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PANDUAN PENGGUNAAN 

APLIKASI PERIZINAN ONLINE 

 

1. Cara Masuk ke Aplikasi 

Adapun untuk masuk ke dalam aplikasi Perizinan Online Kota Yogyakarta, terlebih 

dahulu jalankan aplikasi browser Google Chrome. Pada kolom isian alamat  web browser 

tersebut ketikkan alamat aplikasi lalu tekan tombol ENTER pada keyboard Anda. 

 

Gambar 1 . Cara Masuk ke Halaman Awal Perizinan Online 

 

Selanjutnya akan ditampilkan halaman website Dinas Penanaman Modal dan Perizinan seperti 

gambar berikut  ini: 

Isikan alamat website  

https://pmperizinan.jogjakota.go.id/ 
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Gambar 2. Tampilan Halaman Website DPMP 

 

Untuk masuk ke aplikasi perizinan Online klik tombol   sehingga akan ditampilkan 

fitur aplikasi perizinan online seperti ditampilkan pada gambar berikut ini: 

 

Tampilan Fitur Aplikasi Perizinan Online 

 

Untuk masuk ke Aplikasi 

perizinan Online Klik 

tombol Klik Disini 

1 2 
3 

5 

4 
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Keterangan: 

1. Berfungsi untuk melakukan registrasi akun perizinan online 

2. Berfungsi untum mengecek/ melihat status proses izin yang sudah didaftarkan 

3. Berfungsi untuk mendownload/ melihat buku panduan penggunaan aplikasi perizinan online 

4. Berfungsi untuk melihat video panduan penggunaan aplikasi perizinan online 

5. Berfungsi untuk Login / masuk ke aplikasi perizinan online (untuk yang sudah mempunyai 

akun) 

2. Cara Melakukan Registrasi Akun Perizinan Online 

Untuk melakukan registrasi akun perizinan online klik pada icon Registrasi Akun seperti pada 

gambar berikut ini: 

 

Icon Registrasi Akun 

 

Setelah klik icon Registrasi Akun maka akan ditampilkan form pengisian data untuk pendaftar 

perizinan online baru. Berikut ini adalah tampilan form pendaftaran online baru: 
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Form Registrasi Akun Perizinan Online 

 

Untuk pemohon perorangan lengkapi form di atas dengan mengisikan: 

- Memilih jenis pemohon (pilih Perorangan) 

- Pilih lokasi pemohon (Dalam Kota atau Luar Kota), untuk pemohon dari Dalam Kota akan 

ditampilkan pilihan lokasi kecamatan dan kelurahan.  

- Isikan nomor identitas pemohon (KTP), nomor identitas ini akan digunakan sebagai 

Username untuk login akun perizinan online. 

- Isikan nama pemohon 

- Isikan NPWP (Apabila memiliki) 

- Isikan alamat pemohon 

- Isikan alamat email pemohon 

- Isikan informasi nomor telepon 

- Isikan password, password ini akan digunakan saat login aplikasi perizinan online 
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- Isikan Capcha/ Kode Unik sesuai yang ditampilkan pada gambar 

 

Untuk pendaftaran pemohon Badan Usaha, maka form yang ditampilkan adalah sebagai berikut: 

 

Form Pendaftaran Badan Usaha 

 

Untuk pemohon badan usaha lengkapi form di atas dengan mengisikan: 

- Memilih jenis pemohon (pilih badan usaha) 

- Pilih lokasi pemohon (Dalam Kota atau Luar Kota), untuk pemohon dari Dalam Kota akan 

ditampilkan pilihan lokasi kecamatan dan kelurahan.  
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- Isikan nomor NPWP, nomor identitas ini akan digunakan sebagai Username untuk login akun 

perizinan online. 

- Pilih jenis badan usaha 

- Isikan nama badan usaha (Ditulis Nama Badan Usaha tanpa tambahan PT,CV,Firma) 

- Isikan nama pemilik badan usaha 

- Isikan nomor KTP pemilik badan usaha 

- Isikan alamat pemilik badan usaha 

- Isikan alamat badan usaha 

- Isikan alamat email badan usaha 

- Isikan informasi nomor telepon 

- Isikan password, password ini akan digunakan saat login aplikasi perizinan online 

- Isikan Capcha/ Kode Unik sesuai yang ditampilkan pada gambar 

 

Setelah mengisikan data, klik tombol  (Daftar) untuk melakukan pendaftaran akun izin 

online. 

