
INOVASI PADA PENGADILAN NEGERI SEKAYU 
 

NO NAMA APLIKASI PENJELASAN SINGKAT APLIKASI STATUS KEPEMILIKAN APLIKASI 

1 SIPINTER Aplikasi Sistem Kepaniteraan Pidana Terpadu (SIPINTER) adalah perkembangan 
dariAplikasi Sistem Pelayanan Pidana Terpadu (SPPT), SIPINTER adalah sebuah aplikasi 
yang dibuat untuk memberikan pelayanan sehubungan dengan Kepaniteraan Muda Pidana 
Pengadilan Tingkat I dengan Peradilan Tingkat Banding, tujuannya untuk mempermudah dan 
mempercepat proses, 
A. Permohonan Perpanjangan Penahanan 
B. Permohonan Pengalihan Penahanan 
C. Laporan Banding 
D. AmarPutusan 
E. Penambahan User untuk Pengadilan Tingkat Banding 

 

Dimana sebelum adanya Aplikasi SIPINTER Pengadilan Tingkat pertama untuk 
mengajukan permohonan perpanjangan penahanan dan permohonan banding ke Pengadilan 
Tinggi Palembang harus mengirim melalui POS sehingga membutuhkan waktu yang lama 
bahkan berminggu-minggu untuk mendapatkan persetujuan dan dokumen balasan. 

Maka dari itu aplikasi ini dibuat karena dengan Aplikasi SIPINTER ini untuk mendapatka 
npersetujuan dan dokumen balasan tidak menggunakan waktu yang lama hanya memakan 
waktu paling lama 1 hari untuk bias mendapatkan persetujuan dan dokumen berupa softfile 
Dengan format pdf,  meskipun dokumen asli masih tetap dikirim. 
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2 APLIKASI ANTRIAN PTSP Sesuai dengan amanat Perdirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, 

yangmengharuskan setiap Pengadilan untuk memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
yang terdiri dari Pelayanan Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan 
Hukum dan Bagian Umum, guna mempermudah pengguna layanan Pengadilan tersebut. Untuk 
menunjang 
Pelayanan tersebut maka Pengadilan Negeri Sekayu juga membuat aplikasi antrian PTS Pagar 
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  para pengguna layanan PTSP dapat mengetahui kapan akan dilayani oleh masing-
masingbagian tersebut Hal ini tentunya akan menciptakan keteraturan dalam hal 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

 

 
 

 

3 APLIKASI ANTRIAN SIDANG Layanan utama Pengadilan Negeri adalah pelayanan persidangan perkara, baik perkara 
Pidana maupun perkara Perdata. Jumlah perkara di Pengadilan Negeri Sekayu pada tahun 
2020adalah: 
A. Perkara Pidana Biasa 639 
B. Perkara Pidana Anak24 
C. Perkara Perdata Gugatan 24 
D. Perkara Perdata Gugatan Sederhana :63 
E. Perkara Permohonan 9 

Untuk memberikan pelayanan yang optimal, maka untuk proses persidangan juga 
dibuataplikasi antrian sidang, sehingga dalam memberikan pelayanan masyarakat mengetahui 
kapan perkara tersebut akan disidangkan. Dimana rata-rata dalam1(satu) hari majelis hakim 
menyidangkan15-20 perkara. 
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4 TANDA TANGAN ELEKTRONIK Dengan telah dikembangkannya beberapa layanan dengan memanfaatkan 
teknologiseperti SPPT yang mengharuskan pemohon untuk meng upload dokumen secara 

elektronik kemudian Pengadilan Negeri Sekayu juga mengoptimalkan pelayanan dengan 
cara menerapkan Tanda Tangan Elektonik yang sesuai dengan Pasal 11 ayat 1, UU No 11 
Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 52 ayat 1 dan 2 PP No 
82/2012tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Serta Peraturan OJK No 
77/2016 pasal 1 ayat 15. Sehingga dokumen yang dihasilkan akan ditandatangi secara 
elektronik oleh Pengadilan Negeri Sekayu yang telah tersertifikasi oleh BPPT(Badan 
Pengkajian dan 
Penerapan Teknoligi ) Jakarta, sehingga dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang 
sama dengan dokumen yang ditandatangani secara konvensional. 

