PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI
SISTEM PELAYANAN TERPADU ONLINE
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

dpmptsp.lomboktengahkab.go.id
Rev 1

1

DAFTAR ISI
1. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan sistem ....... 3
2. Pendaftaran Aplikasi Secara online ..................................................... 8
3. Antarmuka Interface/Menu Dashboard ................................................ 9
4. Simulasi Pendaftaran Online (IUJK) ..................................................... 15
5. Pembayaran Retribusi ........................................................................... 22
6. Pengisian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ................................... 22
7. Bantuan teknis penggunaan aplikasi online ......................................... 23

2

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN SEBELUM MENGGUNAKAN SISTEM
Agar pemohon tidak terkendala menggunakan aplikasi ini, sebaiknya memperhatikan point
point berikut
1. Javascript Harus dalam keadaan ON (Aktif)
Karena aplikasi ini menggunakan web browser (Seperti Chrome,Firefox, Internet
Explorer…) maka pastikan setinggan Enable Javascript dalam keadaan aktif (Biasanya
bawaan setingan Web Browser telah dalam keadaan aktif secara default, jadi langkah ini
tidak perlu diikuti, ada baiknya untuk memastikan Javascript dalam keadaan aktif)
- Desktop/PC/Laptop (Chrome)

Klik menu “Settings” maka anda akan diarahkan ke menu selanjutnya
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Ketikan kata “javascript” di field “Search Settings”

Kemudian Klik “Content Setting”, anda akan diarahkan ke menu selanjutnya
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Terlihat bahwa Javascript sudah dalam keadaan aktif (Allowed,Diizinkan)
- Smartphone/Handphone (Chrome)

Di Klik/Tap

Di Klik/Tap
Anda akan diarahkan
ke menu selanjutnya
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Pastikan Javascript
dalam keadaan aktif
(Allowed,Diizinkan)
Sama halnya di
Desktop/PC biasanya
settingan Javascript
telah aktif secara
default

2. Enable POPUP Harus dalam keadaan ON (Aktif)
Enable Popup harus diaktifkan agar tidak terkendala pada saat mengupload dokumen
persyaratan. Untuk pengguna Smartphone/Handphone bisa dilewati langkah langkah
berikut karena “Popup” biasanya sudah dalam keadaan aktif. Berikut langkah-langkah
untuk mengaktifkan “Popup” di Desktop/PC/Laptop (Chrome).
- Buka webbrowser dan ketikkan di “Addrress/URL Bar” dengan kata
“dpmptsp.lomboktengahkab.go.id”, seperti gambar dibawah ini:
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1. Ketikan alamat website
2. Klik pada navigasi, maka akan muncul Menu Popups
3. Klik “Site Settings” kemudian anda akan diarahkan kemenu selanjutnya, seperti
gambar dibawah ini:

Diganti dengan meng-KLIK
menu dropdown dan pilih
“Allow/Izinkan”.
Setelah berhasil maka
tampilannya kurang lebih
seperti gambar dibawah ini

OK, Done ☺
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Pendaftaran Aplikasi Secara online
Untuk melakukan pendaftaran secara online, silakan ikuti langkah langkah berikut
1. Buka webbrowser dan ketikan “dpmptsp.lomboktengahkab.go.id”
2. Kemudian pilih menu “Pendaftaran Perizinan Online”, anda akan diarakahkan ke
menu selanjutnya

Jika sudah mempunyai
akun, silakan klik menu ini
untuk login

Klik Untuk Melakukan
Pendaftaran Pertama Kali

Klik menu “Daftar Disini” maka anda akan diarahkan ke menu selanjutnya.

No. KTP Pemilik/Direktur, bukan KTP
Penerima Kuasa Pengurusan Izin

Nama yang akan muncul di Surat
Perizinan pada saat dicetak, Disesuaikan
dengan No. NIK yang di atas
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Alamat Lengkap Direktur/Pemilik,
disesuaikan dengan KTP dengan NIK
diatas

Nomor HP harus aktif dan
valid, Nomor ini yg nantinya
akan menerima notifikasi via
sms mengenai status
perizinan

Masukan kode keamanan
(captcha) di field samping sebelah
kanan. Contoh ketikan “BMSD”

Triple cek isian anda!... Jika dirasa sudah
benar dan valid lanjutkan dengan mengklik
tombol “DAFTAR”, kemudian anda diarahkan
ke menu Dashboard Perizinan dan anda
mendapatkan notifikasi via sms bahwa
pendaftaran berhasil.
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4. Antarmuka Interface/Menu Dashboard
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Keterangan:
1. Pengajuan Permohonan

