


SIPRADA 
(SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH)

Siprada adalah website yang bertujuan untuk menampilkan

seluruh data pembentukan peraturan daerah yang ada di DPRD

Kabupaten Banyuwangi sebagai bentuk dukungan fasilitasi

Sekretariat DPRD atas Tugas dan fungsi DPRD.

Sistem ini digunakan untuk memberikan pelayanan informasi

pembentukan Raperda yang sedang dikerjakan/dibahas oleh

DPRD bersama dengan pemerintah daerah dengan memberikan

keleluasaan kepada masyarakat (keterbukaan publik) untuk ikut

berperan serta memberikan masukan, kritik dan saran yang

membangun demi terciptanya peraturan daerah yang pro rakyat



LANGKAH LANGKAH

MENDAFTAR SEBAGAI 

MEMBER

CARA AKTIVASI MEMBER 

MENJADI ASPIRATOR

FITUR HALAMAN 

ASPIRATOR



➢ Member dapat melihat semua tahapan

raperda yang sedang di bahas

➢ Member dapat mendowload file yang 

telah diupload

➢ Member dapat menggunakan fitur yang 

ada di dalam website kecuali

memberikan Aspirasi terhadap

Raperda yang sedang di bahas

➢ Aspirator dapat melihat semua tahapan

raperda yang sedang di bahas

➢ Aspirator dapat mendowload file yang 

telah diupload

➢ Aspirator dapat menggunakan fitur yang 

ada di website dan dapat memberikan

Aspirasi terhadap Raperda yang 

sedang di bahas



LANGKAH LANGKAH MENDAFTAR SEBAGAI MEMBER

Buka Web Browser
https://dprd.banyuwangikab.go.id/ 

Buka Link
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Tampilan Halaman Website 
DPRD  Kabupaten Banyuwangi
Pilih menu “akun” yang ada di pojok kanan atas
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Membuat Akun / Login AKUN
Untuk membuat akun, silahkan pilih
menu “mendaftar”
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Pendaftaran Akun
Pengisian Form Pendaftaran dilakukan
dengan lengkap dan benar. Isi form
pendaftaran mulai dari nama depan
sampai konfirmasi password kemudian
Daftar Sekarang
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Tampilan Setelah berhasil Pendaftaran Akun05
Lanjutan



Halaman Dashboard

Untuk login ke halaman utama, silahkan isi
form alamat email dan password ->  “masuk”
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07
Untuk Verifikasi email, silahkan pilih menu  “Kirim ulang email Verifikasi” 

Verifikasi Email 



Untuk verifikasi email, silahkan buka email → cari pesan masuk
atau spam dari DPRD Banyuwangi → “ya, saya melihatnya”

07
Lanjutan

Verifikasi Email 



Tanda Verifikasi Email berhasil
07 Lanjutan





CARA AKTIVASI member menjadi ASPIRATOR
aktivasi akun aspirator 

01

Untuk menjadi aspirator, silahkan pilih menu “Aktivasi Akun Aspirator” 
yang ada dihalaman utama



Isi Form pengajuan aktivasi akun
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Isi Form pengajuan aktivasi akun
dengan benar dan lengkap -> lalu
tambahkan

Note :
• Jika atas nama kelompok, maka gunakan NIK ketua

Kelompok/nomer
• Untuk upload foto. Gunakanlah foto KTP 



Halaman utama yang menunjukkan pendaftaran
aspirator sedang dalam proses verifikasi03



Halaman utama
yang menunjukkan
pendaftaran
aspirator sudah di 
verifikasi
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Fitur halaman aspirator
Halaman beranda
dan aspirasi01

Menu yang terdapat pada website SIPRADA

Menu setting dan Logout User  

Menu setting : berisi data diri akun
Logout : untuk logout akun dari

web browser



01

Status akun

Akun Terverifikasi : akun sudah menjadi aspirator dan dapat
ikut memberikan aspirasinya terhadap
Perda yang sedang di bahas.

Lanjutan

Note : 
➢ Jika akun anda belum terverifikasi, silahkan mengajukan verfikasi akun,

supaya dapat memberikan aspirasinya terhadap Perda yang sedang di
bahas

➢ Jika akun anda dalam sedang proses verifikasi, mohon tunggu sampai
admin mengubah status anda menjadi tervefikisai/tertolak

➢ Jika akun anda Tertolak, periksa lagi syarat dan ketentuan yang berlaku,
lalu ajukan Kembali untuk menjadi aspirator

Halaman beranda
dan aspirasi



01

Historis Aspirasi :  Berisi aspirasi yang telah kita kirim terhadap
raperda yang sedang di bahas

Buat Aspirasi : Berisi Perda yang sedang dibahas yang bisa
dikomentari oleh aspirator, dan pada menu ini
kita dapat melihat aspirasi dari akun lain

Lanjutan

Halaman beranda
dan aspirasi



01

Menu filter data digunakan untuk memudahkan kita
mencari Raperda

Lanjutan

Halaman beranda
dan aspirasi

Menu yang digunakan untuk mengexport
Aspirasi yang kita berikan dalam format PDF 

Menu Historis Aspirasi
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Fitur yang berfungsi menampilkan aspirasi yang telah dikirim.

Pada halaman ini, semua hasil aspirasi yang telah kita kirimkan
akan tampil beserta balasan dari admin

Lanjutan

Halaman beranda
dan aspirasi



01

Fitur yang berfungsi untuk
merefresh halaman buat aspirasi

Lanjutan

Halaman beranda
dan aspirasi

Menu Buat Aspirasi



01

Lanjutan

Halaman beranda
dan aspirasi

Fitur yang berfungsi menampilkan Perda yang sedang di bahas.
Pada halaman ini, aspirator dapat memberikan aspirasi dan dapat
melihat aspirasi dari akun lain
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Halaman Daftar 
raperda

Fitur yang berfungsi untuk
merefresh halaman daftar Raperda

Fitur yang berfungsi menampilkan Perda yang sedang di 
bahas.
Pada halaman ini, apirator dapat melihat jumlah aspirasi dan 
melihat tahapan Raperda yang sedang di bahas (caranya
dengan mengklik judul Raperda)



01

Lanjutan

Halaman Daftar 
raperda

02

02

Klik judul Raperda yang terdapat di Halaman Daftar Raperda

Langkah Langkah melihat tahapan terhadap
Raperda yang sedang di bahas



Lanjutan

Halaman Daftar 
raperda

02

03

02



Lanjutan

Halaman Daftar 
raperda

03

02

04

Klik kiri pada progress Raperda
untuk melihat rekam jejak



Lanjutan

Halaman Daftar 
raperda 0402

04

Rekam jejak akan muncuk di bawah
progress raperda. Semua file yang 
ada di tahapan progress dapat di 
download.
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02 Halaman Konseling
member

Fitur yang digunakan untuk mencari
konseling yang telah dikirim

Fitur yang digunakan untuk mengirimkan
pertanyaan terkait Website 

Lanjutan



02 Halaman Konseling
member

Fitur bisa digunakan untuk melihat balasan
terhadap konseling yang kita kirimkan

Menu yang digunakan untuk mengexport
Konseling yang kita kirim dalam format PDF 

Lanjutan



03 Halaman Tanggapan

Gunakan tombol like jika anda menyukai website SIPRADA



04 Halaman Tanggapan

Halaman yang berisi manual 
book / petunjuk Teknik 

SIPRADA



Terima kasih
^ - ^


