosialisasi 
manajemen perubahan

            Terselenggaranya 
sosialisasi dan 
internalisasi 
manajemen 
perubahan dan 
strategi komunikasi 
dalam rangka 
reformasi birokrasi 

Mengimplementasikan 
strategi, rencana dan 
aktivitas manajemen 
perubahan, termasuk 
tetap melakukan asesmen 
secara berkelanjutan 
terhadap pengaruh 
perubahan pada masing-
masing kelompok 
pemangku kepentingan

            

Mengimplementasikan 
strategi, rencana dan 
aktivitas komunikasi 
agar para pemangku 
kepentingan secara 
aktif terlibat (engaged), 
merasa memiliki 
proses perubahan dan 
mendorong perilaku 
dan pola pikir baru 
yang diharapkan dari 
proses perubahan serta 
mengurangi penolakan 
terhadap perubahan

            

Mengimplementasikan 
struktur organisasi yang 
baru, termasuk peran dan 
tanggung jawabnya yang 
baru untuk mendukung 
perubahan

            

Mengimplementasikan 
strategi, rencana dan 
aktivitas pelatihan 
untuk membekali para 
staf menjalani periode 
transisi dengan baik dan 
mengurangi penolakan

            

Mengintegrasikan strategi 
manajemen perubahan 
dan strategi komunikasi 
dengan program dan 
kegiatan reformasi 
birokrasi sesuai roadmap 
reformasi birokrasi

            

Memberikan pengetahuan 
dan ketrampilan melalui 
asistensi dan fasilitas 
yang diperlukan untuk 
membentuk ketrampilan, 
nilai-nilai, perilaku dan 
pola pikir baru (termasuk 
budaya kerja atau budaya 
organisasi yang baru) 
yang diharapkan

            

Mengimplementasikan 
manfaat yang telah 
dirumuskan agar 
perubahan dapat 
dirasakan secara 
positif oleh pemangku 
kepentingan
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No. prOGram DaN 
KeGIataN OUtpUt taHapaN KerJa

2014
KrIterIa 

KeberHasIlaN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

b. peNataaN peratUraN perUNDaNG-UNDaNGaN

1 Penataan 
berbagai 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
dikeluarkan/
diterbitkan oleh 
K/L dan Pemda

Teridentifikasinya 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
dikeluarkan/
diterbitkan oleh K/L

Mengidentifikasi semua 
peraturan perundang-
undangan yang 
diterbitkan oleh MK

            Tersedianya/
tersusunnya 
pemetaan 
berbagai peraturan 
perundang-
undangan di 
bidang pengadaan 
barang/jasa 
pemerintah dan 
peraturan lain 
yang terkait.

Tersedianya 
peta peraturan 
perundang-
undangan yang 
tidak harmonis 
atau tidak sinkron 
di lingkungan K/L 
masing-masing serta 
lainnya

Menyusun peta peraturan 
perundang-undangan 
yang ada di MK dalam 
rangka harmonisasi 
dengan peraturan 
perundang-undangan 
lain yang dikeluarkan oleh 
Kementerian/Lembaga 
dan regulasi internasional

            

Terlaksananya 
regulasi dan 
deregulasi peraturan 
perundang-
undangan 

Melakukan regulasi dan 
deregulasi baik bersifat 
internal maupun internal

            

c. peNataaN DaN peNGUataN OrGaNIsasI

1. Restrukturisasi/
penataan tugas 
dan fungsi unit 
kerja pada K/L 
dan Pemda

Tesedianya peta 
tugas dan fungsi 
unit kerja pada K/L 
yang tepat fungsi 
dan tepat ukuran 
(right sizing)

Menyusun tugas dan 
fungsi unit kerja sesuai 
dengan kebutuhan

            Tersedianya peta 
tugas dan fungsi 
unit kerja di MK 
yang tepat fungsi 
dan tepat ukuran 
yang dituangkan 
di dalam dokumen 
struktur Organisasi 
dan Tata Kerja MK

2. Penguatan 
unit kerja yang 
menangani 
organisasi, 
tatalaksana, 
pelayanan 
publik, 
kepegawaian 
dan Diklat

Terbentuknya 
unit kerja yang 
menangani 
fungsi organisasi, 
tata laksana, 
kepegawaian 
dan diklat yang 
mampu mendukung 
tercapainya tujuan 
dan sasaran RB

Mengusulkan struktur 
organisasi baru kepada 
Kemenpan dan RB

            Tersedianya 
rencana penguatan 
(dokumen 
organisasi dan tata 
kerja, uraian tugas 
dan fungsi) unit 
organisasi yang 
secara fungsional 
melaksanakan 
fungsi organisasi, 
tata laksana, 
pelayanan publik, 
kepegawaian dan 
diklat

