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Langkah awal yang harus dilakukan pemohon untuk mengajukan proses permohonan izin 

perdagangan adalah melakukan registrasi akun pemohon (hak akses) ke sistem aplikasi SIPT (Sistem 

Informasi Perizinan Terpadu Perdagangan Dalam Negeri). Tampilan halaman utama aplikasi : 

 
 

Untuk memulai proses registrasi perizinan, pemohon harus memastikan bahwa komputer dapat 

terhubung dengan internet. Seluruh aktivitas dalam proses perizinan dilakukan secara online. Untuk 

pengguna baru, pemohon dapat melakukan registrasi pada bagian kanan atas halaman 

Registrasi Akun 1 

BAB 
1 
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web. Langkah yang harus dilakukan untuk memulai proses registrasi perusahaan adalah sebagai 

berikut : 

1. Pada bagian header kanan web aplikasi terdapat link bertuliskan “Daftar Hak Akses”. Arahkan 

kursor ke bagian Daftar Hak Akses. 

 

2. Pilih Daftar Hak Akses, setelah itu aplikasi akan menampilkan form Hak Akses SIPT seperti tampilan 

berikut : 
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3. Pada form registrasi, pemohon dihadapkan dengan tiga tab kolom isian registrasi yaitu mengenai 

Profile Perusahaan, Penanggung Jawab Perusahaan, dan Koordinator SIPT. Ketentuan pengisian 

form adalah sebagai berikut : 

1. Profile Perusahaan 

a. Kolom registrasi, pemohon diharuskan untuk memilih tipe pendaftar, apakah meru pakan 

bagian dari perusahaan atau perorangan baik di dalam maupun diluar negeri.  

b. Kolom NPWP, diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki oleh perusahaan. NPWP 

diisi dengan 15 angka tanpa ada karakter pemisah seperti titik (.) atau strip (-). NPWP ini 

bersifat unik, jadi apabila NPWP yang dimasukkan sudah pernah didaftarkan sebelumnya  

maka proses pendaftaran perusahaannya tidak akan dapat dilanjutkan. 

c. Kolom Bentuk Usaha, kolom ini diisi berdasarkan combobox bentuk usaha yang digeluti oleh 

pemohon izin. 

d. Kolom Nama Perusahaan, diisi sesuai nama perusahaan / perorangan yang ingin melakukan  

proses permohonan izin sesuai dengan nama yang terdaftar dalam NPWP. 
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e. Kolom Alamat Perusahaan, diisi dengan alamat perusahaan yang sesuai dengan jenis 

identitas yang dipilih. Alamat yang dimasukkan tidak boleh berisi kabupaten/kota, provinsi 

dan kode pos. 

f. Kolom Propinsi, pemohon dapat memilih propinsi yang ada pada daftar pilihan sesuai 

dengan alamat yang berlaku saat ini . 

g. Kolom Kabupaten/Kota, pemohon dapat memilih kabupaten yang ada pada daftar pilihan 

sesuai dengan alamat yang berlaku saat ini berdasarkan propinsi yang dipilih sebelumnya. 

h. Kolom Kecamatan, pemohon dapat memilih kecamatan yang ada pada daftar pilihan sesuai 

dengan alamat yang berlaku saat ini berdasarkan kabupaten/kota yang dipilih sebelumnya. 

i. Kolom Kelurahan, pemohon dapat memilih kelurahan yang ada pada daftar pilihan sesua i 

dengan alamat yang berlaku saat ini berdasarkan kecamatan yang dipilih sebelumnya.  

j. Kolom Kode Pos Perusahaan, diisi dengan kode pos sesuai alamat perusahaan / perorangan.  

k. Kolom Telepon Perusahaan, diisi dengan nomor telepon pemohon (perusahaan / 

perorangan) yang aktif. 

l. Kolom Fax Perusahaan, diisi dengan nomor fax pemohon (perusahaan / perorangan) yang  

aktif. 

