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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Quick Wins
Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi 2016-2017 dapat kami selesaikan
dengan baik.
Laporan Quick Wins Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi 20162017 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor
13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins sebagai tindak
lanjut Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-1014.
Quick Wins merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya
secara langsung oleh pihak internal dan eksternal Mahkamah Konstitusi.
Perubahan besar di mulai dengan inisiatif yang juga besar, tentu
sangat menginspirasi ketika dideklarasikan. Namun hasil besar tentu
memerlukan waktu yang relatif lama untuk mewujudkannya. Program
percepatan (quick wins) merupakan salah satu program reformasi
birokrasi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah yang merupakan sebuah kegiatan nyata
yang menjadi tonggak bergulirnya perubahan dengan durasi waktu yang
fleksibel. Implementasi Program quick wins dapat diwujudkan dengan cara
memberikan pelayan yang cepat, mudah dan terjangkau baik eksternal
dan maupun internal kementerian/lembaga.
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Pencapaian target reformasi birokrasi MK adalah terjadinya
perubahan   pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) serta
sistem manajemen pemerintahan. Adapun sasaran secara khusus
adalah perubahan institusional (organisasi) menuju organisasi yang
kaya fungsi dan tepat ukuran (right sizing), perubahan budaya
organisasi untuk mewujudkan birokrasi dengan integritas dan kinerja
yang tinggi, perubahan ketatalaksanaan untuk mewujudkan sistem,
proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai
dengan hasil yang ingin dicapai berupa regulasi yang tertib (recht
orde) sehingga menjamin kepastian hukum (legal certainty). Adapun
di bidang SDM aparatur, hasil yang ingin dicapai adalah terciptanya
SDM yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan
sejahtera.
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.
Program quick wins ditujukan untuk membangun kepercayaan
masyarakat (public trust building) diperlukan berbagai upaya, terutama
berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
serta peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan
berperkara di MK. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kepentingan
pemenuhan hak-hak dasar pencari keadilan yang memerlukan pelayanan
cepat, mudah, dan terjangkau. Hasil dari perubahan dalam program
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percepatan ini, dapat dengan mudah terlihat dan manfaatnya dapat
dirasakan langsung oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan
(stakeholders) MK.
Akhir kata, semoga dengan adanya program quick wins akan
membantu percepatan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap
Mahkamah Konstitusi dan peningkatan kinerja lembaga.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

M. Guntur Hamzah
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LAPORAN QUICK WINS
Reformasi Birokrasi
MAHKAMAH KONSTITUSI
2016-2017
Program Quick wins baru dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi
dalam 2015-2016 terdapat beberapa quickwins baru dalam rangka
reformasi birokrasi dan upaya peningkatan layanan dan kinerja lembaga.
Adapun quickwins tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pelayanan Eksternal
1.

Penyempurnaan Content Risalah MK di Laman
MK
Risalah adalah rekaman persidangan yang dituangkan dalam

bentuk tulisan (voice to text) yang memuat seluruh pembicaraan/
keterangan para pihak, saksi, ahli, dan hakim konstitusi dari awal
sampai dengan akhir persidangan. Risalah adalah salah satu produk
dari Mahkamah Konstitusi yang dapat diakses oleh masyarakat
pencari keadilan.
Laman risalah MK sebelumnya hanya dapat diakses dalam
bentuk dokumen tertulis (versi pdf ), namun Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan
Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman yang modern dan terpercaya. Salah satu upaya yang
dilakukan adalah dengan menyempurnakan content risalah di
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Gbr 1. Tampilan Audio Risalah dalam website Mahkamah Konstitusi

Laman MK sehingga dapat diakses dalam bentuk file audio sidang
dalam format .mp3.
Penyempurnaan Content Risalah dalam Laman MK ini secara
umum bertujuan untuk meningkatkan layanan peradilan dan
meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan di Mahkamah
Konstitusi RI.

2.

