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I. Pendahuluan

Untuk memberikan arah yang lebih jelas, spesifik, dan terukur dikembangkan program 
Reformasi Birokrasi (RB) melalui Perpres Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-
2025 yang akan menjadi acuan bagi K/L dan Pemda dalam melaksanakan reformasi birokrasi 
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Perpres ini antara lain menegaskan 
perlunya mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan RB 
di seluruh K/L dan Pemda.

Dalam Grand Design dan Road Map RB ditetapkan bahwa visi RB adalah terwujudnya 
pemerintahan kelas dunia (World Class Governance).  Dengan visi ini berbagai program RB 
diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang 
mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan 
yang demokratis. 

Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Misi sebagai berikut:

a. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam  rangka mewujudkan 
tata kelola pemerintahan yang baik; 

b. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen  sumber daya 
manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas  pelayanan publik, mindset dan 
cultureset;

c. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;

d. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien. 

Sedangkan tujuan RB adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan 
karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani 
publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik 
aparatur negara.  Penataan birokrasi menjadi agenda utama karena kualitas birokrat inilah yang 
menentukan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh sektor publik.  Grand Design ini 
membagi tujuan menjadi 3 sasaran program RB yaitu: 

1. Sasaran Lima Tahun Pertama (2010-2014) pada penguatan birokrasi pemerintah dalam 
rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas 
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pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas 
kinerja birokrasi.

2. Sasaran Lima Tahun Kedua (2015-2019) dengan fokus pada implementasi hasil-hasil yang 
sudah dicapai pada lima tahun pertama, juga melanjutkan upaya yang belum dicapai pada 
berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah pada lima tahun pertama.

3. Sasaran Lima Tahun Ketiga (2020-2024) dilakukan untuk peningkatan kapasitas birokrasi 
secara terus-menerus untuk menjadi pemerintah kelas dunia sebagai kelanjutan dari 
reformasi birokrasi pada lima tahun kedua.

Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2014 adalah akhir dari periode pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi 2010-2014, sesuai dengan Permenpan RB Nomor 20 tahun 2010, maka pada tahun 
2014 akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 
2010-2014. Untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai masing-masing Kementerian/
Lembaga tidak terkecuali Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dalam 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan 
memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik.  Selain itu, Kepaniteraan 
dan Sekretariat Jenderal MK berupaya melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang 
bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.  Upaya tersebut di antaranya melakukan penyusunan 
dan penegakkan kode etik pegawai MK, sistem manajemen perkara online, sistem kearsipan 
elektronik. Tak hanya itu, upaya lainnya antara lain penyerahan putusan langsung setelah 
dibacakan, penayangan putusan di layar pada saat sidang pleno pembacaan putusan, pemuatan 
putusan di laman MK dalam kurun waktu 15 menit setelah dibacakan, pemuatan putusan di 
media cetak dalam kurun waktu satu hari setelah sidang pleno dibacakan, penyusunan risalah 
persidangan, pemuatan risalah persidangan dalam kurun waktu 24 jam setelah persidangan, 
penyusunan, penyempurnaan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) serta pengadaan 
barang dan jasa secara elektronik. 

Upaya tersebut adalah sebagian dari pengejawantahan prinsip tata kelola administrasi 
lembaga peradilan yang baik yang senantiasa diterapkan di Mahkamah Konstitusi yang 
merupakan perwujudan dari Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan nilai-nilai perubahan dalam 
reformasi birokrasi ini selalu berusaha diwujudkan dalam setiap pelayanan Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal sebagai bentuk dukungan pelaksanaan kewenangan MK dalam melayani 
masyarakat pencari keadilan.
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Tujuan dari pengumpulan survei pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah  untuk melihat gambaran  
pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama kurun waktu 2010-2014 berdasarkan hasil-hasil yang 
sudah berdasarkan persepsi pegawai sebagai pelaku dari reformasi birokrasi itu sendiri. Ke 
depannya, survei akan dilaksanakan rutin paling sedikit setahun sekali yang hasilnya dapat 
digunakan sebagai data dan salah satu bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan 
kebijakan terkait dengan optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
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II. Hasil Survei Reformasi Birokrasi 

Jumlah responden dalam survei ini berjumlah 150 orang namun dalam hasil pengolahan data 
terdapat 3 jawaban responden yang tidak digunakan karena tidak menjawab seluruh pertanyaan 
survei. Kegiatan  Survei sendiri dilaksanakan selama Bulan Mei- Juni  yang dilaksanakan secara 
online melalui dashboard pegawai MK. 

