PETUNJUK PEN
NGGUNAAN
N

Klik
k Inkindo DKI Jakar
rta
Klik Inkindo
o adalah pro
ogram kerjaa Ketua Inkindo DKI Jakarta Ir. Peter Frans, Sekretaris
S
Irr. Yudi
Setiabudi, dan
d Bendah
hara R. Bam
mbang Kuntjoro, SE., MM.,
M
MSi yaang dilaksan
nakan oleh Wakil
Ketua Bidaang Keanggotaan (Ketua Safrinal Firdaus, SH
S dan Sekkretaris Ir. Yos
Y Mustaff) dan
Badan Serttifikasi Angggota Provinsi (Ketua Dr. H. Haarris Muhaammadun, ATD., MM
M, dan
Sekretaris Baharun
B
Naazir, SE)
Aplikasi Klikk Inkindo daapat diundu
uh dan diinsstal gratis untuk umum
m, tersedia platform
p
An
ndroid
dan iOS (Ap
pple), beriku
ut petunjukk penggunaaan Klik Inkin
ndo.

A. UN
NDUH APLIK
KASI KLIK IN
NKINDO
Ap
plikasi Klik In
nkindo terd
diri dari 2(du
ua) yaitu :
1. Android
a. Buka Google
G
Playy Storekeemudian kettik Klik Inkin
ndo
b. Tap pilihan Pasan
ng untuk mu
ulai mengun
nduh dan in
nstalasi
2. iOS buka aplikasi
a
iTun
nes
a. Buka App
A Store,  pada barr pencarian ketik ‘Inkin
ndo DKI’.
b. Tap pilihan GET untuk
u
mulai mengundu
uh dan instaalasi

B. MENJALANKA
AN KLIK INK
KINDO
ntuk mulai menggunakkan Klik Inkkindo, pilih aplikasi Klikk Inkindo DKI sesuai dengan icon Inkindo. Seetelah
Un
selesai loadin
ng maka akan
a
ditam
mpilkan menu utama yang terdiri dari An
nggota, Carri Anggota,, Jasa
Ko
onstruksi, Jaasa Non Konstruksi, In
nformasi, daan Setting.
1. FASILITAS MENCARI ANGGOTA
A
Untuk men
ncari data Anggota
A
Inkiindo DKI maaka tap men
nu Anggotaa
maka akan ditampilkan
daftar Angggota yang terdiri
t
dari kriteria
k
Aktif ( kriteria Anggota
A
yang melakukkan perpanjjangan KTA
sampai tah
hun berjalan
n) dan Tidak Aktif (Angggota selain
n kriteria Akktif ).
Ketik Nama Badan Usaha atau Naama Penangggung jawaab atau Nam
ma Direksi atau Nama Komisaris
K
paada
kolom isian
n pencarian
n kemudian tap icon peencarian
2. DATA KTA
A
Setelah An
nggota sudaah ditemukaan maka dap
pat dilihat data
d
KTA seperti conto
oh sebelumn
nya maka akkan
ditampilkan data‐dataa administraatif keanggo
otaan (KTA)) dari Badan
n Usaha terssebut, antara lain sepeerti
No Anggotta, Nama Peerusahaan, Penanggung Jawab, Te
elepon, Alam
mat, Wilayaah, Status Anggota, Tan
nggal
Berlaku KTTA, Nama Diireksi, Nama Komisariss, dan lain‐laain. Lokasi alamat
a
kanttor juga dap
pat dilihat
langsung pada
p
fasilitas peta denggan meman
nfaatkan goo
ogle map.

3. FASILITAS PENCARIAN
N DATA SER
RTIFIKASI
Merupakan fasilitas untuk
u
mencaari data sertifikasi Angggota Inkindo DKI berdaasarkan datta‐data dari
Badan Serttifikasi Angggota Provinsi Inkindo DKI
D Jakarta yang
y
terdirii dari 2(dua) pilihan yaitu :
a.

Jasa Konstruksi
K
i. Buka Klikk Inkindo kemudian pilih
p menu Jasa
J
Konstrruksi makka akan ditaampilkan menu
isian : Nam
ma, Bidang, Sub bidangg, dan Klasiffikasi.
n tersebut yang
y
ingin dicari
d
( tidakk harus diisii semua ) co
ontoh untukk
ii. Isikan dari menu isian
mencari Anggota
A
den
ngan Bidangg AR1 Peren
ncanaan Arssitektur sajaa atau bisa dikombinas
d
sikan
dengan Su
ub Bidang AR105
A
Jasa Arsitektur
A
Lainnya
L
atau
u dengan Klasifikasi M2
2  kemud
dian
tap Cari Perusahaan.
iii. Hasil dari filter pencaarian akan ditampilkan
d
 tap pada nama perrusahaan maka
m
akan
ngalaman.
ditampilkaan Data‐datta Administrasi, Kualifikasi, Pengurus dan Pen

b. Jasa Non
N Konstru
uksi
i. Buka Klik Inkindo kemudian
k
p menu Jasa
pilih
J
Non Ko
onstruksi  maka akan
n ditampilkaan
B
Sub bidang, dan
n Klasifikasii.
menu isian : Nama, Bidang,
ii. Isikan dari menu isian
n tersebut yang
y
ingin dicari
d
( tidakk harus diisii semua ) co
ontoh untukk
mencari Anggota
A
den
ngan Bidangg 1.02 Transsportasi sajaa atau bisa dikombinassikan dengaan
Klasifikasi M2  kem
mudian tap Cari
C Perusahaan.
iii. Hasil dari filter pencaarian akan ditampilkan
d
m
akan
 tap pada nama perrusahaan maka
ngalaman.
ditampilkaan Data‐datta Administrasi, Kualifikasi, Pengurus dan Pen
AN
4. INFORMASSI KEGIATA
Merupakan fasilitas pengumum
man kepadaa pengguna aplikasi Klik Inkind
do yang di broadcastt oleh
o DKI berupa berita‐berita terkait kegiatan orrganisasi Inkkindo.
Administraator Inkindo
a.

Registtrasi
Agar dapat
d
memaanfaatkan faasilitas ini maka
m
harus melakukan
n registrasi p
perangkat terlebih dah
hulu
taap disini

dengan memilih menu
m
Regisster dari meenu utama
, maka
akan ditampilkan
d
isian No KTTA, Nama Leengkap dan
n Email. Unttuk Anggotaa silahkan untuk diisikaan
dengan benar sem
mua isian teersebut, sed
dangkan untuk Umum isian No KTTA tidak perrlu diisi, 
kemud
dian tap tom
mbol Registter. Apabila berhasil maaka akan ad
da pesan daari sistem An
ndroid bahw
wa
akun sudah
s
berhaasil didaftarrkan.
b. Pembe
eritahuan
Setelah perangkaat telah diregistrasikaan maka se
etiap ada pemberitah
p
uan dari In
nkindo DKI akan
disampaikan melalui Klik Inkkindo. Khussus untuk perangkat
p
A
Android
Info
ormasi akan
n muncul seebagai
notifikkasi. Daftar informasi dapat dilih
hat pada menu
m
Inform
masi di meenu utama Klik Inkindo dan
apabila di tap akaan muncul informasi deetailnya.

