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Aplikasi Pelayanan Terpadu 

 

1. Penjelasan singkat 

Aplikasi Pelayanan Terpadu merupakan aplikasi yang berungsi untuk 

pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan warga. Aplikasi ini bertujuan 

untuk memudahkan petugas kelurahan dalam pembuatan surat. Dengan 

adanya aplikasi ini seluruh kegiatan pembuatan surat menyurat di kelurahan 

dapat berjalan dengan mudah dan informasi dapat dengan cepat didapatkan. 

 

2. Jenis User / Penguna 

User / Penguna yang terlibat dalam Aplikasi Pelayanan Terpadu ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Kelurahan 

Petugas kelurahan serta Lurah yang bersangkutan memiliki username dan 

password yang nantinya akan digunakan untuk mengakses Aplikasi untuk 

membuat surat di kelurahan. 

b. Admin 

Admin dalam aplikasi ini memiliki akses untuk mengolah data pengguna 

kelurahan sekaligus mengolah data admin itu sendiri dan juga mengolah 

data detail kelurahan yang ada di kota kediri. 

 

3. Cara Pengunaan Aplikasi Pelayanan Terpadu 

Mengakses aplikasi 

Untuk memulai menjalankan aplikasi, pengguna harus mengakses 

halaman pelayanan terpadu di http://esuket.kedirikota.go.id/admin. 

Kemudian pengguna bisa memasukkan username dan password yang 

sudah ada, baik itu admin aplikasi atau kelurahan. Dalam halaman admin 

sendiri terdapat dua jenis pengguna dengan fungsinya masing - masing.  

 

http://esuket.kedirikota.go.id/admin.
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Halaman Kelurahan 

a. Masuk ke halaman Pelayanan Terpadu 

Pada halaman ini terdapat beberapa menu utama. Tampilan menu 

utama setiap pengguna akan berbeda sesuai dengan klasisfikasinya. 

Susunan menunya seperti gambar berikut : 
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Berikut ini adalah menu – menu yang ada dalam aplikasi pelayanan 

terpadu : 

1. Surat Belum Nikah 

Pada menu ini menampilkan data dari surat belum nikah disertai dengan 

beberapa fitur yang ada seperti tambah , proses, cetak, cari dan hapus. 

 

 

a. Tambah Surat Belum Nikah 

Untuk Pembuatan baru surat belum nikah. Setelah selesei tinggal 

tekan tombol Simpan 

b. Proses Surat Belum Nikah 

Digunakan untuk memproses data surat dengan catatan data 

tersebut belum divalidasi sebelumnya, lalu klik Simpan. Bila sudah 

tervalidasi maka data tidak bisa di edit kembali. Tetapi jika dirasa 

ada hal yang belum benar petugas bisa melakukan penolakan dan 

memberikan keterangan pada form yang ada. 

c. Hapus 

Digunakan untuk menghapus salah satu data surat yang dirasa 

perlu untuk dihapus. 

d. Cetak 

Digunakan untuk mencetak Surat Keterangan Belum Menikah yang 

sudah dimasukkan sebelumnya pada aplikasi. 

e. Cari 

Digunakan untuk mencari data surat belum nikah berdasarkan 

Kelurahan , NIK warga yang sedang di cari. 
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2. Surat Keterangan Boro Kerja 

Pada menu ini menampilkan data dari surat keterangan boro kerja 

disertai dengan beberapa fitur yang ada seperti tambah , proses, cetak, 

cari dan hapus. 

 

 

a. Tambah 

Untuk menambah data baru / Pembuatan baru surat  keterangan 

boro kerja. Terdapat tab Data Penduduk, Data Pengikut, 

Keterangan, setelah selesei tinggal tekan tombol Simpan 

b. Proses 

Digunakan untuk memproses data yang belum divalidasi oleh 

sebelumnya. Dalam proses ini terdapat tab Data Penduduk, Data 

Pengikut, Keterangan, lalu klik Simpan. Tetapi jika ada hal yang 

belum benar petugas bisa melakukan penolakan dan memberikan 

keterangan pada form yang ada. 

c. Hapus 

Digunakan untuk menghapus salah satu data surat yang dirasa 

perlu untuk dihapus. 

d. Cetak 

Digunakan untuk mencetak Surat Keterangan Boro Kerja yang 

sudah di ada. 

e. Cari 

Digunakan untuk mencari data Surat Keterangan Boro Kerja 

berdasarkan Kelurahan , NIK warga yang sedang di cari. 
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3. Surat Domisili 

Pada menu ini menampilkan data dari surat domisili disertai dengan 

beberapa fitur yang ada seperti tambah , proses, cetak, cari dan hapus. 