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA 



   

  

 

5 APLIKASI SIKUPEK(Sistem 

Informasi dan Koordinasi Urusan 

Kepegawaian) 

SistemInformasi dan Koordinasi Urusan Kepegawaian (SIKUPEK) adalah aplikasi 
baruyang dikembangkan melalui aplikasi DUK (Daftar Urut Kepangkatan). nah, selama ini 
diPengadilan Negeri Sekayu, pegawai untuk mendapatkan informasi mereka datang langsung 
keruangan dengan bertanya langsung ke staff bagian kepegawaian misalnya mengenai informasi 
: 
A. Cuti 
B. Kenaikan Pangkat 
C. Kenaikan Gaji Berkala 
Dengan datang langsung ke bagian staff kepegawaian otomatis mereka meninggalkan 
pekerjaanya yang sedang mereka kerjakan sehingga bias mengurangi efisiensi waktu 
pekerjaan yang mereka lakukan, belum lagi staff kepegawaian mau membuka dulu data. 
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  Adapun salah satu keunggulan aplikasi SIKUPEK yaitu untuk mengetahui 
informasijumlah cuti dan pengajuan cuti pegawai tanpa harus datang langsung keruang hanya 
mengisiform pengajuan yang telah di sediakan pada aplikasi. Disitu pegawai juga bisa melihat 
apakah cuti sudah disetujui oleh atasan langsung dan pejabat berwenang sehingga jika 
sudah di Setujui oleh keduanya bias mencetak langsung form pengajuan yang telah diisi. 

 

6 APLIKASI SILANVATOR Silanvator adalah Sistem Informasi Layanan Inventaris Kantor pada Pengadilan Negeri 
Sekayu dimana aplikasi ini mengakomodir untuk : 

a. Pengajuan barang ATK kebutuhan Pegawai setiap bulan 
b. Pengajuan barang ART kebutuhan Cleaning Service setiap bulan 
c. Menyimpan data perbaikan barang inventaris kantor 
d. Menampilkan peringatan pembayaran pajak jika bulan pembayaran hamper jatuh tempo 

 

Keunggulan aplikasi ini bias mempermudah pegawai dan bagian umum dalam 
mengakomodir pengajuan dan persetujuan barang permintaan pegawai setiap bulan tanpa 
menggunakan form permintaan secara manual cukup dengan membuka situs www.silanvator.pn-
sekayu.id dan login dengan user masing-masing pegawai sudah bias mengajukan data 
permintaan barang. 
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7 PTSP SIMBA (Sinergi Muba) Adalah Layanan Aplikasi PTSP Sinergi Muba dan merupakan aplikasi layanan hukum 
yangdiprakarsai oleh Pengadilan Negeri Sekayu bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten 
MusiBanyuasin bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengakses semua informasi 
sertalayanan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat meliputi Permohonan Ganti Nama(E-
Court),Surat Keterangan Tidak Pidana(Eraterang), Informasi Sidang (SIPP) dan Info Tilang. 

 

http://www.silanvator.pn-sekayu.id/
http://www.silanvator.pn-sekayu.id/
http://www.silanvator.pn-sekayu.id/


  
 

 

Keunggulan aplikasi Sistem Informasi ini bisa mempermudah masyarakat yang jauh 
dariarea sekayu untuk membuat Suket, permohonan ganti nama, dan informasi SIPP tanpa 
harusdatangkePengadilanNegeriSekayucukupkekantorKecamatanmasing-masing. 

