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1. Capture Website, aplikasi layanan serta media sosial 
 
  
 

 
  



CAPTURE WEBSITE PA TONDANO 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

CAPTURE LAYANAN APLIKASI E.COURT 

 

 

 

 



 

CAPTURE LAYANAN APLIKASI PENGADUAN 

MEJA PENGADUAN 

 

 



 

AKUN KETUA PENGADILAN AGAMA TONDANO 

 

 

 



 

 

CAPTURE LAYANAN PERKARA APLIKASI SIPP 

 

 



 

CAPTURE LAYANAN APLIKASI GUGATAN MANDIRI 

 

 

 

 



 

CAPTURE LAYANAN APLIKASI INFORMASI PRODUK PENGADILAN 

 

 

 

 



 

 

CAPTURE LAYANAN APLIKASI NO-INSTAN 

 

 

 



Hal. 1 dari 8  

 

MANUAL BOOK 

 

 

 

 

APLIKASI NO-INSTAN  

(Notifikasi dan Integrasi Sistem Antrian)  

PENGADILAN AGAMA TONDANO  

 2021 
PENGADILAN AGAMA TONDANO 



Hal. 2 dari 8  

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas 

suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. 

Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga 

memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik 

yang professional. Sehingga yang sekarang menjadi tugas Pengadilan Agama 

Tondano yang merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik adalah 

bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. 

Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja Peradilan yang paling 

kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja peradialn berdasarkan 

kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan 

masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun 

kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan 

mengangkat citra positif Peradilan di mata masyarakat pencari keadilan. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu 

perlu dibuat berbagai inovasi yang dapat memudahkan dan mempercepat 

pelayanan yang ada diperadilan, untuk itu Pengadilan Agama Tondano telah 

meluncurkan inovasi berbasis IT yang bernama aplikasi No-Instan.  

Aplikasi No-Instan (Notifikasi dan Integrasi Sistem Antrian) merupakan 

aplikasi Pengadilan Agama Tondano untuk memberikan pelayanan dan 

ketertiban pelayanan kepada para pihak pencari keadilan. Aplikasi No-Instan 

tidak hanya untuk antrian sidang, melainkan antrian untuk semua jenis layanan di 

Pengadilan Agama Tondano, mulai dari meja I sampai meja III dan juga meja e-

court. Aplikasi ini diluncurkan untuk memperkuat 11 (sebelas) aplikasi badilag 

salah satunya antrian sidang, dikarenakan belum adanya antrian untuk semua 

jenis layanan di Pengadilan. Selain itu, aplikasi No-Instan juga terintegrasi dengan 

aplikasi SIPP Pengadilan Agama Tondano, sehingga memudahkan dalam 

penginputan data saksi dan juga tundaan sidang. 

Diharapkan dengan adanya aplikasi ini, proses pelayanan yang diberikan 

dan diterima oleh masyarakat pencari keadilan dapat lebih tertib dan memenuhi 
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standar pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 

 

B. Tujuan Aplikasi 

Aplikasi ini diluncurkan bertujuan untuk menciptakan layanan yang tertib 

dan memuaskan kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Tondano. 

BAB II 

CARA PENGGUNAAN 

 

Aplikasi No-Instan merupakan applikasi yang dibuat untuk memaksimalkan 

pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam menertibkan proses persidangan 

maupun proses pelayanan PTSP. Applikasi Antrian Sidang dan PTSP ini terintegrasi 

dengan SIPP, sehingga untuk data pihak berperkara akan otomatis tampil sesuai dengan 

data yang ada pada SIPP. Applikasi No-Instan merupakan applikasi berbasis Web Base, 

dimana user dapat membukanya melalui browser dan mengetikkan alamat/link tempat 

applikasi ini ditaruh. Contoh : http://alamatserver/antrian Adapun fasilitas yang ada pada 

Applikasi ini, akan dipaparkan melalui bahasan berikut ini : 

1. Beranda 

Pada menu beranda ini, akan menampilkan Nomor perkara, data pihak, serta ruang 

sidang yang digunakan yang akan dilaksanakan pada hari itu juga. 

