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ALUR KERJA SI PRAJA

PENDAHULUAN

PERSIAPAN YANG DIBUTUHKAN

SiPraja Merupakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Pemda).

2.1

Website ini dibuat untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan non
perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan.

Dikarenakan era

PERANGKAT KERAS (Hardware)
Dalam mengakses Website tersebut maka, pengguna membutuhkan

perangkat yang dapat digunakan untuk mengakses webnya diantaranya :

sekarang kita tidak terhindar dari smartphone maka SiPraja juga dibuat

A. Komputer / PC

C. SmartPhone

dalam bentuk Mobile (apk). Sehingga user dapat menggunakan nya di

B. Laptop

D. IOS / Iphone

manapun dan kapanpun.

1.1.

2.2

TUJUAN PEMBUATAN DOKUMEN

Dalam megakses website tersebut maka, pengguna membutuhkan

Dokumen “Buku Panduan SiPraja ” ini dibuat untuk memudahkan
user

dalam

penggunaannya.

Panduan

awal

ini

berisikan

cara

PERANGKAT LUNAK

mesin pencari atau web browser diantaranya :

menggambarkan dan menjelaskan penggunaan website SiPraja dan sebagai
panduan untuk user. Diharapkan dengan mengetahui cara penggunaan user

A. Firefox

C. Opera

B. Google Chrome

D. IE ( Internet Explorer )

dapat menggunakan SiPraja dengan baik

2.3
1.2.

CARA MENGAKSES WEBSITE
Untuk mengakses Wensite SiPraja ikuti langkah berikut ini :

ALAMAT AKSES
Untuk mengkases SiPraja kita tinggal mengakses nama domain

website atau alamat IP SiPraja. Note : Alamat untuk mengakses SiPraja akan
diberikan oleh petugas. Disini Semisal Nama akses / URL SiPraja adalah

A. Langkah pertama

adalah Pastikan computer / smartphone

memiliki koneksi internet. Dan aplikasi browser.
B. Kemudian buka browser, contoh google chrome kemudian
masukan URL atau alamat Website.
C. Tunggu beberapa saat hingga tampilan awal website SiPraja

https://sipraja.sidoarjokab.go.id

tampil/muncul. Selesai.

Gambar 1.1 contoh Akses Website
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Berikut ini adalah keterangan fungsi menunya :

TAMPILAN AWAL
3.1.

HALAMAN DEPAN
Berikut adalah tampilan halaman depan pada website

Menu Home : Merupakan menu dimana kita dapat kembali
kehalaman awal kita mengakses SiPraja.

SIPRAJA

Menu Login : Merupakan menu dimana kita dapat masuk ke
website SiPraja. User harus ke Menu Daftar terlebih dahulu.

Sidoajo.

Menu Daftar : Merupakan menu dimana kita melakukan
pendaftaran agar dapat mengkases website SiPraja.

3.3.

TAMPILAN AWAL SETELAH LOGIN
Untuk dapat menggunakan SIPRAJA user harus Login terlebih dahulu

dan setelah login tampilan awal seperti berikut :
Gambar 3.1 Halaman Depan

3.2.

MENU WEBSITE
Berikut adalah tampilan menu awal yang ada pada website SIPRAJA.

Di tampilan awal ini terdapat bebapa menu diantaranya menu
1. Home,
2. Login,
3. Daftar
Gambar 3.3 Menu Daftar

Gambar 3.2 Menu Halaman Website
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CARA PENGGUNAAN SIPRAJA WEB
4.1.

menyesuaikan Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Karena data
pendaftaran akan dikirim sesuai kecamatan dan Desa masing”.

DAFTAR SIPRAJA
A. Buka website SIPRAJA dengan cara mengakses URL nya.
http://Sipraja.sidoarjokab.go.id

CATATAN PENTING !
Pendaftaran SIPRAJA dibagi menjadi 2 :
1. Daftar mandiri (melakukan pendaftaran pribadi di menu DAFTAR
sipraja bagi yang bisa. Dengan syarat melengkapi form dan upload
LAMPIRAN KTP & KK.
2. Daftar dibantu OPERATOR Desa, bagi yang mengalami kesulitan
seperti orang tua, kurang paham teknologi maka dapat dibantu
operator untuk DAFTAR SIPRAJA, dengan membawa KTP dan KK.

