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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Telepon pintar berbasis Android merupakan media yang sangat canggih dalam akses 

informasi dan layanan data, hal ini memungkinkan semua bidang kehidupan manusia dapat 

semakin ringan dikerjakan dengan bantuan telepon pintar tersebut. Contohnya dalam penerapan 

teknologi mobile berbasis android pada Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Kota Yogyakarta. 

Sistem Informasi Pelayanan Perizinan sebagai wadah yang mempunyai peranan penting dalam 

pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, namun seiring 

berkembangnya penggunaan perangkat mobile berbasis android maka akan dikembangkan 

sistem informasi pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan yang berbasiskan 

android yang diharapkan dapat memudahkan pemohon untuk melakukan permohonan pelayanan 

pendaftaran izin, informasi izin serta memudahkan petugas pelayanan perizinan dalam melayani 

permohonan di manapun dan kapanpun.  

Hal tersebut membuat pelayanan publik perizinan yang berbasiskan android memiliki potensi 

yang besar. Dari segi kepraktisan perangkat mobile android lebih murah, ringan, dan dapat 

dibawa ke manapun. Selain itu, perangkat mobile kini telah dimiliki sebagian besar lapisan 

masyarakat dari kalangan atas sampai kalangan bawah. 

2. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan Tujuan dari pekerjaan Aplikasi Layanan Perizinan Berbasis Android adalah 

mengembangkan sistem pelayanan perizinan berbasis Android yang dapat mempermudah 

masyarakat dalam melakukan permohonan izin yang tanpa harus datang ke Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.  

3. Manfaat   

Manfaat dari pekerjaan Aplikasi Layanan Perizinan Berbasis Android yaitu bagi petugas 

pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dapat melayani permohonan 

layanan izin yang ada dengan lebih efisien. Selain itu bagi pemohon terutama yang memiliki 

perangkat mobile berbasis Andorid akan mempermudah dalam memperoleh informasi terkait 

layanan izin dan melakukan proses permohonan pendaftaran izin di manapun dan kapanpun. 
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BAB II 

PANDUAN PENGGUNAAN 

APLIKASI ANDROID PERIZINAN ONLINE 

 

1. Cara Instal Aplikasi 

Untuk mendapatkan aplikasi android perizinan online, maka terlebih dahulu download aplikasi 

android pada playstore perangkat gadget. Selanjutnya apabila aplikasi sudah di download 

lakukan penginstallan aplikasi.  

2. Cara Masuk ke Aplikasi 

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

dahulu buka aplikasi android yang sudah diinstal. Berikut ini adalah tampilan utama dari aplikasi 

android perizinan online Kota Yogyakarta: 

 

Halaman Utama Aplikasi Online Berbasis Android 
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3. Fitur Monitoring Izin 

Fitur ini berfungsi untuk melacak status proses izin yang sudah pernah didaftarkan, untuk 

menampilkan  fitur monitoring izin klik pada icon monitoring izin berikut ini: 

 

Icon Monitoring Berkas 

 

Setelah klik icon monitoring berkas maka akan ditampilkan form berikut ini: 

 

Tampilan Fitur Monitoring Izin 

 

Isikan nomor pendaftaran 

kemudian klik tombol Cari 
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Untuk menampilkan  informasi status berkas izin isikan nomor pendaftaran kemudian klik tombol 

Cari. Berikut ini adalah contoh hasil pencarian monitoring berkas: 

 

Hasil Pencarian Monitoring Berkas 

 

Klik tombol  untuk kembali ke halaman utama 

 

4. Fitur Info Izin 

Fitur ini berfungsi untuk menampilkan informasi terkait izin-izin yang dilayani, untuk menampilkan  

fitur informasi izin klik pada icon Info Izin berikut ini: 
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Icon Info Izin 

 

Setelah klik icon Info izin maka akan ditampilkan pop up daftar llayanan izin berikut ini: 

 

Tampilan Fitur Info Izin 

 

Silahkan pilih izin yang sesuai kemudian klik tombol Pilih (scroll ke bawah untuk melihat jenis izin 

lainnya), sehingga akan ditampilkan jenis permohonan pada izin tersebut seperti pada gambar 

berikut ini: 
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Tampilan Jenis Permohonan Izin 

 

Silahkan pilih jenis permohonan izin yang sesuai kemudian klik tombol Pilih (scroll ke bawah 

untuk melihat jenis permohonan izin lainnya), sehingga akan ditampilkan informasi detail izin 

seperti pada gambar berikut ini: 

 

   

Hasil Pencarian Info Izin 

 

Tab informasi izin (syarat dan 

formulir izin) 
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Pada halaman ini terdapat 2 (dua) fitur yaitu, informasi syarat izin dan Formulir izin.  

Berikut ini adalah contoh tampilan informasi syarat suatu izin: 

 

Tampilan Informasi Syarat Izin 

 

Klik tombol  untuk kembali ke halaman utama 
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5. Fitur Chating Aduan 

Fitur ini berfungsi untuk mengisikan pesan aduan/kritik/saran, untuk menampilkan  fitur chating 

aduan klik pada icon Chating Aduan berikut ini: 

 

Icon Chating Aduan 

 

Setelah klik icon chating aduan maka akan ditampilkan form berikut ini: 

 

Tampilan Pop Chat Aduan 

Isikan Nomor Induk 

Kependudukan dan kata sandi 

akun perizinan online anda 

kemudian klik tombol 

Lanjutkan 
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Pada form di atas isikan Nomor Induk Kependudukan kemudian klik tombol Lanjutkan untuk 

lanjut ke tahap selanjutnya atau klik tombol Kembali untuk kembali ke halaman utama. 