m. Kolom Email Perusahaan, diisi dengan mengetikkan alamat email perusahaan yang sesuai.  

n. Kolom No TDP, diisi dengan mengetikkan nomor TDP yang sesuai. 

o. Kolom Tanggal Terbit TDP, diisi dengan memilih tanggal terbit TDP yang tepat. 

p. Kolom Tanggal Akhir TDP, diisi dengan memilih tanggal akhir TDP yang tepat. 

q. Kolom File Lampiran Scan TDP, diisi dengan mengupload file lampiran berupa scan TDP yang 

telah dipindai berwarna sesuai dengan aslinya. Cara menguploadnya cukup mudah yaitu 

dengan klik tombol “Choose File” kemudian pilih file lampiran. Harap diperhatikan, file 

lampiran hanya boleh yang berformat .jpg, .png, dan .pdf, dengan ukuran maksimal sebesar 

2MB. 

2. Penanggung Jawab Perusahaan 
 

a. Kolom Nama, diisi dengan nama penanggung jawab dari perusahaan / perorangan yang 

ingin melakukan permohonan izin. 

b. Kolom Jenis Identitas, diisi dengan memilih jenis identitas yang disediakan. 

c. Kolom No Identitas, diisi dengan nomor identitas sesuai dengan jenis identitas yang dipilih  

sebelumnya. 



Aplikasi SIPT PDN Kemendag 8  

d. Kolom Jabatan, diisi dengan jabatan penanggung jawab dari perusahaan / perorangan yang 

ingin melakukan permohonan izin. 

e. Kolom Telepon, diisi dengan telpon penanggung jawab dari perusahaan / perorangan yang 

ingin melakukan permohonan izin. 

f. Kolom Alamat, diisi dengan alamat penanggung jawab yang sesuai dengan jenis identitas 

yang dipilih. Alamat yang dimasukkan tidak boleh berisi kabupaten/kota, provinsi dan kode  

pos. 

g. Kolom Propinsi, pemohon dapat memilih propinsi yang ada pada daftar pilihan sesuai 

dengan alamat yang berlaku saat ini . 

h. Kolom Kabupaten/Kota, pemohon dapat memilih kabupaten yang ada pada daftar pilihan 

sesuai dengan alamat yang berlaku saat ini berdasarkan propinsi yang dipilih sebelumnya. 

i. Kolom Kecamatan, pemohon dapat memilih kecamatan yang ada pada daftar pilihan sesuai 

dengan alamat yang berlaku saat ini berdasarkan kabupaten/kota yang dipilih sebelumnya. 

j. Kolom Kelurahan, pemohon dapat memilih kelurahan yang ada pada daftar pilihan sesuai 

dengan alamat yang berlaku saat ini berdasarkan kecamatan yang dipilih sebelumnya.  

k. Kolom Tempat Lahir, pemohon mengisi tempat lahir penanggung jawab yang sesuai. 

l. Kolom Tanggal Lahir, pemohon mengisi tanggal Lahir penanggung jawab yang sesuai. 

m. Kolom Email, pemohon mengisi alamat email penanggung jawab yang sesuai. 

n. Mengupload File Lampiran Scan Identitas Penanggung jawab yang telah dipindai berwarna 

sesuai dengan aslinya. Cara menguploadnya cukup mudah yaitu dengan klik tombol 

“Choose File” kemudian pilih file lampiran. Harap diperhatikan, file lampiran hanya boleh 

yang berformat .jpg, .png, dan .pdf, dengan ukuran maksimal sebesar 2MB.  

3. Koordinator SIPT 
 

a. Jika data koordinator pengguna sama dengan data penanggung jawab, maka pengguna  

disarakan untuk mencentang . 

