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DESKRIPSI
Layanan Siplah - Warteg

SIPP PN Tegal (Informasi Penelusuran Perkara)
Jadwal Sidang (Informasi Jadwal Persidangan)
Direktori Putusan (Informasi Putusan)
Sipidol (Layanan Perkara Pidana)
Ceklist Perdata (Formulir Ceklist Pengajuan Perkara Perdata)
e-Court (Pendaftaran Dan Persidangan Perkara Perdata)
Kepaniteraan MA -RI (Informasi Perkara Kasasi Dan Peninjauan Kembali)
JDIH MA-RI (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
JDIH PN Tegal (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Eraterang (Layanan Permohonan Surat Keterangan)
PTSP PN Tegal (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
Sidudi (Sistem Informasi Pengaduan dan Informasi)
PTSP On Call (Layanan PTSP melalui Whatsapp)
Asiten Virtual Virna (Layanan Informasi melalui Whatsapp)

PENGADILAN NEGERI TEGAL
Jl. Mayjend Sutoyo SM No. 9 Pekauman, Tegal Barat, Kota Tegal 52113
Website : https://pn-tegal.go.id |e-Mail : pengadilannegeritegal@gmail.com

LAYANAN PENGADILAN
SIPLAH – WARTEG

Siplah – Warteg adalah Sistem informasi pengadilan dalam layanan hukum bagi warga kota
Tegal yang terdiri atas : informasi penelusuran perkara, informasi jadwal persidangan,
informasi putusan, layanan perkara pidana, formulir ceklist pengajuan perkara perdata,
pendaftaran dan persidangan perkara perdata, informasi perkara kasasi dan peninjauan
kembali, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI dan Pengadilan
Negeri Tegal, layanan permohonan surat keterangan, layanan pengaduan dan permohonan
informasi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, layanan PTSP melalui WhatApp, dan layanan
informasi melalui Whatsapp. Siplah – Warteg diluncurkan Ketua Pengadilan Negeri Tegal
bersama Walikota Tegal pada 8 Desember 2021. Siplah – Warteg dapat diakses melalui
alamat :

https://siplahwarteg.pn-tegal.go.id/

Layanan apa saja yang dapat dilakukan dengan Aplikasi SIPLAH – WARTEG :
1. SIPP PN Tegal (Informasi Penelusuran Perkara)
SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan aplikasi penelusuran atau
pelacakan perkara di Pengadilan Negeri Tegal atau bisa dikatakan sebagai sistem
informasi perkara di Pengadilan Negeri Tegal. Aplikasi ini merupakan aplikasi penelusuran
perkara atau sistem informasi perkara resmi yang di-release Mahkamah Agung RI.
Masyarakat khususnya para pencari keadilan dapat mengakses aplikasi ini untuk
menelusuri atau melacak perkara di Pengadilan Negeri Tegal.
2. Jadwal Sidang (Informasi Jadwal Persidangan)
Jadwal sidang merupakan layanan informasi jadwal persidangan di Pengadilan Negeri
Tegal. Masyarakat khususnya para pencari keadilan dapat mengakses layanan ini untuk
melihat informasi jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Tegal.
3. Direktori Putusan (Informasi Putusan)
Direktori Putusan merupakan sistem informasi putusan yang menyajikan dokumen
putusan perkara (softcopy) di Pengadilan Negeri Tegal. Aplikasi ini merupakan aplikasi
sistem informasi putusan resmi yang di-release Mahkamah Agung RI. Masyarakat
khususnya para pencari keadilan dapat mengakses layanan ini untuk melihat informasi
dokumen putusan perkara (softcopy) di Pengadilan Negeri Tegal.
4. Sipidol (Layanan Perkara Pidana)
Sipidol merupakan sistem informasi layanan perkara pidana online yang terdiri atas :
layanan bagi kejaksaan negeri berupa penahanan dan sita serta layanan bagi kepolisian
berupa geledah, sita, penahanan dan resume BAP (Berita Acara Persidangan). Sipidol ini
dimaksudkan agar kejaksaan negeri dan kepolisian tidak perlu ke kantor pengadilan dalam
pengajuan layanan tersebut di atas.
5. Ceklist Perdata (Formulir Ceklist Pengajuan Perkara Perdata)
Ceklist perdata (formulir ceklist pengajuan perkara perdata) merupakan layanan formulir
ceklist sebagai pengingat sebelum mengajukan perkara perdata. Masyarakat khususnya
para pencari keadilan dapat mengakses layanan ini sebagai pengingat atau ceklist
sebelum mengajukan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tegal.
6. e-Court (Pendaftaran Dan Persidangan Perkara Perdata)
Aplikasi E-Court merupakan aplikasi yang digunakan untuk memproses perkara perdata
(gugatan, gugatan sederhana, bantahan, permohonan), pembayaran biaya perkara secara
elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan putusan, persidangan,

