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Halaman 1

HOME
1.1

Home
Untuk memulai menggunakan aplikasi Simpelaku, pengguna harus mengakses alamat aplikasi
Simpelaku terlebih dulu http://simpelaku.cianjurkab.go.id/. Setelah akses ke alamat aplikasi
Simpelaku, maka akan menampilkan halaman Home atau Halaman Utama seperti dibawah ini:

Gambar 1. Form Home atau Halaman Utama

1.2

Pendaftaran Penduduk
Pendaftaran penduduk merupakan fasilitas untuk menampilkan daftar layanan yang tersedia pada
layanan Pendaftaran Penduduk beserta dengan pengertian dan persyaratan yang dibutuhkan. Pada
halaman utama klik icon menu Pendaftaran penduduk seperti pada gambar dibawah ini.

Halaman 2

Setelah klik icon menu Pendaftaran Penduduk, maka akan tampil form Persyaratan Produk
Pendaftaran Penduduk seperti gambar dibawah ini, pengertian dan persyaratan yang dibutuhkan.

1.3

Catatan Sipil
Catatan Sipil merupakan fasilitas untuk menampilkan daftar layanan yang tersedia pada layanan
Catatan Sipil beserta dengan pengertian dan persyaratan yang dibutuhkan. Pada halaman utama klik
icon menu Catatan Sipil seperti pada gambar dibawah ini.

Setelah klik icon menu Catatan Sipil, maka akan tampil form Persyaratan Produk Catatan Sipil
seperti gambar dibawah ini, pengertian dan persyaratan yang dibutuhkan.
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1.4

Daftar
Untuk dapat menggunakan aplikasi Simpelaku, pertama-tama harus mendaftarkan NIK pada aplikasi
Simpelaku.

Untuk melakukan pendaftaran NIK, Klik icon menu Daftar, maka akan tampil form pendaftaran
seperti gambar dibawah ini:
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Lakukan pengisian data untuk pendaftaran:
a. Masukkan NIK pada field Masukkan NIK
 Jika NIK terdaftar, maka otomatis akan menampikan nama sesuai dengan NIK dan dapat
melanjutkan pengisian data.
 Jika NIK tidak terdaftar atau nama tidak tampil, maka proses pendaftaran tidak dapat
dilanjutkan.
b. Masukan No. KK (Kartu Keluarga)
c. Nama akan terisi otomatis apabila NIK dan KK terdaftar.
d. Pengisian alamat email.
e. Pengisian nomor telepon
f. Pengisiaan Password,
g. Konfirmasi pengisian password,
h. Pengisian Captcha sesuai dengan yang tampil pada form captcha
i. Kemudian kilk tombol Daftar untuk konfirmasi pendaftaran.
Apabila pendaftaran berhasil, maka akan tampil form Login seperti gambar dibawah ini:
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1.5

Login
Untuk memulai menggunakan fasilitas aplikasi Simpelaku, pengguna harus login terlebih dulu dengan
memasukkan NIK dan password. Untuk membuka form login, pada halaman utama, klik icon tombol
Login.

Setelah klik icon tombol Login, maka akan tampil form login seperti dibwah ini:
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Lakukan pengisian NIK, password dan captcha untuk melakukan login, kemudian klik tombol Login.
Apabila berhasil, maka akan tampil form Pengajuan Permohonan seperti dibawah ini:

Halaman 7

3.

PENGAJUAN PERMOHONAN
Pengajuan Permohonan merupakan halaman utama dari aplikasi Simpelaku. Ketika pengguna sudah
berhasil login maka akan otomatis menampilkan menu Pengajuan Permohonan seperti dibawah ini :

Gambar 2. Form Home Aplikasi Bio Anggaran

a. Melihat Persyaratan Layanan
 Pada form Pengajuan Permohonan, Klik tombol Persyaratan (
) pada layanan yang
akan dilihat persyaratannya, maka akan tampil detail persyaratan seperti dibawah ini:
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b. Membuat Pengajuan Permohonan


Pada form Pengajuan Permohonan, klik tombol Pengajuan (
form pilihan sub layanan seperti gambar dibawah ini:



Klik sub pilihan untuk layanan yang akan diajukan, maka akan tampil form permohonan
seperti dibawah ini:




Data pemohon akan otomatis terisi sesuai dengan data registrasi pengguna.
Pemilihan status WNI atau WNA

), maka akan tampil
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Upload dokumen persyaratan sesuai dengan persyaratan layanan (tipe dokumen: jpg, jpeg
& pdf)
Pilih metode penyerahan (diambil sendiri atau dikirim via pos)
Check list pernyataan sebelum melakukan proses selanjutnya



Klik tombol Selanjutnya (
) untuk proses selanjutnya, maka akan tampil form
pengisian data permohonan sesuai dengan layanan yang dipilih, untuk layanan kartu
keluarga baru seperti dibawah ini (tiap layanan berbeda-beda):




Data Kepala keluarga akan terisi secara otomatis sesuai dengan data login (dapat dirubah)
Untuk pengisian data keluarga, klik tombol Tambah Anggota Keluarga
(

) akan tampil form pengisian anggota keluarga seperti dibawah ini:

-

Lakukan pengisian NIK untuk menampilkan detail data anggota keluarga, lakukan
pengisian informasi data keluarga yang belum terisi.

-

Klik tombol Add (

) untuk konfirmasi data anggota keluarga.
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Kemudian klik tombol Kirim (
) untuk konfirmasi data pengajuan, maka data akan
terkirim sebagai pengajuan dan tersimpan pada form Daftar Pengajuan.