CONTOH DAFTAR MANDIRI
B. Setelah halaman awal website terbuka , pilih menu DAFTAR pada
kanan atas tampilan.

C. Selanjutnya lengkapi form berikut sesuai dengan data pribadi,
seperti nam, nik, tgl lahir dan sebagainya. Jangan lupa untuk
5

D. Syarat selanjutnya yang paling penting WAJIB HUKUMNYA adalah
bukti lampiran upload KTP & KK untuk dicheck oleh operator

E. Kemudian jika dirasa data sudah sesuai maka dapat diklik
“DAFTAR”. Data akan terkirim ke OPERATOR DESA untuk dicheck
terlebih dahulu.
6

F. USER belum dapat langsung mendapatkan akses SIPRAJA karena
menunggu aktivasi. User akan mendapat akses login jika sudah
diaktivasi melalui EMAIL / SMS saat pendaftaran.

CONTOH DAFTAR DIBANTU OPERATOR
G. Apabila user / warga mengalami kesulitan dapat dibantu oleh
operator langsung untuk mendaftarkannya caranya cukup mudah
yaitu user / warga mendatangi KANTOR DESA / KELURAHAN.

I.

Kemudian melengkapi form pendaftaran berikut ini. Untuk untuk
email dapat menggunakan email desa. (jika didaftarkan oleh
operator). Khusus daftar mandiri email tidak boleh sama.

Dengan membawa :
1. KTP
2. Atau KK
NOTE : DI USAHAKAN PENDAFTARAN MELALUI MANDIRI (JIKA
DIRASA MAMPU) . KHUSUS MANULA / GAPTEK DAPAT
DIBANTU OPERATOR
H. Kemudian OPERATOR DESA login menggunakaan akun operator pilih
menu data pendaftar. → klik NEW
7
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L. OK user sudah berhasil dibuat oleh OPERATOR. Selanjutnya
pengajuan dapat menggunakan user tsb.
4.1.1 PERBANDINGAN DAFTAR MANDIRI DAN DAFTAR OPERATOR

J.

Kemudian klik SIMPAN, dan data otomatis akan terverifikasi ( tanpa
aktivasi oleh operator.

K. Buatkan password terlebih dahulu untuk user tsb. Klik user yang
telah dibuat sebelumnya.
Kemudian dibawah sendiri buat
passwordya. KEMUDIAN SIMPAN.

Daftar MADIRI (PRIBADI)
- Dapat dilakukan dimanapun dan kapan pun menggunakan
Smartphone / Laptop/ PC.
- Notifikasi mengenai sipraja (aktivasi, Pemberitahuan surat
dll) dikirim lewat EMAIL/ SMS pribadi.
- Saat pendaftaran Membutuhkan aktivasi oleh operator
untuk dicheck identitasnya.
- Satu Email dan Nomor tidak boleh sama.
Di Daftarkan OPERATOR
- Khusus untuk manula dan yang mengalami kesulitan di
teknologi ( Gaptek).
- Dapat menggunakan email desa untuk pendaftaran.
- Harus menghubungi / datang ke Desa dengan membawa
syarat KTP / KK.
- Notifikasi dll akan ke email desa. (bukan pribadi).
- User langsung aktif dan tinggal setting password login.
Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa saat melakukan
pendaftaran SIPRAJA untuk pembuatan / pengajuan surat harus
menggunakan akun PRIBADI nya tidak dibuatkan OPERATOR. Namun untuk
pendaftaran dapat dibantu oleh OPERATOR DESA / KELURAHAN.
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4.2. Aktivasi USER oleh OPERATOR
Melanjutkan setelah user mendaftar maka belum langsung
mendapatkan akses LOGIN (khusus DAFTAR MANDIRI) . Harus di check
oleh OPERATOR DESA / Kelurahan masing”.

C. Check dengan teliti form isian data dan lampiran pendaftar. Jika benar
maka dapat dilakukan aktivasi. Jika salah pilih tolak dan beri
keterangan pada kolom penolakan

A. Login menggunakan OPERATOR Desa. Check notifikasi di lonceng
biru menandakan ada pendaftaran baru. Atau dapat klik master →
data pendaftar.

