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NAMA DAN SPESIFIKASI SISTEM 

A. Nama Sistem 

Nama sistem pelayanan daring Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kubu Raya adalah SIPEMUDAonline yang berarti Sistem Pelayanan 

Mudah Dapat Adminduk Online. 

 

B. Domain Name Server 

Aplikasi SIPEMUDAonline dapat diakses penduduk melalui link : 

http://sipemuda.kuburayakab.go.id 

 

C. Spesifikasi Sistem 

Spesifikasi SIPEMUDAonline sebagai berikut : 

- WAMPP 3.1.4 
- Apache 2.4.35 
- PHP 7.2.10 
- MySQL 8.0.20 
- Bahasa Pemrograman : PHP, HTML, CSS, Javascript 
- Framework : Codeigniter, Bootstrap 

 
D. Alur penggunaan aplikasi : 
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E. Pengguna 

Pengguna Sistem dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Penduduk 

Aplikasi SIPEMUDAonline hanya dapat digunakan oleh penduduk Kabupaten 

Kubu Raya yang NIKnya sudah terdaftar di dalam database kependudukan 

Kabupaten Kubu Raya. 

2. Administrator/Operator/Loket 

a. Administrator : merupakan pengguna yang memiliki akses untuk mengelola 

data dalam aplikasi. Administrator dapat menambah, mengedit dan 

menghapus data pengguna. 

b. Operator : merupakan pengguna yang berfungsi untuk melakukan 

perubahan status dokumen yang diurus dari status “diajukan” menjadi 

“ditolak” atau “disetujui”. Operator juga bertugas memeriksa dokumen 

persyaratan yang dilampirkan penduduk apakah sudah memenuhi syarat 

untuk lanjut keproses selanjutnya atau tidak. 

c. Loket : merupakan pengguna yang berfungsi untuk melakukan perubahan 

status pengerjaan dokumen dari “disetujui” menjadi “selesai” ketika 

penduduk mengambil dokumen kependudukan yang sudah selesai di 

proses. Pengguna loket merupakan pengguna yang bertugas di loket 

pengambilan. 
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REGISTRASI USER DAN HALAMAN UTAMA APLIKASI 

A. Registrasi User 

 

1. Hanya NIK penduduk Kabupaten Kubu Raya yang dapat melakukan registrasi 

username pada aplikasi SIPEMUDAonline 

2. Masuk ke alamat : http://sipemuda.kuburayakab.go.id 

3. Tampil halaman login, klik tombol registrasi.  

 

 
 

4. Tampil halaman registrasi.  

 

 
 

Masukkan informasi data sesuai tampilan halaman registrasi dengan 

ketentuan : 

a. NIK. NIK wajib diisi dan yang dimasukkan harus merupakan NIK yang 

berada dalam database kependudukan Kabupaten Kubu Raya. Apabila 

penduduk merasa NIK yang dimasukkan sudah berada di database 

kependudukan Kabupaten Kubu Raya tetapi tetap tidak bisa melakukan 

pendaftaran, segera menghubungi helpdesk aplikasi di : 

piak.dukcapilkkr@gmail.com atau telepon di nomor 0561-6710434 
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b. No. Whatsapp. No. Whatsapp wajib di isi dan digunakan agar petugas 

dapat menghubungi penduduk dengan mudah dan cepat. 

c. Email. Email tidak wajib diisi, namun jika penduduk memiliki email yang 

aktif, harap dimasukkan. Dokumen yang sudah selesai akan dikirimkan 

langsung ke penduduk agar penduduk dapat mencetak dokumen 

tersebut secara mandiri. Apabila penduduk nantinya memiliki email aktif, 

penduduk dapat memasukkan email pada menu Profil. 

d. Username. Username wajib diisi. Username digunakan penduduk untuk 

login ke dalam aplikasi SIPEMUDAonline. 

e. Password. Password wajib diisi. Password digunakan secara 

bersamaan dengan username untuk masuk ke dalam aplikasi 

SIPEMUDAonline. 

f. Ulang password. Ulang password wajib diisi. Ulang password 

memastikan bahwa password yang dimasukkan sudah benar. 

Setelah data terisi semua, klik tombol Registrasi untuk mendaftarkan 

username dan password. 

B. Halaman Utama Aplikasi 

 

1. Masuk ke alamat : http://sipemuda.kuburayakab.go.id 

2. Tampil halaman login, masukkan username dan password yang sudah pernah 

diregistrasi pada halaman registrasi. Kemudian klik tombol login. 

 

 
 

3. Apabila penduduk tidak berhasil login, akan munul pesan error alasan login 

ditolak. Segera menghubungi helpdesk aplikasi di : 

piak.dukcapilkkr@gmail.com atau telepon di nomor 0561-6710434 

dengan memberitahukan kepada petugas isi pesan error pada aplikasi. 