Menetapkan Struktur 
Organisasi yang baru
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2014
KrIterIa 
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D. peNataaaN tatalaKsaNa 

1. Penyusunan SOP 
penyelengaraan 
tugas dan fungsi

Tersedianya 
dokumen SOP 
penyelenggaran 
tugas dan fungsi 
yang disahkan

Melakukan berbagai 
proses penyelenggaraan 
Pemerintahan

            Seluruh dokumen 
SOP yang 
diterbitkan 
oleh MK sudah 
disahkan

Menyusun peta proses 
penyelenggaraan 
pemerintahan

            

Melakukan analisis 
business process

            

Melakukan identifikasi 
berbagai proses 
penyelenggaraan 
pemerintah yang akan 
dilakukan dalam business 
process dan Standard 
Operating Procedure yang 
telah ada

            

Menyusun Business 
process dan Standar 
Operating Procedure

            

Sosialisasi SOP yang telah 
disempurnakan

            

Melaksanakan Business 
Process dan Standard 
Operating Procedure

            

Monitoring dan Evaluasi 
Pelaksanaan SOP

            

2. Pembangunan 
atau 
pengembangan 
E-Government

Tersedianya 
e-government pada 
masing-masing K/L

Menyusun rencana 
pembangunan dan 
pengembangan 
e-government

            Tersedianya 
Blue Print 
pengembangan 
E-government (IT 
Plan) MKElektronisasi 

berbagai dokumen 
penyelenggaraan 
pemerintah

            

Menggunakan intranet 
untuk distribusi dokumen 
elektronik , korespondensi 
internal antar unit 
kerja (jabatan), file 
management, database 
pegawai, manajemen 
kinerja email, dll)

            

Mengembangkan portal 
yang mampu memberikan 
berbagai informasi kepada 
pengguna; melaksanakan 
e-procurement; 
memberikan links kepada 
portal lain; pencarian 
informais; helpdesk, dll
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KeGIataN OUtpUt taHapaN KerJa

2014
KrIterIa 

KeberHasIlaN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

e. peNataaN sIstem maNaJemeN sDm aparatUr

1. Penataan sistem 
rekrutmen 
pegawai

Terbangunnya 
sistem rekrutmen 
yang terbuka, 
transparan dan 
berbasis kompetensi

Melakukan identifikasi 
berbagai permasalahan 
dalam pelaksanaan 
rekruitmen pegawai

            Tersedianya  dan 
diterapkannya 
sistem rekruitmen 
pegawai 
MK berbasis 
kompetensi yang 
transparan dan 
akuntabel

Melakukan need 
assessment sesuai dengan 
kebutuhan kompetensi

            

Menyusun rencana 
perubahan sistem 
rekrutment yang terbuka, 
transparan, akuntabel 
dan berbasis kompetensi 
untuk menjaring calon-
calon pegawai yang 
berkualitas

            

Menerapkan sistem 
rekrutment yang sistem 
rekrutmentnya terbuka, 
transparan, akuntable 
dan berbasis kompetensi 
untuk menjaring calon-
calon pegawai yang 
berkualitas

            

2. Analisis Jabatan Tersedianya uraian 
jabatan

Menyusun rencana 
penyempurnaan 
pelaksanaan analisis 
jabatan

            Tersedianya 
dokumen uraian 
jabatan untuk 
seluruh jabatan 
struktural dan non 
struktural yang 
ada dalam struktur 
organisasi MK

Melaksanakan 
penyempurnaan analisis 
jabatan

            

Menetapkan hasil analisis 
jabatan

            

Menerapkan hasil analisis 
jabatan

            

3. Evaluasi Jabatan Tersedianya 
peringkat jabatan

Menyusun rencana 
pelaksanaan 
penyempurnaan evaluasi 
jabatan di lingkungan 
kementerian/lembaga

            Tersedianya Job 
Grading  MK yang 
sudah divalidasi 
oleh Kementerian 
PAN dan RB dan 
BKN untuk semua 
jabatan yang ada 
dalam organisasi

Melaksanan evaluasi 
jabatan

            

Merumuskan Job Grading             

Memvalidasi hasil 
job grading dengan 
Kementerian PAN dan RB 
dan BKN

            

Menetapkan hasil evaluasi 
jabatan

            

Menerapkan hasil evaluasi 
jabatan

            

4. Penyusunan 
standar 
kompetensi 
jabatan

Tersedianya 
dokumen standar 
kompetensi jabatan

Membuat rencana 
penyusunan 
penyempurnaan standar 
kompetensi jabatan di 
lingkungan Kementerian/
Lembaga

            Tersedianya 
dokumen standar 
kompetensi 
jabatan MK yang 
lengkap

Melaksanakan 
penyusunan standar 
kompetensi jabatan

            

