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INOVASI LAYANAN PUBLIK 

 

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan hak warga negara 

sekaligus kewajiban konstitusional negara. Oleh karenanya pemerintah wajib 

hukumnya menyelenggarakan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada 

masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

disebutkan bahwa negara berkewajiban memenuhi setiap kebutuhan warga negara 

melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan 

pelayanan public yang prima untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil bagi setiap 

warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayan administrasi. Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi salah satu tonggak penting 

perlindungan dan jaminan hak warga negara dan penduduk Indonesia dalam 

mendapatkan pelayanan publik yang baik. Dengan demikian, sudah jelas dan tegas 

bahwa aparat pemerintah harus berkomitmen tinggi dalam melayani masyarakat. 

Lembaga pelayanan publik harus hadir dan dekat dengan warga masyarakat. 

Masyarakat mengakui adanya peningkatan pelayanan publik,  namun peningkatan 

tersebut belum sesuai dengan harapannya. penyelenggaraan pelayanan publik saat ini 

dan ke depan dalam rangka mencapai World Class Government pada tahun 2025, bukan 

menjadi pekerjaan yang biasa-biasa saja, tetapi harus menjadi pekerjaan yang luar biasa 

dengan melakukan  percepatan melalui berbagai terobosan baru. Inovasi pelayanan 

publik merupakan percepatan membuat lompatan terobosan untuk menjadi solusi 

peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih mendekatkan dengan harapan 

masyarakat. Sebuah inovasi mampu memberikan manfaat dan dapat dirasakan langsung 

oleh segenap warga masyarakat.  

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari 

instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif 

terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Kebaruan boleh merupakan 

pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena inovasi pelayanan 

publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi. Dengan 
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bahasa populer replikasi inovasi pelayanan publik dilakukan dengan proses yang mudah 

yaitu Amati, Tiru, dan Modifikasi atau disingkat dengan ATM 

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang merupakan Badan Peradilan yang berada 

dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) hadir dengan inovasi 

pelayanan publik yang Bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik lebih 

cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau. Inovasi Pelayanan Publik di 

Pengadilan Negeri Banda Aceh berupa : 

 

1. e-Court Corner 

Pada Juli 2019 Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA telah mengoperasikan 

E-Court Corner. E-Court Corner adalah inisiatif dan inovasi Pengadilan Negeri Banda 

Aceh dalam rangka memaksimalkan sosialisasi dan meningkatkan pendaftaran perkara 

secara elektronik. Layanan yang tersedia Pada e-Court Corner berupa bimbingan, 

konsultasi dan Pendaftaran perkara secara elektronik bagi para advokat dan para pihak 

yang ingin mendapatkan informasi dan mendaftarkan perkaranya secara mandiri. e-

Court Corner juga Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 

tahun 2018 tentang Administrasi Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan untuk 

mewujudkan Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi untuk Melayani. 

Untuk keperluan tersebut, telah ditunjuk seorang petugas melalui Keputusan 

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Nomor : 50/SK/KPN-BNA/XI/2019 

Tentang Penunjukan Petuga e-CourtCorner Administrasi Perkara Dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elekronik Pada Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Kelas IA Banda 

Aceh. Petugas disini akan memandu dan menjelaskan tentang tata cara pendaftaran 

hingga verifikasi kelengkapannya dan pertanyaan lain seputar e-Court. adapun fasilitas 

yang tersedia pada e-Court Corner ini adalah: Meja kursi standar, Laptop yang 

terhubung dengan jaringan internet/wifi free dan Leaflet tentang e-Court. Melalui 

layanan e court corner diharapkan akan semakin mempermudah para Advokat dan para 

pihak untuk mendaftarkan perkaranya secara online serta dapat menerapkan teknologi 

informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan asas sederhana, cepat 

dan biaya ringan dapat diimplementasikan dengan baik dan optimal. 
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Gambar 1. e-Court Corner 

 

2. SMS/WA Informasi dan Pengaduan 

Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Banda 

Aceh Kelas 1A kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, 

khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, bisa menimbulkan ketidakpuasan 

dan keluhan dari masyarakat. Untuk Mengatasi hal tersebut Pengadilan Negeri Banda 

Aceh Membuat Inovasi berupa SMS/WA Informasi dan Pengaduan di nomor 

08116784433. layanan ini ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, saat ini 

umumnya setiap orang telah memiliki atau menggunakan telepon seluler (ponsel) 
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sehingga dengan adanya layanan ini setiap orang, kapan dan dimanapun berada dapat 

mengakses informasi tentang Pengadilan Negeri Banda Aceh. Keluhan tersebut dapat 

diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dan kami akan berupaya untuk 

memberikan solusi yang terbaik. Selain Keluhan, dengan SMS/WA Pengaduan juga 

dapat ditanyakan seputar informasi Seputar Pelayanan, Perkara berada di ruang lingkup 

Pengadilan Negeri Banada Aceh. Inovasi ini dibuat  Demi meningkatkan pelayanan bagi 

publik/masyarakat pencari keadilan yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri 

Banda Aceh. 