Contoh pesan error seperti pada gambar di bawah ini : 
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4. Apabila login berhasil, penduduk langsung diarahkan ke halaman utama 

aplikasi seperti gambar di bawah ini : 

 

 
 

5. Pada halaman utama terdapat 5 menu yang memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Home, merupakan menu yang akan mengarahkan pengguna ke halaman 

utama. 

b. Daftar Pengajuan, merupakan menu yang berisi daftar dokumen yang 

pernah atau sedang pengguna ajukan dengan menggunakan username 

yang digunakan pada saat login. 

 

 



Page 6 of 45 
 

Dalam menu daftar pengajuan, penduduk dapat melihat dan mencari data 

pengajuan dokumen yang telah atau sedang diajukan berdasarkan jenis 

dokumen kependudukan, status pengajuan dan nama lengkap pemilik 

dokumen.  

c. Pelayanan, merupakan menu yang berisi daftar pelayanan dokumen 

kependudukan yang dapat diajukan melalui aplikasi SIPEMUDAonline. 

 

 
 

Pada menu inilah penduduk mengajukan pelaporan pengajuan dokumen 

kependudukannya secara dariing. Penduduk dapat klik menu sesuai 

dengan dokumen yang ingin diajukan. 

d. Profil, merupakan menu yang menampilkan halaman tempat penduduk 

melakukan perubahan data profil pengguna berupa : email, No. Whatsapp 

dan password. 
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Mengajukan Permohonan Dokumen Kependudukan KTP-el 

 

1. Masuk ke alamat : http://sipemuda.kuburayakab.go.id 

2. Lakukan Registrasi apabila belum memiliki username dan lakukan login apabila 

sudah memiliki username 

3. Setelah berhasil login dan masuk ke halaman utama, klik menu Pelayanan dan 

akan tampil halaman seperti gambar di bawah ini 

 

 
 

4. Pilih menu KTP-el. Setelah itu akan tampil halaman persetujuan persyaratan 

pembuatan dokumen. Penduduk harus membaca syarat dan ketentuan tersebut 

sebelum melanjutkan proses pengajuan. Setelah dibaca, centang pada bagian 

“Saya teleh membaca…” kemudian klik tombol lanjutkan. Halaman dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 

 

 

5. Penduduk akan diarahkan ke halaman pengisian formulir pengajuan dokumen 

kependudukan seperti gambar di bawah ini 
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6. Pilih jenis pelayanan yang akan diajukan oleh penduduk → masukkan NIK 

dokumen yang akan diajukan → masukkan nama lengkap penduduk pemilik 

dokumen yang akan diajukan → masukkan nomor kartu keluarga penduduk → klik 

tombol simpan. 

7. Setelah itu penduduk harus mengunggah/upload seluruh dokumen persyaratan 

pada bagian lampiran. File dokumen persyaratan harus merupakan file 

berekstensi .jpg atau .png. File tersebut dapat diambil menggunakan kamera 

handphone atau hasil scan pada alat scanner. Ukuran file maksimal 4Mb. 

8. Cara mengunggah/upload dokumen persyaratan sebagai berikut :  

 

 

Upload dokumen persyaratan sesuai dengan label yang tertulis pada kotak 

berwarna hijau → Klik tombol choose file → pilih gambar/foto dokumen 

persyaratan  → klik tombol unggal file. Setelah file terunggah/upload, penduduk 

dapat melihat dokumen tersebut dengan cara klik pada bagian gambar dokumen. 

  

Kotak hijau 
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9. Setelah dokumen persyaratan diunggah/upload, arahkan kebagian atas halaman, 

klik tombol Proses Pengajuan untuk memproses pengajuan dokumen atau 

tombol Batalkan Pengajuan untuk membatalkan proses pengajuan dokumen 

(semua data akan direset). 

 

 
 

10. Pada saat tombol Proses Pengajuan ditekan, otomatis penduduk langsung 

diarahkan ke halaman Daftar Pengajuan. Pada halaman Daftar Pengajuan 

penduduk dapat melihat seluruh dokumen yang pernah atau sedang diajukan 

proses pengajuan dokumennya. 

 

 
 

Pada halaman ini penduduk dapat melihat seluruh data pengajuan dokumen 

kependudukan yang pernah atau sedang diajukan penduduk. Untuk dapat melihat 

bagaimana proses pengajuan dokumen, penduduk dapat klik tombol Lihat.  
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11. Setelah itu penduduk akan diarahkan ke halaman form pelapor dokumen. Pada 

saat status pengajuan berstatus “DIAJUKAN”, kolom Kode Registrasi dan Tanggal 

ambil masih kosong dikarenakan masih menunggu operator untuk melakukan 

verifikasi berkas persyaratan yang telah diunggah/upload apakah sudah sesuai 

atau belum sesuai. 

12. Apabila berkas yang diunggah/upload belum sesuai, maka operator akan merubah 

status pengajuan menjadi “DITOLAK” sepergi gambar di bawah ini. 
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Penduduk dapat melihat detail dari alasan penolakan pengajuan pada bagian 

bawah halaman seperti gambar di bawah ini. 