Penilaian survei menggunakan rentang skala penilaian likert dengan pemberian skor 
1 sampai dengan 4. Nilai 1 berarti ‘kurang sekali’, sampai nilai 4 berarti ‘Baik’. Nilai ideal 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi diasumsikan memiliki skor 4.  Hasil skala dikonversikan 
menjadi nilai  0 – 3,5 dimana nilai yang berada di nilai 2,5 hingga ke  3,5 dianggap ‘positif’ dan 
nilai dibawah 2,5 dianggap ‘negatif’.

Halaman Survei yang tampil di Dashboard Pegawai
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2.1 PelakSanaan PRogRam RefoRmaSI BIRokRaSI Pada 
PegawaI

dampak pelaksaan program reformasi birokrasi pada pegawai diukur dengan 
indikator:

1. Pengetahuan mengenai program reformasi birokrasi

2. Tingkat kepentingan terhadap program reformasi birokrasi

3. Tingkat keyakinan terhadap program program reformasi birokrasi

4. Manfaat program reformasi birokrasi

5. Peran pimpinan dalam mengkomunikasikan program reformasi birokrasi

6. Pengetahuan mengenai tim pelaksana program reformasi birokrasi  

7. Dukungan  terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi 

8. Keterlibatan pegawai dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi 

9. Pengetahuan terhadap program reformasi birokrasi 

10. Penghargaan terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi

11. Situasi kerja pada saat pelaksanaan program reformasi birokrasi

12. Sarana dan prasarana yang mendukung program reformasi birokrasi

2.1.1 Pengetahuan mengenai Program Reformasi Birokrasi 
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Pengetahuan mengenai reformasi birokrasi adalah salah satu indikator yang menjadi 
perhatian dalam survei pelaksanaan reformasi birokrasi. Pengetahuan ini diukur dalam 
dua pertanyaan, yang pertama mengenai pengetahuan secara umum, sedangkan yang 
kedua pengetahuan mengenai manfaat dan tujuan reformasi birokrasi.

 Dalam pertanyaan pengetahuan mengenai reformasi birokrasi, diperoleh rerata 
2,51 dengan mayoritas responden menjawab kurang tahu. 

!

Sedangkan dalam pertanyaan mengenai maksud dan tujuan reformasi birokrasi, 
diperoleh nilai rerata 2,54 dengan mayoritas responden menjawab cukup tahu. 

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, dapat di ketahui bahwa sebagian besar 
pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 
Mahkamah Konstitusi telah mempunyai pengetahuan tentang Reformasi Birokrasi 
namun mereka masih belum mengetahui secara detail program-program Reformasi 
Birokrasi, sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab hal 
tersebut.
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2.1.2 keyakinan Terhadap Perlunya Program Reformasi Birokrasi

!

Keberadaan suatu penerapan budaya organisasi baru seringkali menimbulkan 
resistensi dan pada akhirnya malah menimbulkan budaya yang kontra produktif. Guna 
mencegah hal tersebut maka dalam survei ini responden diberikan pertanyaan “apakah 
pelaksanaan program Reformasi Birokrasi perlu diperlukan oleh Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi?”. Dari hasil pengukuran yang dilakukan 
diperoleh angka 3,31  yang berarti bahwa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menganggap pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi perlu dilakukan.

2.1.3 keyakinan Terhadap Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi
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Untuk mencapai target dalam suatu organisasi diperlukan suatu bentuk keyakinan 
yang tinggi oleh para anggotanya. Tingkat keyakinan terhadap program reformasi 
birokrasi cukup tinggi, yaitu 3,13 dengan mayoritas pegawai menjawab yakin. Tingkat 
keyakinan yang tinggi akan berdampak kepada dukungan terhadap program reformasi 
birokrasi. Akan tetapi, jika dilihat, cukup banyak responden yang menjawab dengan 
jawaban kurang yakin terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi. Dengan 
demikian, perlu dibuat program – program yang dapat lebih melibatkan pegawai dalam 
pelaksanaan program reformasi birokrasi.

