Cara pendaftaran online perizinan online kabupaten sukoharjo
1. Daftar akun online
Sebelum melalukan pendaftaran online maka harus melakukan pendaftaran akun dadulu di
alamat http://spion.sukoharjokab.go.id/ maka akan ditampilkan halaman landing seperti gambar
berikut :

Gambar Halaman Utama Aplikasi
Kemudian untuk melakukan pendaftaran klik pada menu “Pendaftaran Online” maka akan
ditampilkan halaman pendaftaran online seperti berikut ini :

Gambar Menu Pendaftaran Online
Kemudian isikan data secara lengkap. Kemudian klik mendaftarkan untuk mendaftarkan akun
yang telah diisikan datannya. Setelah klik mendaftar maka akan dibawa ke halaman login aplikasi.

2. Mendaftran izin permohonan
Untuk masuk dan untuk mengjukan permohonan perizinan bisa mengkases alamat aplikasi
http://spion.sukoharjokab.go.id/v2/site/login maka akan ditampilkan halaman seperti berikut :

Gambar Menu Pendaftaran Online
Kemudian isikan username dan password yang sudah didaftarkan. Setelah mengisik username
dan password kemudian klik masuk, selanjutnya akan ditampilkan halaman dasbord/beranda
login pemohon seperti gambar berikut :

Gambar Dashboard Login Pemohon
Selanjutnya untuk mengajukan permohonan izin klik pada tombol “Ajukan Permohonan izin”
kemudian akan ditampilkan halaman form penginputan izin seperti berikut ini :

Gambar Inpuran Formulir Pendaftaran
Kemudian isikan data secara lengkap. Setelh memilih izin dan jenis permohonan izin maka
dibawah inputan keterangan akan muncul form inputan data sekunder yang wajib diiisi sesuai izin
yang dipilih. Berikut tampilan form inputan sekunder :

Gambar Form Inputan Data Sekunder
Kemudian isikan semua form inputan yang ada, jika tidak memiliki data yang tertera foer inputan
bisa form inputan bisa diisi dengan tanda “ – “. Selanjutnya setelah mengisi form data sekunder
centang semua persyaratan izin yang berada dibawah form inputan data sekunder seperti gambar
dibawah ini :

Gambar Ceklis Persyaratan

Selanjutnya klik tombol “Centang Semau Syarat”, kemudian ceklis fakta integritas untuk
memunculkan tombol “Ajukan Pendaftara” untuk mengjukan pendaftaran izin yang sudah
diinputkan. Setelah mengeklik ajukan pendaftaran dan muncul popup notifikasi jika pendaftaran
terbehasil selanjutnya diminta untuk mengupload syarat yang tadi sudah diceklis seperti gambar
berikut ini :

Gambar Popup Upload Syarat
Kemudian klik browse dan pilih file yang telah disiapkan untuk diuploadkan sesuai dengan
persayaratan yang dipilh kemudia setelah semua syarat sudah diupload klik selesai untuk
menutup dan menyimpan data. Kemudian dilogin pemohon akan berunah dan ada permohon izin
yang menunggu persetujuan dari petugas perizinan seperti gambar dibawah ini:

Gambar Daftar Permohonan Izin Yang Di Ajukan

