CARA PENDAFTARAN SIMAKSI SECARA ONLINE PADA APLIKASI SIMATA TAKA
SIMAKSI
Surat izin masuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru yang selanjutnya disebut
SIMAKSI adalah izin yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada pemohon untuk masuk kawasan suaka
alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. Masuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan
taman buru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk suatu tujuan tertentu dalam
rangka memperoleh data dan informasi tentang keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Kegiatan ini
meliputi:
1. Penelitian dan Pengembangan
2. Ilmu pengetahuan dan Pendidikan
3. Pembuatan film (komersial, non komersial dan dokumenter)
4. Ekspedisi dan
5. Jurnalistik
(Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.7/IVSET/2011 Tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru)
Pada situs SIMATA TAKA, terdapat fitur untuk melakukan pendaftaraan SIMAKSI secara online, fitur ini
memudahkan publik dalam memperoleh Simaksi tanpa harus datang terlebih dahulu ke kantor Balai Taman
Nasional Taka Bonerate. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan permohonan SIMAKSI secara
online:

A. MENGAKSES
Memilih menu Pendaftaran pada menu PERIZINAN SIMAKSI

B. MENGISI DATA PRIBADI
1. Mengisi data pribadi yang meliputi nama lengkap, no identitas, jabatan, instansi, unggah file foto kopi
kartu identitas berformat .PDF/.JPG dan ukuran maksimum 800 kb, alamat, telepon/HP, email.

2. Klik tombol “Lanjutkan” apabila semua data telah diisi dengan benar.
3. Akan muncul notifikasi untuk melanjutkan proses. Pilih “OK” untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

C. MENGISI DATA KEGIATAN/PENELITIAN/PENDIDIKAN
1. Pilih tujuan kegiatan dan isi Judul Kegiatan.
2. Isi data mengenai Surat Pengantar yang meliputi: No Surat Pengantar, Tanggal Surat, Perihal Surat,
Penandatanganan Surat, Lokasi Kegiatan, kemudian unggah file surat pengantar berformat .PDF/.JPG
dengan ukuran maksimum 1 MB.

3. Isi data mengenai waktu pelaksanaan kegiatan yang meliputi: waktu mulai dan akhir pelaksanaan
kegiatan, jumlah pengikut kemudian unggah lampiran daftar pengikut berformat .doc dengan ukuran
maksimum 500 KB (template lampiran dapat diunduh di menu syarat dan ketentuan permohonn izin
masuk resort).
4. Unggah file proposal kegiatan berformat .PDF dengan ukuran maksimum 2 MB.
5. Terakhir, isi usulan waktu presentasi kegiatan.

6. Selanjutnya Klik tombol “Lanjutkan” apabila semua data telah diisi dengan benar.
7. Akan muncul notifikasi untuk melanjutkan proses. Pilih “OK” untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

D. MENGISI PERNYATAAN PEMOHON
1. Setelah mengisi Data Kegiatan, akan muncul “PERNYATAAN IJIN MASUK KAWASAN
KONSERVASI”.

2. Baca seluruh pernyataan yang berisi syarat yang harus kita patuhi selama di kawasan konservasi.
3. Klik “Saya menyetujui pernyataan ini” yang terdapat pada akhir halaman.
4. Pilih dan klik “Kirim Permohonan”.

5. Pengajuan SIMAKSI sudah selesai dan data akan diperiksa oleh bagian yang bertugas.
6. Akan muncul tampilan nomer registrasi. Simpan nomer tersebut untuk nantinya digunakan apabila ingin
mengecek status pengajuan SIMAKSI.

PENDAFTARAN SIMAKSI SECARA ONLINE SELESAI