2.1.4 manfaat Program Reformasi Birokrasi

Pegawai dapat melihat dan merasakan manfaat dari program reformasi birokrasi 
yang saat ini sedang dijalankan. Berdasarkan survei, didapatkan hasil 2,8 yang berarti 
karyawan merasakan bahwa program reformasi birokrasi yang saat ini dijalankan cukup 
bermanfaat. Perlu diadakan penelitian lanjutan mengenai manfaat yang didapatkan oleh 
pegawai terkait pelaksanaan program reformasi birokrasi. 

Sebanyak 83 responden menjawab bahwa program reformasi birokrasi cukup 
bermanfaat. Sedangkan terdapat 32 responden yang menjawab program ini kurang 
bermanfaat. Perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut mengenai hal-hal yang 
menyebabkan program Reformasi Birokrasi tidak bermanfaat.
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2.1.5 komunikasi Pimpinan mengenai Program Reformasi Birokrasi

!

Pimpinan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan 
reformasi birokrasi. Keterlibatan pimpinan dapat terlihat dari komunikasi yang dilakukan 
terhadap pegawai dalam rangka mensukseskan program reformasi birokrasi.

Pada bagian ini, didapatkan hasil sebesar 2,69 dengan 85 orang responden menjawab 
pimpinan cukup jelas dalam mengkomunikasikan program – program reformasi 
birokrasi kepada pegawai. Dengan kata lain, saluran komunikasi yang digunakan oleh 
pimpinan dalam rangka program reformasi birokrasi telah cukup efektif diterima oleh 
pegawai. 

Pada aspek lain, yaitu perhatian pimpinan terdapat pelaksanaan program reformasi 
birokrasi, pegawai menilai dengan penilaian cukup (3,03). 

!
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Mayoritas responden (73 orang) menilai bahwa pimpinan cukup menaruh perhatian 
terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. 

!

Akan tetapi dalam hal pertukaran informasi antara pimpinan dan pegawai, pegawai 
menganggap dalam komunikasi mereka jarang mendapatkan kesempatan untuk 
berkomunikasi dua arah ketika membahas pelaksanaan birokrasi sehingga komunikasi 
yang berjalan lebih banyak bersifat satu arah.

2.1.6 Pengetahuan mengenai Tim Reformasi Birokrasi 

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2011 tentang  
Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi, bahwa dalam satu instansi perlu 
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dibentuk Tim Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi 
sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi yang telah di tetapkan. Peran tim ini 
sangat penting dalam menjadi ujung tombak pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi 
masing – masing. Menurut hasil survei, pengetahuan pegawai Mahkamah Konstitusi 
terhadap keberadaan Tim cukup  baik ( 2,50 ) dengan mayoritas responden menjawab 
cukup tahu mengenai tim-tim yang dibuat untuk mendukung pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi. Namun terdapat catatan kecil, yaitu masih terdapat beberapa responden yang 
belum mengetahui tentang keberadaan tim Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan kajian 
lebih dalam apa yang menyebabkan responden tidak mengetahui tentang keberadaaan 
tim tersebut. 

Dalam hal kompetensi Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi, didapati 
hasil sebesar 2,87 yang menggambarkan bahwa pegawai menganggap tim Reformasi 
Birokrasi telah di isi oleh orang – orang yang mempunyai kompetensi yang sesuai 
dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi.
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Pegawai juga melihat bahwa tim Reformasi Birokrasi Mahkamah konstitusi 
cukup solid dalam melaksanakan kerja – kerja reformasi birokrasi, ditunjukkan dengan 
penilaian positif para pegawai ( 2,87). 

!

2.1.7 dukungan Terhadap Program Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil survei, pada saat ditanyakan mengenai penilaian terhadap 
rekan–rekan pegawai terhadap program reformasi birokrasi, didapati bahwa sebagian 
besar pegawai mendukung program reformasi birokrasi (2,89). 
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Dukungan ini penting terhadap keberlangsungan program reformasi birokrasi di 
lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderak MK. Yang perlu dicermati adalah 
masih terdapat responden yang menentang program reformasi birokrasi, walaupun 
jumlahnya  sangat sedikit. 