 

Gambar 2. SMS/WA Informasi dan Pengaduan 

 

3. Panggilan Sidang 

Penggunaan perangkat elektronik dalam mekanisme kerja pengadilan 

merupakan kebutuhan mendesak guna mengikuti kemajuan perkembangan digital yang 

semakin maju. Karena itu untuk mengimplementasikan perangkat-perangkat lunak 

maupun keras dalam menopang terlaksananya fungsi pengadilan dalam memberikan 

pelayanan terbaik kepada pencari keadilan merupakan suatu keharusan. Bentuk 

pelayanan secara elektronik tersebut antara lain dalam bentuk  penerapan panggilan 

sidang yang dahulu dilakukan secara manual kini oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh 
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diterapkan melalui aplikasi panggilan sidang. termasuk pemanggilan pihak-pihak 

berperkara.  

Dalam Penggunaannya Aplikasi Panggilan Sidang yang diisntall pada PC 

diletakkan di Meja Informasi. PC tersebut  dihubungkan dengan Speaker yang dipasang 

di beberapa tempat di lingkungan Pengadilan Negeri banda Aceh. Jika sidang  akan 

dimulai, Petugas Meja Informasi  akan memanggil semua Pihak yang akan bersidang 

dengan cara mengetik informasi pada Nomor Perkara yang telah diabsensi di meja 

informasi. Panggilan Sidang akan berbunyi dan memanggil Majelis, dan Pihak untuk 

memasuki ruang sidang sesuai jadwal persidangan di SIPP. 

Aplikasi ini telah mulai digunakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Banda 

Aceh pada 27 Februari 2018 dan berhasil menunjang terlaksananya panggilan sidang 

secara elektronik secara berkualitas. Dimana hal tersebut merupakan sarana untuk 

mempermudah dan memperlancar jalannya proses persidangan karena setiap 

pemanggilan bisa dengan lebih, cepat, tepat dan akurat. untuk era sekarang kita harus 

menguasai Teknologi Informasi dan tidak bisa hanya mengandalkan sistem manual. 

 

Gambar 3. Aplikasi Panggilan Sidang 
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4. Baliho Informasi dan Publikasi 

Baliho merupakan suatu sarana atau media berpromosi yang memiliki unsur 

memberitakan informasi event atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat 

luas. Dikenalnya baliho merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

khususnya mesin cetak digital yang semakin canggih. Untuk itu Pengadilan Negeri 

Banda Aceh Kelas IA membuat Baliho yang Penempatannya fleksibel dan strategis 

secara geografis di area parkir depan Pengadilan Negeri serta Pemasangan yang mudah 

untuk dilakukan sebab biaya yang dikeluarkan terjangkau juga karena spanduk memiliki 

ruang yang luas untuk informasi yang akan disampaikan. Baliho digunakan sebagai 

media informasi dan sosialisasi baik itu berupa produk/jasa, acara/event dan sebagainya 

yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. Baliho tersebut berfungsi 

sebagai media promosi yang murah dan sangat efektif. Dengan melihat Baliho yang 

menarik, Masyarakat pun akan melihat informasi berulang-ulang sehingga mudah 

diingat. 

 

Gambar 4. Baliho 

 

5. Pin ZI 

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA mengadakan pencanangan penggunaan pin 

"Zona Integritas," Kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer. Inovasi 

tersebut dilakukan sebagai upaya mengingatkan kepada ASN dan Honorer Pengadilan 
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Negeri Banda Aceh untuk menghindarkan diri dari bagian tindakan korupsi serta dalam 

rangka Pengadila Negeri Banda Aceh menuju WBK dan WBBM. Hal ini dilakukan 

untuk mengingatkan  bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh Merupakan Wilayah Bebas 

Korupsi serta agar jangan ada (ASN) yang tersangkut kasus korupsi. Pencanangkan 

pemakaian pin Zona Integritas tersebut jangan hanya dipasang, tetapi juga diresapi 

maknanya dan dilaksanakan agar apa yang tertulis pada pin yang dipakai serta harus 

benar-benar diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. 