 

2. Registrasi 

Menu ini berfungsi untuk mengubah data kehadiran Pihak dan 

merubah/menambahkan Ruangan Sidang yang akan digunakan, pada perkara 
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yang belum ditentukan atau ingin dirubah Ruang sidangnya pada applikasi SIPP. 

 

3. Ruang Sidang 

Menu ini digunakan oleh Panitera Persidangan untuk memanggil para pihak sesuai 

dengan nomor antrian yang telah mereka ambil pada mesin antrian. 

 

Adapun penjelasan Tombol yang ada pada menu R.Sidang 1/R.Sidang 2 yaitu : 

 • Tombol Nomor Perkara, berfungsi untuk memanggil Para Pihak untuk masuk ke 

ruang sidang  

• Tombol Gratifikasi, untuk memperdengarkan informasi mengenai Gratifikasi  

• Tombol Majelis/PP. Memanggil Majelis / PP untuk masuk ke ruang sidang  

• Tombol Jurusita/JSP, Memanggil JS/JSP untuk masuk ke ruang sidang  

• Tombol Rohaniwan, Memanggil Rohaniwan masuk ke ruang sidang.  
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• Tombol Terbuka, Menginformasikan bahwa status sidang Terbuka untuk umum  

• Tombol Tertutup, Menginformasikan bahwa status sidang Tertutup untuk umum.  

• Saksi Pihak 1, Memanggil Saksi Dari Pihak Penggunggat/Pemohon  

• Saksi Pihak 2, Memanggil Saksi dari Pihak Tergugat/Termohon  

• TUNDA/PUTUS, hasil dari Persidangan  

• Batal/Skor Sidang, Apabila Sidang diskors dan ingin dilanjutkan ke nomor antrian 

berikutnya  

• Selesai Sidang, Proses persidangan Selesai dan dilanjutkan ke nomor antrian 

berikutnya 

4. E-court 

menu ini digunakan oleh petugas meja e-Court untuk memanggil pihak yang ingin 

berperkara melalui e-Court dan telah mengambil nomor antrian meja e-Court 

 

5. Posbakum 

Menu ini digunakan oleh petugas Bosbakum untuk memanggil pihak yang telah 

mengambil nomor antrian Posbakum 



Hal. 6 dari 8  

 

6. Kasir 

Menu ini digunakan oleh petugas Kasir untuk memanggil pihak yang telah 

mengambil nomor antrian Kasir 

 

7. Pendaftaran 

Menu ini ini digunakan oleh petugas Meja 2 untuk memanggil pihak yang telah 

mengambil nomor antrian Meja 2 
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8. Meja 3 

Menu ini digunakan oleh petugas Meja 3 untuk memanggil pihak yang telah 

mengambil nomor antrian Meja 3 

 

9. Pengaduan 

Menu ini digunakan oleh petugas Meja Pengaduan untuk memanggil pihak yang 

telah mengambil nomor antrian Meja Pengaduan 
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10. Laporan sidang 

Menu ini untuk mencetak jadwal sidang hari ini 

 

11. Laporan PTSP 

Menu ini berisi tentang laporan pengunjung PTSP berserta hasil survey dari setiap 

pihak yang mendapatkan pelayanan. 
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12. Status 

Pada menu status ini berisikan seluruh tools yang akan ditampilkan pada TV Media. 

Selain itu juga terdapat menu Antrian yang akan ditampilkan pada mesin antrian 

untuk pihak yang akan mengambil nomor antrian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas 

suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. 

Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga 

memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik 

yang professional. Sehingga yang sekarang menjadi tugas Pengadilan Agama 

Tondano yang merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik adalah 

bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan 

masyarakat. 

Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja Peradilan yang paling 

kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja peradilan berdasarkan 

kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan 

masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun 

kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan 

mengangkat citra positif Peradilan di mata masyarakat pencari keadilan. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu 

perlu dibuat berbagai inovasi yang dapat memudahkan dan mempercepat 

pelayanan yang ada diperadilan, untuk itu Pengadilan Agama Tondano telah 

meluncurkan inovasi berbasis IT yang bernama aplikasi Si-JATON.  