2.1.8 keterlibatan dalam Program Reformasi Birokrasi

Program reformasi birokrasi merupakan program mikro yang dijalankan oleh 
satu instansi, walaupun dimotori oleh tim reformasi birokrasi internal. Keterlibatan 
seluruh pegawai dalam program reformasi birokrasi sangat penting dalam menjalankan 
program dan kegiatan yang ada sesuai dengan yang digariskan dalam roadmap reformasi 
birokrasi. 

Dalam hal keterlibatan terhadap program reformasi birokrasi, mayoritas responden 
menjawab telah cukup terlibat dalam proses reformasi birokrasi. Mengenai sejauh 
apa keterlibatan para pegawai dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi, harus 
dilakukan penelitian lanjutan.
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Pegawai juga menilai bahwa peran mereka cukup jelas dalam pelaksanaan program 
reformasi birokrasi ( 2,72). 

!

2.1.9  Pengetahuan/kemampuan dalam melaksanakan Program 
Reformasi Birokrasi

Dalam hal keterampilan/kemampuan dalam melaksanakan program reformasi 
birokrasi, mayoritas pegawai (98 orang) beranggapan bahwa mereka memiliki 
keterampilan dan kemampuan dalam rangka melaksanakan program reformasi birokrasi 
(2,91).  
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2.1.10 Reward/Punishment Terkait Pelaksanaan Program Reformasi 
Birokrasi

!

Dalam hal pemberian reward pelaksanaan Reformasi Birokrasi jawaban responden 
terfragmentasi menjadi 4 bagian, perlu dilakukan penelitian lebih dalam tentang persepsi 
pegawai terhadap reward dalam reformasi birokrasi. 

2.1.11 Situasi kerja Terkait Reformasi Birokrasi

!

Dari hasil pengukuran terhadap suasana kerja terkait pelaksanaan program 
reformasi birokrasi, menunjukan hasil positif dengan angka sebesar 2,74  atau pegawai  
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merasa tidak terganggu dengan adanya program reformasi birokrasi di lingkungan 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

B.1.12 dukungan Sarana dan Prasarana Terhadap Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi

!

Dalam hal dukungan sarana dan prasarana terkait pelaksanaan program reformasi 
birokrasi, pegawai memberikan penilaian yang positif (2,86) yang menunjukkan bahwa 
program reformasi birokrasi telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

2.2 PenIlaIan PegawaI TeRHadaP oRganISaSI 

dampak yang ingin diukur pada pegawai menggunakan survei persepsi yang 
menggunakan indikator.

1. Persepsi pegawai terhadap inovasi

2. Persepsi pegawai mengenai koordinasi dalam organisasi

3. Persepsi pegawai mengenai rentang kendali pertanggungjawaban

4. Persepsi pegawai mengenai pembagian beban kerja

5. Persepsi pegawai mengenai pengendalian pekerjaan 
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Penataan organisasi adalah salah satu program Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan 
Tim Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Untuk mengetahui 
dampak dari penataan organisasi maka perlu dilakukan pengukuran terhadap pegawai sebagai 
terdampak dari adanya proses perubahan.

Hasil pengukuran menunjukan bahwa Informasi tentang dukungan organisasi terhadap 
inovasi didapatkan penilaian yang positif (2,93) dimana pegawai menilai kondisi organisasi 
yang ada saat ini dapat meningkatkan inovasi kerja dan mendorong terobosan – terobosan 
baru. 
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Hasil pengukuran menunjukan bahwa struktur organisasi MK  menjamin koordinasi 
yang baik memperoleh nilai persepsi 2.9 atau para pegawai setuju bahwa struktur organisasi 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK telah menjamin koordinasi yang baik. Struktur 
organisasi MK menjamin pertanggungjawaban yang jelas memperoleh nilai persepsi sebesar 
2.92 yang berarti pegawai setuju bahwa Struktur organisasi MK menjamin adanya sistem 
pertanggungjawaban yang jelas. Persepsi 2.63 diberikan responden (pegawai) terhadap Struktur 
organisasi MK menjamin pembagian tugas yang jelas, walaupun masih cukup banyak responden 
yang menilai bahwa pembagian tugas masih belum merata. Para pegawai memiliki persepsi 
setuju atau positif terhadap Struktur organisasi MK mampu mendukung pengendalian dalam 
pelaksanaan pekerjaan (2,78).

Dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi MK  memberikan tanggapan dan dampak 
positif dimata pegawai sebagai pemangku jabatan. Diharapkan dengan dampak positif ini dapat 
meningkatkan kinerja, akuntabilitas dan pelayanan yang diberikan kepada stakeholder.

2.3 PeRSePSI PegawaI TeRHadaP Pengelolaan Sdm

Salah satu program mikro Reformasi Birokrasi adalah Penataan Sistem  Manajemen SDM 
Aparatur. Pembenahan disektor ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Kepaniteraan 
dan Sekretariat Jenderal MK dalam memberikan pelayanan prima kepada pemangku 
kepentingan. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK telah melakukan pembenahan di sektor 
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Sistem Manajemen Aparatur dan hasil dari pelaksanaan tersebut diukur melalui survei persepsi 
pegawai sebagai berikut.

Persepsi pegawai menunjukan tentang adanya pola karier yang pasti di lingkungan 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK masih belum terlihat. Pola Karier hanya diberikan 
nilai persepsi sebesar 2.51. Pegawai memberikan nilai  sebesar 2.50 atas persepsi mereka 
terhadap sistem kompensasi (gaji dan tunjangan) yang sesuai telah dilaksanakan di lingkungan 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Penempatan pegawai sesuai kompetensi dan pola 
karir masih dipandang belum dilaksanakan dengan sepenuhnya hal ini dilihat dari nilai persepsi 
sebesar 2,50. Penilaian kinerja yang objektif dan adil memperoleh persepsi sebesar 2.51.

Beban kerja sudah dianggap sesuai dengan jabatan di lingkungan Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal MK, ditunjukan dengan nilai persepsi sebesar 2.61. Pola rekrutmen yang 
adil, transparan dan objektif juga sudah cukup positif ditunjukkan dengan  persepsi pegawai 
sebesar 2.65. Pada pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan peningkatan 
kinerja instansi pegawai  memandang hal tersebut terjadi di Kepaniteraan dan Sekretariat 
Jenderal MK , capaian nilai 2.63 diberikan pegawai terhadap pendidikan dan pelatihan yang 
dilaksanakan sesuai kebutuhan peningkatan kinerja instansi. Namun dalam hal kesempatan / 
akses diklat Pegawai belum memandang adanya kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai 
untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan yang diperlukan, pegawai hanya memberikan 
persepsi sebesar 2.50.

Dari 9 (sembilan) indikator adanya dampak disektor SDM dimata pegawai baru terdapat 
3(tiga) indikator yang positif yaitu Beban kerja yang sesuai dengan jabatan, Rekrutmen 
dilakukan secara adil, transparan dan objektif dan Pendidikan dan pelatihan telah sesuai dengan 
kebutuhan peningkatan kinerja organisasi. Sementara itu 6 (enam) indikator lainnya terlihat 
masih membutuhkan perbaikan / optimalisasi.
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2.4 PeRSePSI PegawaI TeRHadaP RegulaSI

!

Penataan Regulasi/ Penataan Peraturan Perundang-Undangan adalah salah satu program 
Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan Tim Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal MK. Untuk mengetahui dampak dari penataan Peraturan Perundang-
Undangan, maka perlu dilakukan pengukuran terhadap pegawai sebagai terdampak dari adanya 
proses perubahan.