B. Akan tampil data user yang melakukan pendaftaran dan butuh check
dan aktivasi / tolak.

D. CUKUP Klik 1x Aktivasi dan tunggu (membutuhkan waktu kurang lebih
5 detik) karena akan mengirim SMS dan Email pada USER . jika sudah
status user akan berubah menjadi “Terverifikasi”.
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4.3. Reset Password
User yang sudah diaktivasi dapat melakukan reset password jika
diperlukan. Ada 2 cara reset password.
1. Mandiri (dilakukan sendiri)
2. Dibantu OPERATOR ( dilakukan operator desa)
A. RESET MANDIRI
Klik lupa Password dan masukan email saat pendataran

E. Otomatis data USER LOGIN dikirim ke EMAIL dan SMS sesuai form
pengisian pendaftaran mandiri. (contoh Email) .

B. RESET OPERATOR
1. Login ke Operator → Master → data pendaftar → pilih user yang
ingin direset. Kemudian informasikan kepada User password
barunya .

Password dapat diganti setelah login.
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4.4. Setting Awal Admin
Setting awal admin ini bertujuan agar saat SIPRAJA digunakan tidak
ada masalah saat digunakan nantinya. Berikut fungsi ADMIN untuk
setting SIPRAJA.
1. Identitas Desa/Kelurahan/ Kecamatan. Meliputi nama , nip,
Alamat, no tlp, dsb.
2. Nomor awal surat tahunan (penomoran akan otomatis by
system).
A. List Kelurahan / Kecamatan
Login sebagai “Admin” kemudian pada master setting List kelurahan.
Klik nomor kode system SIPRAJA kelurahan

B. Setting nomor Surat tahunan.
Setting kode nomor surat menyesuaikan dengan tahunnya. Hasil
seperti berikut.

CATATAN PENTING.
Perubahan berpengaruh saat settingan sudah ditetapkan. Jika data
lama maka akan tetap menggunakan settingan lama. Contoh :

Selanjutnya lengkapi form , karena form tersebut akan berkaitan
dengan KOP surat masing” desa/kelurahan/ kecamatan. Isi juga
persetujuan disetiap surat. Apakah status PJ, PLT atau lainnya. “”
15

Th 2019 nama kades “SI A” maka saat settingan th 2020 nama
kades diganti “SI B” maka data akan tetap “SI A”.
Jadi sipraja membaca settingan terlebih dahuu.
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4.5. PENGAJUAN DATA SIPRAJA TIPE A
Pada sipraja TIPE A terdapat menu surat seperti berikut : dimana
pengajuan hanya dilakukan sampai DESA/KELURAHAN.

B. User membuat pengajuan data.

A. Alur Tipe A
Untuk alur penggunaan tipa A seperti berikut : #hanya sampai desa.

C. Isi form sesuai keperluan.
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Login menggunakan akun user yang sudah diaktivasi dan melakukan
pengajuan di data TIPE A. contoh SK UMUM.
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D. Cantumkan juga lampiran data upload sesuai syarat dan keperluan.
Kemudian SIMPAN.

F. Selanjutnya check oleh operator, Login sebagai Operator.
Akan ada notifikasi jumlah surat atau lonceng merah yang
menandakan ada pengajuan baru.

E. Kemudian data akan berubah status menjadi menunggu OPERTOR
DESA. SELESAI (user menunggu).
G. Cari data sesuai dengan pengelompokan di TIPE A. contoh surat
keterangan umum. Kemudian klik kode warna biru.

H. Maka akan tampil detail data tsb. Dan operator check data tsb.
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K. Lanjut ke data sebelumnya check list data lampiran dilanjutkan
dengan persetujuan.

I.

Apabila ada uraian yang harus di isi maka dapat di isikan terlebih
dahulu. Langkah selanjutnya adalah menyimpan perubahan
seperti uraian dan nomor surat jika sudah dipastikan benar.

l.

J.