4. PERMOHONAN SAYA
4.1

Daftar Pengajuan

Daftar pengajuan adalah menu untuk menampilkan history permohonan yang telah dibuat
sebelumnya, untuk mengakses menu ini masuk ke menu Permohonan Saya  Daftar Pengajuan,
maka akan tampil form Daftar Pengajuan seperti dibawah ini:

Beberapa informasi terkait menu Pengajuan saya:
 Dashboard Total Pengajuan: merupakan jumlah permohonan yang pernah diajukan.
 Dashboard Pengajuan Lengkap: merupakan informasi jumlah permohonan yang sudah selesai.
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Tombol Revisi Pengajuan (
), tombol untuk melakukan perubahan data
pengajuan (hanya bisa merubah data pengajuan yang belum di proses atau masih status
pengajuan)



Tombol Hapus Pengajuan (
), tombol untuk melakukan hapus data pengajuan
(hanya bisa merubah data pengajuan yang belum di proses atau masih status pengajuan)
Infromasi terkait proses pengajuan (proses lengkapnya: Permohonan Pengajuan 
Pemeriksaan  Proses SIAK  Pengisian SKM  Penyerahan)
Informasi status yang berisi: no registrasi, resi, estimasi selesai, tanggal selesai, pengisian SKM,
tanggal pengambilan dan nomor antrian)




4.2

Dashboard Pengajuan Belum Lengkap: informasi jumlah permohonan yang belum selesai atau
masih dalam proses.
Dashboard Pengajuan Ditolak: informasi jumlah pengajuan yang ditolak.

File Scan

File Scan merupakan fasilitas untuk menyimpan softcopy persyaratan dari pengguna, sehingga untuk
kedepannya tidak perlu lagi melakukan upload data persyaratan. Untuk mengakses menu ini klik
pada menu Permohonan Saya  File Scan, maka akan tampil form File Scan sebagai berikut:
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a. Tambah File


Pada form File Scan, Klik tombol Tambah File (
File Scan sebagai berikut:



Lakukan pengisian nama file dan proses upload file, kemudian kilik tombol Simpan
(

), maka akan tampil form Tambah

), maka file akan tersimpan pada form File Scan.

b. Melihat File


Pada form File Scan, klik tombol Preview (
diupload

), maka akan tampil preview dari file yang

c. Edit File


Pada form File Scan, klik tombol Edit (
sudah terisi.

), maka akan tampil form Edit File Scan yang
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Lakukan perubahan terhadap nama file dan file upload, kemudian klik tombol Simpan
(

), maka data File Scan akan terupdate di form File Scan.

d. Hapus File


4.3

Pada form File Scan, klik tombol Hapus (
akan terhapus dari form File Scan.

) pada file yang akan dihapus, maka file scan

Inbox Penolakan

Inbox Penolakan merupakan fasilitas untuk melihat data pengajuan yang ditolak, sehingga dapat
diketahui alasan pengajuan tersebut di tolak. Untuk mengakses menu ini, pilih menu Pengajuan Saya
 Inbox Penolakan, maka akan tampil form Inbox Penolakan seperti dibawah ini:
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Untuk melihat catatan penolakan, klik tombol Catatan Penolakan (
) pada data yang akan dilihat,
maka akan tampil form Catatan Penolakan seperti gambar dibawah ini:

Halaman 15

5.

MONITORING

Monitoring merupakan menu untuk melihat proses dari pengajuan yang telah dibuat berdasarkan
nomor resi pengajuan. Pilih menu monitoring untuk mengakses menu ini, maka akan tampil form :

Masukkan nomor resi kemudian klik tombol Cari Resi (
seperti dibawah ini:

), maka akan tampil detail monitoring
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6. SURVEY SKM

Survey SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan dalam
pengajuan permohonan, setelah proses selesai, pemohon wajib mengisi Survey SKM agar
mendapatkan tanggal dan nomor antrian untuk pengambilan. Untuk masuk ke menu ini, pilih menu
Permohonan Saya  Daftar Pengajuan, maka akan tampil form Daftar Pengajuan seperti dibawah
ini:
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Klik tombol Survey SKM (

), maka akan tampil form pengisian SKM seperti dibawah ini:

Lakukan pengisian survey SKM dengan cara klik jawaban dari setiap pertanyaan, kemudian klik tombol
Kirim (
) (di bawah form Survey SKM) untuk konfirmasi pengisian Survey SKM, maka akan nomor
antrian dan tanggal pengambilan.
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7. PENGADUAN
7.1

Isi Pengaduan

Pengaduan merupakan menu untuk menyampaikan segala bentuk pengaduan yang terkait dengan
permohonan layanan yang telah atau sedang di proses. Untuk mengakses menu ini, pilih menu Pengaduan
 Isi Pengaduan, maka akan tampil form Isi Pengaduan seperti dibawah ini:

Lakukan pemilihan pengajuan dokumen yang telah atau sedang di proses, kemudian pemilihan Kategori
Pengaduan, upload file lampiran jika dibutuhkan, kemudian kilk tombol Kirim (
akan tersimpan dan terkirim.

), maka pengaduan
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7.2

Status Pengaduan

Status pengaduan merupakan menu untuk memantau pengaduan yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk
masuk ke menu ini, masuk ke menu Pengaduan  Status Pengaduan, maka akan tampil form pengaduan
seperti dibawah ini:

Untuk membalas atau merespon komentar kembali, klik tombol Tambah Komentar (
maka akan tampil form tambah komentar seperti dibawah ini:

),
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Lakukan pengisian komentar baru dan upload file bila diperlukan, kemudian klik tombol Tambahkan (
), maka data pengaduan akan tersimpan dan terkirim.
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