Menetapkan standar 
kompetensi jabatan

            

Menerapkan standar 
kompetensi Jabatan
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No. prOGram DaN 
KeGIataN OUtpUt taHapaN KerJa

2014
KrIterIa 

KeberHasIlaN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. Asesmen 
individu 
berdasarkan 
kompetensi

Tersedianya peta 
profil kompetensi 
individu

Membuat rencana 
untuk melakukan 
penyempurnaan peta 
profil kompetensi individu 

            Tersedianya peta 
profil kompetensi 
individu MK yang 
lengkap

Melaksanakan 
penyempurnaan peta 
profil individu

            

6. Penerapan 
sistem penilaian 
kinerja individu

Tersedianya indikator 
kinerja individu yang 
terukur

Membuat rencana untuk 
menerapkan sistem 
penilaian kinerja individu

            Tersedianya sistem 
penilaian kinerja 
individu MK

Menyusun instrumen 
penilaian kinerja 
invidu yang terukur 
dan mencerminkan 
pencapaian kinerja

            

Menerapkan instrumen 
penilaian kinerja 
individu yang terukur 
dan mencerminkan 
pencapaian kinerja 
dalam melaksanakan 
penyelenggaraan tugas 
pokok dan fungsi.

            

7. Pembangunan /
pengembangan 
database 
pegawai

Tersedianya data 
pegawai yang 
mutakhir dan akurat

Membuat rencana 
untuk membangun/
mengembangkan 
database pegawai

             Tersedianya 
database pegawai 
MK yang akurat 

Melaksanakan 
pembangunan/
pengembangan database 
pegawai

            

8. Pengembangan 
pendidikan 
dan pelatihan 
pegawai berbasis 
kompetensi

Terbangunnya 
sistem dan proses 
pendidikan dan 
pelatihan pegawai 
berbasis kompetensi 
dalam pengelolaan 
kebijakan dan 
pelayanan publik

Membuat rencana 
pengembangan sistem 
pendidikan dan pelatihan 
berbasis kompetensi 
untuk pegawai terutama 
dalam pengelolaan 
kebijakan dan pelayanan 
publik

            Tersedianya 
sistem dan proses 
pendidikan 
dan pelatihan 
pegawai di MK 
yang berbasis 
kompetensi

Melaksanakan 
pengembangan sistem 
pendidikan dan pelatihan 
berbasis kompetensi 
untuk pegawai terutama 
dalam pengelolaan 
kebijakan dan pelayanan 
publik

            

Menerapkan sistem  
pendidikan dan pelatihan 
berbasis kompetensi 
untuk pegawai di 
lingkungan K/L terutama 
dalam pengelolaan 
kebijakan dan pelayanan 
publik
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f. peNGUataN peNGaWasaN

1 Penerapan 
sistem 
Pengendalian 
Intern 
Pemerintah 
(SPIP) pada 
masing-masing 
K/L dan Pemda

Terjadinya 
peningkatan 
ketaatan, efesiensi 
dan efektivitas 
pelaksanaan tugas 
dan fungsi

Membuat rencana 
penerapan SPIP 
(Penelitian, kajian, 
benchmarking, sosialisasi, 
diklat, diagnostic 
asessment)

            Pada penerapan 
Sistem 
Pengendalian 
Intern Pemerintah 
(SPIP) di MK adalah 
jumlah dan jenis 
temuan berkurang; 
dan temuan 
yang ada dapat 
ditindaklanjuti

Membangun SPIP 
(Pedoman Umum, 
Pedoman Teknis, Tim 
Satgas, Perka)

            

Menerapkan SPIP             

2 Peningkatan 
Peran Aparat 
Pengawasan 
Intern 
Pemerintah 
(APIP) sebagai 
Quality 
Assurance dan 
consulting

APIP yang lebih 
berperan dalam 
melakukan 
penguatan sistem 
pengendalian intern, 
quality assurance 
dan konsultasi 
atas pelayanan 
kepemerintahan.