Menu ini berfungsi untuk melakukan pengajuan permohonan secara online, anda
tinggal memilih jenis izin dengan mencheck menu izin dan pilih layanan proses
(Layanan Proses dapat berupa Pengajuan Baru/Perubahan/Perpanjangan/Salinan
Izin)
2. File Scan Saya
Menu ini berfungsi untuk mengupload file persyaratan.
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Anda juga bisa mengupload persyaratan pada saat melakukan pengajuan izin pada
form yang telah disediakan, berikut contohnya

3. Permohonan Saya
Permohonan izin yang telah anda lengkapi atau permohonan yang bentuknya masih
draft.

Contoh diatas adalah kondisi permohonan izin yang belum sempat diselesaikan oleh
pemohon izin (Belum menyelesaikan sampai langkah akhir, langkah terakhir yang
dimaksud yaitu seperti gambar dibawah ini:
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4.

5.

6.
7.
8.

Jika anda sudah mengirim permohonan, maka anda akan mendapatkan no resi
permohonan izin dan mendapatkan notifikasi via sms.
Inbox Penolakan
Berisi tentang informasi terkait mengenai penolakan jenis izin, bisa berupa ketidak
validan data antara data yang satu dengan data yang lain, dan lain sebagainya.
Ubah Profile
Untuk mengubah profile, seperti memperbaiki kesalahan pengetikan nama, alamat
atau lain sebagainya
Ubah Password
Untuk mengubah password login/masuk ke system perizinan Kab. Lombok Tengah
Keluar
Untuk Logout/Keluar dari system perizinan Kab. Lombok Tengah.
Monitoring Perizinan Saya
Untuk mengetahui sampai sejauh mana proses status perizinan. Pengecekan hanya
dapat dilakukan jika telah mempunyai No. Resi Pendaftaran Permohonan Pengajuan
Izin. Berikut contoh pengecekan status..
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Gambar pengecekan status (Monitoring Perizinan) dimana status posisi terakhir Pemohon diharuskan mengisi Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) tata cara pengisian IKM bisa dilihat dihalaman 22 (dua puluh dua)
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9. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Menu ini berfungsi sebagai pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat agar kami dapat
berbenah diri menjadi lebih baik kedepannya. Pemohon wajib menjawab 14
Pertanyaan terkait dengan kemudahan, transparansi, ketepatan waktu dan lain
sebagainya. Pengisian IKM ini wajib dilakukan bagi para pemohon izin, jika pengisian
IKM dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak dilakukan semenjak Permohonan Izin
Telah Di Approve oleh Kepala Bidang PTSP, maka Permohonan Izin anda akan
dibatalkan oleh sistem secara otomatis dan harus melakukan pengajuan pendaftaran
ulang dengan No. Resi yang baru.
10.Pengaduan
Pengaduan dapat dilakukan via form yang telah disediakan.
11.Inbox Penolakan
Sama dengan keterangan yang ditunjukan dengan Keterangan Nomor 4 (Empat)
diatas
12.Jenis Izin dan Persyaratan yang akan diajukan
Jenis-jenis izin yang dapat diajukan secara online di system perizinan Kab. Lombok
Tengah.
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Simulasi Pendaftaran Online (Izin Usaha Jasa Konstruksi)
Sebagai contoh, pengajuan Izin Usaha Jasa Konstruksi. Langkah-langkahnya yaitu:
- Melakukan pendaftaran/Registrasi awal, lebih detailnya lihat dihalaman 8 (delapan)
- Jika sudah mempunyai akun klik “Login Disini”, kemudian anda akan diarahkan ke
menu selanjutnya

Selanjutnya...

Klik tombol “Login” untuk menuju ke dashboard. Setelah sampai didashboard...
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Pilih menu “Izin Usaha Jasa Konstruksi”, kemudian pilih Jenis Layanan. Seperti
ditampilkan pada gambar dibawah ini:

Klik tombol “Ya, Lanjutkan”, next...

Sebagai contoh diatas pilih perpanjangan, kemudian akan muncul menu sebagai
berikut….
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Klik tombol “Ya, Lanjutkan”, maka anda akan diarahkan ke Form Isian dan Upload
Persyaratan. Kemudian isi form dengan lengkap dan benar.
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1. Titik Koordinat
Isi titik koordinat lokasi usaha/kantor dengan mengklik tombol “Isi Koordinat”,

Tunggu sampai proses loading selesai...(tergantung dari kecepatan bandwith
internet yang anda pakai), setelah selesai proses loading muncul form pengisian
koordinat, seperti gambar dibawah ini:

Anda bisa beralih dari mode peta ke satelit untuk menentukan koordinat secara
manual dengan cara melakukan drag and drop pada PIN/MARKER di peta. Akan
tetpai jika sebelumnya anda mempunyai data koordinatnya, anda cukup
mengisikan pada field yang telah disediakan (Gambar yang dilingkari dengan
warna biru). Setelah selesai, Klik Tombok “OK”. Maka akan kembali ke Form
awal.
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2. Upload Dokumen
Untuk mengupload dokumen anda tinggal klik tombol “Upload/Pilih”. Sebagai
contoh saya akan mengupload dokumen “Scan Formulir/blangko permohonan
yang sudah diisi dengan lengkap dan benar”,...

