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IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK  

PADA PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG 

Di dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan (Blue Print) Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Tahun 2010-2035 disebutkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu 

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, dapat secara ideal diwujudkan 

sebagai sebuah Badan Peradilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima serta 

sebagai sebuah Badan Peradilan modern dengan berbasis teknologi informasi. 

Pengadilan Negeri Kayu Agung sebagai satuan kerja yang berada di bawah 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga turut serta berperan dalam mewujudkan visi 

dari Mahkamah Agung tersebut. Adapun usaha yang telah dilakukan oleh Pengadilan 

Negeri Kayu Agung untuk mewujudkan visi tersebut yaitu dengan mengimplementasikan 

beberapa aplikasi yang telah diterapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta 

mengembangkan inovasi baik yang berupa inovasi berbasis teknologi informasi (TI) 

maupun berupa inovasi di bidang pelayanan publik. Di mana penerapan serta 

pengembangan inovasi ditujukan untuk memberikan pelayanan yang prima dan 

berkualitas kepada masyarakat. 

Oleh karenanya, dalam laporan ini akan disampaikan mengenai data-data yang 

berkenaan dengan implementasi atas inovasi Mahkamah Agung yang telah diterapkan pada 

Pengadilan Negeri Kayu Agung serta output yang dihasilkan atas inovasi yang telah 

dikembangkan sendiri oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung. 

 

A. IMPLEMENTASI ATAS INOVASI MAHKAMAH AGUNG PADA PENGADILAN NEGERI 

KAYU AGUNG 

1.   e-Court 

e-Court merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung yang 

berfungsi sebagai suatu aplikasi yang menyediakan layanan bagi Pengguna Terdaftar dan 

Pengguna lainnya untuk melakukan pendaftaran perkara perdata secara online (e-filling), 

mendapatkan taksir biaya perkara secara online (e-payment), pemanggilan sidang secara 

elektronik (e-summons), dan persidangan secara elektronik (e-litigation).  

Di Pengadilan Negeri Kayu Agung, implementasi e-Court secara penuh telah dimulai 

sejak tahun 2018 dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2018 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Keputusan 
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Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang 

Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 

Untuk mewujudkan implementasi aplikasi e-Court secara penuh di Kayu Agung dilakukan 

melalui adanya kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mewajibkan seluruh 

pendaftaran perkara perdata dilaksanakan melalui aplikasi e-Court. Serta untuk 

mendukung kebijakan tersebut juga telah dilaksanakan sosialisasi mengenai penggunaan 

aplikasi e-Court kepada masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung. 

Adapun pada tahun 2020 sebanyak 121 perkara perdata di Pengadilan Negeri Kayu 

Agung telah didaftarkan melalui aplikasi e-court (Gambar 1), yang meliputi perkara 

perdata gugatan, gugatan sederhana, permohonan, dan bantahan. Berkenaan dengan 

pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-litigation), sebagaimana ketentuan Pasal 20 

ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019, terhadap implementasinya belum dapat 

dilaksanakan secara penuh karena persidangan secara elektronik (e-litigation) baru dapat 

dilaksanakan serta mendapat persetujuan para pihak yang berperkara terlebih dahulu. 

 

 

Gambar 1 

 

2. Eraterang 

Eraterang merupakan aplikasi di bidang pelayanan khususnya berkenaan dengan 

pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri. Implementasi aplikasi 

eraterang di Pengadilan Negeri Kayu Agung telah dilaksanakan pada tahun 2019 sejak 

diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi 
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di 

Lingkungan Peradilan Umum. 

Berkaitan dengan implementasi eraterang di Pengadilan Negeri Kayu Agung pada 

tahun 2020 dari 491 permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang 

dimohonkan oleh masyarakat yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, 

sebanyak 325 permohonan telah dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi eraterang 

(Gambar 2). Hal ini menunjukan bahwa penerapan aplikasi eraterang di Pengadilan Negeri 

Kayu Agung, telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mengurus 

permohonan Surat Keterangan, khususnya bagi masyarakat yang domisilinya jauh dari 

Gedung pengadilan. 

