
0 
 

  



1 
 

BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI 

 

SISTEM INFORMASI PELAPORAN POLISI 
PAMONG PRAJA TERPADU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN 

2022 



2 
 

KATA PENGANTAR 

 

Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Polisi Pamong Praja 

Terpadu atau disingkat dengan SIPPADU, merupakan aplikasi yang 

memudahkan aparatur Satpol PP dalam menyampaikan laporan 

kegiatan secara rutin, cepat, dan akurat. SIPPADU sebagai wujud 

implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

SIPPADU dibuat fitur sederhana sesuai kebutuhan dasar dari 

laporan sehingga mudah di aplikasikan atau digunakan oleh anggota 

Satpol PP. Hasil masukan (input) laporan berupa Laporan Kegiatan 

yang dapat di cetak atau dibagikan dalam bentuk Portable Document 

Format (PDF). Akses aplikasi melalui pranala (link) pada laman resmi 

Satpol PP Provinsi Banten di https://satpolpp.bantenprov.go.id di 

mana terdapat pranala SIPPADU di http://sippadu.my.id/login. 

Pada akhirnya, laporan ini dihimpun dalam periode tertentu 

seperti triwulan, semester, maupun tahunan menjadi satu kesatuan 

Laporan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat sebagaimana amanat Pasal 32 Peraturan Pemerintah 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 

menyebutkan bahwa dilakukannya pelaporan penyelenggaraan tugas-

tugas Satpol PP secara berjenjang dan berkala oleh Gubernur kepada 

Menteri Dalam Negeri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. TUJUAN PEMBUATAN BUKU PETUNJUK 

Buku Petunjuk atau dikenal dengan user manual Aplikasi 

SIPPADU dibuat untuk mempermudah dalam penggunaan fitur pada 

aplikasi. Pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak menggunakan 

buku petunjuk ini yaitu Aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong 

Praja Provinsi Banten. 

 

B. DESKRIPSI UMUM SISTEM 

1. Deskripsi Umum Aplikasi 

SIPPADU merupakan aplikasi yang digunakan untuk 

menunjang proses pelaporan kegiatan pada Satpol PP Provinsi 

Banten. 

2. Deskripsi Umum Kebutuhan 

Aplikasi yang akan diimplementasikan dalam deskripsi umum 

kebutuhan aplikasi meliputi semua informasi yang bersifat 

teknis yang menjadi acuan dalam pengembangan aplikasi. 

 

C. SISTEMATIKA  

Buku ini dibuat untuk memberikan panduan penggunaan fitur 

pada aplikasi SIPPADU, berisikan informasi sebagai berikut: 
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1. BAB I. Berisi informasi umum yang merupakan bagian 

pendahuluan, yang meliputi tujuan pembuatan buku, 

deskripsi umum sistem serta sistematika. 

2. BAB II. Berisi perangkat yang dibutuhkan untuk penggunaan 

aplikasi SIPPADU meliputi perangkat lunak dan perangkat 

keras. 

3. BAB III. Berisi petunjuk penggunaan fitur pada aplikasi 

SIPPADU yang diperuntukkan bagi Aparatur di lingkungan 

Satpol PP Provinsi Banten. 
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BAB II 

SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN 

 

A. PERANGKAT LUNAK 

Perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan aplikasi 

ini adalah Aplikasi Browser seperti Firefox, Google Chrome, Microsoft 

Edge atau aplikasi browser lainnya. 

 

B. PERANGKAT KERAS 

Perangkat keras yang dibutuhkan dalam penggunaan aplikasi 

ini adalah: 

1. Komputer atau Laptop yang memiliki koneksi jaringan internet. 

2. Telepon Genggam Pintar (smartphone) yang terkoneksi jaringan 

internet. 

 

C. SUMBER DAYA MANUSIA 

Sumber daya manusia yang akan menggunakan aplikasi ini 

adalah Aparatur yang memiliki pemahaman tentang antar muka 

komputer atau telepon genggam pintar serta cara mengoperasikannya, 

serta memahami penggunaan fitur-fitur dalam aplikasi SIPPADU. 
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BAB III 

MENU DAN CARA PENGGUNAAN 

 

A. STRUKTUR MENU 

Adapun struktur menu aplikasi SIPPADU adalah sebagai 

berikut: 

1. Menu Login 

2. Beranda 

3. Buat Laporan 

4. Data Laporan 

5. Akun 

 

B. PENGGUNAAN 

Penggunaan aplikasi SIPPADU dimulai dengan membuka tautan 

atau pranala aplikasi melalui situs resmi Satpol PP Provinsi Banten 

dengan alamat https://satpolpp.bantenprov.go.id. 