 

 
 

13. Apabila ditolak, penduduk dapat melakukan dua hal, yaitu : 

a. Penduduk dapat kembali melakukan perbaikan dokumen persyaratan dan 

mengajukan permohonan kembali dengan cara mengunggah/upload ulang 

dokumen yang menjadi alasan penolakan dengan cara klik tombol Choose File 

→ pilih dokumen yang akan diunggah/upload → klik tombol Unggah File → 

klik tombol Proses Pengajuan. 
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b. Penduduk dapat membatalkan pengajuan dokumen dengan klik tombol 

Batalkan Pengajuan. 

 

14. Apabila pengajuan dokumen penduduk disetujui, maka Status Pengajuan akan 

berubah menjadi “DISETUJUI”. Kolom Kode Registrasi dan Tanggal Ambil 

otomatis terisi serta muncul tombol Cetak Bon Pengambilan. 

 

Apabila tombol Cetak Bon Pengambilan diklik, maka sistem akan langsung 

mengunduh/download Bon dalam bentuk .pdf. Bon tersebut harus ditunjukan oleh 

penduduk ketika mengambil dokumen kependudukan di loket pengambilan dinas. 

Penduduk juga dapat melihat perjalanan proses pengajuan dokumen pada bagian 

history yang terdapat pada bagian bawah halaman seperti gambar di bawah ini. 
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Mengajukan Permohonan Dokumen Kependudukan 
Kartu Keluarga 

 

1. Masuk ke alamat : http://sipemuda.kuburayakab.go.id 

2. Lakukan Registrasi apabila belum memiliki username dan lakukan login apabila 

sudah memiliki username 

3. Setelah berhasil login dan masuk ke halaman utama, klik menu Pelayanan dan 

akan tampil halaman seperti gambar di bawah ini 

 

 
 

4. Pilih menu Kartu Keluarga. Setelah itu akan tampil halaman persetujuan 

persyaratan pembuatan dokumen. Penduduk harus membaca syarat dan 

ketentuan tersebut sebelum melanjutkan proses pengajuan. Setelah dibaca, 

centang pada bagian “Saya teleh membaca…” kemudian klik tombol lanjutkan. 

Halaman dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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5. Penduduk akan diarahkan ke halaman pengisian formulir pengajuan dokumen 

kependudukan seperti gambar di bawah ini 

 
6. Pilih jenis pelayanan yang akan diajukan oleh penduduk → masukkan NIK 

dokumen yang akan diajukan → masukkan nama lengkap penduduk pemilik 

dokumen yang akan diajukan → masukkan nomor kartu keluarga penduduk → klik 

tombol simpan. 

7. Setelah itu penduduk harus mengunggah/upload seluruh dokumen persyaratan 

pada bagian lampiran. File dokumen persyaratan harus merupakan file 

berekstensi .jpg atau .png. File tersebut dapat diambil menggunakan kamera 

handphone atau hasil scan pada alat scanner. Ukuran file maksimal 4Mb. 

8. Cara mengunggah/upload dokumen persyaratan sebagai berikut :  

 

 

Upload dokumen persyaratan sesuai dengan label yang tertulis pada kotak 

berwarna hijau → Klik tombol choose file → pilih gambar/foto dokumen 

persyaratan  → klik tombol unggal file. Setelah file terunggah/upload, penduduk 

dapat melihat dokumen tersebut dengan cara klik pada bagian gambar dokumen. 

Kotak hijau 
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Setelah dokumen persyaratan diunggah/upload, arahkan kebagian atas halaman, 

klik tombol Proses Pengajuan untuk memproses pengajuan dokumen atau tombol 

Batalkan Pengajuan untuk membatalkan proses pengajuan dokumen (semua data 

akan direset). 

 

 

 

9. Pada saat tombol Proses Pengajuan ditekan, otomatis penduduk langsung 

diarahkan ke halaman Daftar Pengajuan. Pada halaman Daftar Pengajuan 

penduduk dapat melihat seluruh dokumen yang pernah atau sedang diajukan 

proses pengajuan dokumennya. 

 

 
 

Pada halaman ini penduduk dapat melihat seluruh data pengajuan dokumen 

kependudukan yang pernah atau sedang diajukan penduduk. Untuk dapat melihat 

bagaimana proses pengajuan dokumen, penduduk dapat klik tombol Lihat.  
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10. Setelah itu penduduk akan diarahkan ke halaman form pelapor dokumen. Pada 

saat status pengajuan berstatus “DIAJUKAN”, kolom Kode Registrasi dan Tanggal 

ambil masih kosong dikarenakan masih menunggu operator untuk melakukan 

verifikasi berkas persyaratan yang telah diunggah/upload apakah sudah sesuai 

atau belum sesuai. 

11. Apabila berkas yang diunggah/upload belum sesuai, maka operator akan merubah 

status pengajuan menjadi “DITOLAK” sepergi gambar di bawah ini. 