Surat Domisili terdapat dua jenis, yaitu Domisili Perusahaan dan 

Domisili Perusahaan. 

 

 

a. Tambah 

Untuk menambah data baru / Pembuatan baru surat  keterangan 

domisili. Terdapat Jenis permohonan Perorangan dan Perusahaan. 

Jenis permohonan ini difungsikan sesuai dengan kebutuhan dan 

apabila telah selesei dapat dilakukan penyimpanan data dengan 

klik Simpan 

b. Proses 

Digunakan untuk memproses data pengajuan, tergantung jenis 

domisili surat, yaitu dibedakan Surat Domisili Perorangan dan Surat 

Domisili Perusahaan. Setelah semua isi sudah sesuai maka dapat 

dilakukan proses simpan dengan cara klik Simpan. Tetapi jika 

dalam proses verifikasi ada kekurangan, petugas bisa melakukan 

penolakan dan memberikan keterangan pada form yang ada. 

c. Hapus 

Digunakan untuk menghapus salah satu data surat yang dirasa 

perlu untuk dihapus. 

d. Cetak 

Digunakan untuk mencetak Surat Domisili yang sudah di entry 

sesuai dengan keperluan untuk perorangan ataupun perusahaan. 

e. Cari 

Digunakan untuk mencari data Surat Domisili berdasarkan 

Kelurahan , NIK atau nama warga yang sedang di cari. 
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4. Surat Keterangan Kelahiran 

Pada versi terkini, surat keterangan kelahiran akan dialihkan ke 

halaman website SAKTI Kota Kediri. 

5. Surat Pengantar Keterangan Kematian 

Pada menu ini surat pengantar juga akan dialihkan ke aplikasi SAKTI 

Kota Kediri. 

6. Permohonan KTP 

Pada menu permohonan KTP juga akan dialihkan ke aplikasi SAKTI 

 Kota Kediri. 

7. Pengajuan Pengurusan KK 

Pada menu ini menampilkan data pengajuan pengurusan KK baik itu 

hilang atau rusak, pembuatan baru disertai dengan beberapa fitur yang 

ada seperti tambah, cetak, cari dan hapus. 

 

 

a. Tambah 

Untuk menambah data baru / Pembuatan baru / hilang dan rusak, 

terdapat tab regristrasi, data pemohon, kepala keluarga lama, daftar 

anggota keluarga baru. Apabila sudah terisi semua dan benar maka 

dapat dilakukan proses simpan dengan klik Simpan. 

b. Hapus 

Digunakan untuk menghapus salah satu data surat pengajuan 

pengurusan KK yang dirasa perlu untuk dihapus. 

c. Cetak 

Digunakan untuk mencetak surat pengajuan pengurusan KK yang 

sudah di entry. 

d. Cari 

Digunakan untuk mencari data surat pengajuan pengurusan KK 

berdasarkan Kelurahan , NIK yang sedang di cari. 

8. Pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu 
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Pada menu ini menampilkan usulan pengajuan SKTM dengan 

beberapa fitur yang ada seperti tambah , proses, cetak, cari dan hapus. 

 

 

a. Tambah 

Untuk menambah usulan pengajuan SKTM dan terdapat jenis 

permohonan Perorangan dan Sekolah. Apabila sudah terisi semua 

dan benar maka dapat dilakukan proses simpan dengan klik 

Simpan. 

b. Proses 

Digunakan untuk memproses data pengajuan yang ada. Setelah 

semua isi sudah sesuai maka dapat dilakukan proses simpan 

dengan cara klik Simpan. Tetapi jika dalam proses verifikasi ada 

kekurangan, petugas bisa melakukan penolakan dan memberikan 

keterangan pada form yang ada. 

c. Hapus 

Digunakan untuk menghapus salah satu data pengajuan SKTM 

yang dirasa perlu untuk dihapus. 

d. Cetak 

Digunakan untuk mencetak pengajuan SKTM yang sudah di entry. 

e. Cari 

Digunakan untuk mencari data pengajuan SKTM berdasarkan 

Kelurahan , NIK warga yang sedang di cari. 
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9. Pengantar SKCK 

Pada menu ini menampilkan pengajuan surat pengantar SKCK dengan 

beberapa fitur yang ada seperti tambah , proses, cetak, cari dan hapus. 

