Kelemahan portal JIKN dan SIKN
Kelemahan portal JIKN dan SIKN yang saya rasakan sampai dengan saat ini, Selasa 10
Oktober 2015, yaitu:
1.

Tidak dapat membuka file pdf pada portal JIKN, tampilannya selalu seperti ini (yaitu
error dengan meninggalkan tulisan "One moment, please, while the current
Silverlight installation status is determined...") jika kita klik icon Lihat File. Padahal
saya memakai browser Chrome pada komputer di rumah yang memakai Windows 8
Original dan memakai jaringan internet IndiHome yang pakai fiber optic, jadi masalah
kecepatan jaringan enggak usah di sangsikan lagi sudah good banget tapi tetap gak
bisa buka file di JIKN. Di browser sama sekali tidak ada icon gembog, makanya
saya bingung salahnya dimana. Kata Admin SIKN-JIKN nya di browser harus ada
perlakuan manual terhadap add on nya. Pernyataan ini membuat saya
bingung. Saya aja bingung gimana konsumen biasa ya? hehehe.....

Error Lihat File pdf di portal JIKN

2.

Upload database secara massal di SIKN belum pernah berhasil saya lakukan, entah
apa salahnya saya juga tak mengerti padahal saya sudah mengikuti cara2 sesuai
dengan petunjuk yaitu mengisi data di excellnya tinggal pilih saja.

3.

Jika ada kesalahan dalam membuat nama file tidak dapat diperbaiki karena sudah
terinkripsi katanya. Ini benar2 membuat para pemula menjadi susah karena satu
kesalahan saja benar2 berakibat fatal, alias tidak bisa di edit.

4.

Data yang diisikan di SIKN tidak seluruhnya terhubung ke JIKN. Data yang ada
di JIKN tidak sama (berbeda) dengan data yang di entry oleh petugas di
SIKN. Perhatijkan gambar dibawah ini, di SIKN diisikan bahwa Keberadaan dan
Lokasi Arsip Asli ada di Kantor Hukum, tai di JIKN sama sekali keterangan tempat
dimana arsip asli tsb berada tidak tercantum, kosong saja.

Data yang diisikan di SIKN

Data yang tampil di Portal JIKN
5.

Quick edit buat kolom UNIT KERJA sama sekali TIDAK berfungsi. Berikut saya
kirimkan screenshotnya. Tolong aktifkan ya....seperti kolom2 isian yang lain agar
lebih cepat dalam proses entry data (seperti kolom isian PENCPTA ARSIP yang
sudah berjalan dengan baik quick editnya)

Quick Edit di SIKN untuk Kolom Unit Kerja Tidak Berfungsi

6.

Setelah Petugas Entry selesai lalu kita masuk ke Petugas Editor maka di Dasbornya
selalu ada Keterangan tentang Jumlah Arsip Yang Akan Diperiksa TETAPI jika kita
masuk ke Petugas Editor di dasbornya. Admin JIKN-SIKN, tolong dong di Dasbor
PPID juga dibuatkan Keterangan tentang Jumlah Arsip yang Akan Diperiksa seperti
halnya di Dasbor Petugas Editor

Dasbor Petugas EDITOR selalu ADA Keterangan tentang Jumlah Arsip Yang AKAN
Diperiksa

Tapi di Dashbor PPID Statis TIDAK ada keterangan tentang jumlah arsip yang AKAN
diperiksa

Bisa tidak isi an kolom yang berulang2 dibuatkan defaultnya (seperti halnya di kolom
nama pimpinan) untuk semua kolom sehingga tidak membuat lama petugas mengetik
satu2?. Buat Admin SIKN-JIKN: dii Dasbor PPID (Statis) tolong dong buatkan
keterangan tentang berapa file yang harus di periksa.
7. Apakah arsip yang di upload di SIKN harus selalu yang asli? artinya harus yang
mempunyai cap basah. Nah bagaimana dengan arsip statis yang keberadaan arsip
aslinya sudah tidak tahu ada dimana, apakah bisa di upload sementara dan kalau
sudah ketemu yang aslinya nanti yang lama dihapus. Buat Admin SIKN-JIKN: Melihat
kasus ini, tolong dong ada fasilitas buat menghapus atau mengedit data yang sudah di
PUBLIKASI.
Masalah Enkripsi mohon jangan menghambat tersimpannya sebuah informasi penting
dan bersejarah.

Catatan:
1. JIKN singkatan dari kata Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, alamat URL
nya: http://www.jikn.go.id
2. SIKN singkatan kata dari SIstem Informasi Kearsipan Nasional, alamat URL
nya https://sikn.jikn.go.id
Sumber:
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