 

Gambar 5. Pin ZI 

 

6. Pengadilan Negeri Banda Aceh Sebagai Pusat Studi  

Pengadilan Negeri Banda Aceh Selain bertugas sebagai penyelenggara 

kekuasaan kehakiman Juga sebagai Pusat studi untuk kegiatan akademis. Pada Tahun 

2019 Pengadilan Negeri Banda Aceh telah kedatangan 180  mahasiswa untuk 

melakukan kegiatan akademis seperti kegiatan magang, kegiatan Kunjungan untuk 

memperoleh informasi, melihat jalannya persidangan terbuka dan kegiatan akademis 
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lainnya. Pada Bulan September Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerima puluhan 

Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Arraniry dan Fakultas Hukum Universitas Unsyiah 

untuk melaksanakan Magang selama 30 hari. Selain itu. Pada 13 November 2019 

Pengadilan Negeri Banda Aceh juga menerima 147 siswa SMAN 10 Fajar Harapan 

untuk memperoleh informasi terkait mata pelajaran PPKN tentang Hukum dan 

Peradilan.  Dari kegiatan studi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang 

Hukum. Selain itu Para Hakim dan ASN Pengadilan Negeri Banda Aceh Kerap kali 

diundang dan diminta menjadi narasumber dan Pemateri dalam berbagai Kegiatan dan 

acara yang bertema Hukum. Seperti pada tanggal 21 Desember 2019, Ketua Pengadilan 

Negeri Banda Aceh Ibu Ainal Mardhiah,S.H.,M.H. diundang sebagai narasumber pada 

acara Kegiatan IMCC 2020 (Internal moot Court Competition 2020) selain itu juga 

menjadi Pemateri pada pendidikan Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI dan 

Fakultas Hukum Unsyah. 

 

 

Gambar 6. Pusat Studi 

7. Video Animasi Tutorial Pendaftaran e-Court 

Video animasi adalah proses penciptaan efek gerak atau efek perubahan bentuk 

yang terjadi selama beberapa waktu. Animasi bisa berupa gerak sebuah objek dari 
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tempat satu ketempat yang lain,  perubahan warna, atau perubahan bentuk. Media 

animasi dapat diartikan juga sebagai kumpulan gambar yang berisikan gerakan. Video 

animasi adalah alat yang sempurna untuk menarik pengunjung ke situs anda dan 

memberitahu mereka tentang manfaat utama dan fitur dari produk atau layanan, selain 

itu video animasi juga sebagai alat pembelajaran karena Kemampuan video dalam 

memvisualisasikan materi efektif membantu menyampaikan materi yang bersifat 

dinamis. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Banda Aceh membuat  inovasi berupa 

Video Animasi Tutorial Pendaftaran akun dan Pendaftaran Perkara  E-court. Video 

animasi tersebut membuat hal-hal yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan cara 

menjelaskan tata cara kepada masyarakat agar lebih mudah dalam memahami tatacara 

pendaftaran e-Court. Video tutorial tersebut di bagi di Akun Sosial Media Pengadilan 

Negeri Banda Aceh yaitu Facebook, Instagram, dan Youtube agar informasinya dapat 

tersebar dengan cepat dan mudah.  

 

 

Gambar 7. Video animasi e-Court di youtube 
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8. MoU Pengadilan Negeri Banda Aceh Corner di Mall Pelayanan Publik (MPP) 

Pemkot Banda Aceh 

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Banda Aceh mengadakan layanan masyarakat 

kota Banda Aceh yang dinamakan Mall Pelayanan Publik (MPP) Pemkot Banda Aceh. 

Semua layanan yang ada di instansi Pemerintah Kota Banda Aceh disatukan ke MPP 

tersebut selain memang di Pemkot Banda Aceh sendiri telah menyediakan layanan satu 

pintu. MPP ini pada akhirnya adalah kumpulan loket-loket layanan. Selain layanan 

internal juga layanan yang ada di instansi lain (vertikal) yang melayani masyarakat 

Kota Banda Aceh. Salah satunya loket layanan Pengadilan Negeri Banda Aceh. 

Pengadilan Negeri Banda Aceh menyiapkan segala kebutuhan untuk loket 

layanan di MPP Pemkot Banda Aceh berupa layanan informasi terkait layanan satu 

pintu (PTSP) yang ada di gedung Pengadilan Negeri Banda Aceh. Masyarakat dilayani 

di MPP Pemkot Banda Aceh untuk mendapatkan informasi layanan di Pengadilan 

Negeri Banda Aceh. Hal ini sejalan dengan semangat Pengadilan Negeri Banda Aceh 

untuk melayani masyarakat pencari keadilan dengan motto PRIMA. 
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Gambar 8. Counter Layanan PN Banda Aceh di MPP Pemkot Banda Aceh 



LAPORAN INOVASI LAYANAN PUBLIK TAHUN 2019 
 

12 

 

 

         Banda Aceh, 6 Januari 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

 

 

Panitera  

Pengadilan Negeri Banda Aceh 

 

dto 

 

 

Muhammad Syakir, S.H., M.H. 

NIP. 19701207 199203 1 001 

 

 

Sekretaris  

Pengadilan Negeri Banda Aceh 

 

dto 

 

 

Ridwan, S.H., M.H. 

NIP. 19720828 199403 1 002 

 

Ketua  

Pengadilan Negeri Banda Aceh 

 

 

dto 

 

Ainal Mardhiah, S.H., M.H. 

NIP. 19660504 199212 2 001 

 