Apabila proses pendaftaran akun berhasil maka akan ditampilkan notifikasi seperti pada gambar 

berikut ini: 

 

Notifikasi Berhasil Registrasi Akun 

 

3. Cara Melakukan Pendaftaran Izin Online 

Setelah melakukan registrasi akun, Pemohon akan diarahkan ke halaman login aplikasi 

perizinan online, berikut ini adalah tampilan dari form login aplikasi perizinan online: 
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Form Login Aplikasi Perizinan Online 

 

Pilih status pemohon, kemudian isikan username (nomor identitas) dan password yang 

sebelumnya sudah diiskan, selanjutnya klik tombol Masuk atau klik Enter pada Keyboard untuk 

masuk ke dalam aplikasi. 

Apabila autentifikasi login berhasil maka akan ditampilkan halaman aplikasi seperti ditampilkan 

pada gambar berikut ini: 

 

Halaman Beranda Aplikasi 

 

Untuk mengajukan permohonan izin klik tombol   sehingga akan 

ditampilkan form pendaftaran izin berikut ini: 
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Form Permohonan Izin 

 

Pendaftaran izin terdapat 3 step yaitu: 

1. Langkah 1, memilih jenis izin 

2. Langkah 2, memilih jenis layanan 

3. Langkah 3, isi kelengkapan 

4. Cara melakukan pendaftaran Izin Penelitian 

Langkah pendaftaran izin penelitian: 

a. Langkah 1, memilih jenis izin 

Langkah pertama klik pada nama jenis izin Penelitian seperti pada gambar berikut ini; 

 

Tampilan Daftar izin 

Apabila ingin melihat syarat izin klik tombol  . 

Selanjutnya klik pada nama izin sehingga akan ditampilkan pop up berikut ini: 
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Pop Up Langkah 1 

 

Untuk lanjut ke langkah selanjutnya klik tombol  , untuk 

membatalkan klik tombol  . 

b. Langkah 2, memilih jenis layanan 

Langkah ke dua adalah pilih jenis layanan, jenis layanan berbeda-beda setiap izinnya. berikut 

ini adalah jenis layanan Izin Penelitian: 

 

Tampilan Form Pemilihan Jenis Layanan Izin Penelitian 

 

Klik pada jenis layanan yang diinginkan, kemudian akan ditampilkan pop up seperti pada 

gambar berikut ini: 
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Pop Up Langkah ke 2 

 

Klik tombol  untuk lanjut ke langkah selanjutnya (tahap ke 3). 

Klik tombol  untuk kembali ke langkah 1. 

Klik tombol  untuk membatalkan proses pendaftaran izin. 

c. Langkah 3, isi kelengkapan 

Pada langkah ke 3 (tiga) ini akan ditampilkan form isian kelengkapan izin, berikut ini adalah 

salah satu contoh form kelengkapan izin penelitian yang harus diisi: 
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Form Pengisian Kelengkapan Izin Penelitian 
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Lengkapi form di atas dengan mengisikan: 

- Tanggal daftar 

- Nama pemohon (wajib diisi data lengkap sesuai identitas) 

- Pilih jenis kelamin 

- Isikan alamat pemohon (Sesuai alamat pada KTP atau SIM) 

- Isikan pekerjaan, diisikan sesuai dengan KTP 

- Isikan nama penanggungjawab/dosen pembimbing (Wajib diisi) 

- Isikan keperluan (Wajib diisi) 

- Isikan informasi lokasi  tempat penelitian (Wajib diisi) 

- Isikan keperluan penggunaan izin (untuk diri sendiri atau kelompok) 

- Isikan nomor surat: No Surat, harus diisi, isikan nomor surat permohonan / 

rekomendasi, misal surat rekomendasi dari Kesbangpol / surat rekomendasi dari 

Perguruan tinggi atau surat rekomendasi dari dinas terkait 

- Isikan tanggal surat rekomendasi 

- Pilih asal surat rekomendasi (Kesbangpol DIY/ Perguruan Tinggi/Universitas/Lainnya) 