 

 
Penduduk dapat melihat detail dari alasan penolakan pengajuan pada bagian 

bawah halaman seperti gambar di bawah ini. 
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12. Apabila ditolak, penduduk dapat melakukan dua hal, yaitu : 

a. Penduduk dapat kembali melakukan perbaikan dokumen persyaratan dan 

mengajukan permohonan kembali dengan cara mengunggah/upload ulang 

dokumen yang menjadi alasan penolakan dengan cara klik tombol Choose File 

→ pilih dokumen yang akan diunggah/upload → klik tombol Unggah File → 

klik tombol Proses Pengajuan. 
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b. Penduduk dapat membatalkan pengajuan dokumen dengan klik tombol 

Batalkan Pengajuan. 

 

13. Apabila pengajuan dokumen penduduk disetujui, maka Status Pengajuan akan 

berubah menjadi “DISETUJUI”. Kolom Kode Registrasi dan Tanggal Ambil 

otomatis terisi serta muncul tombol Cetak Bon Pengambilan. 

 

 

Apabila tombol Cetak Bon Pengambilan diklik, maka sistem akan langsung 

mengunduh/download Bon dalam bentuk .pdf. Bon tersebut harus ditunjukan oleh 

penduduk ketika mengambil dokumen kependudukan di loket pengambilan dinas. 

Penduduk juga dapat melihat perjalanan proses pengajuan dokumen pada bagian 

history yang terdapat pada bagian bawah halaman seperti gambar di bawah ini. 
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Mengajukan Permohonan Dokumen Kependudukan 
Kartu Identitas Anak (KIA) 

 

1. Masuk ke alamat : http://sipemuda.kuburayakab.go.id 

2. Lakukan Registrasi apabila belum memiliki username dan lakukan login apabila 

sudah memiliki username 

3. Setelah berhasil login dan masuk ke halaman utama, klik menu Pelayanan dan 

akan tampil halaman seperti gambar di bawah ini 

 

 
 

4. Pilih menu Kartu Identitas Anak (KIA). Setelah itu akan tampil halaman persetujuan 

persyaratan pembuatan dokumen. Penduduk harus membaca syarat dan 

ketentuan tersebut sebelum melanjutkan proses pengajuan. Setelah dibaca, 

centang pada bagian “Saya teleh membaca…” kemudian klik tombol lanjutkan. 

Halaman dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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5. Penduduk akan diarahkan ke halaman pengisian formulir pengajuan dokumen 

kependudukan seperti gambar di bawah ini 

 
6. Pilih jenis pelayanan yang akan diajukan oleh penduduk → masukkan NIK 

dokumen yang akan diajukan → masukkan nama lengkap penduduk pemilik 

dokumen yang akan diajukan → masukkan nomor kartu keluarga penduduk → klik 

tombol simpan. 

7. Setelah itu penduduk harus mengunggah/upload seluruh dokumen persyaratan 

pada bagian lampiran. File dokumen persyaratan harus merupakan file 

berekstensi .jpg atau .png. File tersebut dapat diambil menggunakan kamera 

handphone atau hasil scan pada alat scanner. Ukuran file maksimal 4Mb. 

8. Cara mengunggah/upload dokumen persyaratan sebagai berikut :  

 

 

Upload dokumen persyaratan sesuai dengan label yang tertulis pada kotak 

berwarna hijau → Klik tombol choose file → pilih gambar/foto dokumen 

persyaratan  → klik tombol unggal file. Setelah file terunggah/upload, penduduk 

dapat melihat dokumen tersebut dengan cara klik pada bagian gambar dokumen. 

  

Kotak hijau 
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9. Setelah dokumen persyaratan diunggah/upload, arahkan kebagian atas halaman, 

klik tombol Proses Pengajuan untuk memproses pengajuan dokumen atau 

tombol Batalkan Pengajuan untuk membatalkan proses pengajuan dokumen 

(semua data akan direset). 

 

 

 

10. Pada saat tombol Proses Pengajuan ditekan, otomatis penduduk langsung 

diarahkan ke halaman Daftar Pengajuan. Pada halaman Daftar Pengajuan 

penduduk dapat melihat seluruh dokumen yang pernah atau sedang diajukan 

proses pengajuan dokumennya. 
 

 
 

Pada halaman ini penduduk dapat melihat seluruh data pengajuan dokumen 

kependudukan yang pernah atau sedang diajukan penduduk. Untuk dapat melihat 

bagaimana proses pengajuan dokumen, penduduk dapat klik tombol Lihat.  
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11. Setelah itu penduduk akan diarahkan ke halaman form pelapor dokumen. Pada 

saat status pengajuan berstatus “DIAJUKAN”, kolom Kode Registrasi dan Tanggal 

ambil masih kosong dikarenakan masih menunggu operator untuk melakukan 

verifikasi berkas persyaratan yang telah diunggah/upload apakah sudah sesuai 

atau belum sesuai. 

12. Apabila berkas yang diunggah/upload belum sesuai, maka operator akan merubah 

status pengajuan menjadi “DITOLAK” sepergi gambar di bawah ini. 
 

