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USER MANUAL BERBASIS WEB 
 

 Aplikasi Sistem Manajemen Pengaduan (SIMADU) adalah aplikasi berbasis web dan android 

yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dan pegawai internal untuk melaporkan 

penyimpangan – penyimpangan yang terjadi di lingkungan Kementerian Perhubungan. 

 

Flow Proses Pengaduan 

Halaman Pelapor digunakan untuk masyarakat maupun pegawai internal untuk melaporkan 

penyimpangan – penyimpangan yang terjadi di Kementerian Perhubungan. Untuk melakukan 

pelaporan aduan terdapat beberapa prosedur sebagai berikut: 

1. Registrasi 

• Tekan Menu Registrasi pada pojok kanan atas dan lengkapi form yang sudah disediakan pada 

aplikasi. 
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• Tekan tombol centang untuk mendaftarkan akun pada aplikasi simadu dan Klik Daftar.  

 

2. Validasi Email 

Setelah mendaftarkan akun, aplikasi akan mengirimkan email yang sudah dicantumkan saat 

mendaftar. Masuk pada email dan lakukan aktivasi dengan cara  sebagai berikut : 

• Masuk pada akun email.  

• Buka email dari “Simadu KEMHUB RI”. 

• Tekan aktivasi untuk mengaktifkan akun seperti gambar berikut : 

 

• Aplikasi akan otomatis mengarahkan pada Form pengaduan seperti gambar berikut : 
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3. Membuat Laporan 

• Masuk pada Tab Pengaduan dan lengkapi data pengaduan terutama yang bertanda bintang 

dan lampirkan bukti pendukung laporan. 

 

• Tekan tombol centang dan klik tombol Laporkan seperti gambar berikut :  

 
 

4. Melihat Status Laporan 

Status tindak lanjut dari admin adalah diterima dan ditolak. Jika laporan diterima, maka status 

laporan dinyatakan lengkap dan akan ditindak lanjuti lebih lanjut. Jika laporan ditolak, maka 

pelapor akan mendapatkan catatan dari admin verikator.  

Terdapat 2 cara untuk melihat status pengaduan.  

==Cara 1== 

Anda akan mendapatkan kode setelah melaporkan aduan pada aplikasi. Catat kode tersebut dan 

masukkan kode pada halaman utama aplikasi SImadu seperti pada gambar berikut:  
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Setelah itu akan menampilkan informasi laporan yang sudah dibuat dan status yang diberikan oleh 

admin verifikator. 

==Cara 2== 

• Masuk pada aplikasi simadu. 
• Tekan menu Masuk 

 
 

• Masukkan username dan password.  
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• Masuk pada Tab Lacak Pengaduan. 

 
Penjelasan : 
1. Digunakan untuk melakukan pencarian berdasarkan kode, jenis pelanggaran, tahun dan 

perihal aduan.  
2. Digunakan untuk melihat detail pengaduan seperti pada gambar berikut :  

 
3. Digunakan untuk mengirim pesan / berinteraksi secara langsung kepada Admin Verifikator 

pengaduan. 
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4. Digunakan untuk melihat catatan survei kepuasaan. 

 
5. Digunakan untuk melihat status laporan pengaduan. 

 

5.  Bantuan dan Saran 

  

 Digunakan untuk menanyakan bantuan dan memberikan saran untuk admin.  


