Panduan Pendaftaran Izin Melalui Aplikasi Perizinan Online
DPMPTSP Kab. PASER
Landing Aplikasi
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1. Klik pada menu ‘Registrasi’ untuk melakukan registrasi sebagai pengguna secara online.
2. Klik pada menu ‘Pendaftaran Izin Mandiri’ untuk melakukan pendaftaran izin secara
online.

1. Cara Registrasi Akun Pemohon
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1. Pilih Status Pemohon Izin, isikan No. KTP jika status pemohon izin sebagai pribadi / perorangan,
isikan No. NPWP jika status pemohon izin sebagai badan usaha.

2. Isikan data pemohon pada kolom form isian no. 2 seperti pada gambar diatas.
3. Kemudian klik tombol ‘Mendaftar’ untuk melakukan registrasi akun pemohon.
4. Apabila pendaftaran berhasil akan tampil notifikasi pendaftaran akun sukses kemudian akan
masuk ke form captcha untuk verifikasi akun pemohon lihat gambar di bawah ini :

Masukan kode Captcha Verifikasi kemudian klik Tombol ‘Verifikasi’ untuk memverifikasi data.
5. Apabila verifikasi berhasil maka pemohon akan di arahkan ke form untuk mengisikan password
yang nantinya di gunakan untuk login ke dalam aplikasi seperti gambar berikut :

Masukan password yang akan digunakan kemudian klik tombol ‘Buat Password’ setelah
password selesai dibuat maka proses registrasi akun pemohon selesai dilakukan, untuk proses
selanjutnya aplikasi akan mengarah ke form login / halaman login untuk melanjutkan proses
pendaftaran izin.

2. Cara Pendaftaran Izin Mandiri
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1. Pilih Status Pemohon Izin, isikan No. KTP jika status pemohon izin sebagai pribadi / perorangan,
isikan No. NPWP jika status pemohon izin sebagai badan usaha kemudian isikan password yang
telah dibuat pada proses ‘Registrasi Akun Pemohon’
2. Klik pada tombol ‘Masuk’ untuk masuk kedalam aplikasi
3. Setelah proses login selesai maka akan ditampilkan halaman Pendaftaran Izin seperti pada
gambar berikut :
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Keterangan
a. Foto Profil Pemohon.
b. Berfungsi untuk mendownload Buku Manual penggunaan aplikasi.
c. Berisi data pemohon yang telah di masukan ketika proses registrasi akun pemohon.
d. Berfungsi untuk melakukan pendaftaran izin.
Untuk melakukan pendaftaran izin, klik pada tombol ‘Ajukan Permohonan Izin’ sehingga
akan ditampilkan form inputan seperti pada gambar berikut :
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Keterangan :
1) Masukan data - data permohonan izin yang akan di ajukan pada form nomor 1
2) Ceklist semua persyaratan yang ada untuk melanjutkan proses pendaftaran izin
3) Berfungsi untuk menyelesaikan proses pendaftaran izin.
e. Setelah proses pendaftaran selesai, pemohon akan diarahkan ke halaman upload
persyaratan seperti pada gambar berikut :
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Keterangan :
1) Berfungsi untuk mencari data persyaratan yang akan diupload
2) Berfungsi untuk mengupload data persyaratan
3) Berfungsi untuk menutup proses upload persyaratan

Berikut tampilan data izin yang telah di ajukan oleh pemohon
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Keterangan :
1. Cetak tanda terima apabila sudah di verifikasi oleh petugas perizinan
2. Upload ulang berkas persyaratan apabila belum di verifikasi
3. Edit data izin
4. Informasi Status / Progres Berkas Permohonan