Penambahan Domain Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi terus melakukan upaya peningkatan

kualitas pelayanan publik baik bagi pihak internal maupun pihak
eksternal Mahkamah Konstitusi. Salah satunya dengan memberikan
kemudahan dalam mengakses website Mahkamah Konstitusi.
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Untuk mengakses website Mahkamah Konstitusi yang
sebelumnya

dengan

alamat

mahkamahkonstitusi.go.id,

sekarang dapat pula dengan mengetik alamat mkri.id. Domain
mkri.id adalah pilih domain yang mudah diucapkan, dimengerti, dan
diingat. Nama domain yang susah dieja akan menyulitkan dalam
berkomunikasi terutama dengan para pihak berperkara. Terutama
ketika memberitahu seseorang nama domain secara verbal. Domain
mkri.id sejauh ini merupakan ekstensi yang paling mudah diingat
dan dimengerti pengejaannya.
Penambahan domain Mahkamah Konstitusi merupakan
bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Tidak hanya layanan kepada publik namun juga untuk meningkatkan
pelayanan dan kemudahan akses bagi seluruh pegawai dilingkungan
Mahkamah Konstitusi RI.

3.

Pengembangan Website MK
Dalam fungsi pelayanan yang dilakukan Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, senantiasa mengawal
pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk memberikan pelayanan
yang lebih baik bagi stakeholdernya. Salah satu upaya yang
dilakukan adalah dengan selalu mengembangkan website dalam
menyampaikan komponen dan struktur website sederhana agar
informasi mudah ditemukan, dipahami dan tersampaikan.
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Gbr 2. Tampilan halaman depan website Mahkamah Konstitusi

Selama tahun 2017 telah dikembangkan website MK dengan
penyajian informasi yang telah dilengkapi beberapa fitur seperti
adanya Anotasi, layanan Audio Risalah, dan laman khusus Pilkada
yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi.

4.

Anotasi
Sejak tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah banyak

menghasilkan putusan yang mempengaruhi dinamika kehidupan
berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kehadiran Mahkamah
Konstitusi di tengah hiruk pikuk dan kompleksitas bernegara
memberikan angin segar tersendiri bagi kebuntuan dan kepenatan
mencari keadilan di negeri ini. Putusan Mahkamah Konstitusi yang
setidaknya turut andil secara signifikan memenuhi rasa kebutuhan
akan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan sudah seharusnya
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tidak terhenti hanya sampai dengan diucapkannya putusan tersebut
secara terbuka untuk umum. Akan tetapi putusan Mahkamah
Konstitusi sudah memberikan harapan keadilan yang mesti
ditindaklanjuti. Sayangnya, tindaklanjut dari putusan Mahkamah
Konstitusi acapkali terkendala dengan ketidak-adaan elemen
aparatur penegak hukum yang mengawal pelaksanaan dari putusan
tersebut. Hal ini memang harus dimaklumi mengingat undangundang tidak memberikan keleluasan dalam hal pelaksanaan atau
implementasi putusan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga pada
akhirnya implementasi putusan Mahkamah diserahkan kepada
penegak hukum seperti hakim di lingkungan MA, jaksa di lingkungan
Kejaksaan, polisi di lingkungan Kepolisian. Artinya bahwa terlaksana

Gbr. 3 Tampilan Anotasi dalam website Mahkamah Konstitusi
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atau tidak dan dipatuhi atau tidaknya putusan Mahkamah Konstitusi
sudah bukan lagi menjadi “wilayah” Mahkamah Konstitusi.
Setidaknya berdasarkan uraian di atas inilah, pertimbangan
akan penting dan perlunya membuat anotasi terhadap berbagai
undang-undang yang telah diuji di Mahkamah Konstitusi menjadi
sebuah keniscayaan. Mengingat bahwa sampai tahun 2017, belum
ada upaya membuat anotasi undang-undang yang pernah diuji di
Mahkamah Konstitusi yang telah diputus dan menjadikan undangundang tersebut berubah. Keberadaan anotasi ini akan sangat
membantu semua komponen bangsa terutama para penegak
hukum, penyelenggara negara, dan juga masyarakat umum, dalam
mengetahui sekaligus memahami undang-undang yang pernah diuji
dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga seluruh kebijakan
ataupun langkah yang diambil dapat sesuai dengan perubahan
terhadap undang-undang yang pernah diuji dan diputus oleh
Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan manfaat dari adanya anotasi
ini maka diperlukan juga upaya penyebarluasan kepada seluruh
komponen bangsa.
Anotasi ini secara tidak langsung juga sejalan dengan reformasi
sistem dan penegakan hukum sebagaimana program prioritas
pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini tertuang dalam
sembilan agenda prioritas yang dikenal sebagai nawa cita terutama
pada agenda yang keempat yaitu menolak negara lemah dengan
melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas
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korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Anotasi undang-undang ini
hadir juga sebagai terobosan yang sangat penting dalam konsepsi
negara yang didasarkan atas hukum dimana peran dan fungsi
lembaga hukum semakin luas. Kehadiran anotasi dapat menjadi
panduan bukan saja bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas
dan kewenangannya sesuai dengan asas-asas yang berlaku, tetapi
juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat luas terhadap informasi
perubahan undang-undang terkini.
Undang-undang yang telah dianotasi berdasarkan putusan
Mahkamah Konstitusi, selanjutnya dicetak dalam bentuk buku untuk
disebar luaskan dan juga disajikan dalam bentuk softcopy yang
langsung dapat diunduh melalui laman Mahkamah Konstitusi.