 

Gambar 2 

B. IMPLEMENTASI ATAS INOVASI YANG DIKEMBANGKAN OLEH PENGADILAN 

NEGERI KAYU AGUNG 

1.    Inovasi Pelayanan bagi Pihak Eksternal 

Beberapa implementasi atas inovasi yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri 

Kayu Agung dalam meningkatkan pelayanan kepada pihak eksternal yaitu masyarakat 

pengguna layanan pengadilan, akan dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna 

mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau, 

Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) 

(Gambar 3). Penerapan pelayanan terpadu satu pintu ini didasarkan Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
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Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan 

Pengadilan Negeri. Dalam menunjang proses bisnis yang berjalan di setiap bagian yaitu 

untuk bagian umum dan keuangan, kepaniteraan muda pidana, kepaniteraan muda 

perdata dan kepaniteraan muda hokum. Pengadilan Negeri Kayu Agung telah 

memaksimalkan aplikasi PTSP+ versi 2.2.-2 (terbaru) yang diluncurkan oleh Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI. Adapun menu yang disediakan dari aplikasi 

PTSP+ ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagian Umum dan Keuangan 

- Register Surat Masuk 

- Register Surat Keluar 

b. Kepaniteraan Muda Pidana 

- Register Penyitaan 

- Register Penggeledahan 

c. Kepaniteraan Muda Perdata 

- Register Surat Masuk (Disposisi Surat) 

d. Kepaniteraan Muda Hukum 

- Register Surat Keterangan  

-      Permohonan Online 

-   Dasar Hukum Surat Keterangan 
e. Bagian Lainnya 

- Register Surat Masuk (Disposisi Surat dari Ketua / Wakil Ketua  sampai ke level 

staf) 

- Buku Tamu 

 

Gambar 3 
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Saat ini juga PTSP Pengadilan Negeri Kayu Agung telah dilengkapi fasilitas 

pelayanan publik lainnya seperti pelayanan minum dan snack gratis, free charging, 

pojok baca, brailles Corner, kaca mata baca dan sterilisasi sinar uv, Area Tunggu 

disabilitas, Ruang Tamu Terbuka, meja inzage, TV Informasi, Jadwal Piket SPV dan 

Antrian PTSP (Gambar 4) .  

 

 

 

 

 

 

      

   

    

 

 

 

Gambar 4 
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b. Aplikasi Antrian PTSP 

Aplikasi Antrian PTSP adalah aplikasi yang digunakan untuk manajemen 

antrian pada layanan masyarakat agar mempermudah masyarakat dan pencari 

keadilan dalam memperoleh hak nya untuk dilayani, serta memberi kemudahan pada 

petugas pelayanan yang dituntut ramah cepat dan tepat dalam memberi pelayanan 

(Gambar 5). Terdapat 4 jenis layanan yang biasa digunakan oleh masyarakat pada 

aplikasi antrian PTSP ini yaitu pelayanan pada kepaniteraan muda pidana, 

kepaniteraan muda perdata, kepaniteraan muda hukum dan informasi dan pengaduan. 

Dengan adanya aplikasi antrian PTSP ini pelayanan kepada masyarakat dapat lebih 

tertib dan teratur. Adapun mekanisme pemberian nomor antrian  PTSP adalah sebagai 

berikut : 

1. Petugas keamanan/satpam menanyakan keperluan apa yang hendak didapatkan 

oleh masyarakat/pencari keadilan ke pengadilan. 

2. Setelah itu petugas keamanan/satpam memberikan nomor antrian sesuai dengan 

bagian yang akan dituju oleh masyarakat/pencari keadilan. 

3. Masyarakat/pencari keadilan menunggu dan akan dipanggil oleh petugas PTSP 

dari aplikasi antrian PTSP melalui  pengeras suara/speaker. 

-  

 

Gambar 5 
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c. Si Alip (Sistem Informasi Aplikasi Layanan Informasi Pengadilan) 

Si Alip merupakan aplikasi virtual assistant yaitu berupa layanan informasi yang 

dapat membantu pengguna untuk memperoleh informasi mengenai layanan yang tersedia 

di Pengadilan Negeri Kayu Agung secara mudah, cepat, efisien dan transparan. 

