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FRONTEND / PUBLIK

Halaman ini bebas diakses publik.

Berisi informasi yang berkaitan 

dengan layanan publik di seluruh 

Indonesia

sipp.menpan.go.id



MELAKUKAN PENCARIAN MELALUI KOTAK PENCARIAN

• Pilih salah satu wilayah pada 
kotak paling kiri untuk 
memperkecil pencarian jenis 
layanan menjadi per wilayah 
tertentu,

• Ketikkan nama jenis layanan di 
kotak sebelah kanan,

• Klik tombol ‘Cari’ untuk 
memproses searching data.



MELAKUKAN PENCARIAN BERDASARKAN PETA

• Klik ‘Cari Berdasarkan Peta’, maka 

akan muncul pop up berisi peta 

indonesia, ada warna yang 

mungkin berbeda diantara 

provinsi lainnya; semakin merah 

maka jumlah layanan pada 

wilayah itu semakin banyak, dan 

semakin hijau maka semakin 

sedikit.

• Klik salah satu provinsi untuk 

membuka profil intansi provinsi 

yang dipilih.



HASIL PENCARIAN

• Berikut adalah data 
yang tampil dari hasil 
pencarian melalui 
kotak pencarian

• Klik salah satu judul 
layanan untuk melihat 
detail informasi jenis 
layanan tersebut.



HALAMAN INFORMASI LAYANAN PUBLIK

Di halaman ini berisi 
tentang informasi suatu 
layanan publik, 
diantaranya:
• Persyaratan layanan
• Sistem, mekanisme dan 

prosedur layanan
• Waktu penyelesaian 

layanan
• Biaya/tarif layanan
• Produk dari layanan
• Informasi pengaduan 

layanan



MELAPORKAN KETIDAKSESUAIAN PELAYANAN PUBLIK

Pengunjung website juga dapat 

melaporkan suatu layanan publik 

yang dianggap tidak sesuai.

• Klik tombol bertuliskan LAPOR! 

di sebelah kanan halaman detail 

informasi layanan publik,

• Isikan data data diri serta 

laporan keluhan,

• Verifikasi captcha

• Kirimkan laporan dengan 

mengklik ‘LAPORKAN’



HALAMAN INFORMASI INSTANSI PEMERINTAH

Halaman ini berisi tentang 

informasi suatu instansi 

pemerintah, diantaranya:

• Profil instansi

• Unit kerja/OPD/ bawahan 

instansi

• Jenis layanan instansi

• Berita terkait instansi



HEADLINE BERITA
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KONTAK KAMI

Pengunjung dapat mengkontak admin SIPP 

jika ada yang ingin ditanyakan, atau sekadar 

ingin mengirimkan kritik atau saran.

• Isikan data data diri serta konten yang 

ingin disampaikan,

• Verifikasi captcha,

• Klik tombol ‘KIRIM’



HALAMAN BACKEND / ADMIN 

sipp.menpan.go.id/webcontrol



Merupakan halaman yang berisi untuk mengatur dan 

mengelola informasi pelayanan publik, IPP, SKM



PEMBAGIAN USER 
HALAMAN BACKEND



PROSES BISNIS SIPP

Admin Pusat

Admin 

Instansi

Admin Sub 

Instansi 1

• Membuat akun 

Admin Instansi

• Memberikan 

Highlight pada 

Berita

• Koordinasi 

dengan OPD

• Membuat akun 

untuk OPD

• Mempublikasika

n berita terkait 

pelayanan 

publik

• Menginput 

Standar 

Pelayanan

• Membuat Berita 

terkait 

Pelayanan 

Publik

Admin Sub 

Instansi 2

• Menginput 

Standar 

Pelayanan

• Membuat Berita 

terkait 

Pelayanan 

Publik



MENGINPUT DATA



PROSES AKTIVASI AKUN

Melakukan login 
dengan password 
sementara yang 
telah dikirimkan 

pada email

Mengklik link 
aktivasi yang 

telah dikirimkan 
ke email yang 
didaftarkan

Mengganti kata 
sandi sementara 

dengan kata sandi 
yang baru



Aktivasi Akun



Halaman beranda



Mengisi Profil Penyelenggara



Menambah Daftar OPD



Mengisi Daftar OPD



Membuatkan Username dan Password Admin OPD



Membuatkan Username dan Password Admin OPD



Mengisi Jenis Layanan 



Mengisi Jenis Layanan 
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THANKS!


