Aplikasi Antrean Sidang Terpadu

I.

Antrean Online

Ketik alamat pada browser:
https://astrid.pn-batam.go.id
Antrean online terdapat 2 menu utama yaitu :

1.1.

AMBIL TIKET
- Ambil tiket adalah menu yang digunakan untuk mengambil nomor antrean baru
sebelum dating ke pengadilan.
- Tiket antrian berlaku esok hari atau 1 hari sebelum dating ke pengadilan.
- Klik ambil tiket lalu :
Setelah tampil form Tiket Antrean silahkan isi form sesuai kolom :

1) Jenis Antrean / pelayanan
Pilih pelayanan yang akan dituju yaitu :

-

Untuk pelayanan / antrean persidangan :
Ketik nomor perkara atau nama pihak, kemudian pilih nomor perkara.

Tiket dibuka atau ditutup sesuai dengan jadwal persidangan perkara
yang dipilih.

2) Selanjutnya ketik nama, nomor handphone dan email

-

Nomor Handphone sebaiknya anda input, karena nomor handphone ini
juga digunakan untuk cek antrian, jika lupa tiket antrean atau nomor
antrean anda.

3) Informasi Lainya
Pada kolom sebelah kanan, terdapat
informasi nomor tiket dan nomor
antrian.
Silahkan klik tombol off jika tidak
berkenan melampirkan foto pada
tiket antrean.

4) Selanjutnya Klik Ambil Antrian
Astrid menampilkan informasi Tiket Antrean,
silahkan Catat, Tulis, atau foto Nomor Tiket.

Esok hari tunjukkan tiket antrean ini kepada Petugas Pengadilan untuk
menandakan bahwa anda sudah hadir di Pengadilan.
1.2.

CEK TIKET
Cek tiket digunakan untuk melihat tiket antrean yang sudah pernah anda ambil.
atau jika anda lupa nomor tiket ketik nomor handphone / nomor yang digunakan
saat mengambil nomor tiket baru.

Ketik nomor handphone kemudian enter atau tekan oke.
Astrid akan menampilkan tiket antrian yang sudah anda ambil.

Klik tombol detil untuk status antrian anda.

II.

CHECK-IN
Esok hari setelah sampai di pengadilan silahkan melapor ke petugas Antrean, atau silahkan
menuju ke Kiosk Antrean kemudian klik tombol check in, untuk menandakan bahwa anda
sudah hadir di pengadilan.

Klik tombol check-in, kemudian ketik nomor tiket dan tekan tombol oke :

Astrid akan menampilkan informasi bahwa anda sudah check-in.

2.1.

STATUS ANTRIAN
Setelah check in status antrian bisa di lihat setiap saat melalui handphone / LAPTOP
dengan cara klik tombol CEK TIKET

Kemudian ketik nomor handphone atau nomor tiket, seperti informasi Jam Check-in
dan apakah sudah dipanggil oleh petugas PTSP.

III.

-

Belum dipanggil oleh petugas PTSP

-

Sudah dipanggil oleh petugas PTSP

ANTREAN OFFLINE / MESIN ANJUNGAN KIOSK
Apabila anda belum mengambil Tiket antrian online saat hadir di pengadilan, anda juga bisa
mengambil langsung nomor antrian di mesin anjungan / kiosk Pengadilan Negeri Batam.
Caranya klik salah satu pelayanan yang akan anda tuju :

Kemudian ketik nama anda :

Ambil printout untuk bukti nomor antrian anda.