 

8. Mobil Antar Jemput difabel Layanan Mobil antar jemput difabel pengguna layanan PTSP ini dibuat, guna 
mempermudahkan bagi Penyandang difabel untuk mendapatkan pelayanan kantor Pengadilan 
Negeri Sekayu dan Pengadilan Negeri Sekayu telah bekerjasa madengan Pemerintah 
Kabupaten Musi Banyuasin. guna mengsosialisasikan inovasi tersebut, agar pesan tersebut 
sampai kemasyarakat luas. 

Dimana Penyandang difabel yang akan mengunakan layanan Pengadilan Negeri 
Sekayuakan dijemput dan diantarkan kembali kerumahnya dan mengunakan mobil dinas 
kantorPengadilan Negeri Sekayu dengan cara 2 hari sebelum mengunakan layanan tersebut 
pengguna layanan dapat menghub call center yang dikemudian akan diteruuskan ke sekretaris 
kemudian apabila mendapat persetujuaan maaka pengguna layanan akan segara dijemput dan 
diantarkan, untuk sementara layanan tersebut hanya mencakup wilayah kota sekayu saja. 
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9. Self Service Corner Self Service Corner adalah sarana yang diberikan bagi masyarakat pengguna layanan 
PTSP untuk melengkapi dokumen persyaratan layanan yang dibutuhkan ketika terdapat 
kekurangan/ kesalahan pada berkas/dokumen yang dibutuhkan, sehingga masyarakat tidak 
perlumencari tempat yang menyediakan jasa rental atau kembali kerumah untuk memperbaiki 
berkastersebut. 

Sarana yang diberikan pada self service corner berupa komputer, printer, kertas dan 
jaringan internet yang memadai dan layanan tersebut diberikan secara Gratis 

 

 

 

10 Ruang Pengaduan Ruang pengaduan adalah sarana yang diberikan kepada masyarakat penguna layanan 
PTSP yang merasa kurang puas terhadap layanan PTSP dan diruang pengaduan ini masyarakat 
akan dilayani langsung oleh penaggungjawab pelaksanaan atau pejabat pengelolaPTSP. 

Ruang pengaduan di fasilitasi dengan minuman ringan,ruang yang nyaman dan ber 
AC 

 
 

 



11. Buku Tamu Elektronik Buku Tamu Elektronik ini dibuat agar mempermudah dalam melakukan registrasi ataupun 
pendataan tamu maupun pengunjung yang datang. Buku tamu elektronik ini sebagai pengganti 
buku tamu konvensional, dimana bukutamu ini juga dapat mendeteksi masuk keluarnya pengunjung 
yang datangke Kantor Pengadilan Negeri Sekayu karena ada history tamu yang dating pada hari, 
tanggal, jam serta waktu keluar masuknya berikut dengan pengunjung sehingga keamanan dapat 
terjaga. Selain itu pimpinan dapat dengan mudah melakukan pengawasan terutama setelah 
Reformasi Birokrasi dimana pada saat tamu akan menemui pegawai maka setelah tamu tersebut 
mengisi buku tamu elektronik tersebut dan pegawai yang akan ditemui segera mendapatkan 
notifikasi melalui whattsapp dan hal ini pun segera diketahui oleh pimpinan karena pimpinan akan 
mendapatkan notifikasi pemberitahuan melalui whattsapp apabila ada pegawai yang akan 
menerima tamu pada saat jam kerja.  
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12. Surat Kabar Digital  Mengingat pada saat pandemic seperti ini akan mudah sekali menularkan penyakit covid 
19 maka Pengadilan Negeri Sekayu membuat inovasi dengan cara menyediakan layanan Surat 
Kabar Digital yang dapat diakses menggunakan gawai masing-masing hanya dengan cara men 
scan barcode yang telah disediakan.  

 
 

 



13.  Brosur Digital  Untuk mengurangi mata rantai penyebaran virus corona maka Pengadilan Negeri Sekayu 
telah menyediakan beberapa macam brosur digital  

 

 

 


