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Isikan alamat website 

http://perizinan.dpmptsp.jatengprov.go.id 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b 

a 

BUKU MANUAL 

PENDAFTARAN PERIZINAN ONLINE 

 
1. Cara Masuk ke Aplikasi 

 
Adapun untuk masuk ke dalam aplikasi Perizinan Online Provinsi Jawa Tengah, 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 landing page aplikasi seperti gambar berikut ini: 

 

 
Gambar 2. Tampilan Landing Page Aplikasi 

http://perizinan.dpmptsp.jatengprov.go.id/
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Keterangan: 

 
a. Icon sebelah kiri berfungsi mendaftar ke perizinan yang dilengkapi fitur peta (masuk ke 

aplikasi GIS (Geographic Information System) Perizinan. 

 
b. Berfungsi untuk masuk ke aplikasi pendaftaran izin online 

 
Untuk melakukan pendaftaran izin online klik pada icon berikut ini (icon sebelah kanan): 

Gambar 3. Icon untuk Masuk Ke Aplikasi Perizinan Online 

 
 

Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi Perizinan Online DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah: 

Gambar 4. Tampilan Halaman Awal 

 
 

2. Menu Beranda 

Di dalam menu beranda ini ditampilkan beberapa informasi diantaranya, gambar slider, buku 

panduan pendaftaran izin online dan 3 icon/ tools untuk masuk ke fitur Keluhan dan Saran, 

Status Proses dan Regulasi Pengaturan Tata Laksana Perizinan. Berikut adalah informasi 

detailnya: 
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a. Slider 

Slider adalah gambar yang tampil di beranda aplikasi ini, gambar-gambar ini akan tayang 

secara bergantian dimana gambar-gambar tersebut dapat ditambahkan/ dirubah oleh admin 

aplikasi. Berikut adalah contoh tampilan slider: 

 
Gambar 5. Contoh Gambar Slider 

 
 

b. Fitur download buku panduan melakukan pendaftaran online 

Fitur ini terletak di bawah gambar slider, berikut adalah tampilan dari fitur download buku 

panduan: 

Gambar 6. Tampilan Fitur Buku Panduan 

 
 

Klik pada tombol   untuk download buku manual. 

 
c. Fitur link untuk masuk ke halaman Keluhan dan Saran, Cek Status Proses dan Informasi 

Regulasi Perizinan 

Fitur link ini terletak di bawah fitur buku panduan, berikut ini adalah tampilan dari 3 (tiga) fitur 

di atas: 

 

Gambar 7. Tampilan Fitur Link Keluhan dan Saran, Status Proses dan Regulasi 

 
 
 
 

1 2 3 
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Keterangan: 

1. Fitur Keluhan dan Saran 

Apabila anda memliki keluhan dan saran dapat diisikan di fitur keluhan dan saran klik 

pada icon paling kiri (Tulisan Keluhan dan Saran), selanjutnya akan ditampilkan form 

input keluhan dan saran seperti ditampilkan pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 8. Form Input Keluhan dan Saran 

 
 

Isikan data pada form dengan melengkapi isian form berikut ini: 

- Pilih jenis masukan (Pelaporan atau Konsultasi) 

- Pilih sector/ bidang perizinan 

- Isikan subjek/ masalah pokok 

- Isikan nama anda 

- Isikan informasi alamat email 

- Isikan informasi nomor HP 

- Isikan pesan/ penjelasan/ uraian permasalahan 

- Isikan kode captcha yang tertera pada gambar 

Apabila kode Captcha terlalu sulit, silahkan klik Coba Gambar Lain. 

 

Setelah mengisikan data secara lengkap klik tombol (kirim) untuk mengirimkan 

pesan/keluhan/saran anda. 

2. Fitur Cek Status Proses 

Untuk melakukan pengecekan status proses izin, silahkan klik icon ke dua (tengah) 

yakni icon Status Proses, selanjutnya akan ditampilkan form pengecekan status proses 

izin seperti ditampilkan pada gambar berikut ini: 
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Gambar 9. Form Cek Status Proses 

Isikan nomor pendaftaran izin form yang sudah disediakan kemudian klik tombol 

 (Lacak) untuk melakukan cek status proses izin. 

