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1. APLIKASI SI-ELMO POSBAKUM (Sistem Informasi Elektronik Monitoring Pos 

bantuan Hukum) 

Penggagas Aplikasi SI-ELMO POSBAKUM adalah SITI NOR’ ASIAH, Pelaksana 

pada Pengadilan Negeri Palangka Raya. Adapun Manfaat dari tersedianya Aplikasi 

SI-ELMO POSBAKUM  adalah: 

a. Bagi Masyarakat 

 Meningkatkan Kualitas pelayanan terhadap masyarakat dengan 

memberikan kesempatan yang lebih luas mengenai layanan bantuan 

hukum sehingga bisa diakses lebih cepat, tepat, 

 mudah dan tentunya lebih transparan; 

 Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan khususnya 

posbakum pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;5 

 Memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat pencari 

 keadilan khususnya masyarakat yang kurang mampu agar 

 mempunyai kesempatan yang sama dalam hal permohonan 

 layanan bantuan hukum ; 

b. Bagi Institusi 

 Meningkatkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Palangka Raya; 

 Mendukung percepatan reformasi birokrasi khususnya e-government; 

 Meningkatkan kinerja dan manajemen organisasi melalui pemanfaatan 

teknologi informasi di Pengadilan Negeri Palangka Raya; 

 Efisiensi ,Efektivitas terhadap tempat, waktu, tenaga dan biaya karena 

serba elektronik; 

 Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik menjadi semakin Prima; 

c. Bagi Pimpinan 

 Pimpinan dapat mewujudkan visi dan misi organisasi; 

 Memudahkan pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

pelayanan posbakum di wilayah Pengadilan Negeri Palangka Raya; 



 Membantu percepatan pengambilan kebijakan bagi seorang pimpinan; 

d. Bagi Reformer 

 Meningkatkan Kemampuan Kepemimpinan dan Manajerial; 

 Menjadikan Peserta sebagai Agen Perubahan dalam peningkatan kualitas 

pelayanan publik; 

 Terwujudnya perubahan Mind set positif agar senantiasa berpikir kreatif dan 

mampu meningkatkan kinerja melalui pengembangan inovasi; 

 Mensederhanakan tugas reformer dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

sebagai Pengadministrasi Hukum; 

e. Bagi Pegawai 

 Meningkatkan kinerja pelayanan dengan tersedianya data yang cukup 

mengenai pengguna layanan bantuan hukum; 

 Memberikan kemudahan bagi bendahara pengeluaran sehingga 

pembayaran atas Jasa Layanan bantuan hukum bisa dilakukan tepat waktu 

tanpa harus menunggu laporan dari petugas piket posbakum; 

 Tersedianya data yang akurat, tepat dan real time terkait pengguna layanan 

bantuan hukum sehingga bisa digunakan untuk kepentingan yang penting 

lainnya 

Tampilan Halaman utama 

 

 

 

 

 

 

 



Tampilan Panduan Registrasi 

 

 

Tampilan form Registrasi Pemohon/pengguna layanan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tampilan Data Pemohon 

 

Media Penyimpanan adalah website Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan 

alamat link : http://pn-palangkaraya.go.id atau website si-elmo online di 

http://sielmo.online 

 

 

 

2. APLIKASI SIPERMA 

Aplikasi ini diperuntukan untuk reminder kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas 

dan untuk penyimpanan dokumen softcopy dari sertifikat agar dapat memudahkan 

pencarian dokumen sertifikat. 

http://pn-palangkaraya.go.id/
http://sielmo.online/


 

 

 

 

 

 



3. AMANDOK 

Aplikasi ini dibuat untuk memberikan kemudahan kepada para pegawai terutama 

panitera pengganti dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga pekerjaan 

yang semula dilakukan secara manual dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien dengan menggunakan sistem digital. Aplikasi ini bertujuan untuk menimalisir 

keterlambatan penyerahan dokumen penetapan dari panitera pengganti kebagian 

kepaniteraan pidana. Penggas aplikasi ini adalah Ibu Sofyani Devi, SH Panitera 

Pegganti / staf kepaniteraan perdata. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

4. DATA BANK 

Aplikasi yang dibuat untuk memudahkan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri 

Palangka Raya untuk mendapatkan data melalui aplikasi secara langsung dengan 

mengakses dibank data melalui link \\192.168.1.100\data. Aplikasi ini digagas oleh 

Bapak Yudi Eka Putra, S.H Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya. 

 

 

 

 



 

 

5. APLIKASI JASINO (Jadwal Sidang dan Notifikasi) 

Aplikasi ini digunakan untuk mengetahui jawal sidang yang telah ditentukan/ 

didaftarkan oleh majelis hakim ketika masyarakat/ pengguna pengadilan telah 

mendaftarkan perkara mereka, pada saat bersamaan ketika jadwal sidang 

sudah dimasukan/ditentukan waktunya, akan otomatis muncul pada display ruang 

tunggu sidang, sehingga akan memudahkan para pencari keadilan mengetahui 

jadwal sidang dan waktu tunggu yang diperlukan berdasarkan perkiraan yang telah 

ditetapkan pada saat penginputan waktu pelaksanaan sidang dan ruang sidang. 

Adapun aksesnya melalui http://192.168.1.3/jasino 

 

 

 

http://192.168.1.3/jasino


 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

6. MESIN ANTRIAN PTSP 

Adalah alat yang digunakan untuk antrian PTSP agar pelayanan dapat berjalan 

secara efektif dan efisien dengan cara melayani secara berurutan sesuai dengan 

kedatangan pengunjung. 

 

 

 

 

 

 

 



7. APLIKASI IKM DAN IPK 

Aplikasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan Pengadilan. 

 

8. ANTRIAN SIDANG 

Adalah aplikasi yang digunakan untuk memudahkan mendata dan memanggil 

para pihak yang hadir dan siap untuk disidangkan sesuai dengan antrian sidang. 

 

 