Pengembangan aplikasi Si Alip dilatar belakangi oleh kondisi geografis wilayah 

hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang meliputi 2 (dua) kabupaten yaitu kabupaten 

Ogan Ilir dan kabupaten Ogan Komering Ilir. Di mana di kedua wilayah kabupaten tersebut 

terdapat daerah yang berjarak sangat jauh dari Gedung Pengadilan Negeri Kayu Agung, 

sehingga cukup merasa kesulitan untuk memperoleh informasi khususnya mengenani 

layanan yang ada di pengadilan. 

Didasarkan atas permasalahan tersebut, Pengadilan Negeri Kayu Agung kemudian 

melakukan inovasi berupa peluncuran virtual assistant yang disebut Si Alip yang dapat 

diakses secara mudah melalui aplikasi Whatsapp Messenger dengan nomor 085267675166. 

Di mana masyarakat yang membutuhkan informasi cukup mengetikan kata “Halo” dan 

selanjutnya aplikasi Si Alip akan memandu untuk memberikan informasi mengenai info 

tilang, info surat keterangan, info agenda sidang, info e-Court, info panjar biaya perkara, 

info perkara, info jadwal sidang dan info biaya perkara (Gambar 6). 

 Output yang dihasilkan 

Dengan diluncurkannya inovasi berupa aplikasi Si Alip di Pengadilan Negeri Kayu 

Agung telah mengatasi permasalahan bagi masyarakat khususnya mengenai adanya 

keterbatasan akses dalam memperoleh informasi mengenai layanan yang ada di 

Pengadilan Negeri Kayu Agung. Di mana melalui aplikasi si Alip, masyarakat dapat secara 

dengan mudah memperoleh informasi layanan tanpa terhambat oleh keterbatasan waktu 

dan jarak. 
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Gambar 6 

d. Sistem Antrian Sidang 

Dalam menjalankan proses persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung telah memiliki 

aplikasi sistem antrian sidang (Gambar 7).  Berikut ini prosedur pemanggilan sidang 

di Pengadilan Negeri Kayu Agung : 

a) Petugas Meja Informasi / operator Mendata Pihak yang telah hadir sesuai laporan 

yang masuk di meja informasi  dengan aplikasi Rol Sidang 

b) Sidang pada Nomor Perkara yang telah diabsensi akan menampilkan status Siap 

Sidang . 

c) Panggilan Sidang akan berbunyi dan memanggil Majelis, dan Pihak untuk memasuki 

ruang sidang sesuai jadwal persidangan di SIPP. 

d) Panggilan Sidang hanya bisa dilakukan di dalam ruang yang sama apabila sidang 

sebelumnya telah dinyatakan selesai. 
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Gambar 7 

e. E-survey Badilum Mahkamah agung RI 

 Aplikasi E-survey Badilum Mahkamah Agung RI adalah aplikasi Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) (Gambar 8). Aplikasi ini 

dibuat  berbasis web dan akan  menghasilkan laporan secara terperinci mengenai Nilai 

Interval, Nilai Interval Konversi, sampai dengan persepsi kepuasan masyarakat dan 

persepsi korupsi . Daftar pertanyaan yang disajikan dalam aplikasi ini pada mode 

kuisioner dapat sepenuhnya dikontrol oleh administrator sehingga memudahkan 

petugas survei untuk mengolah dan menganalisa data serta menyajikan hasil survei 

tersebut dalam bentuk laporan.  

 

Gambar 8 
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f. Permohonan Izin Penyitaan, Izin Penggeledahan dan Perpanjangan Penahanan 

Secara Online Berbasis Surat Elektronik (e-mail) 

Pengembangan inovasi permohonan izin penyitaan, izin penggeledahan dan 

penahanan berbasis e-mail berawal ketika munculnya Pandemi Covid-19 yang membatasi 

segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan adanya kontak secara fisik. Hal ini 

tentunya turut berdampak kepada pemberian layanan pengadilan, yang dalam hal ini 

khususnya mengenai pemberian pelayanan untuk izin penyitaan, izin penggeledahan dan 

penahanan. Di mana semula pihak yang membutuhkan layanan ini diwajibkan untuk 

datang langsung ke Pengadilan dengan membawa dokumen-dokumen yang menjadi 

persyaratan yang diserahkan melalui bagian PTSP. Akan tetapi melalui inovasi ini, layanan 

tersebut dapat diproses hanya dengan pengiriman dokumen secara elektronik melalui e-

mail. 