 
Penduduk dapat melihat detail dari alasan penolakan pengajuan pada bagian 

bawah halaman seperti gambar di bawah ini. 
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13. Apabila ditolak, penduduk dapat melakukan dua hal, yaitu : 

a. Penduduk dapat kembali melakukan perbaikan dokumen persyaratan dan 

mengajukan permohonan kembali dengan cara mengunggah/upload ulang 

dokumen yang menjadi alasan penolakan dengan cara klik tombol Choose File 

→ pilih dokumen yang akan diunggah/upload → klik tombol Unggah File → 

klik tombol Proses Pengajuan. 

 

 
 
 

 
 

b. Penduduk dapat membatalkan pengajuan dokumen dengan klik tombol 

Batalkan Pengajuan. 
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14. Apabila pengajuan dokumen penduduk disetujui, maka Status Pengajuan akan 

berubah menjadi “DISETUJUI”. Kolom Kode Registrasi dan Tanggal Ambil 

otomatis terisi serta muncul tombol Cetak Bon Pengambilan. 

 

 

Apabila tombol Cetak Bon Pengambilan diklik, maka sistem akan langsung 

mengunduh/download Bon dalam bentuk .pdf. Bon tersebut harus ditunjukan oleh 

penduduk ketika mengambil dokumen kependudukan di loket pengambilan dinas. 

Penduduk juga dapat melihat perjalanan proses pengajuan dokumen pada bagian 

history yang terdapat pada bagian bawah halaman seperti gambar di bawah ini. 
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Mengajukan Permohonan Dokumen Kependudukan 
Kepindahan (Pindah-Pindah Datang) 

 

1. Masuk ke alamat : http://sipemuda.kuburayakab.go.id 

2. Lakukan Registrasi apabila belum memiliki username dan lakukan login apabila 

sudah memiliki username 

3. Setelah berhasil login dan masuk ke halaman utama, klik menu Pelayanan dan 

akan tampil halaman seperti gambar di bawah ini 

 

 
 

4. Pilih menu Kepindahan. Setelah itu akan tampil halaman persetujuan persyaratan 

pembuatan dokumen. Penduduk harus membaca syarat dan ketentuan tersebut 

sebelum melanjutkan proses pengajuan. Setelah dibaca, centang pada bagian 

“Saya teleh membaca…” kemudian klik tombol lanjutkan. Halaman dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 
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5. Penduduk akan diarahkan ke halaman pengisian formulir pengajuan dokumen 

kependudukan seperti gambar di bawah ini 

 

 

6. Pilih jenis pelayanan yang akan diajukan oleh penduduk. Terdapat 3 pilihan jenis 

pelayanan pada menu kepindahan yaitu : 

a. Pindah 

masukkan NIK dokumen yang akan diajukan, khusus untuk pelayanan pindah, 

kolom NIK diisikan seluruh NIK yang akan pindah seperti pada gambar di atas 

→ masukkan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tujuan pindah (contoh: “DKI 

Jakarta” untuk Provinsi, “Kabupaten Bantul” untuk Kabupaten, “Kota 

Singkawang” untuk kota) → klik tombol simpan. 

b. Pindah Datang 

masukkan NIK dokumen yang akan diajukan, khusus untuk pelayanan pindah 

datang, kolom NIK diisikan seluruh NIK yang akan pindah seperti pada gambar 

di bawah → masukkan nomor SKPWNI yang terdapat pada surat pindah dari 

daerah asal → klik tombol simpan. 
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c. Batal Pindah 

masukkan NIK dokumen yang akan diajukan, khusus untuk pelayanan batal 

pindah kolom NIK diisikan seluruh NIK yang akan pindah seperti pada gambar 

di bawah → masukkan nomor SKPWNI yang terdapat pada surat pindah dari 

daerah asal → klik tombol simpan. 

 
7. Setelah itu penduduk harus mengunggah/upload seluruh dokumen persyaratan 

pada bagian lampiran. File dokumen persyaratan harus merupakan file 

berekstensi .jpg atau .png. File tersebut dapat diambil menggunakan kamera 

handphone atau hasil scan pada alat scanner. Ukuran file maksimal 4Mb. 

8. Cara mengunggah/upload dokumen persyaratan sebagai berikut :  

 

 

Upload dokumen persyaratan sesuai dengan label yang tertulis pada kotak 

berwarna hijau → Klik tombol choose file → pilih gambar/foto dokumen 

persyaratan  → klik tombol unggal file. Setelah file terunggah/upload, penduduk 

dapat melihat dokumen tersebut dengan cara klik pada bagian gambar dokumen. 

  

Kotak hijau 
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9. Setelah dokumen persyaratan diunggah/upload, arahkan kebagian atas halaman, 

klik tombol Proses Pengajuan untuk memproses pengajuan dokumen atau 

tombol Batalkan Pengajuan untuk membatalkan proses pengajuan dokumen 

(semua data akan direset). 

