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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 bahasa populer replikasi inovasi pelayanan publik dilakukan dengan 

proses yang mudah yaitu Amati, Tiru, dan Modifikasi atau disingkat dengan ATM 
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Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA 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 pada tahun 

2020 berupa : 

 

1. Aplikasi Antrian Pengguna Layanan PTSP  

Aplikasi Antrian merupakan sebuah komputer yang telah di lengkapi dengan 

sistem software antrian, dengan menggunakan kios yaitu sebuah stand yang berdiri 

dan di dalamnya terdapat layar touchscreen atau tombol untuk menampilkan informasi 

atau melakukan transaksi. Dan nada memanggilnya dengan menggunakan suara 

wanita maupun suara pria dalam beberapa macam bahasa. Menampilkan nomor 

antrian dan loket yang ditujukkan di bagian layar / LED TV untuk menampilkan 

nomor antrian, juga disediakan bidang untuk pemutaran video edukasi yang sedang 

menunggu agar tidak terlalu terlihat membosankan. Dengan menggunakan kartu/kertas 

antrian dengan nomer dengan menggunakan mini printer thermal. 

 Aplikasi  Antrian  bagi  Pengguna  layanan  PTSP  dibuat  guna  memudahkan  

dan memberi kenyamanan pada Pengguna  layanan dalam menunggu antrian layanan. 

Petugas Informasi akan menanyakan kepada masyarakat yang berkunjung Pengadilan 

ingin menggunakan layanan ke Bagian PTSP yang diinginkan baik ke bagian Hukum, 

Perdata, Pidana, PHI maupun Umum, kemudian Petugas informasi memberikan kertas 

nomor antrian yang diambil dari mesin anjungan yang sudah diinstall aplikasi  

Antrian. Setelah mengambil tiket dari mesin antrian, pengunjung dapat langsung 

duduk di ruangan yang telah disediakan sambil menunggu nomor antriannya dipanggil 

Nomor antrian bisa dilihat dari layar LED TV yang di Pasang di ruang PTSP. 

Selanjutnya petugas PTSP akan membuka aplikasi Antrian yang sudah terinstall di 

masing-masing komputer PTSP untuk memanggil nomor antrian yang sudah 

terkoneksi di aplikasi dari Mesin anjungan tersebut sesuai dengan bagiannya masing-

masing sehingga pengguna layanan dapat langsung menuju ke bagian yang diinginkan 

sesuai dengan nomor antrian yang dipanggil.  
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2. QR Code e-Brochure Pelayanan PTSP 

QR code adalah singkatan dari quick response code. Kode ini adalah barcode 

dua dimensi yang bisa memberikan beragam jenis informasi secara langsung. Untuk 

Gambar 3. Aplikasi Antrian 

di Komputer PTSP 
Gambar 4. Aplikasi Antrian 

Gambar 1. Anjungan 

Mandiri untuk Mesin 

Antrian 

Gambar 2. Layar LED TV 

untuk menampilkan nomor 

antrian 
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membukanya, dibutuhkan scan atau pemindaian dengan smartphone. QR code mampu 

menampilkan teks pada pengguna, membuka URL, menyimpan kontak ke buku 

telepon, dan masih banyak lagi. Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA 

berinovasi untuk membuat brosur-brosur informasi layanan yang ada di Pengadilan 

Negeri Banda Aceh dalam format digital dalam bentuk QR Code. Softcopy  Brosur 

Jenis-jenis  Pelayanan  yang  terdapat  di  PTSP  di  convert  menjadi    QR  Code 

menggunakan  aplikasi  Online  di  internet,  lalu  kemudian  dicetak  dan  di  

tempelkan  di  lobi Pengadilan. Hal tersebut Agar pengguna layanan dapat dengan 

mudah mengakses informasi melalui QR Code dengan cara menscan QR Code 

tersebut dengan Ponsel dan menghemat anggaran dalam mencetak brosur dalam 

bentuk hardcopy. 

 

 

 

 

3. Standar Pelayanan PTSP 

Standar Pelayanan PTSP Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA 

di Print di kertas HVS lalu bingkai dan di pajang di ruang PTSP agar masyarakat 

Gambar 5. Gambar QR Code e-Brochure jenis Pelayanan PTSP 
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pengguna layanan dapat melihat dengan jelas informasi mengenai prosedur pelayanan, 

persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan dan jam layanan. 