Dengan mencentang data, maka  pengguna  tidak  perlu lagi mengisi data koordinator 

pengguna yang sebelumnya telah diisi di data penanggung jawab serta tidak perlu lagi 

melampirkan File Lampiran Foto KTP dan File Lampiran Surat Kuasa.  

b. Kolom Username, diisi dengan username yang akan digunakan saat login nanti. 

c. Kolom Nama Koordinator, diisi dengan nama koordinator pengguna SIPT PDN dari 

perusahaan / perorangan yang ingin melakukan permohonan izin. 

d. Kolom Alamat Koordinator, diisi dengan alamat lengkap koordinator pengguna SIPT PDN 

dari perusahaan / perorangan yang ingin melakukan permohonan izin. 
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• Tanda bintang (*) yang berada di akhir nama kolom menandakan bahwa 
kolom tersebut wajib diisi. Dengan kata lain apabila kolom tersebut tidak 
diisi, maka data pendaftaran perusahaan tidak dapat diproses. 

• Untuk menghindarkan kesalahan dalam proses input tanggal, hendaknya 
data tanggal dipilih dari fasilitas kalender yang sudah disediakan. 

e. Kolom No Telepon / HP, diisi dengan nomor telepon atau no hp koordinator pengguna SIPT  

PDN dari perusahaan / perorangan yang ingin melakukan permohonan izin. 

f. Kolom No. KTP Koordinator, diisi dengan nomor KTP koordinator pengguna SIPT PDN dari 

perusahaan / perorangan yang ingin melakukan permohonan izin. 

g. Kolom Email Koordinator, diisi dengan email aktif koordinator pengguna SIPT PDN dari 

perusahaan / perorangan yang ingin melakukan permohonan izin. 

h. Mengupload File Lampiran Scan KTP yang telah dipindai berwarna sesuai dengan aslinya. 

Cara menguploadnya cukup mudah yaitu dengan klik tombol “Choose File” kemudian pilih 

file lampiran. Harap diperhatikan, file lampiran hanya boleh yang berformat .jp g, .png, dan 

.pdf, dengan ukuran maksimal sebesar 2MB. 

i. Mengupload File Lampiran Surat Kuasa yang telah dipindai berwarna sesuai dengan aslinya. 

Cara menguploadnya cukup mudah yaitu dengan klik tombol “Choose File” kemudian pilih 

file lampiran. Harap diperhatikan, file lampiran hanya boleh yang berformat .jpg, .png, dan 

.pdf, dengan ukuran maksimal sebesar 2MB. 

j. Kolom Masukkan Kode, merupakan kode rechapta yang digunakan untuk memastikan 

bahwa jawaban tidak dihasilkan oleh suatu komputer. Apabila pemohon menginputkan 

kode yang ditampilkan pada layar dengan benar, maka pemohon dapat melanjutkan proses 

berikutnya. Namun, apabila kode yang ditampilkan pada layar tidak sesuai dengan kode 

yang telah diinput, maka aplikasi tidak akan memproses ke tahap selanjutnya. Pemohon 

harus menginputkan kembali kode rechapta yang tertera pada kolom ini. 

 
 
 
 
 

4. Setelah pemohon selesai mengisikan seluruh form, klik tombol Daftar aplikasi akan menanyakan 

mengenai data yang telah pemohon inputkan. 
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5. Pilih OK apabila pengguna yakin dengan isian data yang telah diinputkan. 

 
6. Setelah itu, pemohon akan menerima email dari Administrator SIPT PDN seperti berikut ini. 
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Untuk mengakses sistem perizinan, seorang pemohon harus melakukan login sistem. Langkah yang 

harus dilakukan pemohon untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut (login) adalah sebagai berikut :  

1. Ketikkan alamat website Aplikasi SIPT PDN pada kolom adddress bar yang tersedia pada browser. 

Setelah mengetikkan alamat pada address bar, aplikasi akan menampilkan halaman utama SIPT 

PDN seperti berikut : 

 

2. Pada bagian kanan atas web aplikasi (header) terdapat link pilihan “Daftar Hak Akses” dan tombol Masuk 

berwarna biru. Pilih tombol Masuk. 