- Isikan nama asal surat permohonan/ rekomendasi. (misal: nama Perguruan Tinggi atau 

nama Dinas) 

- Upload persyaratan izin dengan klik tombol  pada setiap lajur syarat izin, 

sehingga akan ditampilkan form upload syarat seperti gambar berikut ini: 

 

Form Upload Syarat Izin 

 

Isikan keterangan gambar/ file persyaratan izin (File harus bertipe: pdf, .doc, .docx, jpeg , jpg 

dan png (max.7 Mb)), kemudian cari/ browse  file syarat, Apabila sudah memilih file yang akan 
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diuplaod klik tombol Simpan untuk melakukan penyimpanan data atau klik tombol Batal untuk 

memebatalkan. 

Untuk dokumentasi file syarat yang pernah diupload sebelumnya akan ditampilkan pada form 

sebelah kiri, yang nantinya dapat dipilih sehingga tidak perlu upload ulang. 

 

Kemudian dibagian bawah  terdapat konfirmasi pernyataan bahwa data yang diisikan adalah valid 

silahkan beri tanda checklist (klik pada Checkbox / kotak disebelah kiri pernyataan). Selanjutnya 

klik tombol  (Ajukan Permohonan) untuk mengajukan 

permohonan izin. 

5. Cara melakukan pendaftaran Izin SIUP 

Langkah pendaftaran izin SIUP: 

a. Langkah 1, memilih jenis izin 

Langkah pertama klik pada nama jenis izin SIUP seperti pada gambar berikut ini; 

 

Tampilan Daftar izin 

 

Apabila ingin melihat syarat izin klik tombol  . 

Selanjutnya klik pada nama izin sehingga akan ditampilkan pop up berikut ini: 
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Pop Up Langkah 1 

 

Untuk lanjut ke langkah selanjutnya klik tombol  , untuk 

membatalkan klik tombol  . 

b. Langkah 2, memilih jenis layanan 

Langkah ke dua adalah pilih jenis layanan, jenis layanan berbeda-beda setiap izinnya. berikut 

ini adalah jenis layanan Izin SIUP: 

 

Tampilan Form Pemilihan Jenis Layanan Izin SIUP 

 

Klik pada jenis layanan yang diinginkan, kemudian akan ditampilkan pop up seperti pada 

gambar berikut ini: 
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Pop Up Langkah ke 2 

 

Klik tombol  untuk lanjut ke langkah selanjutnya (tahap ke 3). 

Klik tombol  untuk kembali ke langkah 1. 

Klik tombol  untuk membatalkan proses pendaftaran izin. 

c. Langkah 3, isi kelengkapan 

Pada langkah ke 3 (tiga) ini akan ditampilkan form isian kelengkapan izin, berikut ini adalah 

salah satu contoh form kelengkapan izin SIUP yang harus diisi: 
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Form Pengisian Kelengkapan Izin SIUP 

 

Lengkapi form di atas dengan mengisikan: 

- Nomor SIUP lama (Jika pernah memiliki SIUP) 

- Tanggal SIUP lama (Jika pernah memiliki SIUP) 

- Pilih jenis permohonan izin 

- Pilih bentuk perusahaan 

- Isikan nama perusahaan 

- Isikan Merk/ lisensi sendiri 

- Isikan alamat perusahaan 

- Pilih kecamatan 

- Pilih kelurahan 

- Pilih lokasi usaha 
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- Isikan informasi nomor telepon 

- Pilih status tempat usaha (Cara lain/ Kontrak/ Sewa/ Milik Sendiri) 

- Isikan NPWP 

- Isikan keterangan izin permohonan (Note: Diisi Hanya Jika Melakukan Perubahan) 

