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Panduan (SIAP) Sistem Informasi Keanggotaan Partai 
Hanura berbasis web

(Untuk DPC)



Untuk perhatian :

apabila tampilan pada aplikasi berbeda dengan panduan, 
maka harap berpatokan pada aplikasi yang sedang berjalan 
& modul ini akan berkembang sesuai kebutuhan pada 
aplikasi siap hanura.
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Sistem informasi berbasis web dapat digunakan oleh para dpc 
agar dapat melakukan manajemen anggota & sebagai sarana 

untuk mendukung verifikasi faktual pemilu
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DPC & DPD  Masing masing akan mendapatkan akun untuk 
dapat masuk ke dalam sistem informasi partai hanura berbasis 

web dengan mengakses 

siap.partaihanura.or.id
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Tampilan utama sistem informasi keanggotaan (siap.partaihanura.or.id)
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Dashboard

Menu dashboard dapat digunakan untuk memantau jumlah 
anggota & dapat digunakan untuk memantau  target 
verifikasi kpu
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Daftar anggota

• Daftar anggota menampilkan anggota di setiap dpc yang 
sudah diverifikasi keanggotaannya oleh internal masing 
masing dpc. Pada menu daftar anggota, dpc juga 
menseleksi anggota mana yang akan diloloskan untuk 
dikirim ke dpp, yang kemudian akan diteruskan ke 
template kpu. menu daftar anggota terbagi 2 yaitu :

“Untuk Kpu” & 
“Untuk Internal”
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“Untuk kpu”

Menu : “Untuk KPU” digunakan untuk mengirim data anggota masing masing dpc ke 
template kpu. dpc wajib mentransfer data anggota tersebut ke dalam template kpu
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“Untuk internal”

Menu : “Untuk Internal” digunakan untuk melihat seluruh anggota dpc baik yang dikirim
ke template kpu maupun tidak. & di menu “Untuk Internal”  dpc dapat
menambah daftar anggota
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Form input anggota baru
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dpc dapat menginput anggota terbaru dengan menyiapkan scan berupa ktp anggota, & “foto 
wajah” yang akan digunakan untuk menginput kta
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Setelah mengisi data data yang diperlukan, dpc dapat mengklik 
tombol “daftar” untuk menginput anggota. kemudian dpc harus 
melakukan verifikasi keanggotaan agar kta tersebut dapat aktif.



Manajemen anggota

Menu manajemen anggota berfungsi untuk memverifikasi & 
mengesahkan keanggotaan secara internal 

selain itu dpc  juga dapat membatalkan verifikasi juga 
kemudian mencabut data keanggotaan
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Manajemen anggota 

Menu manajemen anggota terdiri dari

a. Pengesahan Anggota
b. Pembatalan Anggota
c. Perbaikan Anggota
d. Data Terhapus
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A. Pengesahan anggota 

Setiap anggota yang diinput, terlebih dahulu disahkan oleh administrator dpc agar 
dapat dikirim ke template kpu sebagai persyaratan resmi
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B. Pembatalan Anggota

dpc dapat mengajukan pencabutan status kta masing masing anggota, & melalui 
proses moderasi pembatalan, sehingga anggota tersebut tidak langsung dihapus dari 
database keanggotaan
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C. Perbaikan anggota

Data perbaikan anggota menampilkan data anggota yang statusnya sedang 
diperbaiki 18



D. Data terhapus

Data terhapus menampilkan data anggota yang telah disetujui pembatalanya 
oleh administrator dpc sehingga keanggotaanya telah dicabut
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Kecamatan

Pada menu “kecamatan” dpc dapat melihat kecamatan 
yang terdaftar pada kabupaten / kota tersebut, & dpc dapat 
melihat & menambahkan susunan kepengurusan & kantor 
masing masing PAC di setiap kabupaten kota tersebut
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klik icon “people” untuk melihat susunan kepengurusan di setiap 
wilayah kecamatan pac
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Kel / Desa 

Pada menu kel/desa, dpc dapat melihat daftar kelurahan / 
desa & melihat rekapitulasi anggota di setiap kelurahan / 
desa tersebut. 

apabila terdapat jumlah kel/desa yang t idak sesuai 
(kel/desa) tersebut semakin bertambah / terjadi pemekaran, 
maka dpc dapat menghubungi pihak dpp (dewan pimpinan 
pusat agar dapat menambah wilayah)
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Tampilan kel/desa
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Rekapitulasi anggota
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List user

Pada menu “List user”, dpc dapat menambahkan user 
untuk para “DPC” & “PAC” agar dapat mengakses aplikasi 
berbasis web & mobile (untuk pac). & pada menu list user, 
dpc dapat menghapus user yang tidak perlu digunakan 
sesuai kebutuhan dpc.
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Informasi

Dpc dapat melihat informasi internal partai hanura yang 
dapat diakses oleh user baik melalui web / aplikasi android
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Profil dpc

Dpc dapat  mel iha t  pro f i l  mas ing mas ing & dapat 
m e n a m b a h k a n  s u s u n a n  k e p e n g u r u s a n ,  j u g a 
menambahkan alamat masing masing kantor dpc.
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Input kepengurusan dpc
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Input kantor dpc
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Klik tombol “Submit” untuk menyimpan data kantor dpc



Kepengurusan

Dpc dapat melihat kepengurusan pada dpd & dpp secara 
update
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Log activity

Dpc dapat melihat log activity  & dapat mengetahui  user 
yang sudah mengakses ke dalam sistem.
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Keluar

DPC Dapat keluar dari sistem informasi keanggotaan partai 
hanura dengan mengklik “logout” pada sistem informasi 
berbasis web
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Output pada aplikasi

1. Kartu Tanda Anggota (KTA) di media blanko kertas
2. Kartu Tanda Anggota (KTA) di media kartu plastik.
3. Daftar dan Alamat Anggota Parpol Dalam Wilayah Kab/Kota (MODEL F2-
PARPOL/untuk KPU) beserta Hasil Perbaikan-nya.
4. Daftar/List imagea KTA + KTP (untuk KPUD)
5. File KTA dalam template dengan format excel, data keanggotaan Sipol).
6. Download kta + ktp dalam 1 folder.
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Terima kasih
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