 Hasil pengukuran menunjukan bahwa Informasi tentang regulasi cukup untuk 
didapatkan, hal ini ditunjukan dengan persepsi pegawai terhadap kemudahan informasi 
tentang regulasi memperoleh nilai 2.80. Persepsi responden juga menujukan tumpang tindih 
peraturan jarang terjadi, hal ini ditunjukan dengan angka persepsi sebesar 2.64 (Setuju). 
Para pegawai memberikan nilai sebesar 2.67(setuju) bahwa dilingkungan Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal MK Peraturan dan norma yang dibuat sudah selaras secara nasional 
maupun internasional. Para pegawai juga memandang bahwa dalam penyusunan peraturan 
telah  melibatkan/konsultasi  bersama pemangku kepentingan, hal ini ditunjukan dengan angka 
2.82 yang kecenderungannya adalah tidak setuju. Pegawai memberikan persepsi positif bahwa 
peraturan yang dibuat sudah sesuai dengan Visi MK dengan angka sebesar 2.84 yaitu dengan 
mayoritas jawab setuju. Peraturan yang dibuat sudah menjamin perlakuan yang adil bagi semua 
pihak memperoleh persepsi sebesar 2.53, atau pegawai sependapat akan adanya jaminan dari 
peraturan akan adanya perlakuan yang adil bagi semua pihak. Mayoritas pegawai juga telah 
peraturan yang dibuat telah menjamin kepastian hukum dengan nilai 2,67.
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2.5 PeRSePSI PegawaI TeRHadaP Pelayanan

Pengukuran terhadap pelayanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan dilakukan 
kepada para pegawai. Hasil pengukuran menunjukan bahwa kecepatan pelayanan memperoleh 
nilai 3,14 atau pegawai setuju bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK telah melayani 
pemangku kepentingan dengan cepat. Para pegawai juga setuju terhadap adanya transparansi 
prosedur dan biaya terhadap pelayanan yang dilakukan, hal ini ditunjukan dengan angka 
persepsi sebesar 3,09. Persepsi pegawai terhadap pelayanan MK bersih dari Korupsi dan 
Kolusi adalah setuju bahwa pelayanan yang diberikan bersih dari Korupsi dan Kolusi, persepsi 
pegawai hanya memberikan nilai sebesar 2,816. Dalam kemudahan untuk menghubungi pejabat 
yang bertanggungjawab pegawai setuju bahwa ada kemudahan, capaian nilai 2,95. dalam 
melaksanakan pelayanan menyangkut kewajaran biaya pelayanan pegawai setuju, dengan angka 
persepsi sebesar 3,01. Pegawai memberikan persepsi 3,136 atau setuju bahwa petugas pemberi 
layanan sudah kompeten, serta pegawai setuju bahwa sarana dan fasilitas pendukung layanan 
telah diberikan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK guna menunjang pelayanan 
kepada pemangku kepentingan (nilai persepsi 3,17).

Dari pengukuran terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Kepaniteraan 
dan Sekretariat Jenderal MK secara umum  aspek pelayanan sudah cukup baik dimata pegawai. 
Namun untuk catatan diperlukan  adanya upaya penguatan dalam aspek pencegahan Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotimse dalam memberikan pelayanan terhadap pemangku kepentingan. 
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2.6 PeRSePSI PegawaI TeRHadaP STandaR Pelayanan

Pada chart di atas menunjukan bahwa tingkat pengetahuan responden (pegawai) terhadap 
standar pelayanan cukup tinggi (75%) berada di level 3,00. Pegawai mengetahui akan adanya 
standarisasi pelayanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan 
bahwa standar pelayanan telah tersosialisasi dengan baik kepada pegawai MK.

Mayoritas responden menganggap bahwa standar pelayanan telah dilaksanakan dengan 
cukup konsisten (109 responden) dengan hasil pengukuran mencapai angka 2,84. 
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2.7 PeRSePSI PegawaI TeRHadaP PemanfaaTan 
TeknologI InfoRmaSI

!

Dari hasil pengukuran di atas terlihat bahwa para pegawai memiliki kecenderungan positif 
terhadap dukungan pemanfaatan sistem teknologi informasi di Kepaniteraan dan Sekretariat 
Jenderal MK. Responden memberikan nilai 3,10  atau setuju bahwa sistem informasi di 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK telah mendukung penyediaan data dan informasi dan 
dapat diandalkan oleh masyarakat (pemangku kepentingan). Pegawai juga memberikan nilai 
persepsi positif 3,12 atau setuju bahwa Sistem informasi di Setjen telah mampu menciptakan 
pelayanan lebih baik terhadap MK dan para pemangku kepentingan. Responden memberikan 
nilai 3,08 atau setuju jika sistem infromasi di MKRI telah mampu mendukung komunikasi 
yang baik dilingkungan MKRI dan kepada Stakeholder. Para pegawai juga setuju jika Sistem 
Informasi di lingkungan MKRI telah didukung dengan sistem pengaman yang baik, hal ini terlihat 
dengan persepsi sebesar 3,03 dari responden. Para pegawai juga memberikan persepsi setuju 
dengan indeks persepsi sebesar 2,83 terhadap MKRI yang telah menyediakan pelatihan yang 
mewadahi bagi para pegawai dilingkungan MKRI untuk mengoperasikan dan memanfaatkan 
Sistem informasi.
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2.8 medIa komunIkaSI 