Membuat rencana 
peningkatan peran APIP 
sebagai quality assurance 
dan consulting

            Pada Peningkatan 
Peran Aparat 
Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) 
sebagai Quality 
Assurance dan 
consulting adalah 
Laporan keuangan 
mendapatkan opini 
WTP (Wajar Tanpa 
Pengecualian) dari 
BPK di tahun yang 
akan datang 

Membangun peningkatan 
peran APIP sebagai 
Quality Assurance dan 
consulting

            

Menerapkan peran APIP 
sebagai Quality Assurance 
dan consulting

            

G. peNGUataN aKUNtabIlItas KINerJa

1. Penguatan 
akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintah

Terjadinya 
peningkatan kualitas 
laporan akuntabilitas 
kinerja

Membuat rencana 
penguatan sistem 
akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah

            Dokumen 
penetapan kinerja, 
LAKIP dan IKU 
MK disusun 
tepat waktu dan 
ditetapkan

Membangun penguatan 
sistem akuntabillitas 
kinerja instansi 
pemerintah

            Nilai akuntabilitas 
kinerja MK 

Menerapkan penguatan 
sistem akuntabillitas 
kinerja instansi 
pemerintah

            

2. Pengembangan 
sistem 
manajemen 
kinerja organisasi

Terbangunnnya 
sistem yang mampu 
mendorong 
tercapainya kinerja 
organisasi yang 
terukur

Membuat rencana 
pengembangan sistem 
manajemen kinerja 
organisasi

            Sistem manajemen 
kinerja organisasi 
MK dan individu di 
MK sudah ada

Mengembangkan sistem 
manajemen kinerja 
organisasi

            

Menerapkan sistem 
manajemen kinerja 
organisasi

            

3. Penyusunan 
Indikator Kinerja 
Utama (IKU) 
pada K/L dan 
Pemda

Tersusunnya 
Indikator Kinerja 
Utama (IKU) pada 
Kementerian/
Lembaga

Mengidentifikasi 
indikator-indikator kunci 
keberhasilan

            Dokumen IKU 
(Indikator Kinerja 
Utama) MK sudah 
ditetapkanMenyusun indikator-

indikator kinerja utama
            

Menerapkan IKU             
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H. peNINGKataN KUalItas pelaYaNaN pUblIK 

1. Penerapan 
standar 
pelayanan 
pada unit kerja 
masing-masing 
K/L dan Pemda

Terimplementasinya 
penggunaan standar 
pelayanan dalam 
pelayanan publik.

Membuat rencana 
penyusunan standar 
pelayanan pada unit kerja

            Standar pelayanan 
MK sudah 
disahkan

Menyusun standar 
pelayanan unit 
kerja dalam rangka 
menghadapi PHPU 2014

            

Menetapkan standar 
pelayanan unit 
kerja dalam rangka 
menghadapi PHPU 2014

            

Menerapkan standar 
pelayanan unit 
kerja dalam rangka 
menghadapi PHPU 2014

            

2. Partisipasi 
masyarakat 
dalam 
penyelenggaran 
pelayanan publik

Terjadinya 
peningkatan 
partisipasi 
masyarakat dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan publik

Membuat rencana 
kerjasama pemerintah 
dan masyarakat dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan publik

            Sudah ada 
kerjasama 
pemerintah dan 
masyarakat dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan publikMenerapkan kerjasama 

pemerintah dan 
masyarakat dalam 
penyelenggaraan publik

            

I mONItOrING DaN eValUasI 

1. Monitoring Tersedianya laporan 
monitoring

Membuat rencana 
monitoring pelaksanaan 
reformasi birokrasi 
internal

            Desain laporan 
monitoring sudah 
disiapkan

Membuat rancangan 
desain monitoring 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi internal

            

Menerapakan rancangan  
desain monitoring 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi internal

            

Menyusun laporan 
monitoring

            

Melakukan upaya 
perbaikan berkelanjutan
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2. Evaluasi 
(dilakukan setiap 
tahun sekali)

Tersedianya laporan 
evaluasi tahunan

Membuat rencana 
evaluasi pelaksanaan 
reformasi birokrasi 
internal

            Desain laporan 
evaluasi tahunan 
sudah disiapkan

Membuat rancangan 
desain evaluasi 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi internal

            

Menerapkan rancangan  
desain evaluasi 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi internal

            

Menyusun laporan 
evaluasi

            

Melakukan upaya 
perbaikan berkelanjutan

            Desain laporan 
evaluasi lima 
tahunan sudah 
disiapkan

3. Evaluasi 
menyeluruh 

Tersedianya laporan 
evaluasi lima 
tahunan

Membuat rencana 
evaluasi menyeluruh 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi internal

            

Membuat rancangan 
desain evaluasi 
menyeluruh pelaksanaan 
reformasi birokrasi 
internal

            

Menerapakan rancangan  
desain evaluasi 
menyeluruh pelaksanaan 
reformasi birokrasi 
internal

            

Menyusun laporan 
evaluasi menyeluruh 

            

Melakukan upaya 
perbaikan berkelanjutan

             

J QUICK WINs 

1 Persidangan 
Jarak Jauh 
dengan Video 
conference 
(Vicon)

               

2 Sistem Rekam 
Pengadilan 
(court Recording 
System)

             

Catatan:
 Sudah 

dilaksanakan
 Sedang 

dilaksanakan
 Akan 

dilaksanakan