 

 

 

10. Pada saat tombol Proses Pengajuan ditekan, otomatis penduduk langsung 

diarahkan ke halaman Daftar Pengajuan. Pada halaman Daftar Pengajuan 

penduduk dapat melihat seluruh dokumen yang pernah atau sedang diajukan 

proses pengajuan dokumennya. 
 

 
 

Pada halaman ini penduduk dapat melihat seluruh data pengajuan dokumen 

kependudukan yang pernah atau sedang diajukan penduduk. Untuk dapat melihat 

bagaimana proses pengajuan dokumen, penduduk dapat klik tombol Lihat.  
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11. Setelah itu penduduk akan diarahkan ke halaman form pelapor dokumen. Pada 

saat status pengajuan berstatus “DIAJUKAN”, kolom Kode Registrasi dan Tanggal 

ambil masih kosong dikarenakan masih menunggu operator untuk melakukan 

verifikasi berkas persyaratan yang telah diunggah/upload apakah sudah sesuai 

atau belum sesuai. 

12. Apabila berkas yang diunggah/upload belum sesuai, maka operator akan merubah 

status pengajuan menjadi “DITOLAK” sepergi gambar di bawah ini. 

  
Penduduk dapat melihat detail dari alasan penolakan pengajuan pada bagian 

bawah halaman seperti gambar di bawah ini. 
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13. Apabila ditolak, penduduk dapat melakukan dua hal, yaitu : 

a. Penduduk dapat kembali melakukan perbaikan dokumen persyaratan dan 

mengajukan permohonan kembali dengan cara mengunggah/upload ulang 

dokumen yang menjadi alasan penolakan dengan cara klik tombol Choose File 

→ pilih dokumen yang akan diunggah/upload → klik tombol Unggah File → 

klik tombol Proses Pengajuan. 
 

 
 
 

 
 

b. Penduduk dapat membatalkan pengajuan dokumen dengan klik tombol 

Batalkan Pengajuan. 
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14. Apabila pengajuan dokumen penduduk disetujui, maka Status Pengajuan akan 

berubah menjadi “DISETUJUI”. Kolom Kode Registrasi dan Tanggal Ambil 

otomatis terisi serta muncul tombol Cetak Bon Pengambilan. 

 

 

Apabila tombol Cetak Bon Pengambilan diklik, maka sistem akan langsung 

mengunduh/download Bon dalam bentuk .pdf. Bon tersebut harus ditunjukan oleh 

penduduk ketika mengambil dokumen kependudukan di loket pengambilan dinas. 

Penduduk juga dapat melihat perjalanan proses pengajuan dokumen pada bagian 

history yang terdapat pada bagian bawah halaman seperti gambar di bawah ini. 
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Mengajukan Permohonan Dokumen Kependudukan 
Akta Kelahiran 

 

1. Masuk ke alamat : http://sipemuda.kuburayakab.go.id 

2. Lakukan Registrasi apabila belum memiliki username dan lakukan login apabila 

sudah memiliki username 

3. Setelah berhasil login dan masuk ke halaman utama, klik menu Pelayanan dan 

akan tampil halaman seperti gambar di bawah ini 

 

 
 

4. Pilih menu Kelahiran. Setelah itu akan tampil halaman persetujuan persyaratan 

pembuatan dokumen. Penduduk harus membaca syarat dan ketentuan tersebut 

sebelum melanjutkan proses pengajuan. Setelah dibaca, centang pada bagian 

“Saya teleh membaca…” kemudian klik tombol lanjutkan. Halaman dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 
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5. Penduduk akan diarahkan ke halaman pengisian formulir pengajuan dokumen 

kependudukan seperti gambar di bawah ini 

 

 

6. Masukkan NIK dokumen yang akan diajukan → masukkan nama lengkap 

penduduk pemilik dokumen yang akan diajukan → masukkan nomor kartu 

keluarga penduduk → klik tombol simpan. 

7. Setelah itu penduduk harus mengunggah/upload seluruh dokumen persyaratan 

pada bagian lampiran. File dokumen persyaratan harus merupakan file 

berekstensi .jpg atau .png. File tersebut dapat diambil menggunakan kamera 

handphone atau hasil scan pada alat scanner. Ukuran file maksimal 4Mb. 

8. Cara mengunggah/upload dokumen persyaratan sebagai berikut :  

 

Upload dokumen persyaratan sesuai dengan label yang tertulis pada kotak 

berwarna hijau → Klik tombol choose file → pilih gambar/foto dokumen 

persyaratan  → klik tombol unggal file. Setelah file terunggah/upload, penduduk 

dapat melihat dokumen tersebut dengan cara klik pada bagian gambar dokumen. 

