
PENDAFTARAN AKUN PEMOHON

A. REGISTRASI  

1. Buka alamat https://sakpore.pekalongankota.go.id

Akan tampil halaman utama seperti berikut.

2. Klik tombol Daftar  

 

Akan muncul form pendaftaran seperti berikut :

Pilih jenis KTP, jika KTP kota pekalongan pilih Pekalongan, jika bukan pilih Luar 

pekalongan. 

 

 

PEMOHON 

sakpore.pekalongankota.go.id 

Akan tampil halaman utama seperti berikut. 

pendaftaran seperti berikut : 

Pilih jenis KTP, jika KTP kota pekalongan pilih Pekalongan, jika bukan pilih Luar 

 

 

Pilih jenis KTP, jika KTP kota pekalongan pilih Pekalongan, jika bukan pilih Luar 



Berikut form pendaftaran untuk KTP Pekalongan:

Berikut form pendaftaran untuk KTP Luar Pekalongan :

Isi form tersebut kemudian klik submit.

Berikut form pendaftaran untuk KTP Pekalongan: 

Berikut form pendaftaran untuk KTP Luar Pekalongan : 

udian klik submit. 

 

 



3. Cek Inbox Email 

Untuk mengetahui username dan password silahkan buka kotak masuk email 

yang didaftarkan. 

Klik tombol konfirmasi untuk dapat melakukan login

 

 

 

 

 

 

Untuk mengetahui username dan password silahkan buka kotak masuk email 

Klik tombol konfirmasi untuk dapat melakukan login 

Untuk mengetahui username dan password silahkan buka kotak masuk email 

 

 



B. LOGIN 

1. Klik tombol login pada halaman utama

 

2. Akan muncul form login seperti berikut 

3. Isi email, password dan kode captcha kemudian klik tombol login

Jika berhasil maka akan diarahkan ke halaman member area.

  

Klik tombol login pada halaman utama 

Akan muncul form login seperti berikut  

Isi email, password dan kode captcha kemudian klik tombol login 

Jika berhasil maka akan diarahkan ke halaman member area. 

 

 

 



PENDAFTARAN IZIN SIUP DAN TDP (PARALEL)

1. Pilih menu pengajuan izin

2. Akan tampil form pengajuan izin seperti berikut

Klik tombol “TAMBAH PERMOHONAN

 

 

 

 

  

IZIN SIUP DAN TDP (PARALEL) 

Pilih menu pengajuan izin 

Akan tampil form pengajuan izin seperti berikut 

TAMBAH PERMOHONAN” kemudian akan muncul daftar perizinan.

 

 

kemudian akan muncul daftar perizinan. 



3. PIlih IZIN PARALEL (SIUP & TDP)

4. Akan muncul halaman de

Kemudian klik tombol “AJUKAN IZIN INI

5. Akan muncul halaman tahap1

PIlih IZIN PARALEL (SIUP & TDP) 

tail izin paralel (SIUP & TDP) seperti berikut

AJUKAN IZIN INI” 

tahap1 seperti berikut 

 

tail izin paralel (SIUP & TDP) seperti berikut 

 

 



6. Akan muncul halaman tahap2

Halaman ini menampilkan data detail informasi dari user (pemohon). Pada tahap ini 

tidak ada data yang diinput. Langsung klik tombol lanju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tahap2 seperti berikut 

Halaman ini menampilkan data detail informasi dari user (pemohon). Pada tahap ini 

tidak ada data yang diinput. Langsung klik tombol lanjut pada bagian bawah.

 

 
Halaman ini menampilkan data detail informasi dari user (pemohon). Pada tahap ini 

t pada bagian bawah. 



7. Akan tampil halaman step3 seperti berikut

Tahap ini adalah tahap untuk menginput semua data yang berkaitan dengan Izin 

SIUP & TDP. 

a) Contoh Data Identitas Perusahaan

b) Contoh Data Penanggung Jawab Perusahaan

Akan tampil halaman step3 seperti berikut 

Tahap ini adalah tahap untuk menginput semua data yang berkaitan dengan Izin 

Contoh Data Identitas Perusahaan 

Penanggung Jawab Perusahaan 

Klik untuk menyembunyikan menu samping  

 

Tahap ini adalah tahap untuk menginput semua data yang berkaitan dengan Izin 

 

 



 

c) Contoh Data Detail IZIN SIUP & TDP

d) Contoh Data Detail Bank

  

Contoh Data Detail IZIN SIUP & TDP 

Contoh Data Detail Bank 

 

 



e) Contoh Data Detail Karyawan

Setelah data terisi semua selanjutnya klik tombol lanjut.