Aplikasi Si-JATON (Dokumentasi Pengambilan Sisa Panjar) merupakan 

aplikasi Pengadilan Agama Tondano untuk memberikan pelayanan prima guna 

menghindari adanya pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk mengambil 

sisa panjar perkara. Selain itu, untuk memperkuat bukti pengambilan sisa panjar 

agar tidak ada lagi komplain dari para pihak yang lupa telah mengambil sisa 

panjar. Mengingat saat ini sangat mudah untuk memanipulasi tanda tangan 

sesorang, sehingga perlunya untuk mendokumentasikan dengan bentuk foto diri 

pihak-pihak yang mengambil sisa panjar. 

Diharapkan dengan adanya aplikasi ini, proses pelayanan yang diberikan 

dan diterima oleh masyarakat pencari keadilan dapat memenuhi standar 

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 
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B. Tujuan Aplikasi 

Aplikasi ini diluncurkan bertujuan untuk mendokumentasikan 

pengambilan sisa panjar oleh para pihak. 

BAB II 

CARA PENGGUNAAN 

 
A. CARA INSTALL 

1. Copy Paste folder Aplikasi PSP ke drive D atau E 

2. Cek sdh ada ODBC Server 5.0 atau belum jika belum instal dulu ( Buka Control Panel, 

Administrative Tools, ODBC Data Sources 32bit, pilih tabs System DSN, Add. 



Hal. 3 dari 8  

Jika belum, instal dulu Mysql Connector ODBC 5.1 

Pada tabs System DSN kilk Add. Pilih MySQL ODBC 5.1 Driver. Klik Finis. Isi Configurasi seperti 
pada gambar, sesuaikan ip, user, password dan database sesuai SIPP (untuk koneksi ke Server 
SIPP Asli). Coba klik test untuk mengetahui berhasi konek ke SIPP. 
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Isi Configurasi seperti pada gambar, sesuaikan ip, user, password dan database sesuai SIPP 

(untuk koneksi ke Server SIPP localhost). Coba klik test untuk mengetahui berhasil konek 

ke SIPP. Selanjutnya klik Ok 

 

Isi Configurasi seperti pada gambar, sesuaikan ip, user, password dan database sesuai SIPP 

(untuk koneksi ke Server SIPP localhost). Coba klik test untuk mengetahui berhasil konek 

ke SIPP. Selanjutnya klik Ok 

 
Sebaiknya coba dulu menggunakan localhost.(agak lambat saat load data, tergantung spek 

PC/Laptop.) 

 

3. Install file .ocx 
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Copy kedua file ocx. Paste di drive C 

 

 

 

 

 

 

 

4. Buka commandport, run as Administrator 



Hal. 6 dari 8  

 

 
5. setelah terbuka cmd kemudian ketik cd c:\ lalu tekan enter 

 

 
6. kemudian ketik regsvr32 c:\videocapx.ocx lalu tekan enter 

7. kemudian ketik regsvr32 c:\videocapx2.ocx lalu tekan enter 
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Panduan Penggunaan Aplikasi 
 

1. Gunakan webcam atau kamera eksternal supaya bisa d arahkan ke pihak. Buka/doble klik 

file Pengambilan Sisa Panjar 

 

2. Pilih menu Cetak Tanda Terima => PSP 

3. Masukkan nomor perkara 
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4. Kemudian klik cari (untuk konesi localhost, load data agak loading. Tp untuk server sipp asli 

lancar (tergantung spek PC) 

 

5. Klik menu input data, pilih sisa panjar diambil oleh...... 
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6. Sesuaikan posisi kamera dengan pihak, klik ambil gambar. Kemudian klik simpan. 

7. Klik menu cetak untuk mencetak tanda terima 
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8. Jika pada tgl tersebut sudah pernah ada transaksi keuangan(biaya perkara) misal (input 

panggilan, atau jurnal perkara lainnya. Data langsung tersimpan di sipp) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas 

suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. 

Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga 

memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik 

yang professional. Sehingga yang sekarang menjadi tugas Pengadilan Agama 

Tondano yang merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik adalah 

bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan 

masyarakat. 

Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja Peradilan yang paling 

kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja peradialn berdasarkan 

kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan 

masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun 

kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan 

mengangkat citra positif Peradilan di mata masyarakat pencari keadilan. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu 

perlu dibuat berbagai inovasi yang dapat memudahkan dan mempercepat 

pelayanan yang ada diperadilan, untuk itu Pengadilan Agama Tondano telah 

meluncurkan inovasi berbasis non-IT yang diberi nama kartu SAKTI.  

Kartu SAKTI merupakan inovasi yang bekerja sama dengan PT. BANK 

BRI cabang Tondano pada tahun 2021 dibentuk dalam MoU pada tanggal 25 

Januari 2021. Kartu SAKTI ini diluncurkan karena di Pengadilan Agama belum 

terdapat loket bank untuk pembayaran panjar biaya perkara, dan juga 

masyarakat pencari keadilan yang mendaftar sering kali tidak membawa atau 

tidak memiliki kartu ATM sehingga tidak dapat membayar dengan menggunakan 

mesin EDC yang sudah disediakan. Selain itu, dikarenakan lamanya antrian di 

bank BRI sehingga diperlukan akses khusus untuk proses pembayaran panjar 

biaya perkara. 

Diharapkan dengan adanya aplikasi ini, proses pelayanan yang diberikan 

dan diterima oleh masyarakat pencari keadilan dapat lebih tertib dan memenuhi 
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standar pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat pencari 

keadilan. 

 

B. Tujuan Inovasi 

Inovasi ini diluncurkan bertujuan untuk menciptakan layanan yang tertib 

dan memuaskan kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Tondano. 

BAB II 

CARA PENGGUNAAN 

1. Para pihak yang akan mendaftarkan perkaranya membuat surat permohonan 

atau gugatan di bagian POSBAKUM 

2. Setelah dibuatkan gugatan/ surat permohonan pihak mendaftarkan perkara 

dimeja pendaftaran. 

3. Jika pihak memiliki kartu ATM maka dapat menggunakan mesin EDC, akan 

tetapi jika tidak maka kasir akan memberikan kartu SAKTI untuk dibawa ke bank 

BRI cabang Tondano, dan pihak dapat membayar pajar sesuai dengan SKUM 

yang diberikan oleh kasir. 

4. Pada saat di Bank BRI cabang Tondano, pihak cukup menunjukkan kartu SAKTI 

tersebut kepada petugas/ satpam dan akan diarahkan dan diberikan prioritas 

untuk membayar panjar biaya perkara. 

5. Setelah membayar, pihak kembali kepada kasir dengan memberikan bukti 

bayar, SKUM dan mengembalikan kartu SAKTI yang diberikan tadi. 

6. Setelah itu kasir akan memberikan SKUM yang telah dicap lunas dan proses 

pendaftaran bisa dilanjutkan.  



 

 

CAPTURE LAYANAN NON APLIKASI : RUANG LAKTASI DAN BERMAIN ANAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPTURE LAYANAN NON APLIKASI : POJOK BACA 

 

 



 

MEDIA SOSIAL PA TONDANO 

CHANNEL YOUTUBE PA TONDANO 

 



FACEBOOK PA TONDANO 

 



INSTAGRAM PA TONDANO 

 

 


	0. Judul Sub Eviden.pdf (p.1)
	page1

	Pelayanan publik menggunakan TI.pdf (p.2-47)
	1.pdf (p.1-41)
	1.pdf (p.1-33)
	1.pdf (p.1-21)
	1.pdf (p.1-11)
	manual book NO-INSTAN.pdf (p.12-21)

	Capture WEBSITE_LAYANAN DAN MEDIA SOSIAL PA Tondano.pdf (p.22)
	manual book SI JATON.pdf (p.23-33)

	Capture WEBSITE_LAYANAN DAN MEDIA SOSIAL PA Tondano.pdf (p.34)
	MoU BRI kartu Sakti.pdf (p.35-38)
	manual book kartu sakti.pdf (p.39-41)

	Capture WEBSITE_LAYANAN DAN MEDIA SOSIAL PA Tondano.pdf (p.42-46)