Login Aplikasi SIPT 2 

BAB 
2 
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3. Setelah pemohon memilih tombol masuk, aplikasi akan menampilkan menu pop-up login aplikasi 

seperti berikut : 

 
Pada Form login Sistem Informasi Perizinan Terpadu, terdapat beberapa kolom isian yang harus 

pemohon isi : 

1. Nama Pengguna, diisi berdasarkan nama pengguna dari akun pemohon yang telah didaftarkan 

saat registrasi 

2. Kata Sandi, masukkan kata sandi yang telah terdaftar saat registrasi 

3. Kode Keamanan, isikan kode keamanan (chapta) yang ditampilkan pada halaman aplikasi 

dengan benar. Kode kemanan ini digunakan untuk memastikan bahwa jawaban tidak 

dihasilkan oleh suatu komputer. Proses ini biasanya melibatkan suatu komputer ( server) yang 

meminta seorang pengguna untuk menyelesaikan suatu uji sederhana yang dapat dihasilkan 

dan dinilai oleh komputer tersebut. Karena komputer lain tidak dapat memecahkan chapta, 

pengguna manapun yang dapat memberikan jawaban yang benar akan dianggap sebagai 

manusia. Apabila pemohon menginputkan kode yang ditampilkan pada layar dengan benar, 

maka pemohon dapat melanjutkan proses berikutnya. Namun, apabila kode yang ditampilkan 

pada layar tidak sesuai dengan kode yang telah diinput, maka aplikasi tidak akan memproses 

ke tahap selanjutnya. 

4. Setelah pemohon mengisikan seluruh kolom isian yang tersedia, pilih tombol Masuk untuk  

login ke aplikasi. Pilih Batal jika pemohon ingin membatalkan login aplikasi. 
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• Tanda bintang (*) yang berada di akhir nama kolom 
menandakan bahwa kolom tersebut wajib diisi. Dengan kata lain 
apabila kolom tersebut tidak diisi, maka pengguna tidak dapat 
melakukan login ke aplikasi. 

5. Apabila pemohon berhasil melakukan login, aplikasi akan mengeluarkan dialog box informasi 

“Login Berhasil” seperti berikut : 
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Menu Laporan Tahunan Keuangan Perusahaan dapat diakses pada menu Pelaporan >> Pelaporan 

Keuangan Tahunan Perusahaan. Menu ini berfungsi untuk mengelolah data Laporan Keuangan 

Tahunan Perusahaan. Terdapat beberapa fungsi yang bisa dilakukan user yakni: 

 

Menambahkan Data Laporan Tahunan Keuangan Perusahaan 
Untuk menambahkan data LKTP maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

1. Pilih menu Pelaporan >> Laporan Tahunan Keuangan Perusahaan 

 
2. Kemudian klik tombol Tambah Baru. Sistem akan menampilkan Form Permohonan LKTP berikut 

ini: 

 

 2 

BAB 
3 

Menu Laporan Tahunan 
Keuangan Perusahaan (LKTP)  
 
 Tahunan Prusahaan  
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3. Mengisi form permohonan. Berikut penjelasan masing-masing field: 

Data Perusahaan  

a. NIB :  menginput Nomor Induk Berusaha. 

b. NPWP : menginputkan nomor pokok wajib pajak. 

c. Bentuk Usaha : memilih salah satu bentuk usaha. 

d. Nama Perusahaan : menginputkan nama perusahaan pengirim yang sesuai. 

e. Alamat Perusahaan : menginputkan alamat perusahaan pengirim. 

f. Provinsi : memilih salah satu provinsi sesuai dengan alamat yang tertera. 

g. Kabupaten / Kota : memilih salah satu kabupaten atau kota sesuai dengan alamat. 

h. Kecamatan : memilih salah satu kecamatan sesuai dengan alamat. 

i. Kelurahan / Desa : memilih salah satu kelurahan atau desa sesuai dengan alamat. 

j. Telp /Hp : menginputkan nomor telepon atau handphone yang sesuai. 

