A. TAMPILAN UTAMA APLIKASI
Aplikasi dapat dibuka pada alamat https://kecamatan.langkatkab.go.id, setelah dibuka maka akan
tampil halaman utama aplikasi e-Kecamatan Kabupaten Langkat seperti berikut.

Berikut beberapa fitur utama yang terdapat di halaman depan Aplikasi e-Kecamatan Kabupaten
Langkat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menu / navigasi utama
Kolom daftar Kecamatan
Kolom pelacakan berkas
Berita utama yang diambil dari website utama Pemerintah Kabupaten Langkat
Statistik penggunaan layanan
Kontak

B. MENGAJUKAN BERKAS LAYANAN
1. Pilih nama Kecamatan tempat Anda ingin mengurus berkas Anda.

2. Isi formulir pengajuan layanan

1. KOLOM SYARAT DAN FORMULIR
Pilih jenis layanan yang ingin anda ajukan pada bagian ini. Jika terdapat formulir /
lampiran, unduh lalu lengkapi pada berkas pengajuan anda.
2. KOLOM DATA PEMOHON
Isikan data diri Anda pada bagian ini, INGAT, data diri ini akan di verifikasi untuk
menentukan apakah berkas anda akan diterima atau tidak.
3. KOLOM BERKAS
Berkas yang akan anda unggah sebelumnya harus di scan atau di foto. Hasil foto berkas
harus TERLIHAT JELAS setiap huruf dan struktur surat / berkasnya.
Untuk menambah berkas lainnya yang akan di unggah, klik tombol
menghapus dan mengulangi proses unggah, klik

. Jika ingin

.

4. KOLOM PERNYATAAN
Baca pernyataan dan klik tombol checklist untuk menyetujui pernyataan.
Jika semua formulir telah dilengkapi, klik tombol
untuk mengirimkan berkas
ke kantor kecamatan yang dituju. Maka kan muncul halaman keterangan SUKSES.
C. MELIHAT / MELACAK STATUS BERKAS
1. Masukkan NIK anda pada kolom pelacakan di halaman depan, lalu klik tombol LIHAT STATUS.

1. Maka akan muncul tabel daftar layanan yang anda ajukan. Klik pada masing-masing layanan
untuk melihat status dari setiap berkas yang anda ajukan.

Pada bagian kiri, terdapat detil dari berkas yang anda ajukan beserta lampiran berkas yang
anda unggah. Pada kolom kanan terdapat Riwayat Status pengelolaan berkas di kantor
kecamatan.
Berikut keterangan untuk masing-masing Riwayat Status yang tersedia.
- BERKAS MASUK
Berkas anda baru saja anda kirimkan dan sedang menunggu proses verifikasi kelengkapan
berkas dan verifikasi data kependudukan.
-

BERKAS DITERIMA
Berkas anda memenuhi kelengkapan syarat dan sedang di proses.

-

BERKAS DITOLAK
Berkas anda tidak memenuhi syarat kelengkapan atau data kependudukan tidak valid.

-

BERKAS SELESAI
Berkas telah selesai dikerjakan dan menunggu pemohon datang mengambil berkas.

-

BERKAS DISERAHKAN
Berkas telah diserahkan kepada pemohon.

D. PENGAMBILAN BERKAS
Berkas yang telah selesai di proses dapat anda ambil dengan terlebih dahulu membawa BERKAS
ASLI dari semua persyaratan yang anda unggah saat proses pendaftaran berkas.
Jika data yang anda ajuka sesuai dengan berkas asli yang anda bawa, maka berkas dapat
diserahkan. Jika tidak, maka berkas tidak akan diserahkan dan status akan berubah menjadi
DITOLAK.

