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FRONT END 

Perusahaan  

1. Registrasi perusahaan 

Digunakan jika perusahaan ingin melakukan registrasi sendiri tanpa harus 

mendatangi kantor. Tahap registrasi ini, perusahaan hanya melakukan 1x 

saja. 

 
 

a. Pilih registrasi perusahaan, akan muncul form registrasi: 

 
b. Lengkapi form registrasi sesuai dengan data perusahaan, masukkan 

email yang aktif. Karena admin akan mengirimkan notifikasi 

Username dan Password melalui email. Pada saat mengklik tombol 

registrasi, tunggu beberapa saat karena sedang proses pengiriman 

email. Berikut tampilan jika sudah mengisi form login: 
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c. Setelah proses ini, pihak perusahaan harus menunggu beberapa 

waktu, karena akun yang dimasukkan masih belum aktif. Harus 

menunggu dulu aktifasi dari pihak admin. Notifikasi akun sudah aktif, 

akan dikirimkan melalui email. 

d. Notifikasi email, jika akun perusahaan telah aktif 
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2. Login  

a. Tampilan halaman login perusahaan 

 
b. Masukkan user dan password yang diddaftarkan, jika lupa bisa 

mengecek email kembali. 

c. Halaman dashboard setelah perusahaan berhasil login. Akan diminta 

melengkapi data perusahaan 

 
3. Mengisi permohonan dokumen  

a. Pilih menu pengajuan dokumen 
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b. Setelah mengklik buat pengajuan, akan tampil form pengajuan 

dokumen 

 
c. Lengkapi data, klik SIMPAN maka user perusahaan akan dibawa ke 

halaman upload dokumen 

 
d. Pilih Nama dokumen yang akan diupload. Untuk mengupload 

dokumen doc / pdf, maka ketika akan mengupload, klik TOMBOL 

PILIH, akan muncul dialog, dan pilih All Files. Seperti gambar berikut: 



APDOL Kabupaten Sukabumi - 2017 Page 5 
 

 
e. Pilih dokumen yang akan diupload. 

f. Jika berhasil diupload, maka akan tampil data yg sudah diupload 

 
g. Dokumen tersebut bisa dihapus jika dirasa ada salah dan dokumen 

yang diajukan bisa lebih dari 1, sesuai dengan keperluan. 

h. Untuk mengajukan dokumen surat permohonan SPPL/UKL-

UPL/AMDAL, maka perusahaan harus mendownload terlebih dahulu 

format permohonan yang sudah disediakan oleh system. Yaitu 

dengan cara: 

 Klik menu pengajuan dokumen-> list pengajuan 

 

 Di tab Draft, akan ada Unduh Format 
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i. Setelah mengunduh format permohonan, kita kembali lagi ke form 

pengajuan, yaitu masih dilist pengajuan, klik rubah data 

 
 

j. Kita akan dibawa ke halaman form pengajuan yang sebelumnya. 

Silahkan upload dokumen sesuai keperluan. 

k. Setelah selesai, maka klik tombol selesai.  

l. Data pengajuan tersebut, masih bersifat DRAFT. Sehingga masih bisa 

dirubah/dihapus oleh perusahaan. Dan belum bisa di review oleh 

operator dinas. Untuk melihat data tersebut bisa masuk ke 

PENGAJUAN DOKUMEN->LIST DOKUMEN 

m. Terdapat di tab DRAFT, akan muncul status dokumen trsebut 

 
n. Jika data dirasa sudah benar, maka perusahaan harus mengajukan 

data tersebut agar bisa direview oleh operator dinas. Dengan klik data 

di bawah aksi, lalu pilih AJUKAN. Akan tetapi jika data masih ada 

yang harus dirubah atau ditambahkan klik RUBAH DATA maka 

system akan kembali ke FORM PENGAJUAN. Berikut jika kita 

mengklik AJUKAN 
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Akan muncul notifikasi, pilih ajukan 

 
Akan muncul notifikasi berikut jika berhasil 

 
o. Perusahaan harus menunggu review dari operator dinas. Untuk 

melihat status dokumen yang diajukan bisa ke PENGAJUAN 

DOKUMEN->LIST DOKUMEN 

Dokumen yang diajukan sekarang berada di tab  
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p. Jika dokumen yang diajukan belum disetujui, maka data akan kembali 

pindah ke tab DRAFT, tetapi jika sudah disetujui oleh operator, maka 

data akan pindah ke tab VALID 

q. Data yang sudah divalidasi oleh operator 

 
Jika kita lihat data di atas, status VALIDASI, dan VALIDASI 

OPERATOR, artinya data tersebut baru divalidasi oleh operator, harus 

menunggu lagi validasi oleh kepala bidang.  

Untuk melihat detil pengajuan, bisa mengklik detil. 

r. Jika sudah divalidasi oleh kepala bidang maka Validasi akan berubah 

menjadi kepala Bidang, ini artinya dokumen sudah VALID. 

 
 

 

 

 

 

 



APDOL Kabupaten Sukabumi - 2017 Page 9 
 

4. Upload Dokumen Semester 

a.  

b.  
c. Dokumen yang diupload bisa doc, docx, atau pdf . klik simpan 

d. Perusahaan bisa melihat data semester yang diupload dan melihat 

status input untuk dokumen tersebut, apakah sudah diinput oleh 

operator dinas atau belum dengan klik -> Data Upload Dok. Semester 

e.  
f. Akan muncul data yang diupload 

g.  
h. Jika status input nya BELUM, maka dokumen bisa dihapus tetapi jika 

SUDAH maka dokumen tidak dapat dihapus. Perusahaan dapat 
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melihat data semester yang sudah diinput oleh oprator di Data 

Semester 

i.  
 

 

 

 