3. Fitur informasi regulasi (pengaturan) pelaksanaan perizinan 

Untuk melihat informasi klik pada icon yang paling kanan (icon ketiga) yaitu icon 

Regulasi, selanjutnya akan ditampilkan daftar informasi regulasi pelaksanaan perizinan 

seperti ditampilkan pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 10. Tampilan Informasi Regulasi 

 
 

Pada fitur ini terdapat beberapa regulasi pelaksanaan perizinan diantaranya: Undang- 

undang, Peraturan Pemerinta, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan 

Gubernur. 

Untuk melihat informasi lebih detail klik pada salah satu regulasi, selanjutnya akan 

ditampilkan daftar file pada masing-masing regulasi berikut ini: 
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Gambar 11. Tampilan Detail Informasi Regulasi 

Untuk   mendownload   file   regulasi   klik   pada   tombol     (Download). 

 
3. Menu Tentang Kami 

Menu ini berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. 

Berikut adalah contoh dari tampilan menu Tentang Kami: 

Gambar 12. Tampilan Menu Tentang Kami 
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4. Menu Info Perizinan 

Menu ini berfungsi untuk menampilkan informasi izin-izin yang dilayani oleh DPMPTSP provinsi 

Jawa tengah. Berikut ini adalah tampilan menu Info Perizinan: 

 

Gambar 13. Daftar Bidang Perizinan 

Keterangan: 

1. Untuk mempermudah pencarian fitur ini dilengkapi form pencarian data yang terletak pada 

sudut kiri atas (ada tulisan Cari Izin Anda), masukan nama izin yang dicari kemudian klik 

 
 

tombol untuk melakukan pencarian data. 

2. Untuk melihat informasi lebih detail klik pada bidang perizinan, selanjutnya akan ditampilkan 

daftar izin yang ada pada bidang perizinan tersebut, berikut ini adalah contoh tampilannya: 

 

Gambar 14. Daftar Izin Per Bidang Perizinan 

Form Pencarian Izin 
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Selanjunya klik pada izin yang sesuai, kemudian klik tombol Detail sehingga akan ditampilkan 

detail izin yang sduah dipilih seperti ditampilkan pada gambar berikut ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 15. Tampilan Detail Izin 

 
Pada tampilan ini ditampilkan beberapa informasi yaitu deskripsi izin, dasar hukum, 

persyaratan, formullir dan Prosedur izin. Untuk melihat detailnya klik pada masing-masing tab 

sesuai judul informasinya. 

 
5. Menu Pendaftaran Online 

Cara untuk mendaftar perizinan online terlebih dahulu lakukan Pendaftaran Akun Pemohon. 

Klik pada menu “pendaftaran online” pada halaman utama aplikasi ini, selanjutnya akan 

muncul tampilan pendaftaran online. Berikut merupakan tampilan dari menu pendaftaran Online: 

 

Gambar 16. Tampilan Halaman Pendaftaran Online 

Tab informasi izin 
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Apabila belum pernah mendaftar, klik pada tulisan “Buat Akun” selanjutnya akan ditampilkan 

form pengisian data untuk pendaftar perizinan online baru. Berikut ini adalah tampilan form 

pendaftaran online baru: 

 

Gambar 17. Tampilan Form Pengisian Pendaftar Baru 

 
Isikan data pada form yang tersedia dengan mengisi data berikut ini: 

- Pilih Jenis Pemohon (terdapat dua pilihan yaitu; perseorangan atau badan usaha 

- Pilih jenis identitas dan isikan nomor identitas pemohon 

Nomor identitas yang dimasukan akan otomatis menjadi Username untuk masuk ke 

pendaftaran izin online. 

- Isikan informasi alamat email (Wajib diisi, untuk verifikasi akun) dan 

- isikan kode Captcha sesuai dengan yang ditampilkan pada gambar Captcha. Apabila 

captcha terlalu sulit kli pada Coba Gambar Lain. 

 
Kemudian klik tombol Daftar untuk melakukan pendaftaran pemohon (Akun untuk pendaftaran 

online). 
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Selanjutnya cek Email Anda, untuk melakukan verifikasi akun. Apabila sudah, klik link verifikasi 

akun maka akan ditampilkan tampilan berikut ini: 

 

Gambar 18. Verifikasi Akun 

 
 

Klik tombol Lengkapi Data, selanjutnya akan ditampilkan form pengisian detail password dan 

informasi permohon berikut ini: 
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Gambar 19. Tampilan Form Personal Information 

 
Lakukan pengisian data pada form dengan mengisikan data berikut ini: 

- Isikan password untuk masuk ke dalam aplikasi (diisikan 2 kali) 

- Isikan jenis identitas (KTP/NIK, NPWP atau Paspor) 

