
Tutorial Pemakaian Aplikasi Pelayanan (Web) 

 

1. Pertama-tama masuk ke alamat website “esuket.kedirikota.go.id” 

 
 

2. Untuk halaman awal penduduk disediakan inputan NIK dan KK. Setelah memasukkan 

NIK dan KK, tekan tombol Sign In untuk Login. 

 
 

3. Setelah login, akan masuk ke halaman Beranda, dan dibagian atas disediakan input 

nomor handphone. Setelah mengisi nomor hanpdone, tekan tombol Simpan untuk 

menyimpan.  

 
Inputan nomor handphone ini bisa diabaikan dengan menekan bagian luar inputan. 



4. Pada halaman Beranda disediakan pilihan pengajuan Surat Keterangan, meliputi: 

a. Surat Keterangan 

b. Surat Keterangan Tidak Mampu 

c. SKCK (Surat Keterangan Catatan Keolisian) 

d. Surat Keterangan Belum Nikah 

e. KTP (Kartu Tanda Penduduk) 

f. Surat Kelahiran 

g. Surat Kematian 

h. KIA (Kartu Identitas Anak) 

 

 

5. Sebagai contoh pengajuan dengan mengajukan SKCK, dengan menekan tombol SKCK. 

Setelah itu akan muncul halaman histori pengajuan SKCK. Pada gambar datanya masih 

kosong karena masih belum mengajukan surat. 

 

  



6. Untuk menginput surat dengan menekan tombol Tambah. Kemudian akan muncul form 

pengajuan SKCK yang berisi : 

- Dipergunakan Untuk  untuk mengisi kegunaan dari SKCK tersebut 

- Surat Pengantar  untuk mengupload file/gambar/foto dari Surat Pengantar RT  

 

Setelah mengisi, tekan tombol Simpan untuk mengirim data ke kelurahan untuk 

diproses pengajuan suratnya. 

 

7. Setelah mengirim data, akan masuk ke halaman histori pengajuan SKCK. Didalamnya 

terdapat histori yang barusan dikirim. 

 
Pada history terdapat beberapa kolom, meliputi: 

No  : No urut 

NIK  : NIK penduduk yang mengajukan 

Tanggal  : Tanggal pengajuan 

Keperluan : Berisi keperluan surat 

Status validasi : Status surat tersebut 

Tombol hapus : Untuk mengahapus/membatalkan pengajuan surat tersebut 

Tombol edit : Untuk mengedit isi surat yang diajukan tersebut 

  



8. Untuk Status Validasi terdapat 3 status, meliput : 

a. Sedang Proses : Pangajuan surat sedang diproses kelurahan 

b. Diterima  : Pengajuan surat sudah selesai, dan bisa diambil di kelurahan 

c. Ditolak  : Pengajuan surat ditolak 

 

Jika status pengajuan ditolak, akan terdapat pesan dari kelurahan, bisa dilihat di 

halaman history pengajuan surat 

 
 

Sebelah kolom status surat terdapat tombol Lihat Pesan 

 
 