 Output yang dihasilkan 

Adapun implementasi atas inovasi ini telah dimulai sejak bulan Mei 2020, di mana 

terdapat sebanyak 2696 permohonan izin penyitaan, izin penggeledahan dan penahanan 

yang dikirimkan melalui emai layanan Pengadilan Negeri Kayu Agung.  

Melalui penerapan inovasi permohonan izin penyitaan, izin penggeledahan dan 

penahanan berbasis e-mail tersebut (Gambar 9), Pengadilan Negeri Kayu Agung dapat 

menerapkan pembatasan sosial sebagai salah satu upaya meminimalisir penyebaran virus 

Covid-19 di satuan kerjanya sekaligus juga tetap dapat memberikan pelayanan yang 

maksimal, mudah dan cepat kepada pihak yang berkepentingan. 

Didasarkan atas apresiasi masyarakat yang sangat baik terhadap inovasi ini, 

Pengadilan Negeri Kayu Agung selanjutnya akan melakukan pengembangan berupa sebuah 

sistem berbasis web yang disebut  SPT Online, yang dapat diakses melalui alamat website  

http://spt.pn-kayugung.go.id/ (Gambar 9). 

  

Gambar 9 Gambar 10 

http://spt.pn-kayuagung.go.id/


12 

G. Sterilisasi Area 

Inovasi ini dilakukan sebagai bentuk konkrit Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam 

mewujudkan adanya suatu Kawasan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Di mana untuk terwujudnya hal 

tersebut diperlukan suatu desain penataan ruangan kantor yang dapat mencegah 

terjadinya praktik suap, pungutan liar maupun gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri 

Kayu Agung. 

Inovasi desain penataan ruang tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan 

diadakannya Sterilisasi Area. Adapun hambatan dalam pengembangan inovasi ini yaitu di 

mana Gedung Pengadilan Negeri Kayu Agung merupakan bangunan lama yang telah berdiri 

sejak tahun 1976, di mana saat itu masih terdapat ruangan-ruangan yang masih bebas 

untuk dimasuki oleh masyarakat umum. Untuk mengatasi hambatan tersebut Pengadilan 

Negeri Kayu Agung selanjutnya melakukan optimalisasi terhadap bentuk dan desain kantor 

yang sudah ada dengan melakukan beberapa perubahan (renovasi) serta membatasi akses 

masuk publik ke setiap ruangan yang ada di Pengadilan Negeri Kayu Agung.  

Beberapa bentuk penataan ruangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kayu 

Agung dalam mewujudkan Sterilisasi Area yaitu Pintu Depan sebagai Akses Masuk 

Pengadilan Negeri Kayu Agung langsung menuju ke Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP), adanya pembatasan akses masuk publik dengan adanya pembatasan pintu batas 

PTSP (Gambar 11) serta pintu masuk yang dilengkapi dengan fasilitas Fingerscan dan 

Access Card (Gambar 12), Adanya perubahan letak ruang tahanan yang semula berdekatan 

dengan ruang Hakim dan Panitera dipindahkan letaknya di dekat ruang sidang Pengadilan 

Negeri Kayu Agung (Gambar 13), adanya ruang tamu terbuka dalam hal adanya tamu yang 

akan menemui aparatur peradilan (Gambar 14), serta disediakannya lemari penitipan 

barang dan box gratifikasi. 

 

 Output yang dihasilkan 

Adapun output yang dihasilkan dari inovasi Sterilisasi Area di Pengadilan Negeri 

Kayu Agung yaitu menghilangkan adanya kemungkinan terjadinya praktik-praktik suap, 

pungutan liar maupun gratifikasi yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada Aparatur 

Pengadilan Negeri Kayu Agung. Sehingga dapat mendukung komitmen Pengadilan Negeri 

Kayu Agung dalam mewujudkan adanya wilayah Zona Integritas  yang bebas dari korupsi, 

bersih dan berorientasi untuk melayani. 
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Gambar 11 Gambar 12 

 

 

Gambar 13 Gambar 14 

 

H. Kompensasi dan Tanda Terima Kasih Bagi Penerima Layanan serta Penerapan 

Reward and Punishment Bagi Pelaksana Layanan 

Berkenaan dengan inovasi kompensasi dan tanda terima kasih bagi penerima 

layanan dilaksanakan sebagai tindak lanjut terhadap komitmen Pengadilan Negeri Kayu 

Agung dalam memberikan pelayanan yang prima, berkualitas dan berkeadilan ke pada 

masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung. Inovasi ini ditujukan agar 

masyarakat memperoleh pelayanan sebagaimana standar yang telah ditetapkan dalam 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 

tentang Standar Pelayanan Peradilan. 