Dalam hal penggunaan media komunikasi dalam rangka sosialisasi dan internalisasi 
nilai-nilai yang ada dalam Reformasi Birokrasi, pegawai mempersepsikan penggunaan media 
komunikasi yang paling efektif adalah dengan menggunakan website/blog dengan angka 3,16 
disusul dengan media komunikasi email (3,00). Selanjutnya, media komunikasi yang juga dirasa 
efektif menurut pegawai adalah penggunaan jejaring sosial (3,00) dan juga dengan komunikasi 
secara informal (2,79). Pegawai mengganggap bahwa media komunikasi tercetak seperti leaflet 
sebagai sarana yang kurang efektif sebagai media komunikasi internal (2,51).
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2.9  komenTaR PegawaI TeRHadaP PelakSanaan 
PRogRam RefoRmaSI BIRokRaSI mk 

Berikut ini beberapa komentar pegawai terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi 
di lingkungan MKRI.
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III. kesimpulan dan Saran 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 
MK sejatinya sudah melekat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam fungsi pelayanan 
yang dilakukan MKRI, senantiasa mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terkadang, 
dalam pelaksanaannya, cenderung mengabaikan stakeholder internal dan lebih mengutamakan 
stakeholder utama. Namun hal ini tidak terlepas dari tujuan reformasi birokrasi itu sendiri, 
yaitu peningkatan pelayanan publik. MKRI dalam mengawal konstitusi sedikit banyak menjadi 
pembatas gerak dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, namun pelayanan 
tersebut lah yang terlihat dan disorot para stakehoder sehingga tidak dapat diabaikan, fokus 
ditujukan kepada kegiatan program pelayanan publik. Hambatan utama dari pelaksanaan 
program Reformasi Birokrasi di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK  sesuai hasil survei 
sebagai berikut :

1. Pada hasil pengolahan kuesioner bagian 1 (satu), terlihat bahwa pengetahuan pegawai 
mengenai program reformasi birokrasi masih kurang dan tujuan serta manfaat dari 
program reformasi birokrasi juga masih belum diketahui oleh pegawai dengan baik. 
Sebagian besar pegawai masih mengasosiasikan Reformasi Birokrasi hanya berkaitan erat 
dengan Remunerasi (Pemberian Tunjangan Kinerja) Selain itu, pertukaran informasi dari 
pimpinan kepada pegawai dirasa masih kurang mengenai isu reformasi birokrasi karena 
selama ini pegawai merasa komunikasi yang dilakukan masih bersifat satu arah. Pegawai 
juga masih memandang bahwa penghargaan yang mereka terima masih kurang atas 
keterlibatan pegawai dalam menyukseskan program reformasi birokrasi. Hal positif yang 
dapat diketahui bahwa pegawai yakin akan manfaat dari program reformasi birokrasi, serta 
pegawai yakin bahwa reformasi birokrasi dijalankan oleh tim yang memiliki kemampuan 
dalam mensukseskan program reformasi birokrasi serta dukungan sarana dan prasana yang 
memadai dalam rangka mensukseskan program reformasi birokrasi.

2. Pada pengolahan kuesioner bagian 2(dua) yaitu penilaian pegawai terhadap organisasi, 
secara umum telah positif. Dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi MKRI  memberikan 
tanggapan dan dampak positif dimata pegawai sebagai pemangku jabatan. Diharapkan 
dengan dampak positif ini dapat meningkatkan kinerja, akuntabilitas dan pelayanan yang 
diberikan kepada stakeholder.