 

 

 

 

 

4. Aplikasi e-Survey IKM, IPK, dan Pelayanan PTSP 

Aplikasi  e-survey  merupakan  aplikasi  yang  digunakan  untuk  mengisi  

survey  Indeks  Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan 

survey pelayanan Meja PTSP yaitu Meja Umum,  Tipikor,  Pidana,  Perdata,  PHI,  

Gambar 6. Standar Layanan PTSP 
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Hukum.  Pengguna  layanan  yang  selesai  menggunakan layanan di Pengadilan dapat 

mengisi survey di anjungan mandiri yang tersedia di lobi Pengadilan. Aplikasi e-

survey yang terdapat di anjungan mandiri merupakan aplikasi yang terdapat di 

Localhost Server Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA dengan link 

http://192.168.2.151/esurvey/ sehingga hanya dapat diakses di Pengadilan Negeri 

Banda Aceh. Aplikasi e-survey juga tersedia di Website di PN Banda Aceh jika ingin 

mengisi survey dimana saja dan kapan saja. 

Manfaat menggunakan aplikasi e-survey Tak seperti survey yang 

menggunakan media kertas, survey online terbilang jauh lebih hemat dan murah. Anda 

tak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli kertas, mengeprint, atau 

mengirimkan dokumen survey tersebut, sangatlah efisien dalam aspek waktu, lebih 

mudah dan nyaman dengan mengisi survey secara onlinie karena terbatas oleh waktu 

dan tempat, survey online membebaskan responden untuk mengisinya kapan saja dan 

di mana saja, responden tersebut akan lebih jujur saat menjawab pertanyaan survey. 

 

 

Gambar 7. Anjungan Mandiri untuk mengisi e-Survey 

http://192.168.2.151/esurvey/
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5. ASVIRA (Assitant virtual) PN BNA 

Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan 

Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA hanya dapat memberikan pelayanan selama 

jam kerja, selain itu pengguna layanan yang tidak mempunyai waktu untuk datang 

mecari informasi seputar jadwal sidang atau layanan pengadilan secara langung di 

kantor pengadilan. Bila hal ini terjadi, bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan 

dari masyarakat. Untuk Mengatasi masalah tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh 

Membuat Inovasi berupa Asvira. Asvira (Assitant Virtual) merupakan kontraktor 

independen yang menyediakan layanan administrasi kepada klien saat beroperasi di 

luar kantor berdasarkan perintah verbal. 

Penyataan yang ditanyakan kepada Asvira akan dijawab secara otomatis oleh 

Aplikasi. Pertanyaan yang dapat dijawab berupa pertanyaaan seputar persidangan dan 

pelayanan yang data nya sudah tersimpan di server Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 

Banda Aceh Kelas IA. Asvira mengunakan layanan messenger whatsApp sebagai 

media komunikasi. Nomor WhatsApp yang digunakan dapat dilihat di Website dan 

sosial media Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA yaitu 

08116784466. Layanan ini ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, saat ini 

Gambar 8. Aplikasi e-Survey di Website PN Banda Aceh 
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umumnya setiap orang telah memiliki atau menggunakan telepon seluler (ponsel) 

sehingga dengan adanya layanan ini setiap orang, kapan dan dimanapun berada dapat 

mengakses informasi tentang Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA.  

 

 

 

 

  

 

6. QR Code Pengarsipan Surat Keputusan  

QR code adalah singkatan dari quick response code. Kode ini adalah barcode 

dua dimensi yang bisa memberikan beragam jenis informasi secara langsung. Untuk 

membukanya, dibutuhkan scan atau pemindaian dengan smartphone. QR code mampu 

menampilkan teks pada pengguna, membuka URL, menyimpan kontak ke buku 

telepon, dan masih banyak lagi. Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA 

berinovasi untuk membuat link informasi layanan internal di Pengadilan Negeri Banda 

Aceh dalam format digital dengan bentuk QR Code.  

Informasi yang tersedia untuk internal Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu 

pada alamat link http://bit.ly/SK-KPNBNA terkait pengarsipan Surat Keputusan yang 

dapat diakses melalui QR Code dengan cara menscan QR Code tersebut dengan 

Ponsel. Hal ini membantu layanan Subbag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Negeri 

Gambar 9. Aplikasi ASVIRA (Assitant virtual) PN Banda Aceh 
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Banda Aceh dalam melayani permintaan data terkait tupoksi di Pengadilan Negeri 

Banda Aceh. Proses ini dapat menghemat waktu dan mempermudah proses pencarian 

berkas/arsip terkait Surat Keputusan. 

 

 

 

 

 

 

         Banda Aceh, 4 Januari 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

 

Gambar 10. QR Code Arsip Surat Keputusan   
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