5.

Landmark Decision
Sejak terbentuknya Mahkamah Konstitusi tahun 2003 telah

memberikan nuansa tersendiri bagi kehidupan ketatanegaraan di
Indonesia. Berbagai macam peristiwa ketatanegaraan yang tidak
terselesaikan, telah mampu dijawab oleh Mahkamah Konstitusi
melalui putusannya. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai
“pemecah kebuntuan” ketatanegaraan tentu saja tidak seluruhnya
didukung oleh masyarakat, tentunya pro dan kontra juga selalu
melengkapi hadirnya putusan.
Berbagai reaksi yang mengemuka baik protes, sanjungan,
dan pujian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan
bagian dari perjalanan demokrasi bangsa ini. Rangkaian debat dan
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diskusi juga mewarnai maraknya pembicaraan mengenai putusan
Mahkamah Konstitusi pasca siding pengucapan putusan baik di
lingkungan akademisi maupun di media, baik di media cetak maupun
elektronik. Namun demikian sifat final dan mengikatnya putusan
Mahkamah Konstitusi menjadi akhir dari semua perdebatan, di
mana putusan Mahkamah Konstitusi wajib dilaksanakan dan ditaati
oleh seluruh pihak, suka maupun tidak suka. Itulah sebabnya dapat
dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya selalu
menjadi “solusi akhir” dari seluruh kebuntuan ketatanegaraan.
Untuk mengisi posisi sebagai solution maker, sudah selayaknya
Mahkamah Konstitusi berada pada kondisi yang tepat untuk
menjaga, merawat serta melestarikan putusan-putusannya. Dengan
demikian sejarah kelahiran Mahkamah Konstitusi tidak terlupakan

Gbr. 4 Tampilan Buku Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007
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dan tidak terintervensi oleh kompleksitas zaman yang mengalami
pasang surut. Pengakuan terhadap perlakuan sejarah harus konsisten
sehingga akan memperkaya khasanah rujukan putusan-putusan
Mahkamah Konstitusi dari masa ke masa yang original intent-nya
seperti sedia kala pada saat putusan itu dibacakan pertama kali dan
mengikat untuk semua warga negara.
Seluruh putusan Mahkamah Konstitusi adalah penting sifatnya.
Tidak ada putusan yang tidak penting dan lebih penting antara
satu putusan dengan putusan lainnya karena putusan Mahkamah
Konstitusi merupakan cerminan dari nilai-nilai konstitusi yang tengah
dijalankan. Landmark decision dalam konteks putusan Mahkamah
Konstitusi tidak sekedar dimaknai sebagai putusan-putusan penting
saja tetapi lebih dari itu bersifat monumental dan fundamental dalam
menegakkan UUD 1945. Untuk dapat disebut sebagai landmark
decision, maka putusan Mahkamah Konstitusi harus memenuhi
setidaknya salah satu di antara kriteria a). putusan yang memuat
prinsip hukum baru, b). putusan yang memberi solusi konstitusional
bagi stagnasi praktik ketatanegaraan dan sistem hukum, c). putusan
yang membatalkan keseluruhan undang-undang, d). putusan
yang memiliki nilai strategis konstitusional, yang mengubah tafsir
terhadap norma yang berlaku, atau mengembalikan tafsir sesuai
yang tersurat, dan e). putusan yang memuat norma konstitusional
yang tidak terabsorbsi oleh undang-undang tapi dinyatakan oleh
Mahkamah Konstitusi melalui ratio decidendi.
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Hadirnya landmark decision ini dalam bentuk buku diharapkan
dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memperdalam
ingatan semua stake holders mengenai putusan-putusan yang telah
dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang sejarah pendiriannya
hingga penguhujung akhir tahun 2016.