k. Nama Group : menginputkan nama group yang sesuai 

l. Nasabah Bank : Pilih Jenis Nasabah Bank yang sesuai  

m. Bentuk Penanaman Modal : menginput penanaman modal yang sesuai (dalam negeri/luar negeri) 

n. Email : menginputkan alamat email yang valid. 

o. Kedudukan Usaha : Pilih jenis Kedudukan Usaha yang sesuai 
(Produsen/Importir/Eksportir/Distributor/Lainnya) 

4. Klik tombol   Sistem akan menampilkan alert berikut. Klik tombol OK untuk 
melanjutkan proses. 

 
5. Maka akan tampil notifikasi berikut: 

 
6. Sistem akan menampilkan Form Data Pendirian Perusahaan seperti berikut: 
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7. Jika data telah sesuai, Klik tombol   Sistem akan menampilkan alert berikut. Klik 
tombol OK untuk melanjutkan proses. 

 
8. Maka akan tampil notifikasi berikut: 

 
9. Sistem akan menampilkan Form Data Usaha seperti berikut: 

 
10. Mengisi form permohonan Data Usaha. Berikut penjelasan masing-masing field: 

Data Usaha 

a. Merek Dagang : Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang 
atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan 
barang sejenis lainnya 

b. Hak Paten : Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di 
bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau 
memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.  

c. Hak Cipta : Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif 
setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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d. Ijin Usaha Yang Dimiliki : Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama 
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan 
Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan 
komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.  

e. Kode KBLI :  Kode klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan 
aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang 
dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa 
barang maupun jasa 

f. Kegiatan Usaha Pokok (Main Business Act.) :  Kegiatan utama (pekerjaan dan sebagainya) untuk 
mencapai atau menghasilkan sesuatu keuntungan dalam perusahaan 

g. Kegiatan Usaha Lain : 

h. Komoditi Utama : Barang dagangan / barang niaga / produk utama yang diperdagangkan 

i. Jumlah Karyawan : Jumlah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan 
sebagainya) yang mendapat gaji atau upah 

j. Jangkauan Pemasaran (Marketing Region)  : Jarak yang dijangkau dalam penawaran dan 
penjualan produk atau jasa (Dalam Negeri / Luar Negeri / Dalam dan Luar Negeri)  

k. Kapasitas Produksi/Tahun : Jumlah atau kemampuan produksi paling banyak setiap tahun yang 
diizinkan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang 

l. Kapasitas Terpasang : Kapasitas produksi mesin-mesin utama yang ditetapkan dalam tata letak 
(lay out) industri dan realisasi terpasang di lapangan 

11. Klik tombol   Sistem akan menampilkan alert berikut. Klik tombol OK untuk melanjutkan 
proses. 

 
12. Maka akan tampil notifikasi berikut: 
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13. Sistem akan menampilkan Form Data Modal dan Saham seperti berikut: 

 
14. Mengisi form permohonan Data Modal dan Saham. Berikut penjelasan masing-masing field: 

Data Modal dan Saham 

1. Penanggung Jawab  

Nama : Input Nama Penanggung Jawab yang sesuai 

Jabatan: Input Alamat Penanggung Jawab yang sesuai 

Alamat : Input Alamat Penanggung Jawab yang sesuai 
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2. Pemegang Saham 