- Isikan Identitas Pemilik / Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan yang berupa;  

a. nama pemilik  

b. Isikan alamat rumah pemilik 

c. Isikan nomor telepon dan nomor Fax pemilik usaha 

- Isikan legendaris perusahaan yaitu; 

a. Nama notaris 

b. Nomor akta notaris 

c. Nomor Pengesahan BH. Dept. Kehakiman 

d. Isikan tanggal pengesahan 

e. Isikan nomor Akta PT bagi yang belum BH 

f. Isikan izin lain yang telah dimiliki 

g. Isikan nominal investasi/ modal 

h. Isikan kegiatan usaha, misal: Pedagang Barang 

i. Isikan kelembagaan sesuai KBLI, misal: Pengecer 

j. Isikan bidang usaha 

k. Pilih kode KBLI 

- Isikan jumlah tenaga kerja, yang berupa: 

a. Jumlah WNI dengan rincian tingkat pendidikan (SD, SLTP, SLTA, D3, S1, S2, S3) 

b. Jumlah WNA 

c. Jenis barang/ jasa dagang utama (misal: baju batik dress) 

- Upload persyaratan izin dengan klik tombol  pada setiap lajur syarat izin, 

sehingga akan ditampilkan form upload syarat seperti gambar berikut ini: 
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Form Upload Syarat Izin 

 

Isikan keterangan gambar/ file persyaratan izin (File harus bertipe: pdf, .doc, .docx, jpeg , jpg 

dan png (max.7 Mb)),, kemudian cari/ browse  file syarat, Apabila sudah memilih file yang akan 

diuplaod klik tombol Simpan untuk melakukan penyimpanan data atau klik tombol Batal untuk 

memebatalkan. 

Untuk dokumentasi file syarat yang pernah diupload sebelumnya akan ditampilkan pada form 

sebelah kiri, yang nantinya dapat dipilih sehingga tidak perlu upload ulang. 

 

Kemudian dibagian bawah  terdapat konfirmasi pernyataan bahwa data yang diisikan adalah valid 

silahkan beri tanda checklist (klik pada Checkbox / kotak disebelah kiri pernyataan). Selanjutnya 

klik tombol  (Ajukan Permohonan) untuk mengajukan 

permohonan izin. 
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6. Cara melakukan pendaftaran Izin TDP 

Langkah pendaftaran izin TDP: 

a. Langkah 1, memilih jenis izin 

Langkah pertama klik pada nama jenis izin TDP seperti pada gambar berikut ini; 

 

Tampilan Daftar izin 

 

Apabila ingin melihat syarat izin klik tombol  . 

Selanjutnya klik pada nama izin sehingga akan ditampilkan pop up berikut ini: 

 

Pop Up Langkah 1 

 

Untuk lanjut ke langkah selanjutnya klik tombol  , untuk 

membatalkan klik tombol  . 

b. Langkah 2, memilih jenis layanan 

Langkah ke dua adalah pilih jenis layanan, jenis layanan berbeda-beda setiap izinnya. berikut 

ini adalah jenis layanan Izin TDP: 
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Tampilan Form Pemilihan Jenis Layanan Izin TDP 

 

Klik pada jenis layanan yang diinginkan, kemudian akan ditampilkan pop up seperti pada 

gambar berikut ini: 

 

Pop Up Langkah ke 2 

 

Klik tombol  untuk lanjut ke langkah selanjutnya (tahap ke 3). 

Klik tombol  untuk kembali ke langkah 1. 

Klik tombol  untuk membatalkan proses pendaftaran izin. 

c. Langkah 3, isi kelengkapan 

Pada langkah ke 3 (tiga) ini akan ditampilkan form isian kelengkapan izin, berikut ini adalah 

salah satu contoh form kelengkapan izin TDP yang harus diisi: 
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Form Pengisian Kelengkapan Izin TDP 
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Lengkapi form di atas dengan mengisikan: 

- Isikan nama perusahaan (Diisi dengan huruf Kapital) 

- Isikan alamat perusahaan 

- Pilih kecamatan 

- Pilih kelurahan 

- Isikan kode pos 

- Isikan informasi nomor telepon 

- Isikan nomor Fax 

- Isikan NPWP 

- Pilih Jenis Badan Usaha 

- Pilih modal usaha 

- Pilih KD Mohon (jenis permohonan) 

