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Gambar 1.1 Halaman Web PTSP 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat PTSP adalah pelayanan yang dibentuk untuk 

memberi kemudahan pengurusan perizinan di Kabupaten Sumedang. Dengan adanya PTSP ini masyarakat 

yang ingin mengurus izin usaha nya baik sekala besar, menengah dan mikro dapat dicover dengan layanan 

PTSP ini. 

Alamat website PTSP sendiri dapat diakses di url dpmptsp.sumedangkab.go.id, bagi Perusahaan 

atau perorangan yang ingin mendaftarkan izin wajib melakukan registrasi atau pendaftaran secara online. 

 

Pendaftaran 

1. Buka browser kemudian akses url website PTSP dpmptsp.sumedangkab.go.id, kemudian click menu 

navigasi Login lalu arahkan ke halaman login. Untuk mendaftar akun baru  click menu Daftar, 

perhatikan kotak berwarna merah pada gambar 1.2. 



 

Gambar 1.2 Halaman Login 

2. Pada halaman pendaftaran anda diharuskan untuk mengisi nomor KTP dan password yang akan anda 

gunakan seperti pada gambar 1.3 lalu click menu daftar untuk melanjutkan pendaftaran. Selanjutnya 

anda akan diminta mengisi kolom seperti pada gambar 1.4.  

 

Gambar 1.3 Halaman Pendaftaran 



 

3. Pada halaman pendaftaran isilah setiap kolom dengan data yang benar kemudian click menu daftar 

untuk memproses pendaftaran. Apabila pendaftaran berhasil anda akan diarahkan ke halaman login 

seperti pada gambar 1.2. Pada halaman login isikan nomor ktp dan password lalu tekan tombol enter 

pada keyboard atau click menu Sign In dan anda akan di arahkan ke halaman dashboard PTSP. 

 

Gambar 1.4 Halaman Pendaftaran 

 

Mengajukan Permohonan Izin 

Dalam manual yang disampaikan ini penulis login sebagai pemohon dengan type perorangan. 

Pada dasarnya baik perorangan dan Perusahaan dalam mengajukan permohonan izin memiliki tahapan-

tahapan yang sama sehingga apa yang disampaikan dalam permohonan izin perorangan ini tidak akan 

jauh berbeda tahapannya dengan pengajuan permohonan izin Perusahaan. 

Dashboard 

Ketika berhasil login anda akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman tersebut berisi 

data pemohon, daftar pengajuan izin dan helpdesk sebagai sarana bantuan untuk mengajukan 

pengaduan ke admin seperti pada gamabr 1.5. 



 

Gambar 1.5 Halaman Dashboard 

Untuk melihat status dari pengajuan izin yang diajukan dapat dilihat dengan click menu tab Daftar 

pengajuan ijin. Pada Halaman Daftar pengajuan izin terdapat status pengajuan, hapus pengajuan izin dan 

cetak resi seperti pada gambar 1.6. 

 

Gambar 1.6. Tab Menu Daftar Pengajuan Izin 

Pada Halaman menu tab Helpdesk anda dapat melihat riwayat komunikasi anda dengan admin, status 

pesan yang anda sampaikan seperti pada gambar 1.7. 



 

Gambar 1.7 Tab Menu Helpdesk 

 

Pengajuan Izin 

1. Untuk mengajukan izin silahkan anda click menu navigasi pengajuan izin di sebelah kiri halaman 

web, selanjutnya anda akan diarahkan ke halaman pengajuan izin. Apabila anda telah membuat 

permohonan perizinan maka data yang telah diajukan akan tampil pada daftar list, untuk membuat 

permohonan baru click menu buat permohonan perizinan. 

 

Gambar 1.8 Halaman Pengajuan Izin 

2. Selanjutnya anda akan di arahkan ke halaman pengajuan izin yang terdiri dari beberapa langkah. Isilah 

kolom pengajuan izin dengan data yang benar. Pada tahap 1 (satu) anda akan diminta mengisi data 

mengenai pemohon pada form data pemohon seperti pada gambar 1.9 click menu next untuk 

melanjutkan. 



 

Gambar  1.9 Pengajuan Izin Tahap 1 

3. Pada tahap 2 (dua) anda akan diminta untuk mengisikan jenis bidang yang akan diajukan pemohon 

dengan click pada checkbox jenis bidang atau formulir paket bila bidang yang diajukan lebih dari 1 

(satu) seperti pada gambar 1.10. Kemudian click next untuk melanjutkan atau click previous untuk 

kembali ke halaman sebelumnya. Bila bidang yang dipilih akan di ganti click ganti bidang dan pilih 

bidang yang baru. 