Sedangkan inovasi reward and punishment (Gambar 15 dan Gambar 16) bagi 

pelaksana layanan dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dari Pengadilan Negeri Kayu 

Agung terhadap para Aparatur Pelaksana Layanan yang menunjukan kinerja yang sangat 

baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Inovasi ini ditujukan untuk 

meningkatkan motivasi para Aparatur Pelaksana Layanan agar dapat terus menerus 

memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas kepada Para Pengguna layanan di 

Pengadilan Negeri Kayu Agung. 
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Pemberian kompensasi dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi berupa adanya 

pelayanan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ada, kompensasi 

yang diberika berupa “Bebas Antrian” dan “Souvenir” (Gambar 17). Sedangkan untuk pemberian 

tanda terima kasih diberikan terhadap penerima layanan yang telah berpartisipasi aktif dalam 

pengisian survei ataupun testimoni berkaitan dengan pelayanan yang telah diberikan, tanda terima 

kasih tersebut berupa “Souvenir”.  

Pemberian Reward dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi yaitu adanya kepuasan 

bagi penerima layanan yang dibuktikan melalui peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM), hasil monitoring dan evaluasi dari Pejabat Pengelola PTSP, dan Survei. Tidak terdapatnya 

komplain yang diterima oleh pelaksana layanan, baik dari sisi waktu, kualitas layanan, kompetensi, 

keberadaan pelaksana, dan kesesuaian hasil produk layanan. Serta adanya pelaksana layanan yang 

mampu menciptakan inovasi layanan yang berbasis Teknologi Informasi yang dapat meningkatkan 

kemudahan kualitas pelayanan. Adapun bentuk reward yang diperlukan yaitu kenaikan nilai 

Sasaran Kinerja Pegawai dan adanya piagam penghargaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kayu 

Agung sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang baik. 

Sedangkan pemberian Punishment dilaksanakan dengan adanya beberapa kondisi seperti 

adanya komplain yang diterima oleh pelaksana layanan, produk layanan atau informasi yang 

diberikan tidak sesuai dengan prosedur, dan adanya gratifikasi yang diterima oleh pelaksana 

layanan dari pengguna layanan. Bentuk Punishment yang diterapkan berupa teguran lisan/ tertulis 

dari atasan langsung dan/atau pemberian hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

 Output yang dihasilkan 

Melalui implementasi inovasi kompensasi dan tanda terima kasih bagi penerima layanan 

serta inovasi reward and punishment bagi pelaksana layanan, Pengadilan Negeri Kayu Agung telah 

menghasilkan output berupa peningkatan kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Kayu Agung 

yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku sehingga Pengadilan Negeri Kayu 

Agung dapat mewujudkan adanya Badan Peradilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang 

prima sebagaimana yang tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan (Blue Print) 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035. 
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Gambar 15 Gambar 16 Gambar 17 

I. Teman Dilan Kayuagung 

Teman Dilan Kayuagung (Gambar 18) Adalah sistem informasi pelayanan 

pengadilan negeri kayuagung, sebuah portal informasi dan pelayanan publik yang ada di 

pengadilan negeri kayuagung yang bertujuan untuk mempermudahkan dalam 

penyampaian informasi kepada masyarakat dan membantu dalam mempermudah 

birokrasi. 

Teman dilan Kayuagung memliki fitur SIPP, E-COURT, Eraterang, E-tilang, E-request, 

informasi jadwal sidang, web pn kayuagung, instagram, facebook, whatsapp pn kayuagung, 

google map, youtube, hotline pn kayuagung dan tanya si alip informasi seputar pengadilan.  

Adapun kondisi yang melatarbelakangi dibentuknya inovasi ini yaitu di mana 

selama ini kebutuhan akan informasi mengenai pengadilan sangat di butuhkan oleh 

masyarakat luas baik di kabupaten ogan komering ilir dan ogan ilir, diharapkan aplikasi ini 

bisa diakses dalam satu gengaman.  Aplikasi ini dapat diakses pada google play store search 

“teman dilankayuagung”. 

