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LAPORAN QUICK WINS 

MAHKAMAH KONSTITUSI

2015-2016

Program percepatan (quick wins) merupakan salah satu program 

reformasi birokrasi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Implementasi Program 

quick wins dapat diwujudkan dengan cara memberikan pelayan yang 

cepat,mudah dan terjangkau baik eksternal dan maupun internal 

kementerian /lembaga. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga 

peradilan yang modern yang menerapkan Reformasi Birokrasi, terus 

berupaya melakukan inovasi dan penyempurnaan prosedur pelayanan 

untuk masyarakat dan stakeholder serta pelayanan administrasi internal. 

Harapannya adalah adanya peningkatan kepercayaan masyarakat 

terhadap Mahkamah Konstitusi dan peningkatan kinerja lembaga.

Selama kurun waktu 2012-2014 Mahkamah Konstitusi telah 

menerapkan program quick wins di dalam kegiatan pelayanannya. Hingga 

saat ini Mahkamah Konstitusi terus melaksanakan dan mengembangkan 

quickwins tersebut. Namun demikian dalam kurun waktu 2015-2016 

terdapat beberapa quickwins baru dalam rangka reformasi birokrasi dan 

upaya peningkatan layanan dan kinerja lembaga. 
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Quickwins baru yang dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi 

dalam 2015-2016 terdapat di area perubahan penataan tata laksana yang 

menggunakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

Adapun quickwins tersebut adalah sebagai berikut.

A. Pelayanan Eksternal

1. Layanan Penanganan Perkara Perselisihan 
Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 
berbasis TIK.
Pada 2015 MK membuka pendaftaran permohonan perselisihan 

hasil pilkada serentak gelombang pertama pemungutan suaranya 

yang digelar pada 9 Desember 2015, hingga 26 Desember 2015, MK 

menerima pendaftaran PHP kada sebanyak 147 permohonan dari 

132 daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang, diberikan kewenangan untuk menangani 

sengketa Pemilukada Serentak. Urutan proses penanganan 

perkara pilkada serentak dimulai pada saat permohonan masuk ke 

MK. Pemohon memiliki hak waktu pendaftaran adalah 3x24 jam 

sehingga Mahkamah menyediakan teknologi NUPP (Nomor Urut 

Permohonan Pemohon). Dengan teknologi NUPP, pemohon begitu 
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hadir di MK akan langsung mendapatkan layanan nomor urut sesuai 

urutan yang adil dan transparan beserta waktu pendaftarandi MK. 

NUPP dicetak dua rangkap satu untuk pemohon dan satu cetakan 

dijadikan satu pada dokumen permohonan. 

Gbr 1. Tampilan Website Layanan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota berbasis TIK

Urutan selanjutnya adalah penyampaian APL dan APBL pada 

31 Desember 2015, tepat pukul 08.00 WIB, data permohonan dapat 

diakses di website MK. Pada 4 Januari 2016, tepat pukul 08.00 WIB, 

informasi registrasi perkara dapat diakses di website Mahkamah 

Konstitusi, termasuk jadwal sidang, risalah sidang, sampai dengan 

putusan sidang.

Dalam rangka persiapan penanganan PHPUD serentak tahun 

2017, Layanan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 



LAPORAN QUICK WINS 20154

berbasis TIK dikembangkan dan disempurnakan fiturnya. Mulai dari 

permohonan online, pendataan permohonan, verifikasi permohonan, 

registrasi perkara, persiapan persidangan, persidangan MK, putusan 

MK, risalah MK, layanan putusan dan risalah MK sampai dengan 

minutasi perkara yang setiap tahapan penanganan perkaranya dapat 

diakses secara online oleh masyarakat dan Mahkamah Konstitusi.

Gbr 2. Tampilan prosedur permohonan perkara secara online dalam website 
Mahkamah Konstitusi

2. Pengembangan Website MK
Mahkamah Konstitusi sampai dengan saat ini terus 

mengembangkan website dalam menyampaikan informasi-

informasi serta mensosialisasikan agenda-agenda reformasi 

birokrasi kepada khalayak umum melalui situsnya. Dengan adanya 

proses teknologi informasi seperti itu, bila dikaitkan dengan fungsi 

lembaga pengadilan sebagai publik service dibidang penegakan 
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hukum, diharapkan adanya teknologi informasi yang mudah diakses, 

dapat membantu Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan prinsip 

keterbukaan informasi dilingkungan internal maupun eksternal. 

Website MK dengan design yang lebih sederhana, terstruktur, 

dan memudahkan dengan penyajian informasi yang telah dilengkapi 

dengan kewenangan MK yang ada, sepak terjang MK dengan dunia 

internasional dalam organisasi AACC, Pusdik, Puskon, Streaming dan 

Video Conference, Pengumuman, serta Informasi Publik yang harus 

tersedia untuk masyarakat.

Gbr 3. Tampilan prosedur permohonan perkara secara online dalam website 
Mahkamah Konstitusi

3. Kunjungi MK adalah aplikasi untuk mendata para pihak 

maupun pengunjung yang ingin berkunjung ke Mahkamah 

Konstitusi baik untuk keperluan siding maupun non sidang. 