Apabila Pemohon mermilih Lanjutkan maka akan ditampilkan form chatting berikut ini: 

 

Tampilan Form Chating Aduan 

 

Pesan yang telah dikirimkan akan  masuk ke user administrator, kemudian apabila ada 

tanggapan pesan maka akan ditampilkan di bawah chat pemohon (seperti fitur chat umumnya). 

Klik tombol   untuk kembali ke halaman utama 

6. Fitur Hubungi Kami 

Fitur ini berfungsi untuk menampilkan informasi kontak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu, untuk menampilkan  fitur hubungi kami klik pada icon Hubungi Kami berikut ini: 

Isikan pesan yang ingin disampaikan 

kemudian klik tombol  untuk 

mengirimkan pesan 
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Icon Kontak Kami 

 

Setelah klik icon Kontak Kami maka akan ditampilkan informasi kontak DPMPT Kota Yogyakarta 

berikut ini: 

 

Tampilan Fitur Kontak Kami 

Klik tombol  untuk menghubungi nomor DPMP via telepon. 
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Klik tombol  untuk kembali ke halaman utama 

7. Fitur Perizinan Online 

Untuk masuk ke fitur perizinan online klik pada icon berikut ini: 

 

Icon Untuk Masuk ke Perizinan Online 

 

Selanjutnya akan ditampilkan fitur aplikasi perizinan online seperti pada gambar berikut ini: 

 

Tampilan Fitur Aplikasi Perizinan Online 

Klik tombol ini untuk memunculkan 

fitur  untuk masuk 

ke form login (bagi pemohon sudah 

memiliki akun perizinan online 
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Pada tampilan di atas silahkan scroll ke bawah sehingga akan ditampilkan beberapa fitur di 

bawah ini: 

 

Tampilan Fitur Registrasi Akun 

 

fitur ini berfungsi untuk registrasi akun (bagi pemohon yang baru pertama kali melakukan 

pendaftaran izin secara online) 

 

 

Tampilan Fitur Status Proses Izin 

 

Fitur ini berfungsi untuk melacak/ melihat status proses izin yang sudah didaftarkan sampai ke 

proses apa. 
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Fitur Panduan 

Fitur ini berfungsi untuk mendownload/ melihat buku panduan penggunaan aplikasi perizinan 

online.. 

 

 

Fitur Video Registrasi Akun 

 

Fitur ini berfungsi untuk menampilkan video tutorial cara registrasi akun. 

 

Berfungsi untuk Login / masuk ke aplikasi perizinan online (untuk yang sudah mempunyai akun) 

8. 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 
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Setelah klik icon Registrasi Akun maka akan ditampilkan form pengisian data untuk pendaftar 

perizinan online baru. Berikut ini adalah tampilan form pendaftaran online baru: 

 

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 
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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.  

- 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 
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9. 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: 

 

Form Login Aplikasi Perizinan Online 

 

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

sebelumnya sudah diisikan, 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: 
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Halaman Beranda Aplikasi 

 

Untuk mengajukan permohonan izin klik tombol   kemudian 

scroll ke bawah sehingga akan ditampilkan form pendaftaran izin berikut ini: 

Berfungsi untuk 

keluar dari aplikasi 

Berfungsi untuk 

membuka menu 

Berfungsi untuk 

mengajukan izin 

secara online 
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Form Permohonan Izin 

 

Scroll  ke bawah untuk melihat jenis izin lainnya. 

 

Pendaftaran izin terdapat 3 step yaitu: 

1. Langkah 1, memilih jenis izin 

2. Langkah 2, memilih jenis layanan 

3. Langkah 3, isi kelengkapan 

 

Berikut  adalah langkah-langkah melakukan pendaftaran izin online: 

1. Langkah 1, memilih jenis izin 

Langkah pertama klik pada nama jenis izin Penelitian 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 

 

Klik pada jenis izin 

yang sesuai 
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Untuk lanjut ke langkah selanjutnya klik tombol  , untuk 

membatalkan klik tombol  . 

 

2. 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 

 

Scroll ke bawah untuk melihat jenis permohonan izin lainnya kemudian klik pada jenis 

layanan yang diinginkan, kemudian akan ditampilkan pop up seperti pada gambar berikut ini: 

Klik pada jenis 

layanan yang sesuai 



 Manual | Penggunaan Aplikasi Perizinan Online Berbasis Android  

 

 
 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta   22 

 

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. 

3. 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 yang harus diisi: 
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Contoh Form Pengisian Kelengkapan Izin Penelitian 

 

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) 
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- 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 

Upload syarat izin 

disini 
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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. 

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 
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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: 

 

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: 
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Form Tanggapan Pesan Admin 

 

Isikan pesan pada form di atas kemudian klik tombol Simpan untuk melakukan penyimpanan 

data atau klik tombol Batal untuk membatalkan. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Demikianlah buku manual  ini disusun  untuk memberikan  gambaran  umum ,  fungsi dari 

menu-menu yang ada serta panduan  teknis penggunaan aplikasi .  

 Buku manual ini diharapkan dapat memberikan panduan secara jelas kepada 

operator/Administrator sehingga memudahkan dalam untuk  menjalankan aplikasi secara optimal 

sesuai tugas dan kewenangannya. 

Terimakasih. 