putusan dan upaya hukum secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang
ditetapkan Mahkamah Agung RI. Masyarakat khususnya para pencari keadilan dapat
mengakses layanan ini untuk melakukan pendaftaran dan persidangan perkara perdata
(gugatan, gugatan sederhana, bantahan, permohonan) secara elektronik, melakukan
upaya hukum secara elektronik, pembayaran biaya perkara secara elektronik dan
menerima panggilan sidang dan pemberitahuan putusan secara elektronik.
7. Kepaniteraan MA - RI (Informasi Perkara Kasasi Dan Peninjauan Kembali)
Kepaniteraan MA – RI merupakan layanan informasi perkara yang mengajukan upaya
hukum kasasi dan peninjauan kembali. Aplikasi ini merupakan aplikasi sistem informasi
perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali resmi yang direlease Mahkamah Agung RI. Masyarakat khususnya para pencari keadilan dapat
mengakses layanan ini untuk mengetahui informasi perkara yang mengajukan upaya
hukum kasasi dan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Tegal.
8. JDIH MA-RI (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum) Mahkamah Agung RI merupakan sistem
informasi yang menyajikan kompilasi peraturan perundang-undangan, kebijakan peradilan
dan yurisprudensi. Aplikasi ini merupakan aplikasi jaringan dokumentasi informasi hukum
resmi yang di-release Mahkamah Agung RI. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini
untuk memperoleh informasi dan mengunduh peraturan perundang-undangan, kebijakan
peradilan dan yurisprudensi.
9. JDIH PN Tegal (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum) Pengadilan Negeri Tegal merupakan
sistem informasi yang menyajikan kompilasi peraturan perundang-undangan, kebijakan
peradilan dan yurisprudensi. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini untuk
memperoleh informasi dan mengunduh peraturan perundang-undangan, kebijakan
peradilan dan yurisprudensi.
10. Eraterang (Layanan Permohonan Surat Keterangan)
Eraterang merupakan layanan untuk permohonan surat keterangan secara online.
Masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini untuk mengajukan permohonan surat
keterangan secara online.
11. PTSP PN Tegal (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
PTSP PN Tegal merupakan website Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri
Tegal. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini untuk melihat informasi mengenai

Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti layanan per meja, petugas per meja, aplikasi
pendukung per meja, e-brosure dan kompensasi pelayanan.
12. Sidudi (Sistem Informasi Pengaduan dan Informasi)
Sidudi merupakan sistem informasi untuk layanan pengaduan dan permohonan informasi.
Masyarakat khususnya para pencari keadilan dapat memanfaatkan layanan ini untuk
mengajukan pengaduan mengenai layanan dan permohonan informasi di Pengadilan
Negeri Tegal.
13. PTSP On Call (Layanan PTSP melalui Whatsapp)
PTSP On Call merupakan layanan informasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) berbasis
whatsapp

(chat/telepon).

Masyarakat

khususnya

para

pencari

keadilan

dapat

memanfaatkan layanan ini untuk memperoleh informasi layanan di Pengadilan Negeri
Tegal melalui chat atau telepon whatsapp dari handphone masing-masing.
14. Asiten Virtual Virna (Layanan Informasi melalui Whatsapp)
VIRNA (Virtual Digital Asistant Pengadilan Negeri Tegal) merupakan aplikasi asisten digital
virtual Pengadilan Negeri Tegal berbasis whatsapp. User (pengguna) dapat berinteraksi
dengan Virna melalui chat atau pesan whatsapp pada handphone masing-masing.

Informasi Layanan SIPLAH – WARTEG
PTSP on Call Pengadilan Negeri Tegal
0823 2242 9559 (Telpon/Pesan Whatsapp)
Senin – Kamis : 08:00 – 16.30 WIB
Jum’at : 07.30 – 16.30 WIB

