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(SISTEM INFORMASI DAN PELAYANAN ONLINE)

PENGADILAN AGAMA KARAWANG



A. PENDAHULUAN 

 

1. Deskripsi Aplikasi 

SIMPELIN adalah Inovasi Pengadilan Agama Karawang, berupa sistem 

informasi dan pelayanan online ramah disabilitas berbasis website untuk 

mempermudah para masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan 

secara efektif dan efisien. 

 

2. Fitur Ramah Disabilitas 

SIMPELIN di lengkapi oleh fitur-fitur yang ramah disabilitas untuk 

membantu penyandang disabilitas agar dapat mengakses SIMPELIN (Sistem 

Informasi dan Pelayanan Online) pada Pengadilan Agama Karawang, yaitu: 

a. Accessibility 

Fitur yang dapat digunakan untuk  merubah ukuran, warna , huruf dan 

cahaya pada website SIMPELIN (Sistem Informasi dan Pelayanan Online) 

b. Responsive Voice Text To Speech 

Fitur yang mempermudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses 

SIMPELIN berupa suara yang otomatis keluar ketika mouse mengarah pada 

menu atau tulisan pada Website SIMPELIN 

c. Virtual Assistants 

Fitur yang dapat membantu pihak penyandang disabilitas untuk 

memindahkan menu-menu atau layanan pada SIMPELIN dengan perintah 

suara. 

Dengan kata kunci sebagai berikut: 

1. “Beranda” untuk menuju Menu Beranda 

2. “Layanan” untuk menuju Menu Layanan 

3. “Informasi” untuk menuju Menu Informasi 

4. “Pertanyaan” untuk menuju Menu FAQ 

5. “Pengaduan” untuk menuju Menu Pengaduan 

6. “Manual Book” untuk mengakses manual book SIMPELIN 

7. “Video Call” untuk mengakses layanan Video Call Google Meet 

8. “Pesan” untuk mengakses layanan Whatsapp BOT 

9. “Telepon”untuk mengakses layanan Call Center 



10. “jadwal sidang” untuk menakses jadwal sidang 

11. “Antrian”untuk mengakses layanan Live Streaming Antrian 

12. “Biaya Panjar” untuk mengakses layanan Biaya Panjar 

13. “Cerai” untuk mengetahui syarat-syarat perceraian 

14. “Isbat nikah” untuk mengetahui syarat-syarat isbat nikah 

15. “dispensasi nikah” untuk mengetahui syarat-syarat dispensasi nikah 

16. “poligami” untuk mengetahui syarat-syarat poligami 

 

B. Tentang Aplikasi 

 

1. Menu 

a. Beranda 

 

Pada Menu Beranda terdapat visi dan misi pengadilan agama karawang 

dan layanan-layanan yang tersedia pada Sistem Informasi dan Pelayanan 

Online (SIMPELIN) 

  



b. Layanan 

 
 

Pada Menu Layanan terdapat beberapa layanan yang dapat di akses oleh 

masyarakat diantaranya: 

 

 



1. Video Call 

Layanan untuk menghubungi petugas melalui Google Meeting. 

2. Whatsapp BOT 

Layanan untuk menghubungi kami melalui whatsapp BOT yang dibalas 

secara otomatis. 

3. Call Center 

Layanan untuk menghubungi kami melalui saluran telepon 

4. Live Streaming Antrian 

Layanan untuk memantau Antrian dimana saja melalui saluran Youtube 

Pengadilan Agama Karawang 

5. Gugatan Mandiri 

Layanan untuk membuat Gugatan secara mandiri oleh masyarakat 

pencari keadilan 

6. Biaya Panjar 

Layanan untuk menghitung estimasi Biaya Panjar yang dikeluarkan 

untuk berperkara Di Pengadilan Agama Karawang 

7. Jadwal Sidang 

Layanan untuk mengetahui Jadwal Sidang Hari ini secara langsung 

8. Penelusuran Perkara 

Layanan untuk mencari status perkara yang sudah masuk ke 

Pengadilan Agama Karawang 

9. Cek Validasi Akte Cerai 

Layanan untuk mengecek Keaslian Akte Cerai secara online 

  



c. Informasi 

 
Pada menu ini terdapat beberapa informasi mengenai proses berperkara di 

Pengadilan Agama Karawang seperti syarat-syarat pendaftaran dan 

pengambilan produk 

 



d. FAQ ( Pertanyaan yang sering diajukan) 

 
Pada menu ini disediakan pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan 

dalam proses berperkara. Untuk mempermudah masyarat mendapatkan 

informasi 

 

e. Pengaduan 

 
Pada Menu ini bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengirimkan 

pengaduan jika ada ketidakpuasan di pengadilan agama karawang 

  



2. Fitur Disabilitas 

 

a. Accessibility 
 

 
 
Untuk fitur ini para pihak khususnya penyandang disabilitas bisa merubah 

warna, ukuran dan cahaya pada website SIMPELIN 

  



b. Responsive Voice Text To Speech 

 

 
Fitur yang mempermudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses 

SIMPELIN berupa suara yang otomatis keluar ketika mouse mengarah pada 

menu atau tulisan pada Website SIMPELIN 

c. Virtual Assistants 

Fitur yang dapat membantu pihak penyandang disabilitas untuk 

memindahkan menu-menu atau layanan pada SIMPELIN dengan perintah 

suara. 

 

 