 

  

Contoh Data Detail Karyawan 

Setelah data terisi semua selanjutnya klik tombol lanjut. 

 

 



8. Akan tampil halaman step4

Tahap 4 ini adalah tahap untuk mengupload berkas

permohonan Izin SIUP & TDP.

Untuk mengupload berkas, tekan tombol “PILIH FILE”, kemudian akan muncul 

dialog file manager seperti berikut. 

Tekan icon  untuk mengupl

seperti berikut. 

Akan tampil halaman step4 seperti berikut 

Tahap 4 ini adalah tahap untuk mengupload berkas-berkas persyaratan 

permohonan Izin SIUP & TDP. 

Untuk mengupload berkas, tekan tombol “PILIH FILE”, kemudian akan muncul 

dialog file manager seperti berikut.  

untuk mengupload file baru. Kemudian akan muncul tampilan 

 

berkas persyaratan 

Untuk mengupload berkas, tekan tombol “PILIH FILE”, kemudian akan muncul 

 

oad file baru. Kemudian akan muncul tampilan 



Klik pada bagian “Drop file here to upload” atau drag n drop file ke area tersebut 

untuk mengupload file. 

Jika berhasil diupload maka akan terlihat file yang terupload seperti berikut ini. 

Klik file tersebut untuk memasukkannya ke dalam daftar persyaratan.

Jika semua persyaratan sudah diupload, selanjutnya klik tombol “Lanjut” untuk ke 

tahap selanjutnya. 

Klik pada bagian “Drop file here to upload” atau drag n drop file ke area tersebut 

Jika berhasil diupload maka akan terlihat file yang terupload seperti berikut ini. 

Klik file tersebut untuk memasukkannya ke dalam daftar persyaratan.

Jika semua persyaratan sudah diupload, selanjutnya klik tombol “Lanjut” untuk ke 

 

Klik pada bagian “Drop file here to upload” atau drag n drop file ke area tersebut 

Jika berhasil diupload maka akan terlihat file yang terupload seperti berikut ini.  

 

Klik file tersebut untuk memasukkannya ke dalam daftar persyaratan. 

Jika semua persyaratan sudah diupload, selanjutnya klik tombol “Lanjut” untuk ke 



9. Akan tampil halaman step5 seperti berikut

Tahap ini adalah tahap untuk menginput 

tersebut akan digunakan untuk mengirimkan dokumen izin jika sudah selesai. 

Tahap ini adalah tahap terakhir. Jika sudah diisi klik tombol kirim permohonan. Akan 

muncul dialog konfirmasi, pastikan semua data yang diinput 

sebelumnya sudah benar dan sesuai. Karena jika data sudah diajukan maka tidak 

dapat dirubah kembali. 

Akan tampil halaman step5 seperti berikut 

Tahap ini adalah tahap untuk menginput data alamat pengiriman surat. Alamat 

tersebut akan digunakan untuk mengirimkan dokumen izin jika sudah selesai. 

Tahap ini adalah tahap terakhir. Jika sudah diisi klik tombol kirim permohonan. Akan 

muncul dialog konfirmasi, pastikan semua data yang diinput 

sebelumnya sudah benar dan sesuai. Karena jika data sudah diajukan maka tidak 

 

 

data alamat pengiriman surat. Alamat 

tersebut akan digunakan untuk mengirimkan dokumen izin jika sudah selesai. 

Tahap ini adalah tahap terakhir. Jika sudah diisi klik tombol kirim permohonan. Akan 

muncul dialog konfirmasi, pastikan semua data yang diinput pada tahap 

sebelumnya sudah benar dan sesuai. Karena jika data sudah diajukan maka tidak 



10. Akan tampil pesan berhasil seperti berikut ini.

Untuk mengetahui status permohonan yang diajukan klik link “permohonan” untuk 

menuju ke halaman daftar permohonan

 

Akan tampil pesan berhasil seperti berikut ini. 

Untuk mengetahui status permohonan yang diajukan klik link “permohonan” untuk 

halaman daftar permohonan 

  

 

 

Untuk mengetahui status permohonan yang diajukan klik link “permohonan” untuk 



11. Halaman daftar permohonan

Untuk mengetahui proses permohonan dapat klik menu lonceng 

 

 

Halaman daftar permohonan 

Untuk mengetahui proses permohonan dapat klik menu lonceng  
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