Setelah simpan maka nomor surat sudah tersimpan pada document
tbs.
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Jika data disetujui maka data akan naik ke Kades / Lurah dan dijika
ditolak maka operator dapat memberi keterangan alas an penolakan
yang nantinya akan dikirim ke Email / SMS.
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N. Masukan Phassprase yang
https://bsre.bssn.go.id/

sudah

diaktivasi

seblumnya

di

L. Selanjutnya verif oleh TTD. Pada kali ini dicontohkan TTD
menggunakan Web akan lebih baik nantinya jika menggunakan
Mobile SIPRAJA yang akan dibahas di pembahasan berbeda.

O. Proses membutuhkan waktu 5 -10 detik tergantung server bsre
verifikasi. Jika sudah status surat pada tipe A selesai dan user dapat
notifikasi surat dapat dicetak mandiri.

M. Sama seperti sebelumnya klik datanya dan langsung ke verifikasi.
Karena data sebelumnya sudah dicheck oleh OPERATOR. Klik
perbarui status.
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P. Surat dapat langsung dicetak oleh user atau dapat dibantu operator
untuk mencetak karena surat sudah valid dengan menggunakan
tanda tangan elektronik.

Q. Contoh hasil SIPRAJA TIPE A BSrE

25

26

4.6. PENGAJUAN DATA SIPRAJA TIPE B
Pada sipraja TIPE B terdapat menu surat seperti berikut : dimana
pengajuan hanya dilakukan dari DESA/KELURAHAN sampai ke
KECAMATAN.

Untuk pengunaan nya sendiri sama seperti TIPE A tapi membutuhkan
2 verifikasi sampai pihak kecamatan.
1. Verifikasi full sampai desa.
2. Data sampai ke Kecamatan
3. Verifikasi full Kecamatan.

Disini data tetap ditanda tangani Elektronik Oleh pihak
-

Desa / Kelurahan
Kecamatan

A. ALUR TIPE B
B. Hingga hasilnya nanti tetap berupa tanda tangan elektronik
menyesuaikan surat nya.
C. Contoh Surat pengatar KTP pada TIPE B.
D. Cara pembuatannya dapat langsung dicheck seperti TIPE A yang
sudah dibahas sebelumnya.
E. Hingga hasil cetak akan seperti ini .
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4.7. PENGAJUAN DATA SIPRAJA TIPE C
Pada sipraja TIPE C terdapat menu surat seperti berikut : dimana
pengajuan hanya dilakukan langsung ke Kecamatan.

B. Untuk pengajuannya hampir sama seperti TIPE A yang
membedakan disini yang verifikasi adalah pihak Kecamatan.
C. Cara dapat dilihat seperti di TIPE A. tinggal menyesuaikan saja.
D. Contoh pembuatan kartu pencari kerja yang selesai diverifikasi
oleh pihak Kecamatan maka hasil output akan seperti.

A. Alur Tipe C

E. User / Warga dapat langsu cetak Mandiri atau dapat langsung ke
Kecamatan untuk dibantu mencetakan surat tsb.
F. SELESAI
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5.1.

Check Keaslian Berkas SIPRAJA Bsre.
Hasil SIPRAJA BSrE selalu memiliki 2 QR code yaitu :
1. SIPRAJA
2. PEMDA

Dimana setiap surat memiliki tanggal kadaluarsa nya. Untuk check
keaslian berkas dapat menggunakan aplikasi SCANNER yang ada pada
MOBILE SIPRAJA.

CATATAN :

1. SIPRAJA SCANNER hanya dapat di gunakan untuk hasil document
siprajasendiri.
2. Menampilkan detail keaslian berkas sehingga meminimalisir
manipulasi data.
3. Menampilkan Detail verifikasi yang dilakukan.

Contoh :

Download pada Play Store

Setiap hasil dari sipraja akan memiliki 2 QR code .
1. Qr code logo SIPRAJA menampilkan detail keaslian yang sebenarnya.
2. Qr Code logo Pemda Sidoarjo menampilkan detail verifikasi data.

Setelah mendownload dapat langsung menggunakan aplikasi Scanner
SIRPAJA .
SEPERTI BERIKUT :
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Menampilkan berkas asli

Detail isinya seperti berikut
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