Selanjutnya klik tautan SIPPADU pada Menu “Publikasi” atau 

Gambar di bawah situs. Tautan ini akan mengarah pada menu masuk 

(login) aplikasi SIPPADU dengan alamat http://sippadu.my.id/login. 

 

 

 

 

https://satpolpp.bantenprov.go.id/
http://sippadu.my.id/login
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1. Login 

Setiap masing-masing pengguna akan diberikan username dan 

password oleh admin, anda dapat login dengan memasukan username 

dan password pada inputan login yang ada. 

Bila anda belum memiliki nama pengguna (username) dan kata 

kunci (password), dapat menghubungi admin aplikasi SIPPADU pada 

Sekretariat Satpol PP Provinsi Banten. 

 

Setelah mengisi kolom “Nama Pengguna” dan “Password”, 

kemudian klik tombol MASUK, apabila nama pengguna dan password 

benar/sesuai maka akan di arahkan ke halaman beranda pengguna. 

 

2. Beranda 

Pada halaman BERANDA, terdapat fitur-fitur "Buat Laporan", 

"Data Laporan", "Akun", dan tampilan nama pengguna serta 

hari/tanggal secara waktu nyata (real time). 
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3. Buat Laporan 

Untuk membuat laporan, anda dapat klik menu “Buat Laporan” 

yang ada di tengah tampilan aplikasi maupun pada menu “Buat 

Laporan” sebagaimana ditunjukkan oleh lingkaran merah di bawah ini. 

 

Setelah klik "Buat Laporan" maka akan tampil fitur "Form 

Tambah Laporan" dengan petunjuk "Lengkapi data di bawah dengan 
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benar!". Selanjutnya ikuti petunjuk pengisian di masing-masing 

kolom. 

Bagian Pertama, berupa isian kolom Kegiatan, dengan menu 

Judul Kegiatan, Tanggal Kegiatan, Jam Pelaporan, dan Jenis Kegiatan. 

 

• Judul Kegiatan diisi sesuai dengan judul atau tema kegiatan yang 

dilaksanakan pada bidang atau unit kerja. 

• Tanggal Kegiatan diisi sesuai tanggal pelaksanaan kegiatan. 

• Jam Pelaporan diisi sesuai waktu nyata pada saat membuat 

laporan. 

• Jenis Kegiatan diisi sesuai dengan pilihan yang tersedia, yaitu: 

✓ Deteksi dan Cegah Dini 

✓ Koordinasi dan Konsultasi 

✓ Pasca Kebakaran 

✓ Patroli 

✓ Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat 

✓ Pembinaan dan Penyuluhan 

✓ Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada 

✓ Penanganan Unjuk Rasa 

✓ Penanggulangan Kebakaran 
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✓ Pencegahan Kebakaran 

✓ Penertiban 

✓ Pengamanan 

✓ Pengawasan 

✓ Pengawasan Perda/Perkada 

✓ Peningkatan Kapasitas Aparatur 

✓ Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada 

 

Bagian Kedua, berupa isian kolom “Jumlah Personil Yang 

Terlibat” dengan menu Pol PP Provinsi, Pol PP Kab/Kota, Polisi, TNI, 

dan Perangkat Daerah Lainnya. 

 

• Diisi dalam bentuk angka sesuai dengan jumlah personil yang 

terlibat dari masing-masing unsur, bila tidak ada diisi dengan “0” 

(nol). 

Bagian Ketiga, berupa isian kolom "Lokasi Kegiatan" dengan 

menu Lokasi, Latitude, Longitude, dan Alamat Lengkap. 
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• Lakukan Seret dan Lepas (Drag dan Drop) tanda ikon merah pada 

peta sebagaimana ditunjukkan oleh tanda panah merah. 

• Seret (drag) menggunakan mause pada laptop/computer, atau jari 

pada telepon genggam pintar kearah lokasi kegiatan atau kejadian. 

Lepas (drop) pada peta sesuai alamat kegiatan. 

• Gunakan tanda “+” dan “-“ untuk memperbesar dan memperkecil 

peta untuk memudahkan pencarian lokasi seret dan lepas 

sebagaimana ditunjukkan tanda panah biru. 

• Menu Lokasi, Latitude, dan Longitude secara otomatis terisi 

menyesuaikan ikon merah diletakkan. 

