
Manual Pengisian Form 

Verifikasi CS Peduli



A. FORM VERIFIKASI AWAL 

PERMOHONAN CS PEDULI

Ketikkan: https://cintasedekah.org/form-
verifikasi-awal/

di browser Anda (chrome atau browser 
bawaan lainnya baik via smartphone ataupun
pc yang terkoneksi internet)

https://cintasedekah.org/form-verifikasi-awal/
https://cintasedekah.org/form-verifikasi-awal/


Jenis Pengajuan

 Pilih jenis pengajuannya, apakah itu
perorangan atau lembaga, jika dari
lembaga maka jabatannya harus diantara 
3: mudir, ketua yayasan atau pembina.

Pilihan Program

 Pilih program yang sesuai dengan tujuan 
penyaluran donasi:

 CS Peduli Dakwah diperuntukkan untuk 
donasi di bidang dakwah

 CS peduli Sosial diperuntukkan untuk 
donasi di bidang sosial

 Peduli Sahabat BIAS diperuntukkan untuk 
donasi untuk member Grup WhatsApp 
Sahabat BIAS



Data Pemohon

 Silakan diisi data diri pemohon dengan 
data yang benar.

 Jika sudah diisi semua, klik tombol 
“Preview Isian”

 Pastikan semua data yang harus diisi 
terisi dengan baik dengan benar, jika ada 
yang tidak terisi maka sistem secara 
otomatis tidak akan bisa melanjutkan 
ketika mengklik “preview isian”.



Kirim Form

 Dalam Preview Isian Form diperlihatkan 
data yang telah diisi, silakan diperiksa 
ulang data tersebut apakah sudah sesuai 
atau belum. Jika ada yang perlu direvisi 
maka klik “Revisi Isian Formulir”

 Jika semua data sudah ok, klik “Kirim 
Formulir”



B. FORM VERIFIKASI 

LANJUTAN PERMOHONAN 

CS PEDULI

Ketikkan: https://cintasedekah.org/form-
verifikasi-lanjutan/

di browser Anda (chrome atau browser 
bawaan lainnya baik via smartphone ataupun
pc yang terkoneksi internet)

Silakan isi data sebagaimana Form Verifikasi 
Awal

https://cintasedekah.org/form-verifikasi-lanjutan/


Lampiran Dokumen

 Lengkapi dokumen yang diperlukan
dengan mengklik “Add File”. Setelah 
mengklik “Add File” Anda bisa memilih 
“Kamera” untuk langsung memfoto 
dokumen tersebut atau memilih “Galeri” 
atau “Files” untuk mengambil gambar 
dokumen yang sudah tersimpan di HP. 
Jika mengunggah melalui pc atau laptop 
maka bisa dipilih file di pc/laptop 
sebagaimana biasanya.



Lampiran Dokumen

 Lengkapi dokumen yang diperlukan
dengan mengklik “Add File”. Setelah 
mengklik “Add File” Anda bisa memilih 
“Kamera” untuk langsung memfoto 
dokumen tersebut atau memilih “Galeri” 
atau “Files” untuk mengambil gambar 
dokumen yang sudah tersimpan di HP. 
Jika mengunggah melalui pc atau laptop 
maka bisa dipilih file di pc/laptop 
sebagaimana biasanya.

 Unggah dokumen yang berkaitan dengan 
kebutuhan permohonan saja, contohnya 
untuk biaya kesehatan maka diperlukan 
“Bukti Tagihan Biaya Kesehatan”, jika 
berhubungan dengan pendidikan maka 
unggah “Bukti Tagihan Pendidikan”.

 Jika data sudah terisi semua maka klik 
“Preview Isian” untuk melihat apakah 
datanya sudah sesuai atau belum. Jika 
ada yang perlu direvisi maka klik “Revisi 
Isian Formulir”, jika sudah benar klik 
“Kirim Form”



Tanda Form Telah Berhasil Terkirim

 Ketika mengklik “Kirim Form” maka harap 
tunggu beberapa saat (sekitar 30 detik – 2 
menit) agar dokumen yang terlampir 
berhasil terunggah ke server sampai ada 
tulisan berwarna hijau tanda form telah 
berhasil dikirimkan. 

 Lama waktunya tergantung ukuran besar 
file yang diunggah dan koneksi internet 
Anda.

 Selesai