 

 

a. Tambah 

Untuk menambah usulan pengajuan pengantar SKCK. Apabila 

sudah terisi semua dan benar maka dapat dilakukan proses simpan 

dengan klik Simpan. 

b. Proses 

Digunakan untuk memproses data yang masih dalam proses 

pengajuan. Setelah semua isi sudah sesuai maka dapat dilakukan 

proses simpan dengan cara klik Simpan. Tetapi jika dalam proses 

verifikasi ada kekurangan, petugas bisa melakukan penolakan dan 

memberikan keterangan pada form yang ada. 

c. Hapus 

Digunakan untuk menghapus salah satu data pengajuan pengantar 

SKCK yang dirasa perlu untuk dihapus. 

d. Cetak 

Digunakan untuk mencetak pengajuan pengantar SKCK yang 

sudah di entry. 

e. Cari 

Digunakan untuk mencari data pengajuan pengantar SKCK 

berdasarkan Kelurahan , NIK  warga yang sedang di cari. 
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10. Surat Penghasilan 

Pada menu ini menampilkan pengajuan surat keterangan penghasilan 

dengan beberapa fitur yang ada seperti tambah ,proses, cetak, cari dan 

hapus. 

 

 

a. Tambah 

Untuk menambah usulan pengajuan surat penghasilan. Apabila 

sudah terisi semua dan benar maka dapat dilakukan proses simpan 

dengan klik Simpan. 

b. Proses 

Digunakan untuk mengedit data yang salah atau data kurang tepat. 

Setelah semua isi sudah sesuai maka dapat dilakukan proses 

simpan dengan cara klik Simpan. Selain itu petugas bisa 

melakukan penolakan terhadap pengajuan yang ada, dengan 

menekan tombol tolak dan mengisi keterangannya. 

c. Hapus 

Digunakan untuk menghapus salah satu data surat keterangan 

penghasilan yang dirasa perlu untuk dihapus. 

d. Cetak 

Digunakan untuk mencetak pengajuan surat keterangan 

penghasilan yang sudah di entry. 

e. Cari 

Digunakan untuk mencari data pengajuan surat keterangan 

penghasilan berdasarkan Kelurahan , NIK warga yang sedang di 

cari. 
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11. Surat Pernyataan 

Pada menu ini menampilkan pengajuan surat pernyataan dengan 

beberapa fitur yang ada seperti tambah, proses, cetak, cari dan hapus. 

 

 

a. Tambah 

Untuk menambah usulan pengajuan surat pernyataan. Apabila 

sudah terisi semua dan benar maka dapat dilakukan proses simpan 

dengan klik Simpan. 

b. Proses 

Digunakan untuk memproses data pengajuan yang ada. Setelah 

semua isi sudah sesuai maka dapat dilakukan proses simpan 

dengan cara klik Simpan. Selain itu petugas bisa melakukan 

penolakan terhadap pengajuan yang ada, dengan menekan tombol 

tolak dan mengisi keterangannya. 

c. Hapus 

Digunakan untuk menghapus salah satu data surat pernyataan 

yang dirasa perlu untuk dihapus. 

d. Cetak 

Digunakan untuk mencetak pengajuan surat pernyataan yang 

sudah di entry. 

e. Cari 

Digunakan untuk mencari data pengajuan surat pernyataan 

berdasarkan Kelurahan, NIK warga yang sedang di cari. 
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12. Surat Pindah 

Pada menu ini menampilkan pengajuan permohonan surat pindah 

dengan beberapa fitur yang ada seperti tambah, proses, cetak, cari dan 

hapus. 

 

 

a. Tambah 

Untuk menambah usulan pengajuan surat pindah terdapat jenis 

kepindahan yaitu pindah datang dan pindah pergi. Apabila sudah 

terisi semua dan benar maka dapat dilakukan proses simpan 

dengan klik Simpan. 

b. Proses 

 Pada bagian proses berguna untuk memproses pengajuan dari 

warga. Jika data masukan sudah betul dan memenuhi syarat 

pengajuan dilakukan proses simpan data. Tetapi jika dalam proses 

ini terdapat data yang kurang tepat dapat ditolak dengan menekan 

tombol tolak dan memasukkan keterangan penolakan. 

c. Hapus 

Digunakan untuk menghapus salah satu data surat pindah yang 

dirasa perlu untuk dihapus. 

d. Cetak 

Digunakan untuk mencetak pengajuan surat pindah yang sudah di 

entry. 

e. Cari 

Digunakan untuk mencari data pengajuan surat pindah berdasarkan 

Kelurahan , NIK warga yang sedang di cari. 