 

 Output yang dihasilkan 

Beberapa output yang akan dihasilkan oleh aplikasi Teman Dilan Kayuagung meliputi: 

1. Bagi Masyarakat: 

 Adanya aplikasi ini secara tidak langsung akan memberikan dampak ke masyarakat 

berupa peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Pengadilan Negeri 

Kayu Agung. 

 Mempermudah dalam mendapatkan informasi mengenai pengadilan negeri 

kayuagung tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Negeri Kayuagung. 

2. Bagi Institusi: 

 Mendukung percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Kayu 

Agung; 
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 Meningkatkan kualitas layanan publikdalam menyelenggarakan tugas dan 

fungsinya secara baik dan benar (good governance) yang berdasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel baik dalam pemanfaatan SDM maupun teknologi informasi; 

3. Bagi Pimpinan: 

 Sebagai tools pimpinan Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam memonitoring target sasaran 

dalam meningkatkan pelayanan publik. 

4. Bagi Pengguna Aplikasi: 

 Memudahkan dalam pemberian informasi pengadilan negeri kayuagung; 

 

 

 
 

Gambar 18 

 

2. Inovasi Pelayanan Bagi Pihak Internal 

Inovasi pelayanan bagi Pihak Internal di Pengadilan Negeri Kayu Agung ditujukan 

untuk meningkatkan kualitas Aparatur Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatannya masing-masing. Adapun 

inovasi internal yang sedang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut 

berupa: 

a. e-SKP (Elektronik Sasaran Kerja Pegawai) 

e-SKP (Gambar 18) merupakan sebuah layanan penetapan dan pengukuran kinerja 

pegawai secara elektronik berbasis web. Inovasi ini diciptakan sebagai sebuah karya atau 

produk dari Aksi Perubahan pada Diklat Kepemimpinan Pengawasan (PKP) yang diikuti 

salah satu pegawai Pengadilan Negeri Kayu Agung. Di mana Pengadilan Negeri Kayu Agung 
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dalam hal ini sebagai pelopor pertama yang mengimplementasikan sebuah aplikasi 

berbasis web dalam menetapkan dan mengukur sasaran kerja pegawai.  

Adapun kondisi yang melatarbelakangi dibentuknya inovasi ini yaitu di mana 

selama ini pengukuran kinerja hanya dapat dilakukan setahun sekali namun dengan 

adanya inovasi ini Pengukuran Sasaran Kerja Pegawai dapat dilaksanakan setiap periode 

yakni per bulan, per triwulan, per semester dan per tahun.  Aplikasi ini dapat diakses pada 

alamat website https://skp.pn-kayuagung.go.id/  

 

 Output yang dihasilkan 

Beberapa output yang akan dihasilkan oleh aplikasi e-SKP meliputi: 

5. Bagi Masyarakat: 

 Adanya aplikasi ini secara tidak langsung akan memberikan dampak ke masyarakat 

berupa peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Pengadilan Negeri 

Kayu Agung, dikarenakan semakin mudahnya atasan/pimipinan langsung dalam 

melakukan pengawasan terhadap kinerja Aparatur tersebut. Serta sekaligus juga 

sebagai upaya penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

6. Bagi Institusi: 

 Mendukung percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Kayu 

Agung; 

 Perbaikan kinerja kesekretariatan secara khusus dan Pengadilan Negeri Kayu 

Agung secara umum; 

 Meningkatkan kualitas layanan publikdalam menyelenggarakan tugas dan 

fungsinya secara baik dan benar (good governance) yang berdasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel baik dalam pemanfaatan SDM maupun teknologi informasi; 

 Meningkatkan nilai Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas dan Akreditasi 

Penjaminan Mutu. 

7. Bagi Pimpinan: 

 Sebagai tools pimpinan Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam memonitoring target 

sasaran kerja pegawai; 

 Dapat dijadikan pimpinan pengambilan keputusan.  

8. Bagi Pengguna Aplikasi: 

 Memudahkan dalam proses pembuatan SKP; 

 Sebagai tools untuk memonitoring capaian kerja. 

 

https://skp.pn-kayuagung.go.id/
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Gambar 18 

 

 

 