- Nomor akta pendirian 

- Isikan Tanggal akta pendirian 

- Isikan Nomor SK menteri 

- Isikan Tanggal akta pendirian 

- Isikan nomor SK menteri 

- Isikan Tanggal SK menteri 

- Isikan Nomor pengesahan menteri 

- Isikan tanggal pengesahan menteri 

- Perubahan A.D 

- Tanggal Perubahan A.D 

- Nama penanggung jawab 

- Isikan kegiatan usaha pokok (Diisi dengan huruf Kapital) 

- Isikan kegiatan usaha lain (Diisi dengan huruf Kapital) 

- Isikan nomor HO 

- Isikan status cabut 

- Isikan informasi jumlah tenaga kerja, yang berupa: 

a. Jumlah WNI  

b. Jumlah WNA 

c. Jumlah WNI laki-laki 

d. Jumlah WNI perempuan 

e. Jumlah WNA laki-laki 

f. Jumlah WNA perempuan 

- Upload persyaratan izin dengan klik tombol  pada setiap lajur syarat izin, 

sehingga akan ditampilkan form upload syarat seperti gambar berikut ini: 
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Form Upload Syarat Izin 

 

Isikan keterangan gambar/ file persyaratan izin (File harus bertipe: pdf, .doc, .docx, jpeg , jpg 

dan png (max.7 Mb)), kemudian cari/ browse  file syarat, Apabila sudah memilih file yang akan 

diuplaod klik tombol Simpan untuk melakukan penyimpanan data atau klik tombol Batal untuk 

memebatalkan. 

Untuk dokumentasi file syarat yang pernah diupload sebelumnya akan ditampilkan pada form 

sebelah kiri, yang nantinya dapat dipilih sehingga tidak perlu upload ulang. 

 

Kemudian dibagian bawah  terdapat konfirmasi pernyataan bahwa data yang diisikan adalah valid 

silahkan beri tanda checklist (klik pada Checkbox / kotak disebelah kiri pernyataan). Selanjutnya 

klik tombol  (Ajukan Permohonan) untuk mengajukan 

permohonan izin. 

 

7. Cara melakukan pendaftaran Izin SIUP Minuman Beralkohol 

Langkah pendaftaran izin SIUP Minuman Beralkohol: 

a. Langkah 1, memilih jenis izin 

Langkah pertama klik pada nama jenis izin SIUP Minuman Beralkohol seperti pada gambar 

berikut ini; 
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Tampilan Daftar izin 

 

Apabila ingin melihat syarat izin klik tombol  . 

Selanjutnya klik pada nama izin sehingga akan ditampilkan pop up berikut ini: 

 

Pop Up Langkah 1 

 

Untuk lanjut ke langkah selanjutnya klik tombol  , untuk 

membatalkan klik tombol  . 

b. Langkah 2, memilih jenis layanan 

Langkah ke dua adalah pilih jenis layanan, jenis layanan berbeda-beda setiap izinnya. berikut 

ini adalah jenis layanan Izin TDP: 
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Tampilan Form Pemilihan Jenis Layanan Izin SIUP Minuman Beralkohol 

 

Klik pada jenis layanan yang diinginkan, kemudian akan ditampilkan pop up seperti pada 

gambar berikut ini: 

 

Pop Up Langkah ke 2 

 

Klik tombol  untuk lanjut ke langkah selanjutnya (tahap ke 3). 

Klik tombol  untuk kembali ke langkah 1. 

Klik tombol  untuk membatalkan proses pendaftaran izin. 

c. Langkah 3, isi kelengkapan 

Pada langkah ke 3 (tiga) ini akan ditampilkan form isian kelengkapan izin, berikut ini adalah 

salah satu contoh form kelengkapan izin SIUP minuman Beralkohol yang harus diisi: 
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Form Pengisian Kelengkapan Izin SIUP Minuman Beralkohol 

 

Lengkapi form di atas dengan mengisikan: 

- Nomor SIUP lama (Jika pernah memiliki SIUP) 

- Tanggal SIUP lama (Jika pernah memiliki SIUP) 

- Pilih jenis permohonan izin 
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- Pilih bentuk perusahaan 