 

Gambar 1.10 Pengajuan Izin Tahap 2 



4. Pada tahap 3 (tiga) pengajuan izin ini akan diminta untuk mengisi jenis izin dari bidang yang akan 

diajukan dengan cara click checkbox izin yang diajukan seperti pada gambar  1.11. Kemudian click 

next untuk melanjutkan atau click previous untuk kembali ke halaman sebelumnya. 

 

Gambar 1.11 Pengajua Izin Tahap 3 

5. Pada tahap 4 (empat) pengajuan izin ini akan diminta untuk mengisi jenis sub izin dari bidang yang 

akan diajukan dengan cara click checkbox sub izin yang diajukan seperti pada gambar  1.12. Kemudian 

click next untuk melanjutkan atau click previous untuk kembali ke halaman sebelumnya. 

 

Gambar 1.12 Pengajuan Izin Tahap 4 



6. Pada tahap 5 (lima) pengajuan izin ini anda akan diminta untuk persyaratan sepeti mengisi lokasi 

usaha pada kolom lokasi seperti pada gambar 1.13. Kemudian click finish untuk menyelesaikan 

pengajuan atau click previous untuk kembali ke halaman sebelumnya. 

 

Gambar 1.13 Pengajuan Izin Tahap 5 

7. Setelah anda memilih menu finish anda akan diarahkan ke halaman tahap ke 6 (enam) cetak resi. 

Pada halaman ini anda akan melihat data anda dan data permohonan anda. Klik disini untuk cetak 

resi permohonan yang anda ajukan dan unduh persyaratan yang perlu dipenuhi dengan click menu 

download di konten persyaratan seperti pada gambar 1.14. Kemudian click menu finish dan anda 

akan diarahkan ke halaman pengajuan izin seperti pada gambar 1.15. 



 

Gambar 1.14 Pengajuan Izin Cetak Resi 

 

Gambar 1.15 Pengajuan Izin 

 

Cara Scan QRcode 

 Pada cetak resi terdapat data pemohon dan QRcode pada kanan atas seperti gambar 1.16.QRcode 

digunakan untu melihat data pada smartphone anda. Untuk dapat melakukan scan QRcode dapat dengan 

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pada smartphone harus sudah terinstall aplikasi untuk scan QRcode. 

2. Pada dokumen cetak resi yang berisi cetak pemohon terdapat QRcode pada kanan atas 

dokumen. Arahkan kamera ke QRcode seperti gambar 1.17 hingga aplikasi pada smartphone 

mengarahkan ke halaman web data pemohon tersebut seperti gambar 1.18. 



 

 

Gambar 1.16 Cetak Resi 



 

Gambar 1.17 Scan QRcode 

 

Gambar 1.18 Data Pemohon di Aplikasi Android 

  



Helpdesk 

 Menu helpdesk digunakan untuk membuat pengaduan kepada admin PTSP. Untuk dapat 

membuat pengaduan click menu navigasi heldesk yang berada di sebelah kiri. Setelah itu anda akan 

diarahkan ke halaman helpdesk, pada halaman tersebut anda akan melihat form pengaduan seperti 

gambar 1.19. Isikan pengaduan dengan memilih kategori, kemudian subjek pengaduan dan isi. Kemudian 

click menu submit untuk proses mengirimkan pengaduan. 

 

Gambar 1.19 Helpdesk Tambah Pengaduan 

Pengaduan yang telah dikirimkan akan terekan pada halaman helpdesk pada menu navigasi 

seperti gambar 1.20 atau di halaman dashboard pada tab menu heldesk seperti pada gambar 1.7. 



 

Gambar 1.20 Helpdesk Daftar Pengaduan 

Untuk melihat respon admin dari pengaduan yang diajukan click menu view respons seperti 

pada gambar 1.20. Kemudian anda akan diarahkan ke halaman respon heldesk dan akan melihat respon 

admin yang berada di sebelah kanan seperti gambar 1.21. 

 

Gambar 1.22 Helpdesk Respon 

Untuk membalas kembali respon yang diberikan admin anda isikan form pengadung disebelah 

kiri seperti pada gambar 1.23 kemudia click menu submit. 



 

Gambar 1.23 Helpdesk Balas Respon 

 