Nama : Input Nama Pemegang Saham yang sesuai 

Jabatan: Input Alamat Pemegang Saham yang sesuai 

Alamat : Input Alamat Pemegang Saham  yang sesuai 

Presentase Saham : Input Nilai Presentase Saham yang sesuai 

3. Data Modal dan Saham  

A. Modal Dasar (Authorized Capital) :  Input Modal Dasar yang sesuai 

B. Modal Ditempatkan (Subcribed/Issued Capital): Input Modal yang ditempatkan 

C. Modal Disetor (Paid up Capital): Input Modal Disetor yang sesuai  

D. Banyaknya Saham (Number of shares): Input Banyaknya Jumlah Saham yang sesuai 

E. Nilai Nominal Saham ( Share Nominal Value): Input Nilai Nominal Saham  yang sesuai 

Aktiva Lancar :  Input Nilai Aktiva Lancar yang sesuai  

Aktiva Tetap : Input Nilai Aktiva Tetap yang sesuai  

Total Aset : Input Nilai Total Aset yang sesuai  

Kewajiban Jangka Pendek : Input Nilai Kewajiban Jangka Pendek yang sesuai 

Kewajiban Jangka Panjang : Input Nilai Kewajiban Jangka Panjang yang sesuai 

Omzet Penjualan/Pendapatan : Input Nilai Omzet Penjualan/Pendapatan yang sesuai  

Laba Usaha : Input Nilai Laba Usaha yang sesuai  

Laba Bersih : Input Nilai Laba Bersih yang sesuai. 

15. Klik tombol   Sistem akan menampilkan alert berikut. Klik tombol OK untuk 
melanjutkan proses. 

 
16. Maka akan tampil notifikasi berikut: 
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17. Sistem akan menampilkan Form Pengisian Data LKTP  seperti berikut: 

 
18. Mengisi form permohonan Pengisian Data LKTP  . Berikut penjelasan masing-masing field: 

Data LKTP  

1. Tahun Buku : Input Tahun buku yang sesuai  

2. Mata Uang : Input Mata Uang yang susai  

3. Nama KAP/BPKP : Input KAP/BPKP yang sesuai 

4. Nomor Izin KAP/BPP : Input Nomor Izin KAP/BPP yang sesuai 

5. Opini Audit : Input Opini Audit yang sesuai  

19. Klik tombol   Sistem akan menampilkan alert berikut. Klik tombol OK untuk 

melanjutkan proses. 

 
20. Maka akan tampil notifikasi berikut: 
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21. Sistem akan menampilkan Form Pengisian Data Persyaratan seperti berikut: 

 
22. Untuk menambahkan Dokumen Persyaratan yang belum terinput, sebagai berikut : 

a) Klik tombol  pada bagian kanan persyaratan, akan tampil sebagai berikut: 

 
b) Mengisi form Data Pendukung, Berikut penjelasan masing-masing field: 

• Dokumen Perizinan : Pilih Dokumen Perizinan yang sesuai  

• Nama Dokumen : Pilih Nama Dokumen yang sesuai 

• Nomor Dokumen : Input Nomor Dokumen yang sesuai  

• Tanggal Dokumen : Input Tanggal Dokumen yang sesuai  

• File Lampiran : Upload File Lampiran dengan format PDF dengan maximal Size 2 Mb 

c) Selanjutnya klik  untuk menyimpan Data Pendukung 

d) Proses Upload Data Pendukung telah berhasil dilakukan. 
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23. Selanjutnya klik tombol  akan menampilkan Data Pendukung sebagai berikut:  

 

24. Checklist Data  yang ingin di Pilih lalu klik tombol  dan pilih Proses  

25. Setelah berhasil memilih persyaratan selanjutnya klik tombol , sistem akan menampilkan 
alert sebagai berikut : 
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Mengedit Data Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan 

Untuk melakukan perubahan data apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan data terkait 

permohonan Laporan Keuangan Tahuan Perusahaan, lalukan edit data dengan cara berikut ini : 

1. Pilih data Nomor Pengajuan yang akan diubah dengan mencheklis checkbox pada bagian kiri, 

selanjutnya Pilih Proses Edit sebagai berikut:

 
2. Sistem akan menampilkan alert berikut. Klik tombol OK untuk melanjutkan proses. 

 

3. Selanjutnya Aplikasi akan menampilkan halaman Form Edit Laporan Keuangan Tahunan 

Perusahaan, sebagai berikut :  
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4. Pada Icon  Pilih Data Permohonan yang ingin dilakukan edit/rubah data 