6.

Pengembangan Sistem Aplikasi Permohonan
Online Pengujian Undang-Undang
Salah satu tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan

birokrasi yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel. Hal ini dapat
diwujudkan dengan mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi,

Gbr. 5 Tampilan Info Penanganan Perkara PUU dalam website Mahkamah Konstitusi
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Gbr. 6 Tampilan Info Penanganan Pilkada Serentak 2017 dalam website Mahkamah
Konstitusi

penyederhanaan tata kerja, kemudahan akses, serta membentuk
jaringan sistem manajemen dan proses kerja secara terpadu untuk
menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi yang
dibutuhkan baik oleh kalangan birokrasi maupun oleh publik. Untuk
menciptakan hal tersebut, perlu di dukung dengan adanya teknologi
informasi memadai dan akuntabel.
Salah satu upaya pemanfaatan teknologi informasi di
Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan prinsip peradilan
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modern dan terpercaya dengan menciptakan sebuah sistem
aplikasi yang memudahkan para pihak serta masyarakat untuk
memiliki kemudahan dalam memperoleh informasi di Mahkamah
Konstitusi. Sistem Aplikasi Penanganan Perkara Pengujian UndangUndang Tahun 2018yang merupakan aplikasi berbasis web untuk
memudahkan para pemohon serta masyarakat lainnya mengajukan
permohonan perkara tanpa harus datang ke Mahkamah Konstitusi
serta memperoleh informasi perkara di Mahkamah Konstitusi.

7.

Aplikasi Seleksi Pejabat Eselon I dan Pejabat
Eselon II
Dengan memperhatikan amanat reformasi birokrasi dan upaya

nyata untuk meningkatkan kinerja aparatur maka kebijakan promosi
PNS atau pengisian lowongan jabatan dilakukan berdasarkan merit
sistem dan terbuka. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong
PNS meningkatkan kapasitas, semangat yang kompetitif serta
memberikan kesempatan yang sama (equity) kepada semua PNS
untuk mengembangkan diri melalui jenjang-jenjang jabatan negeri
utamanya jabatan struktural.
Proses seleksi yang dilakukan secara obyektif akan menghasilkan
unsur pimpinan yang berkompeten, responsif, memiliki kinerja
dan integritas yang unggul, serta mampu merumuskan dan
mengimplementasikan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsinya. Pada tahapan selanjutnya diharapkan akan
terwujud peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan kepada
masyarakat selaku end user.
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Gbr. 7 Aplikasi Seleksi
Pejabat Eselon
I dalam
website
Mahkamah
Konstitusi
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Gbr. 8 Aplikasi
Seleksi
Pejabat
Eselon
II dalam
website
Mahkamah
Konstitusi
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Secara normatif kebijakan promosi secara terbuka telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden
Nomor 177 Tahun 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama
dan Pimpinan Tinggi Madya dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, maka pengisian
jabatan pimpinan tinggi pada instansi pusat dan daerah
dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan
memperhatikan

syarat

kompetensi,

kualifikasi,

kepangkatan,

pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta
persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

B.

Pelayanan Internal
1.	SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS (SIKD)
Mahkamah

Konstitusi

telah

mengelola

arsip

dengan

menggunakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). Sistem
Informasi Kearsipan Dinamis adalah pengelolaan dokumen/arsip
sejak penciptaan hingga penyusutan arsip yang dilaksanakan
dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.SIKD
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dibangun dalam rangka mewujudkan layanan arsip secara lengkap,
cepat, tepat, mudah, dan murah.
Adapun tujuan penggunaan SIKD adalah untuk:
a.

menjamin terwujudnya pengelolaan arsip berbasis
teknologi informasi yang andal dan pemanfaatannya
sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan;
b.

menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti
pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara;

Gbr 9. Tampilan Login Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Sikap yang dapat dilihat
oleh seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan user
masing-masing
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Gbr 11. Tampilan Kertas Kerja Registrasi Memo dalam Sistem Informasi Kearsipan
Dinamis (SIKD)

c.

menjamin penemuan kembali arsip bisa dilaksanakan
secara cepat, mudah, dan murah;

d.

meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum
dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik
dan terpercaya.