Pada aplikasi ini terhimpun data pengunjung yang dating ke 
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Mahkamah Konstitusi untuk berbagai keperluan yang datanya 

dapat ditarik dan diolah menjadi bahan laporan.

Gbr 4. Tampilan kunjungi MK dalam website Mahkamah Konstitusi

4. E-Learning adalah aplikasi berbasis web maupun smartphone 

android yang berfungsi sebagai media untuk memperluas 

jaringan pengetahuan atau pemahaman hak konstitusional 

warga Negara secara online. Mahkamah Konstitusi dalam 

memberikan pemahaman tentang hak konstitusional 

warganegara menggunakan metode konvensional dan 

E-Learning. Mengingat adanya keterbatasan tempat di 

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang hanya bias 

menampung peserta kurang lebih 200 orang per-kegiatan, 

maka diciptakan aplikasi E-Learning dengan tujuan masyarakat 

diseluruh Indonesia bisa mengikuti kegiatan secara online.
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Gbr 5. Tampilan e-learning dalam website Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 

5. Sistem Informasi Manajemen Pusat Pendidikan 
Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi 
adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai media 

publikasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, yang 

terdiri dari profil, struktur organisasi, fasilitas, tenaga pengajar, 

jadwal kegiatan, alumni, mengunduh materi, evaluasi dan 

laporan.

Gbr 6. Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pusdik
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6. Sistem Aplikasi Terintegrasi Registrasi dan 
Perjalanan Dinas (SIAR DINAS) adalah aplikasi 

berbasis web yang memudahkan dan memadukan antara 

proses registrasi peserta, perjalanan dinas, digitalisasi arsip 

perjalanan dinas, serta rekapitulasi perjalanan dinas di 

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun, 

sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam 

peningkatan kinerja, kemudahan akses, serta transparansi dan 

akuntabilitas khususnya dalam hal sistem registrasi peserta, 

perjalanan dinas, rekapitulasi perjalanan dinas dan digitalisasi 

dokumen peserta didik dalam rangka mewujudkan reformasi 

birokrasi yang cepat, mudah, efisien, efektif dan akuntabel. 

Aplikasi ini juga punya fasilitas sistem pendaftaran online bagi 

peserta didik. Pendaftaran Online Peserta Pendidikan Pancasila 

Gbr 7. Tampilan  pendaftaran  peserta  secara  online  dalam  website   Pusat 
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
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dan Konstitusi adalah system pendaftaran yang terintegrasi 

dengan aplikasi SIAR DINAS yang bertujuan untuk pendaftaran 

peserta pendidikan secara online.

Adapun tujuan dari aplikasi SIAR DINAS adalah untuk 

(1).Mempercepat Proses Database Registrasi Peserta; (2).

Mempercepat dan mempermudah Proses Penyusunan 

Dokumen SPD; (3). Akurasi data standar biaya perjalanan dinas; 

(4). Keseragaman dalam bentuk; (5).Tersedianya Basis Data untuk 

Jawaban Pemeriksaan BPK terkait dengan Dokumen Perjalanan 

Dinas; (6) Tersedianya Basis Penyusunan KebijakanAnggaran 

SPD; (7) Meningkatkan kinerja instansi. 

Gbr 8. Tampilan Sistem Aplikasi Terintegrasi Registrasi dan Perjalanan Dinas
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B. Pelayanan Internal

1. SMS Blast
SMS Blast adalah jenis layanan pengiriman pesan yang bersifat 

satu arah, yang dikirim kebanyak nomor dengan satu kali klik 

pengiriman secara cepat. SMS Blast di dalamnya menggunakan fitur 

(Masking Sender ID). Manfaat menggunakan SMS Blast di antaranya 

pengiriman pesan lebih terarah, efisien dan efektif. SMS Blast (Cepat) 

yang bersifat kuat, yang mendukung fitur broadcast untuk mengirim 

pesan secara cepat bersamaan. Ini digunakan untuk pemberitahuan 

kepada para pegawai sehubungan dengan adanya rapat-rapat 

dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Gbr 9.  Contoh tampilan sms blast pelaksanaan kegiatan di Mahkamah Konstitusi 
pada smartphone



LAPORAN QUICK WINS 2015 11

2. Sistem Informasi RT-SIKAP
Adalah sistem informasi kehadiran kerja pegawai yang 

terintegrasi dengan mesin absensi secara terotomatisasi, sehingga 

akses dan penelusuran informasi menjadi lebih cepat, efisiensi, mudah 

dan tersentralisasi, dan pembuatan laporan-laporan kehadiran 

yang dihasilkanpun bersifat lebih real-timedan up to date yang 

keakuratannya dapat dipertanggung jawabkan. Sistem informasi ini 

digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam 

proses monitoring tingkat kehadiran pegawai, penilaian kinerja dan 

tingkat kedisiplinan pegawai.