Penjelasan jenis lampiran persyaratan sebagai berikut : 

Kotak hijau 
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a. Formulir Permohonan Akta Kelahiran (Wajib) 

Formulir Permohonan Akta Kelahiran dapat di download pada menu Lampiran 

Persyaratan. Penduduk print formulir tersebut kemudian scan/foto 

menggunakan kamera handphone. 

b. Kartu Keluarga dan Buku Nikah (Jika ada buku nikah foto disandingkan menjadi 

satu) (Wajib) 

Bagi penduduk non muslim cukup foto Kartu Keluarga pada lampiran ini. Untuk 

penduduk musim, Foto kartu keluarga di sandingkan dengan Buku Nikah (atas 

KK bawah Buku Nikah). 

c. Surat Lahir dari Desa / RS / SPTJM Kelahiran (Wajib) 

Jika tidak memiliki surat lahir dari desa atau RS, penduduk melampirkan 

SPTJM Kelahiran. SPTJM Kelahiran dapat di download di menu Lampiran 

Persyaratan. 

d. Akta Perkawinan atau SPTJM Suami Istri (Jika tidak memiliki buku nikah/Akta 

Perkawinan) (Wajib) 

Bagi penduduk non muslim melampirkan Akta Perkawinan. Jika penduduk 

muslim tidak memiliki buku nikah dan non muslim tidak memiliki akta 

perkawinan, maka penduduk melampirkan SPTJM Suami Istri pada lampiran 

ini. SPTJM Suami istri dapat di download di menu Lampiran Persyaratan. 

e. KTP-el ayah ibu (foto disandingkan menjadi satu, foto atas bawah) atau KTP-

el penduduk jika penduduk sudah berusia 17 tahun (Wajib) 

f. KTP-el 2 orang saksi (foto disandingkan menjadi satu, foto atas bawah) (Wajib) 

g. Persyaratan Lainnya 

Tempat untuk melampirkan pesyaratan tambahan sesuai dengan permintaan 

petugas pemeriksa berkas selain dari persyaratan yang ada. 

 

9. Setelah dokumen persyaratan diunggah/upload, arahkan kebagian atas halaman, 

klik tombol Proses Pengajuan untuk memproses pengajuan dokumen atau 

tombol Batalkan Pengajuan untuk membatalkan proses pengajuan dokumen 

(semua data akan direset). 

 

 

 

10. Pada saat tombol Proses Pengajuan ditekan, otomatis penduduk langsung 

diarahkan ke halaman Daftar Pengajuan. Pada halaman Daftar Pengajuan 
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penduduk dapat melihat seluruh dokumen yang pernah atau sedang diajukan 

proses pengajuan dokumennya. 
 

 
 

Pada halaman ini penduduk dapat melihat seluruh data pengajuan dokumen 

kependudukan yang pernah atau sedang diajukan penduduk. Untuk dapat melihat 

bagaimana proses pengajuan dokumen, penduduk dapat klik tombol Lihat.  
 

 
 

11. Setelah itu penduduk akan diarahkan ke halaman form pelapor dokumen. Pada 

saat status pengajuan berstatus “DIAJUKAN”, kolom Kode Registrasi dan Tanggal 

ambil masih kosong dikarenakan masih menunggu operator untuk melakukan 

verifikasi berkas persyaratan yang telah diunggah/upload apakah sudah sesuai 

atau belum sesuai. 

12. Apabila berkas yang diunggah/upload belum sesuai, maka operator akan merubah 

status pengajuan menjadi “DITOLAK” sepergi gambar di bawah ini. 
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Penduduk dapat melihat detail dari alasan penolakan pengajuan pada bagian 

bawah halaman seperti gambar di bawah ini. 

 

 

13. Apabila ditolak, penduduk dapat melakukan dua hal, yaitu : 

a. Penduduk dapat kembali melakukan perbaikan dokumen persyaratan dan 

mengajukan permohonan kembali dengan cara mengunggah/upload ulang 

dokumen yang menjadi alasan penolakan dengan cara klik tombol Choose File 

→ pilih dokumen yang akan diunggah/upload → klik tombol Unggah File → 

klik tombol Proses Pengajuan. 
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b. Penduduk dapat membatalkan pengajuan dokumen dengan klik tombol 

Batalkan Pengajuan. 

 

14. Apabila pengajuan dokumen penduduk disetujui, maka Status Pengajuan akan 

berubah menjadi “DISETUJUI”. Kolom Kode Registrasi dan Tanggal Ambil 

otomatis terisi serta muncul tombol Cetak Bon Pengambilan. 
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Apabila tombol Cetak Bon Pengambilan diklik, maka sistem akan langsung 

mengunduh/download Bon dalam bentuk .pdf. Bon tersebut harus ditunjukan oleh 

penduduk ketika mengambil dokumen kependudukan di loket pengambilan dinas. 