- Isikan nama perusahaan 

- Isikan Merk/ lisensi sendiri 

- Isikan alamat perusahaan 

- Pilih kecamatan 

- Pilih kelurahan 

- Pilih lokasi usaha 

- Isikan informasi nomor telepon 

- Pilih status tempat usaha (Cara lain/ Kontrak/ Sewa/ Milik Sendiri) 

- Isikan NPWP 

- Isikan keterangan izin permohonan (Note: Diisi Hanya Jika Melakukan Perubahan) 

- Isikan Identitas Pemilik / Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan yang berupa;  

a. nama pemilik  

b. Isikan alamat rumah pemilik 

c. Isikan nomor telepon dan nomor Fax pemilik usaha 

- Isikan legendaris perusahaan yaitu; 

a. Nama notaris 

b. Nomor akta notaris 

c. Nomor Pengesahan BH. Dept. Kehakiman 

d. Isikan nomor Akta PT bagi yang belum BH 

e. Isikan izin lain yang telah dimiliki 

f. Isikan tanggal akta notaries 

g. Isikan tanggal pengesahan BH. Dept. Kehakiman 

h. Isikan kelembagaan sesuai KBLI, misal: Pengecer 

i. Isikan nilai investasi/modal 

j. Isikan kegiatan usaha (Misal: pedagang barang) 

k. Isikan bidang usaha 

- Isikan jumlah tenaga kerja, yang berupa: 

a. Jumlah WNI dengan rincian tingkat pendidikan (SD, SLTP, SLTA, D3, S1, S2, S3) 

b. Jumlah WNA 

- Isikan halaman SIUP beralkohol yang berupa; 

a. Pilih jenis MB 

b. Pilih lokasi perusahaan (Pusat pertokoan/ Perbelanjaan, Perumahan Penduduk, RUKO, 

Gedung Pusat Niaga/Perkantoran) 

c. Pilih golongan alkohol (Gol B/ Gol C) 

d. Isikan tanggal rekomendasi alkohol 

e. Isikan nomor rekomendasi alkohol 
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- Upload persyaratan izin dengan klik tombol  pada setiap lajur syarat izin, 

sehingga akan ditampilkan form upload syarat seperti gambar berikut ini: 

 

Form Upload Syarat Izin 

 

Isikan keterangan gambar/ file persyaratan izin (File harus bertipe: pdf, .doc, .docx, jpeg , jpg 

dan png (max.7 Mb)), kemudian cari/ browse  file syarat, Apabila sudah memilih file yang akan 

diuplaod klik tombol Simpan untuk melakukan penyimpanan data atau klik tombol Batal untuk 

memebatalkan. 

Untuk dokumentasi file syarat yang pernah diupload sebelumnya akan ditampilkan pada form 

sebelah kiri, yang nantinya dapat dipilih sehingga tidak perlu upload ulang. 

 

Kemudian dibagian bawah  terdapat konfirmasi pernyataan bahwa data yang diisikan adalah valid 

silahkan beri tanda checklist (klik pada Checkbox / kotak disebelah kiri pernyataan). Selanjutnya 

klik tombol  (Ajukan Permohonan) untuk mengajukan 

permohonan izin. 
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8. Cara melakukan pendaftaran Izin Penyelenggaran Reklame 

Langkah pendaftaran izin penyelenggaraan reklame: 

a. Langkah 1, memilih jenis izin 

Langkah pertama klik pada nama jenis izin penyelenggaraan reklame seperti pada gambar 

berikut ini; 

 

Tampilan Daftar izin 

 

Apabila ingin melihat syarat izin klik tombol  . 

Selanjutnya klik pada nama izin sehingga akan ditampilkan pop up berikut ini: 

 

Pop Up Langkah 1 

 

Untuk lanjut ke langkah selanjutnya klik tombol  , untuk 

membatalkan klik tombol  . 

b. Langkah 2, memilih jenis layanan 

Langkah ke dua adalah pilih jenis layanan, jenis layanan berbeda-beda setiap izinnya. berikut 

ini adalah jenis layanan Izin TDP: 
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Tampilan Form Pemilihan Jenis Layanan Izin Penyelenggaraan Reklame 

 

Klik pada jenis layanan yang diinginkan, kemudian akan ditampilkan pop up seperti pada 

gambar berikut ini: 

 

Pop Up Langkah ke 2 

 

Klik tombol  untuk lanjut ke langkah selanjutnya (tahap ke 3). 