 

 

13. Surat Usaha 
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Pada menu ini menampilkan pengajuan surat keterangan usaha 

dengan beberapa fitur yang ada seperti tambah, proses, cetak, cari dan 

hapus. 

 

 

a. Tambah 

Untuk menambah usulan pengajuan surat keterangan usaha 

terdapat jenis surat usaha yaitu warga kelurahan dan warga luar 

kelurahan. Apabila sudah terisi semua dan benar maka dapat 

dilakukan proses simpan dengan klik Simpan. 

b. Proses 

Digunakan untuk memproses data yang masih dalam proses 

pengajuan. Setelah semua isi sudah sesuai maka dapat dilakukan 

proses simpan dengan cara klik Simpan. Tetapi jika dalam proses 

ini terdapat data yang kurang tepat dapat ditolak dengan menekan 

tombol tolak dan memasukkan keterangan penolakan. 

c. Hapus 

Digunakan untuk menghapus salah satu data surat keterangan 

usaha yang dirasa perlu untuk dihapus. 

d. Cetak 

Digunakan untuk mencetak surat keterangan usaha yang sudah di 

entry. 

e. Cari 

Digunakan untuk mencari data surat keterangan usaha 

berdasarkan Kelurahan , NIK yang sedang di cari. 
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14. Surat Keterangan 

Pada menu ini menampilkan pengajuan surat keterangan kelurahan 

dengan beberapa fitur yang ada seperti tambah, proses, cetak, cari dan 

hapus. 

 

 

a. Tambah 

Untuk menambah usulan pengajuan surat keterangan kelurahan. 

Apabila sudah terisi semua dan benar maka dapat dilakukan proses 

simpan dengan klik Simpan. 

b. Proses 

Digunakan untuk memproses data pengajuan dari surat keterangan 

yang ada. Setelah semua isi sudah sesuai maka dapat dilakukan 

proses simpan dengan cara klik Simpan. Tetapi jika dalam proses 

ini terdapat data yang kurang tepat dapat ditolak dengan menekan 

tombol tolak dan memasukkan keterangan penolakan 

c. Hapus 

Digunakan untuk menghapus salah satu data surat keterangan 

keluarahan yang dirasa perlu untuk dihapus. 

d. Cetak 

Digunakan untuk mencetak surat keterangan kelurahan yang sudah 

di entry. 

e. Cari 

Digunakan untuk mencari data surat keterangan kelurahan 

berdasarkan Kelurahan , NIK atau nama warga yang sedang di cari. 

 

 

 

15. Seting 
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Pada menu ini terdapat beberapa sub menu yang berfungsi untuk 

mengatur daftar pegawai kelurahan, pesan kelurahan dan profil Instansi. 

a. Pegawai 

Pada menu ini berfungsi untuk mengatur data pegawai kelurahan. 

Daftar ini juga berfungsi untuk memberikan tanda tangan di setiap surat 

yang dikelurakan pemerintahan. 

 

 

i. Tambah 

Berguna untuk menambahkan data pegawai. 

ii. Edit 

Digunakan untuk merubah data pegawai yang sudah ada. 

iii. Hapus 

 Berguna untuk menghapus data. 

 

b. Pesan 

Pada menu ini berfungsi untuk mengatur pesan kelurahan, pesan ini akan 

ditampilkan di halaman warga sesuai kelurahan masing - masing. 

 

 

 

c. Profil Instansi 
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Pada menu ini hanya terdapat profil instansi terkait. Dan juga user hanya 

bisa meng edit data instansi yang bersangkutan. 

 

 

 

Halaman Administrator 

Halaman administrator sendiri akan ditampilkan jika dalam halaman login, 

pengguna memasukkan akun yang berjenis admin. Berikut merupakan tampilan dari 

dashboard admin. 
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Pada halaman administrator ini, terdapat dua sub menu yaitu Setting akun 

dan Daftar Kelurahan. Fungsi dari sub menu tersebut adalah sebagai berikut, 

1. Setting Akun  

 Pada setting akun, admin dapat mengatur data pengguna yang dapat masuk 

ke halaman administrator atau halaman kelurahan. Admin dapat menambah 

data, mengubah data yang ada dan menghapus data yang tidak dibutuhkan. 

 

 

  

2. Daftar Kelurahan 

 Pada daftar kelurahan ditampilkan daftar kelurahan yang ada di kota kediri. 

 

 

 Pada halaman ini juga admin dapat mengubah detail kelurahan dengan data 

yang baru dengan menekan tombol edit.   

 

 

 