- Isikan nama lengkap Anda 

- Isikan kewarganegaraan 

Apabila WNA (Warga Negara Asing) pilih WNA 

- Isikan nama kabupaten/ kota 

- Isikan nama kecamatan 

- Isikan nama kelurahan 

- Isikan alamat lengkap 

- Isikan informasi alamat email 

- Isikan informasi nomor Handphone 

- Isikan informasi nomor Telepon 

- Isikan informasi tempat dan tanggal lahir 

- Isikan informasi jenis kelamin (laki-laki/perempuan) 

 
 

Selanjutnya kemudian klik tombol “Selesaikan Registrasi” untuk menyimpan data atau klik 

tombol ”Reset” untuk mereset isian data. 

Setelah itu lakukan Login dengan username dan password yang sudah di buat. 
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Pilih jenis identitas 

pemohon 

Isikan username (nomor 

identitas pemohon) 

Isikan password 

Klik untuk masuk 

(login) 

Berikut ini adalah form untuk login ke aplikasi: 

 

Gambar 20. Tampilan Form Login Akun Perizinan Online 

 
 

6. Cara Mengajukan Permohonan Izin Online 

Untuk melakukan pendaftaran izin online, terlebih login dengan username dan password yang 

sudah dibuat. Apabila sudah login akan halaman untuk pengajuan permohonan izin seperti 

ditampilkan pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 21 . Tampilan Halaman untuk Pengajuan Permohonan Izin 

 
 

Klik tombol maka akan ditampilkan daftar bidang perizinan 

berikut ini: 
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Gambar 22. Daftar Bidang Perizinan 

 
Pilih/klik bidang perizinan sesuai izin Anda, selanjutnya akan ditampilkan daftar izin yang ada 

pada bidang perizinan tersebut, berikut ini adalah contoh tampilannya: 

 

Gambar 23. Daftar Izin Per Bidang Perizinan 

 
Selanjunya klik pada izin yang sesuai, kemudian klik tombol Detail sehingga akan ditampilkan 

detail izin yang sduah dipilih seperti ditampilkan pada gambar berikut ini: 

Form Pencarian Izin 
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Gambar 24. Tampilan Detail Izin 

 
Selanjutnya klik pada tombol “Daftar” untuk mengajukan permohonan izin, kemudian akan 

muncul form pengisian untuk mengajukan permohonan izin seperti ditampilkan pada gambar 

berikut ini: 
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Gambar 25. Tampilan Form Pengajuan Permohonan Izin 

 
Lakukan pengisian data pada form dengan mengisikan data berikut ini (isian data berikut kami 

memakai contoh form pendaftaran Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, setiap izin 

berbeda-beda formnya): 

- Isikan nomor surat permohonan 

- Isikan tanggal surat permohonan 

- Isikan informasi perihal permohonan 
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- Isikan lokasi penempatan di Kabupaten/ Kota 

- Isikan nomor surat Dinas terkait 

- Isikan tanggal surat Dinas terkait 

- Isikan informasi perihal yang terdapat pada surat Dinas terkait 

- Isikan informasi nama Lembaga 

- Isikan informasi perihal putusan Dinas terkait 

- Isikan informasi nama lembaga 

- Isikan nama Direktur Utama 

- Isikan alamat kantor pusat 

- Isikan informasi nomor telepon 

- Isikan informasi wilayah operasional 

- Isikan nomor surat keputusan 

- Isikan tanggal surat keputusan 

- Isikan   koordinat lokasi,   Latitude   (Contoh: -7.1823197)   dan   Longitude (Contoh: 

110.3917453) 

 
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, atau 

klik tombol    (Batalkan Permohonan) untuk melakukan pembatalan. 

Daftar permohonan izin yang sudah diajukan akan ditampilkan pada table daftar permohonan 

seperti ditampilkan pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 26. Tampilan Daftar Permohonan Izin 
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Keterangan: 

Pada tabel paling kanan terdapat informasi status izin sudah diverifikasi/ belum, apabila sudah 

diverifikasi maka akan tampil tombol Cetak Tanda Terima untuk mencetak tanda terima 

permohonan izin. 

 
7. Logout/ Keluar dari Aplikasi 

 

Untuk Logut / keluar dari aplikasi silahkan klik tombol    (Logout) yang terdapat 

pada sudut kanan atas. 

 

 

Alur Aplikasi Secara Umum  

 
Adapun untuk alur aplikasi SIAP Jateng secara umum adalah sebagai berikut :  

 

 