Klik tombol  untuk kembali ke langkah 1. 

Klik tombol  untuk membatalkan proses pendaftaran izin. 

c. Langkah 3, isi kelengkapan 

Pada langkah ke 3 (tiga) ini akan ditampilkan form isian kelengkapan izin, berikut ini adalah 

salah satu contoh form kelengkapan izin penyelenggaraan reklame yang harus diisi: 
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Form Pengisian Kelengkapan Izin Penyelenggaran Reklame 
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Lengkapi form di atas dengan mengisikan: 

- Isikan nama pemohon (isikan sesuai kartu identitas) 

- Isikan alamat pemohon (isikan data sesuai KTP atau SIM) 

- Isikan nomor telepon pemohon 

- Isikan nama perusahaan 

- Isikan  alamat perusahaan 

- Isikan jabatan pemohon 

- Pilih kecamatan 

- Pilih kelurahan  

- Pilih jenis permohonan izin 

- Pilih jenis reklame 

- Isikan titik lokasi 

Pengisian titik lokasi dapat dilakukan dengan klik tombol “pilih lokasi” sehingga akan 

ditampilkan form untuk google maps untuk memilih titik berikut ini: 

 

Gambar 14. Form Pilih Titik Lokasi 

 

Untuk memindah titik atau menggeser lokasi  klik pada icon   kemudian drag (geser) ke 

titik lokasi yang sesuai.  

Setelah memilih titik lokasi klik pada tombol “Pilih Lokasi” untuk menyimpan penambahan 

titik lokasi. 

- Isikan naskah yang tertera pada reklam/ videotron 

- Pilih kategori 

- Isikan tinggi dari permukaan tanah (m) 
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- Isikan ukuran bidang (panjang dan lebar) 

- Isikan jumlah sisi 

- Isikan jumlah unit reklame 

- Pilih posisi terhadap jalan (horizontal/ vertical) 

- Untuk luas otomatis terisi (hasil perkalian panjang x lebar) 

- Pilih posisi panjang dan lebar bidang  (horizontal/ vertical) 

- Isikan lokasi pemasangan pemasangan reklame secara lengkap 

- Pilih status tanah penempatan reklame (Tanah Persil/ Tanah Negara/ Menempel Fasad 

Bangunan) 

- Isikan masa izin (kurun waktu pemasangan reklame, tanggal awal dan tanggal akhir) 

- Isikan informasi contact person yang berupa; 

a. Nama (Harus diisi nama lengkap sesuai identitas) 

b. Nomor telepon 

c. Nomor handphone 

- Upload persyaratan izin dengan klik tombol  pada setiap lajur syarat izin, 

sehingga akan ditampilkan form upload syarat seperti gambar berikut ini: 

 

Form Upload Syarat Izin 

 

Isikan keterangan gambar/ file persyaratan izin (File harus bertipe: pdf, .doc, .docx, jpeg , jpg 

dan png (max.7 Mb)), kemudian cari/ browse  file syarat, Apabila sudah memilih file yang akan 

diuplaod klik tombol Simpan untuk melakukan penyimpanan data atau klik tombol Batal untuk 

memebatalkan. 
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Untuk dokumentasi file syarat yang pernah diupload sebelumnya akan ditampilkan pada form 

sebelah kiri, yang nantinya dapat dipilih sehingga tidak perlu upload ulang. 

 

Kemudian dibagian bawah  terdapat konfirmasi pernyataan bahwa data yang diisikan adalah valid 

silahkan beri tanda checklist (klik pada Checkbox / kotak disebelah kiri pernyataan). Selanjutnya 

klik tombol  (Ajukan Permohonan) untuk mengajukan 

permohonan izin. 