• Menu “Alamat Lengkap” diisi untuk lebih menjelaskan secara rinci 

lokasi kegiatan. 

Bagian Keempat, berupa isian kolom "Pelanggaran" dengan 

menu Jenis Pelanggaran, Sanksi, dan Detail. 
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• Jenis Pelanggaran diisi sesuai dengan pilihan yang tersedia, yaitu: 

✓ Tertib Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai 

✓ Tertib Bangunan 

✓ Tertib Hiburan dan Keramaian 

✓ Tertib Jalan 

✓ Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum 

✓ Tertib Kesehatan 

✓ Tertib Lingkungan 

✓ Tertib Peran Serta Masyarakat 

✓ Tertib Sosial 

✓ Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Pinggir Pantai 

✓ tertib Tata Ruang 

✓ Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu 

✓ Lainnya 

✓ Tanda Strip/Minus (-), digunakan bila kegiatan bukan 

tindakan operasi penegakan perda/perkada 

 

• Sanksi diisi sesuai dengan pilihan yang tersedia, yaitu: 

✓ Denda 

✓ Sita Barang 
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✓ Teguran Lisan 

✓ Teguran Tertulis 

✓ Lainnya 

✓ Tanda Strip/Minus (-), digunakan bila kegiatan bukan 

tindakan operasi penegakan perda/perkada 

 

• Detal diisi dengan menjelaskan pelanggaran dan sanksi yang 

diberikan, atau dapat pula menjelaskan secara rinci atas 

pelanggaran yang terjadi serta penanganannya. 

Bagian Kelima, berupa isian kolom "Dokumentasi" dengan menu 

Foto. Unggah (upload) foto dengan ukuran maksimal 2 MB. Hanya 1 

(satu) foto yang diperkenankan untuk diunggah, untuk itu dapat 

memilih foto yang dapat menggambarkan secara keseluruhan kegiatan 

atau kejadian yang dilaporkan. 

 

Bagian Keenam, berupa isian kolom "Lainnya" dengan menu 

Keterangan. Isilah penjelasan secara singkat tentang kegiatan yang 

dilaksanakan, dapat berupa tujuan dan hasil yang dicapai, 

kesimpulan, atau hal-hal lain yang perlu disampaikan ke dalam 

laporan. 
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Setelah seluruh data laporan diisi, laporan dapat segera di kirim 

ke dalam aplikasi dengan mengklik tombol ‘SIMPAN” sebagaimana 

ditunjukkan tanda panah merah di atas. 

4. Data Laporan 

Setelah mengklik tombol “Simpan” maka laman langsung 

mengarah pada halaman “Data Laporan”. 

 

Halaman "Data Laporan" menyajikan rekapitulasi laporan yang 

dibuat oleh pengguna (user), berisi Nomor, Kegiatan, Lokasi, Tanggal 
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laporan, dan Opsi. Pada Opsi terdapat tombol “Edit”, “Detail”, dan 

“Print”. 

• "Edit" digunakan untuk meninjau Kembali dan melakukan 

perbaikan atas laporan. 

• "Detail" untuk melihat laporan secara nyata di layer 

laptop/komputer atau telepon genggam. 

• "Print" untuk melihat laporan dalam format PDF sehingga dapat 

diunduh untuk disimpan atau dibagi (share) kepada para pihak 

yang memerlukan. 

5. Akun 

Digunakan untuk melihat Profil pengguna dan melakukan 

pengaturan ubah kata kunci (password). 

 

Untuk keluar dari aplikasi dengan melakukan klik pada Foto 

pengguna sebagaimana tanda panah merah di atas dan klik “Keluar”. 
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Contoh Hasil Laporan: 
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C. KETENTUAN TAMBAHAN 

1. Pimpinan Unit Kerja (Pejabat Administrator, Pengawas, atau 

lainnya) mengajukan personil pembuat laporan pengguna 

aplikasi SIPPADU kepada Sekretaris Satpol PP Provinsi Banten 

sebagai penanggung jawab operasional aplikasi, baik lisan 

maupun tertulis; 

2. Admin akan membuat Nama Pengguna dan Password 

berdasarkan pengajuan tersebut setelah mendapat persetujuan 

Sekretaris Satpol PP Provinsi Banten; 

3. Admin menyampaikan kepada Pengguna setelah pembuatan 

Nama Pengguna dan Password selesai; 

4. Narahubung aplikasi: Sdr. Gelar, pelaksana pada Sekretariat 

Satpol PP Provinsi Banten. 

 

 

 

 