Klik tombol “Choose File” dan pilih dokumen permohonan yang telah discan (bisa
berbentuk file PDF dan GAMBAR, jika filenya lebih dari satu silakan file tersebut
di ubah menjadi PDF terlebih dahulu), maka akan muncul Form “Browse”
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Pilih filenya kemudian klik tombol “Open”. Setelah selesai maka status “No File
Choosen” berubah menjadi “PERMOHONAN IUJK.pdf”seperti gambar dibawah
ini:

Menjadi…

Kemudian klik tombol “Upload”. Proses Upload file memakan banyak waktu
tergantung dari kecepatan koneksi internet anda, karena proses upload yaitu
proses pemindahan/transfer file dari komputer pemohon ke komputer server.
Setelah file berhasil diupload, maka form “Upload” akan otomatis tertutup dan
kembali ke form awal. (Ohh ya, saat user guide ini dibuat, server hanya bisa
mengupload sebesar 40MB per satu file)

20

Setelah proses upload berhasil, file akan tersimpan di server. Ini
memungkinkan pemohon tidak perlu melakukan re-upload dokumen yang
sama pada saat perpanjangan kelak (seperti KTP,Akta Pendirian dan
Perubahan,Ijazah Tenaga Teknis,…), anda cukup memilih file yang telah
tersimpan di server berdasarkan persyaratan yang diminta pada form
upload. Contohnya bisa dilihat pada gambar dibawah ini:

Anda tidak perlu melakukan reupload
kembali karena dokumen yang lama
telah tersimpan di server, contoh
dokumen yang tidak perlu diupload lagi
yaitu akta perusahaan, ktp, npwp,
sppl/ukl-upl/amdal (selama tidak ada
perubahan data)

File disini merupakan file di server, anda tinggal memilih
jenis file dengan cara mengklik tombol checkbox yang
berwarna hijau (disesuaikan dg persyaratan yg diminta
pada form upload persyaratan).

Ok, kemudian setelah semua persyaratan diupload anda tinggal menuju step yang
terakhir yaitu seperti gambar dibawah ini:

Klik tombol “Kirim Permohonan >>” untuk mengirim permohonan. Done ☺
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Pembayaran Retribusi
Pembayaran retribusi saat user guide ini dibuat masih dengan cara manual yaitu pemohon
datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lombok Tengah dan menuju Bendahara Penerimaan. Pembayaran Retribusi harus dilakukan
setelah mendapatkan Approve dari kepala bidang. Jika dalam kurun waktu 7 Hari Kerja
semenjak setelah Approve dari Kepala Bidang tidak melakukan pembayaran, maka jenis izin
terkait akan dibatalkan dan harus melakukan pendaftaran baru dengan No. Resi yang baru
pula.

Pengisian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat dapat diisi setelah mendapatkan Approve dari Kabid
(Jika Jenis Izin yang diajukan ada biaya retribusi, maka pengisian IKM dapat dilakukan setelah
melakukan pembayaran retribusi). Untuk dapat mengisi IKM anda harus login ke akun anda.
Langkah langkahnya yaitu:
1.
2.
3.
4.

Buka Browser di Laptop/HP, masuk ke url dpmptsp.lomboktengahkab.go.id
Klik menu “Pendaftaran Perizinan Online”, kemudian Klik Menu “Login Disini”
Masukan No. KTP, Password dan Kode Keamanan pada field yang telah disediakan.
Jika berhasil, anda akan langsung diarahkan ke Dashboard seperti gambar dibawah ini.

5. Klik Menu “Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” -> “Isi Survei”
6. Masukan no resi yang akan disurvei pada field yang telah tersedia
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7. Kemudian Klik tombol “Cari”, tunggu beberapa detik maka akan muncul form
pertanyaan yang harus diisi oleh pemohon. Setelah mengisi semua pertanyaan klik
tombol “Kirim”… -> klik “OK” pada form “Terimakasih” Done ☺

Bantuan teknis penggunaan aplikasi online
Untuk bantuan teknis penggunaan aplikasi, anda dapat menghubungi saya (Haris) di No.
08164713568 (WhatApp Only).
Terimakasih ☺
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