Gbr 10. Tampilan RT-Sikap yang dapat dilihat dilihat oleh seluruh pegawai Mahkamah 
Konstitusi dengan menggunakan user masing-masing

3. PMPRB Online adalah aplikasi berbasis web dengan 

memanfaatkan teknologi informasi yang dibuat untuk 
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memberikan kemudahan dalam memasukkan data Penilaian 

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dalam rangka 

mewujudkan akselerasi (percepatan), pengumpulan dan 

penyatuan data Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi (PMPRB) dalam bentuk aplikasi sistem Penilaian 

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang telah 

diterapkan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi. 

Selain itu, aplikasi ini juga bertujuan untuk memudahkan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 

dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan 

pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan 

yang perlu dilakukan oleh di lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta memudahkan 

Gbr 11. Tampilan PMPRB secara online yang dapat diisi oleh penanggung jawab pada 
masing-masing area perubahan
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Kementerian PAN dan RB dalam memberikan penilaian terhadap 

pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 

Aplikasi PMPRB ini dibangun pada bulan Januari Tahun 2016. 

4. Pengembangan Aplikasi SKP. 
Aplikasi SKP adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang selaras dengan Rencana Kerja 

Tahunan (RKT) unit kerja dan dituangkan dalam sebuah kontrak 

kinerja. Aplikasi SKP dapat dijadikan sebagai sarana monitoring dan 

evaluasi penugasan bagi pimpinan unit kerja.

Gbr 12. Tampilan Aplikasi SKP yang terus dikembangkan agar selaras dengan RKTdi 
Mahkamah Konstitusi

5. Pengembangan Aplikasi Simonev Lakip. 
Aplikasi Simonev Lakip adalah aplikasi yang digunakan 

untuk membuat laporan kinerja pegawai. Dimana pengguna yang 

terdaftar didalam aplikasi ini adalah pejabat tingkat eselon I sampai 

dengan eselon IV. Pada pengembangan sistem monitoring LAKIP 
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ini menggunakan konsep aplikasi client-server, dimana semua data 

terpusat pada suatu server dan aplikasi dapat diakses melalui browser 

seperti Mozilla firefox dan internet explorer. Sistem monitoring LAKIP 

ini memiliki struktur pengguna, yang yaitu Kepala Sub Bagian/

Bidang, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Biro/Pusat, Panitera Pengganti 

Tingkat II,Panitera Pengganti Tingkat I, Panitera Muda I, Panitera 

Muda II,Panitera dan Sekretaris Jenderal.

Gbr 13. Tampilan 
Aplikasi Simonev 
Lakip yang 
menggunakan 
konsep aplikasi 
client-server, 
sehingga dapat 
diakses melalui 
browser seperti 
Mozilla firefox 
dan internet 
explorer.
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6. E-Journal
Merupakan aplikasi open source untuk pengelolaan jurnal 

elektronik, meliputi Jurnal Konstitusi dan Jurnal Constitutional Review.  

E-journal merupakan naskah jurnal kostitusi di bidang hokum dan 

konstitusi, serta isu-isu ketatanegaraan yang dibuat secara elektronik. 

Sedangkan Jurnal Konstitusi sendiri merupakan media triwulanan 

Gbr 14. Tampilan portal e journal Mahkamah Konstitusi
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guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian atau kajian 

konseptual tentang konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. 

E-journal memuat hasil Jurnal Konstitusi yang terbit empat nomor 

dalam setahun (Maret, Juni, September, dan Desember). Jurnal 

Konstitusi memuat hasil penelitian atau kajian konseptual (hasil 

pemikiran) tentang konstitusi, putusan  Mahkamah Konstitusi serta 

isu-isu hukum konstitusi dan ketatanegaraan yang belum pernah 

dipublikasikan di media lain. Jurnal Konstitusi ditujukan untuk 

kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggaranegara, LSM, serta 

pemerhati hokum konstitusi dan ketatanegaraan. 

7. E-Planning adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi 

sebagai mengatur pembagian alokasi pagu anggaran 

kemasing-masing unit kerja, dan unit kerja bias membuat 

secara aplikasi dokumen seperti TOR, RAB, RENAKSI, RENSRAP 

dan RUP. Dan juga tentunya pelaporan tentang pagu 

anggaran dan penyerapan anggaran.

Sampai dengan saat ini proses perencanaan, kompilasi 

data monitoring dan pelaporan pelaksanaan program kerja 

dan anggaran di Mahkamah Konstitusi masih dilakukan secara 

manual. Kedepannya dengan memaksimalkan SDM IT yang 

ada serta didukung sarana yang memadai diharapkan Sistem 

Informasi/aplikasi untuk Penyusunan Perencanaan kompilasi 

data Monitoring dan pelaporan lebih mudah, cepat, akurat, 

informatif, transparan, akuntabel, aksesibilitas dan terintegrasi 

dapat digunakan dengan baik.
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Gbr 15. Tampilan depan e-planning Mahkamah Konstitusi

Gbr 16. Tampilan dashboard e-planning Mahkamah Konstitusi
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