Penduduk juga dapat melihat perjalanan proses pengajuan dokumen pada bagian 

history yang terdapat pada bagian bawah halaman seperti gambar di bawah ini. 
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Mengajukan Permohonan Dokumen Kependudukan 
Akta Perkawinan 

 

1. Masuk ke alamat : http://sipemuda.kuburayakab.go.id 

2. Lakukan Registrasi apabila belum memiliki username dan lakukan login apabila 

sudah memiliki username 

3. Setelah berhasil login dan masuk ke halaman utama, klik menu Pelayanan dan 

akan tampil halaman seperti gambar di bawah ini 

 

 
 

4. Pilih menu Perkawinan. Setelah itu akan tampil halaman persetujuan persyaratan 

pembuatan dokumen. Penduduk harus membaca syarat dan ketentuan tersebut 

sebelum melanjutkan proses pengajuan. Setelah dibaca, centang pada bagian 

“Saya teleh membaca…” kemudian klik tombol lanjutkan. Halaman dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 
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5. Penduduk akan diarahkan ke halaman pengisian formulir pengajuan dokumen 

kependudukan seperti gambar di bawah ini 

 

 

6. Masukkan NIK Suami → masukkan Nama Lengkap Suami → masukkan NIK Istri 

→ masukkan Nama Lengkap Istri → masukkan tanggal pemberkatan perkawinan 

→ jika anak hasil perkawinan telah lahir sebelum akta perkawinan terbit, maka 

harus diajukan pengesahan anak, isi jumlah anak yang ingin disahkan dan pada 

saat catat kawin, akta asli anak harap di bawa → klik tombol simpan. 

7. Setelah itu penduduk harus mengunggah/upload seluruh dokumen persyaratan 

pada bagian lampiran. File dokumen persyaratan harus merupakan file 

berekstensi .jpg atau .png. File tersebut dapat diambil menggunakan kamera 

handphone atau hasil scan pada alat scanner. Ukuran file maksimal 4Mb. 

8. Cara mengunggah/upload dokumen persyaratan sebagai berikut :  

 

Upload dokumen persyaratan sesuai dengan label yang tertulis pada kotak 

berwarna hijau → Klik tombol choose file → pilih gambar/foto dokumen 

persyaratan  → klik tombol unggal file. Setelah file terunggah/upload, penduduk 

dapat melihat dokumen tersebut dengan cara klik pada bagian gambar dokumen. 

  

Kotak hijau 
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9. Setelah dokumen persyaratan diunggah/upload, arahkan kebagian atas halaman, 

klik tombol Proses Pengajuan untuk memproses pengajuan dokumen atau 

tombol Batalkan Pengajuan untuk membatalkan proses pengajuan dokumen 

(semua data akan direset). 
 

 
 

10. Pada saat tombol Proses Pengajuan ditekan, otomatis penduduk langsung 

diarahkan ke halaman Daftar Pengajuan. Pada halaman Daftar Pengajuan 

penduduk dapat melihat seluruh dokumen yang pernah atau sedang diajukan 

proses pengajuan dokumennya. 
 

 
 

Pada halaman ini penduduk dapat melihat seluruh data pengajuan dokumen 

kependudukan yang pernah atau sedang diajukan penduduk. Untuk dapat melihat 

bagaimana proses pengajuan dokumen, penduduk dapat klik tombol Lihat.  
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11. Setelah itu penduduk akan diarahkan ke halaman form pelapor dokumen. Pada 

saat status pengajuan berstatus “DIAJUKAN”, kolom Kode Registrasi dan Tanggal 

ambil masih kosong dikarenakan masih menunggu operator untuk melakukan 

verifikasi berkas persyaratan yang telah diunggah/upload apakah sudah sesuai 

atau belum sesuai. 

12. Apabila berkas yang diunggah/upload belum sesuai, maka operator akan merubah 

status pengajuan menjadi “DITOLAK” sepergi gambar di bawah ini. 
 

 
Penduduk dapat melihat detail dari alasan penolakan pengajuan pada bagian 

bawah halaman seperti gambar di bawah ini. 
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13. Apabila ditolak, penduduk dapat melakukan dua hal, yaitu : 

a. Penduduk dapat kembali melakukan perbaikan dokumen persyaratan dan 

mengajukan permohonan kembali dengan cara mengunggah/upload ulang 

dokumen yang menjadi alasan penolakan dengan cara klik tombol Choose File 

→ pilih dokumen yang akan diunggah/upload → klik tombol Unggah File → 

klik tombol Proses Pengajuan. 
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b. Penduduk dapat membatalkan pengajuan dokumen dengan klik tombol 

Batalkan Pengajuan. 

 

14. Apabila pengajuan dokumen penduduk disetujui, maka Status Pengajuan akan 

berubah menjadi “DISETUJUI”. Kolom Kode Registrasi, Tanggal Ambil dan 

Tanggal Catat Kawin otomatis terisi serta muncul tombol Cetak Bon 

Pengambilan. 

 

 

Apabila tombol Cetak Bon Pengambilan diklik, maka sistem akan langsung 

mengunduh/download Bon dalam bentuk .pdf. Bon tersebut harus ditunjukan oleh 

penduduk ketika mengambil dokumen kependudukan di loket pengambilan dinas. 

Penduduk juga dapat melihat perjalanan proses pengajuan dokumen pada bagian 

history yang terdapat pada bagian bawah halaman seperti gambar di bawah ini. 
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