SIKD dilengkapi dengan fitur-fitur pengolahan data dan komunikasi
yang memungkinkan dilakukan temu balik informasi dan arsip digitalnya
secara cepat dan tepat. Sebagai contoh pada halaman utama pengguna
SIKD terdapat fitur Naskah Masuk atau akan terlihat jika ada surat masuk
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baru sehingga ini memudahkan pengguna untuk mengetahui dan
menindaklanjuti surat masuk atau pun disposisi yang ditujukan kepada
pengguna.
Salah satu dampak positif dengan adanya SIKD adalah berkurangnya
penggunaan kertas (paperless) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.

2.	Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas
(SIPANDA)
Sangat diperlukan adanya standar baku dalam penomoran
naskah dinasuntuk mendukung terciptanya keseragaman dalam
penomoran naskah dinas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.
Nomor pada naskah dinas merupakan elemen penting dalam
naskah dinas. Nomor sebagai salah satu unsur identitas suatu naskah
dinas mencerminkan urutan, jenis, subjek, dan tahun naskah dinas

Gbr 12. Tampilan Login Aplikasi SIPANDA
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diciptakan. Sebagai suatu identitas, maka setiap naskah dinas yang
tercipta harus memiliki nomor.

3.

Email MKRI
Email MKRI adalah salah satu upaya memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi sebagai pendukung dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi RI. Pengembangan email
MKRI untuk tahun ini terdiri dari sistem pengamanan, integrasi
dengan perangkat smartphone, integrasi dengan data pegawai,
memperbarui software dan memperbarui hardware email server.
Harapnya email mkri.id dapat dipergunakan sebagai email kantor
yang merepresentasikan Mahkamah Konstitusi RI. Hal ini terkait
dengan upaya percepatan reformasi birokrasi sebagaimana amanat
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, dan Surat Edaran Nomor
06 Tahun 2013 bahwa untuk urusan kedinasan wajib memanfaatkan
media surat elektronik email resmi pemerintah dalam upaya
percepatan reformasi birokrasi.

Gbr 13. Tampilan Login Webmail MKRI
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4.	Sistem Aplikasi Agenda Kegiatan Hakim
Dikarenakan bayaknya jadwal hakim yang sangat padat, maka
diperlukan aplikasi yang bisa mencatat semua jadwal Hakim. Aplikasi
agenda kegiatan Hakim mencatat kegiatan sidang maupun nonsidang Hakim. Kemudian sekretaris dapat memonitoring kegiatan
hakim yang ditampilkan dilayar untuk mengetahui jadwal hakim
selanjutnya.

Gbr 14. Tampilan Login Aplikasi Agenda Kegiatan Hakim

Gbr 15. Tampilan Agenda Kegiatan dalam Aplikasi Agenda Kegiatan Hakim
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5.

Aplikasi Sistem Informasi Data Jabatan
Dalam rangka terus meningkatkan kualitas dan penataan

sumber daya manusia dan aparatur maka akan terus dilakukan
penyempurnaan terhadap semua dokumen aparatur sipil negara
dengan menyesuaikan terhadap UU No. 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara sehingga tercipta sistem dan data yang
mutakhir dan akurat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden
Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025, dimana salah satu pelaksanaan reformasi birokrasi adalah
selalu melakukan pemutahiran dokumen aparatur sipil negara.

Gbr 16.

Tampilan login Aplikasi Sistem Informasi Data Jabatan
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Kegiatan pemutakhiran ini dilakukan melalui Aplikasi
Sistem Informasi Data Jabatan . Aplikasi ini merupakan web based
application (aplikasi berbasis web) yang digunakan untuk mengolah
data jabatan sehingga didapatkan satu basis data jabatan yang sama
untuk menghasilkan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi
Jabatan, Kelas Jabatan dan dapat dijadikan sebagai portal pengelola
ketatalaksanaan dengan pengembangan modul Kompetensi
Jabatan, Proses Bisnis, SOP. Selain itu juga dapat terhubung dengan
modul pengelolaan SDM seperti penilaian kinerja pegawai (SKP)
karena menggunakan basis data yang sama.
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