
Assalamualaikum tuk,...
ini JARI dah di jalan mau tengok atuk ne,
jalan rumah atuk ne belik kiri benar kah?

Ah iyo, betul tu cu,...
ade kedai depan simpang tige tu belok
kiri sikit...
moh atuk tunggu ye...

ini betul ke jalannye tuk???
iko jalan nye lah rusak, jembatan depan
pun lapuk nampaknye mau roboh...
tak ada perhatian pemerintah nampaknya
untuk masyarakat....

itulah cu,...
payah awak mau cerita pasal jalan di 
tempat kite.... cemana la JARI, Awak bise?

Biar si jari yang atur tuk!
Lapor Jalan dan Jembatan rosak ke induknye

Cucu M. Juari Ganteng Calling



Sijari Mantap
              Adalah Layanan Pelaporan berbasis elektronik (Online) 
untuk melayani masyarakat dalam memberikan pelaporan 
kerusakan jalan maupun jembatan secaara online dan real time 
dengan menggunakan fitur geo tagging sehingga laporan tepat 
lokasi, mudah, tepat penanganan dan dapat segera di tangani 
oleh dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, 
kawasan permukiman dan pertanahan provinsi riau.

Wah, Sudah ada di Google play ...



Password

Email

DINAS PUPR PROVINSI RIAU

Sijari Mantap

LOGIN

REGISTER

Belum Punya Akun?

Registrasi Dulu
kalau belum punya
akun sebelum lapor ya,
Agar jelas isi dan
pelapornya.

Biar tak jadi hoax

NIK, Nama Lengkap
No. Handphone,Email
dan Pasword 

Jangan Lupa siapkan data dulu sebelum lapor ya

Proses Verifikasi
Data anda sedang proses
verifikasi. harap menunggu
hingga akun terverifikasi. 

KEMBALI 

Ditunggu sebentar agar akun
kita terverifikasi operator ya,.. 



UPLOAD FOTO UPLOAD FOTO

UPLOAD FOTO UPLOAD FOTO

Pengaduan Kerusakan

* Foto Jalan 4 Sisi

SET LOKASI (GPS)

Klik tombol                     , maka akan ditampilkan halaman untuk memasukkan

data kerusakan jalan/jembatan seperti gambar dibawah ini :1

Pilih titik lokasi kerusakan jalan/jembatan dengan cara klik tombol,

kemudian pilih titik lokasi                                      maka form longitude dan

latitude akan otomatis terisi 

SET LOKASI (GPS)

Upload foto jalan/jembatan yang rusak dari ke empat sisi dengan cara

klik tombol , kemudian upload foto                                         dari keempat sisi. UPLOAD FOTO
2

3

Jika semua data sudah di lengkapi klik tombol

dan laporan sudah terkirim ke operator aplikasi untuk ditindaklanjuti.

KIRIM4

Cara membuat laporan pengaduan



mari bersama kita wujudkan 

RIAU UNGGUL

Update perkembangan laporan anda
pada fitur Progres,

pengguna dapat melihat detail laporan
dan daftar progres pengaduan
yang telah dilaporkan.


