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PENDAHULUAN
Implementasi reformasi birokrasi di Indonesia telah memberikan pergesaran paradigma tata
pemerintahan Indonesia menuju terwujudnya good governance.

Menurut Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, terdapat 8 area
perubahan fundamental dalam melakukan reformasi birokrasi yaitu: (1) Organisasi; (2) Tata laksana;
(3) Pengawasan; (4) Sumber Daya Manusia Aparatur; (5) Peraturan Perundang-Undangan; (6)
Akuntabilitas; (7) Pelayanan publik; dan (8) Pola Pikir dan Budaya Kerja (Prasojo, 2013). Salah satu
focus dari 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi adalah pelayanan publik. Saat ini, pelayanan
publik telah mengalami pergeseran paradigma seiring dengan adanya tuntutan kebutuhan publik dan
semakin kompleksnya permasalahan publik karena ketidakjelasan sistem penyelenggaraan pelayanan
publik yang baku.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab ini
adalah konsekuensi yang nyata atas penyelenggaraan negara dan pemerintahan, karena Indonesia
adalah negara hukum demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada dasarnya, tujuan utama
keterbukaan informasi publik adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan
kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik.

Oleh sebab itu, keterbukaan informasi menjadi syarat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang
baik (good governance). Artinya, pemerintahan yang baik sudah seharusnya memberikan jaminan
kepada masyarakatnya untuk bebas mendapatkan informasi publik yang sesungguhnya merupakan
bagian dari hak asasi manusia. Hak dasar warga negara ini telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana
tercantum dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Pengadilan Negeri Koba yang mana merupakan bagian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia
mendukung visi misi Mahkamah Agung terutama pada misi Meningkatkan kredibilitas dan
transparansi badan peradilan.
Pengadilan Negeri Koba juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan kepada masyarakat
pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri Koba telah melakukan
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upaya-upaya perbaikan di segala unit. Menyikapi tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Koba
terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan
efisiensi, efektivitas, serta produktivitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta
telah memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan
secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian
untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan
metode yang taktis sistematis.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, Pengadilan Negeri Kobameluncurkan inovasi
aplikasi yang diberi nama “AKSISIJAKA (Akses Informasi Sisa Panjar Perkara)”.

AKSISIJAKA merupakan aplikasi informasi publik mengenai sisa panjar biaya perkara baik
perkara yang masih berjalan ataupun perkara yang sudah putus/minutasi dan juga sebagai media
untuk menginformasikan pengembalian sisa panjar yang dikirim melalui email pihak yang
terdaftar.
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TAMPILAN DAN PETUNJUK APLIKASI
A.

TAMPILAN INFORMASI PUBLIK
Layanan Informasi bagi publik/masyarakat yang dapat diakses melalui www.aksisijaka.pnkoba.go.id dengan tampilan halaman muka sebagai berikut :

1. Login
Akses yang diperuntukkan bagi admin.
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2. Dashboard
Menampilkan informasi pencarian detail sisa panjar perkara baik perkara yang sedang
berjalan ataupun perkara yang telah minutasi secara personal.
Masukan “nomor perkara” kemudian klik “cari”

1
2
2

Kemudian akan muncul informasi data perkara sebagai berikut :

Dan detail biaya perkara :
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3. Info Biaya Perkara
a. Panjar Biaya Akan Habis
Menampilkan informasi daftar panjar biaya yang akan habis (perkara yang sedang
berjalan) dengan sisa panjar kurang dari Rp. 100.000,-

b. Pengembalian sisa panjar
Menampilkan informasi sisa panjar yang telah dikembalikan kepada pihak.
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B.

TAMPILAN ADMIN
Pengguna sistem yang memiliki hak akses tertinggi dan memiliki fungsi utama untuk akses
data.
Pada halaman Administrator, terdapat beberapa fungsi utama yang dapat dilakukan oleh
Admin, yaitu :
1. Dashboard
2. Manajemen User
3. CMS
4. Panjar Perkara

1. Dashboard
Tampilan dashboard admin :

1

2

Ket :
1. Informasi Terkirim Bulan Berjalan
Menampilkan jumlah email yang terkirim selama bulan berjalan
2. Informasi Terkirim Tahun Berjalan
Menampilkan jumlah email yang terkirim selama bulan berjalan
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2. MANAJEMEN USER

KLIK TAMBAH ( UNTUK MENAMBAH USER)

INPUT SEMUA DATA, LALU KLIK TAMBAH
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3. CMS
Merupakan menu untuk menampilkan halaman login CMSBRI

4. PANJAR PERKARA
a. Data Pengembalian
Menampilkan informasi data pengembalian sisa panjar perkara

Untuk menambah data pengembalian sisa panjar perkara klik “Tambah”
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INPUT SEMUA DATA, LALU KLIK SIMPAN
b. Kirim Email
Menampilkan menu untuk kirim email kepada pihak yang terdaftar.

KLIK KIRIM UNTUK MENGIRIM KE EMAIL TERDAFTAR
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PENUTUP
AKSISIJAKA (Akses Informasi Sisa Panjar Perkara) merupakan aplikasi keterbukaan
informasi publik mengenai sisa panjar biaya perkara baik perkara yang masih berjalan ataupun
perkara yang sudah putus/minutasi dan juga sebagai media untuk menginformasikan
pengembalian sisa panjar yang dikirim melalui email pihak yang terdaftar.

AKSISIJAKA PENGADILAN NEGERI KOBA

10