5. Jika Data telah dirubah/diperbaiki selanjutnya klik tombol  untuk menyimpan 

Perubahan data 

6. Proses Perubahan Data telah selesai dilakukan. 

 

Mengirim Data Laporan Tahunan Keuangan Perusahaan 

Untuk mengirim Data Laporan Keuangan Tahunan silahkan mengikuti langkah berikut ini: 

1. Pilih data Nomor Pengajuan yang akan di kirim dengan mencheklis checkbox pada bagian kiri, 

selanjutnya Pilih Proses Preview sebagai berikut: 

 
2. Sistem akan menampilkan alert berikut. Klik tombol OK untuk melanjutkan proses. 

 

3. Selanjutnya Aplikasi akan menampilkan Halaman Preview Permohonan Laporan Keuangan 

Tahunan Perusahaan, sebagai berikut :  
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4. Pada bagian Data Proses Permohonan, silahkan Checkilist Disclaimer yang tersedia,selanjutnya 

klik tombol  sebagai berikut: 

 

5. Sistem akan menampilkan alert berikut. Klik tombol OK untuk melanjutkan proses. 

 
6. Maka akan Tampil Notifikasi: 

 

7. Pada bagian History Permohonan, Klik bagianAngka yang terdapat disebelah kanan Histori 

Permohonan untuk melihan History Dokumen dari Data Proses Permohonan, akan tampil sebagai 

berikut:  
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Mencetak Data Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan 
 

Untuk Mencetak data Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, silahkan mengikuti langkah berikut 

ini: 

1. Pilih data Nomor Pengajuan yang akan di kirim dengan mencheklis checkbox pada bagian kiri, 

selanjutnya Pilih Proses Preview sebagai berikut: 

 
2. Sistem akan menampilkan alert berikut. Klik tombol OK untuk melanjutkan proses. 

 

3. Selanjutnya Aplikasi akan menampilkan Halaman Preview Permohonan Laporan Keuangan 

Tahunan Perusahaan, sebagai berikut :  
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4. Pada bagian Data Proses Permohonan, Klik tombol  akan menampilkan Hasil Cetak 

Izin sebagai berikut: 

 

8. Pada bagian History Permohonan, Klik bagian Angka yang terdapat disebelah kanan Histori 

Permohonan untuk melihan History Dokumen dari Data yang telah berhasil diproses, akan tampil 

sebagai berikut:  
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Menghapus Data Permohonan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan 

Hapus data permohonan digunakan untuk menghapus data permohonan yang telah diinputkan oleh 

Pelaku Usaha. Cara yang dilakukan untuk menghapus data permohonan adalah sebagai berikut : 

1. Pilih data Nomor Pengajuan yang akan di kirim dengan mencheklis checkbox pada bagian kiri, 

selanjutnya Pilih Proses Hapus sebagai berikut: 

 

2. Sistem akan menampilkan alert berikut. Klik tombol OK untuk menghapus data permohonan. 

 

3. Data Permohonan  yang berhasil terhapus akan menampilkan Notifikasi sebagai berikut: 

 

4. Proses Hapus Data Permohonan telah Berhasil dilakukan. 
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Menu keluar (logout) dapat dipilih apabila Pelaku Usaha ingin meninggalkan aplikasi. Menu keluar 

merupakan suatu proses keluar dari sistem jaringan komputer, setelah sebelumnya melakukan sesi 

login pada sebuah akun. Setelah Pelaku Usaha melakukan proses keluar (logout), hak-hak Pelaku 

Usaha untuk menggunakan sumber daya sistem atau komputer yang didapatkan ketika login akan 

hilang. Keluar (logout) ini bertujuan untuk menjaga keamanan sebuah akun agar tidak digunakan oleh 

orang lain. Apabila Pelaku Usaha memilih menu Keluar, maka aplikasi akan keluar dari sesi login 

aplikasi SIPT PDN. 

Logout Aplikasi SIPT 4 
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