 

Apabila proses pendaftaran izin berhasil maka akan otomatis Reload/ Refresh, kemudian pada 

tab Daftar Permohonan Izin  akan ditampilkan daftar izin yang sudah didaftarkan seperti 

ditampilkan pada gambar berikut ini: 

 

Tampilan Daftar Permohonan Izin 

 

Keterangan: 

1. Pada tampilan ini diinformasikan daftar izin yang sudah didaftarkan beserta dengan status 

kelengkapan izin dan status proses izin 

2. Pada tampilan ini bisa dilakukan perubahan data kelengakapan dengan klik tombol 

 (Isi kelengkapan), sehingga akan ditampilkan form kelengkapan izin seperti 

yang sebelumnya sudah diisikan.  

Pada form ini isikan perubahan data yang diperlukan kemudian klik tombol 

 untuk mengajukan ulang izin anda. 

3. Pada tampilan ini juga dapat dilakukan tindakan penghapusan pendaftaran izin dengan cara klik 

tombol  (hapus), kemudian akan ditampilkan notifikasi penghapusan data berikut ini: 
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Konfirmasi Penghapusan Data Pendaftaran Izin 

 

Selanjutnya klik tombol Ya untuk melakukan penghapusan data atau klik tombol Batal untuk 

membatalkan. 

4. Fitur chat dengan admin aplikasi 

Apabila ingin melakukan chatting dengan admin pengelola perizinan online silahkan klik tombol/ 

link tanggapi pada kolom pesan admin berikut ini: 

 

Kolom Pesan Admin 

 

Setelah klik tanggapi maka akan ditampilkan form pengisian pesan berikut ini: 

 

Form Tanggapan Pesan Admin 
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Isikan pesan pada form di atas kemudian klik tombol Simpan untuk melakukan penyimpanan 

data atau klik tombol Batal untuk membatalkan. 

9. Cara melihat file/ dokumen persyaratan yang pernah terupload 

Untuk melihat/ menampilkan file/dokumen persyaratan per izin yang pernah terupload klik pada 

menu File Scan yang berada disebelah kiri pada aplikasi: 

 

Menu File Scan 

Pada menu ini ditampilkan informasi daftar syarat per izin yang pernah diupload sebelum seperti 

ditampilkan pada gambar berikut ini: 

 

Tampilan Daftar Peryaratan Izin 

 

Keterangan: 

Klik tombol   untuk menampilkan daftar file scan 

syarat. 
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Klik tombol   untuk tidak menampilkan daftar file scan 

syarat. 

Klik tombol  untuk melihat daftar file scan per izin. 

 

10. Cara Setting Profil Pengguna 

Untuk melakukan setting profil pengguna klik pada menu S yang berada disebelah kiri pada 

aplikasi: 

 

Daftar Menu 

 

Pada menu ini pemohon dapat melakukan setting profil berupa foto profil akun, perubahan nama 

pengguna dan perubahan password akun. 

Berikut ini adalah tampilan dari menu Setting Profil: 
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Tampilan Menu Setting Profil 

Keterangan: 

1. Berfungsi untuk mengganti foto profil 

Untuk mengedit foto profil, klik pada gambar, maka akan muncul form edit data  seperti 

ditampilkan pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 5. Tampilan Form Edit Foto Profil 

1 

2 

3 
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Setelah mengisikan perubahan foto, klik pada tombol „Simpan‟ untuk menyimpan perubahan, 

sedangkan tombol „Batal‟ digunakan untuk membatalkan perubahan. 

 

2. Berfungsi untuk mengganti nama pengguna 

Untuk melakukan perubahan nama pengguna klik pada kolom nama kemudian isikan 

perubahan nama pengguna. 

Selanjutnya klik tombol  (ubah) untuk menyimpan perubahan data. 

3. Berfungsi untuk melakukan perubahan password akun 

Untuk melakukan perubahan password isikan password lama, kemudian isikan password 

baru 2 x pada kolom Password baru dan Ulangi Password baru. 

 

Form Perubahan Password 

Isikan perubahan password pada form di atas, selanjutnya klik tombol  

(ganti) untuk menyimpan perubahan data. 

 

11. Cara logout/ Keluar dari aplikasi 

Untuk logout/keluar dari aplikasi klik tombol atau menu   di menu sebelah kiri, 

atau bisa juga dengan klik tombol  (panah) pada sudut kanan atas aplikasi. 

 

Fitur Log Out 