3. Pada pengolahan data kuesioner bagian 3 (tiga) yaitu penilaian pegawai terhadap 
pengelolaan SDM pun secara umum menunjukkan hasil negatif. Beberapa hal yang perlu 
dicermati dalam pengelolaan SDM adalah isu mengenai Persepsi pegawai masih ada yang 
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menunjukan ketidaksetujuan tentang adanya pola karier yang pasti di lingkungan MKRI. 
Pegawai  ada yang memberikan nilai negatif atas sistem kompensasi (gaji dan tunjangan) 
yang sesuai telah dilaksanakan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. 
Penempatan pegawai sesuai kompetensi dan pola karir masih dipandang belum optimal 
dilaksanakan. Pegawai belum semuanya setuju bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat 
Jenderal MK telah melakukan penilaian kinerja secara objektif dan adil. Pegawai juga 
belum semua setuju dengan telah diterapkannya di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 
Jenderal MK kesempatan yang sama bagi semua pegawai untuk memperoleh pendidikan 
dan pelatihan yang diperlukan.

4. Pada pengolahan data kuesioner bagian ke 4 ( empat) mengenai regulasi, secara umum 
didapatkan hasil yang positif, MKRI dianggap telah dapat melaksanakan program penataan 
peraturan perundangan dengan baik.

5. Pada pengolahan data kuesioner bagian ke 5 (lima) dan 6 (enam) mengenai pelayanan kepada 
masyarakat, pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK memberikan penilaian 
positif bahwa standar pelayanan di MKRI telah memenuhi syarat dan ketentuan pelayanan 
yang memadai. Demikian pula dalam hal standar pelayanan, pegawai Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal MK menilai bahwa standar pelayanan yang diterapkan oleh MK telah 
memenuhi kebutuhan dari pengguna layanan.

6. Pada pengolahan data kuesioner bagian ke 7 (tujuh) mengenai penggunaan teknologi 
informasi, didapatkan hasil yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan 
teknologi informasi di MK telah dapat dengan baik diadaptasi oleh pegawai MK untuk 
membantu pelaksanaan tugas dan fungsi.

7. Pada pengolahan data kuesioner bagian ke 8 (delapan) mengenai sarana komunikasi yang 
efektif dalam lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, pegawai memberikan 
penilaian positif terhadap penggunaan website serta surel (e-mail). Dan memberikan 
penilaian yang negatif terhadap penggunaan leaflet sebagai sarana komunikasi yang efektif. 
Hasil ini menguatkan hasil sebelumnya mengenai penggunaan TIK untuk memudahkan 
tugas dan fungsi  Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Namun demikian, setiap hambatan harus dihadapi dengan inovasi, sehingga kegiatan-
kegiatan yang dapat dilaksanakan segera dituntaskan dan kegiatan yang mengalami penundaan 
dilakukan penjadwalan ulang. Dukungan segenap pimpinan, pegawai dan sarana prasarana 
dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi hendaklah dioptimalkan pada masa yang akan datang. 
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Hambatan-hambatan yang ditemui haruslah menjadi pembelajaran agar pada periode berikutnya 
hal yang sama dapat ditanggulangi lebih baik lagi. Masukan yang dapat dipertimabangkan 
dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi MK kedepan:

1. Pelaksaan program reformasi birokrasi di MK berjalan kondusif dan didukung oleh tim dan 
sarana yang memadai. Hal ini dapat menjadi katalisator dalam mengakselerasi pelaksanaan 
program kedepan. 

2. Meningkatkan peran Pimpinan dalam mengkomunikasikan program Reformasi Birokrasi, 
komunikasi dua arah (Pimpinan dan staf) dalam program Reformasi birokrasi

3. Menaruh perhatian lebih terhadap program SDM aparatur masih terdapat ada ketidakpuasan 
terhadap pengelolaan SDM MK. SDM merupakan faktor penting dalam pelaksanaan 
program reformasi birokrasi. Jika pengelolaan manajemen SDM belum optimal, maka 
program reformasi birokrasi pun tidak akan optimal.

4. Lebih mengefektifkan penggunaan sarana TIK dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 
karena pegawai MK terbukti nyaman dengan penggunaan sarana dimaksud. 

Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan,

Pawit Haryanto
NIP. 19640217 198503 1002
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