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Panduan Aplikasi Sistem Informasi Registrasi LPPK 

A. Bagan Alir Permohonan Registrasi LPPK 

 

Gambar 1 : Bagan alir permohonan registrasi LPPK 
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B. Bagan Alir Permohonan Penghapusan Registrasi LPPK 

 

Gambar 2 : Bagan alir permohonan penghapusan registrasi LPPK 
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C. Pendaftaran Akun Registrasi LPPK 

Untuk melakukan pendaftaran akun registrasi LPPK, yang harus dilakukan adalah mengakses 

aplikasi pada https://lisensijakon.pu.go.id/ kemudian pilih menu LPPK 

 

Gambar 3 : Tampilan halaman dashboard SIKI 

Kemudian tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik tombol Daftar, untuk masuk 

ke halaman pendaftaran akun registrasi LPPK, seperti pada gambar dibawah ini  

 

Gambar 4 : Tampilan halaman aplikasi sistem informasi registrasi LPPK 

Pada halaman pendaftaran akun registrasi LPPK, lakukan input data yang diminta dan upload 

berkas, diantaranya : 
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- Input Nama Penanggung Jawab 

- Input Nama Lembaga Pendidikan / Pelatihan 

- Input Email 

- Pilih Kategori Lembaga 

- Pilih Jenis Lembaga 

- Input Kontak HP 

- Input Username 

- Input Password 

- Input Confirm Password 

- Upload Izin Pendirian LPPK 

- Upload Surat Permohonan 

-  

- Gambar 5 : Tampilan halaman pendaftaran akun registrasi LPPK 

Setelah data sudah terinput dan terupload klik tombol Submit untuk mendaftarkan akun. Setelah 

berhasil maka akan tampil halaman seperti pada gambar dibawah ini.  

 

Gambar 6 : Tampilan hasil pendaftaran akun LPPK 

Setelah itu pendaftar wajib melakukan pengecekan untuk verifikasi email yang sudah didaftarkan 

diawal  klik tombol Verify Email Address seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 7 : Tampilan verifikasi email pendaftaran 

Kemudian akun akan dilakukan verifikasi oleh LPJK, setelah dilakukan verifikasi maka notifikasi 

akan tampil pada email, seperti pada gambar dibawah ini, kemudian klik tombol Login untuk login 

aplikasi atau langsung buka aplikasi sistem informasi registrasi LPPK 

 

Gambar 8 : Tampilan login aplikasi LPPK setalah diverifikasi LPJK 

D. Login Aplikasi Sistem Informasi Registrasi LPPK 
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setelah pendaftaran akun sudah diverifikasi oleh LPJK, maka user bisa login pada aplikasi 

sistem informasi registrasi LPPK yang terdapat pada https://siki.pu.go.id  klik menu LPPK  

setelah klik menu LPPK akan tampil halaman login seperti pada gambar dibawah ini, input :  

email yang didaftarkan  password yang didaftarkan  klik tombol Login 

 

Gambar 9 : Tampilan halaman login aplikasi sistem informasi registrasi LPPK 
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E. Melengkapi data dan unggahan dokumen persyaratan aplikasi sistem informasi 

registrasi LPPK oleh pendaftar 

1. Input Data Administrasi 

Setelah berhasil login, input data administrasi LPPK, dengan mengakses menu Registrasi 

LPPK  pilih submenu Administrasi 

Lengkapi input data dan upload berkas yang diminta  klik tombol Submit untuk menyimpan 

data administasi. 

 
Gambar 10 : Tampilan halaman input data administrasi 

Jika sudah berhasil terinput maka akan tampil keterangan berhasil seperti pada gambar 

dibawah ini : 

 
Gambar 11 : Tampilan keterngan berhasil input data administrasi 

2. Input Data Self Assesment 

Setelah selesai meakukan input data administrasi, tahap selanjutnya adalah input data program 

kerja, akses menu Registrasi LPPK  pilih submenu Self Assesment 
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Lengkapi input data yang diminta  setelah data sudah terinput dan klik tombol Submit untuk 

menyimpan  data Self Assesment 

 

Gambar 12 : Tampilan halaman self assesment 

Setelah berhasil diinput maka data self assesment akan tersimpan dan akan tampil pada 

halaman bawah untuk data dan file yang sudah diinput seperti pada gambar yang ada dibawah ini 

dan data ini juga bisa dilakukan fungsi edit dan delete untuk perbaikan data inputan :  

 

Gambar 13 : Tampilan halaman hasil input data self assesment 

3. Input Data Program Kerja 

Setelah input data self assesment, tahap selanjutnya adalah input data program kerja, akses 

menu Registrasi LPPK  pilih submenu Program Kerja 

Lengkapi input data yang diminta  setelah data sudah terinput dan klik tombol Submit untuk 

menyimpan data program kerja 

Edit 

Delete 
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Gambar 14 : Tampilan halaman input data program kerja 

Setelah data sudah terinput maka data akan tampil pada halaman bawah, seperti pada gambar 

dibawah ini, data program kerja yang terinput bisa dihapus dengan klik tombol merah dan diedit 

dengan klik tombol biru. 
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Gambar 15 : Tampilan hasil input data program kerja 

4. Input Data Instruktur / Pengajar 

Setelah data program kerja terinput, tahap selanjutnya adalah input data instruktur / pengajar, 

akses menu Registrasi LPPK  pilih submenu Instruktur / Pengajar 

Lengkapi input data yang diminta  setelah data sudah terinput dan klik tombol Submit untuk 

menyimpan data instruktur / pengajar 
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Gambar 16 : Tampilan halaman input data instruktur / pengajar 

Setelah data sudah terinput maka data akan tampil pada halaman bawah, seperti pada gambar 

dibawah ini, data instruktur / pengajar yang sudah terinput bisa dilakukan beberapa action, 

seperti  

- diperbaiki data dengan klik edit 

- ditambahkan inputan detail data Instruktur / Pengajar  

dan upload berkas pelengkap dengan klik tombol add 

- dicek data yang sudah diinput dengan klik tombol Preview 

- dihapus dengan klik tombol delete 

 
Gambar 17 : Tampilan halaman data hasil input data instruktur / tenaga pengajar 

 

Tombol add jika diklik maka akan tampil seperti gambar dibawah, pada halaman ini user input 

dapat menambahkan data input tambahan (detail data instruktur / tenaga pengajar). 
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Gambar 18 : Tampilan halaman input data tambahan instruktur / tenaga pengajar 

Setelah data sudah disimpan, jika user kembali ke data instruktur / tenaga kerja, maka hasil 

input dan upload berkas akan terupdate secara otomatis dan tampilannya seperti pada gambar 

dibawah ini :  

 
Gambar 19 : Tampilan halaman hasil add data tambahan instruktur / tenaga pengajar 

5. Input Data Prasarana 

Setelah input data instruktur / tenaga pengajar, tahapan selanjutnya adalah input data 

prasarana. Untuk input data prasarana akses menu Registrasi LPPK  pilih submenu 

Prasarana. Input nama ruangan, luas, jumlah, dan kapasitas dan upload  bukti prasarana. 

 
Gambar 20 : Tampilan halaman input data prasarana 
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Setelah data selesai di submit, maka data akan tampil pada halaman bawah, seperti pada 

gambar dibawah ini, data yang sudah terinput, bisa diedit atau dihapus  

 
Gambar 21 : Tampilan hasil input data prasarana 

6. Input Data Sarana 

Setelah melakukan input data prasarana, tahap selanjutnya dalah input data sarana. Untuk 

melakukan input data sarana akses menu Registrasi LPPK  pilih submenu Sarana. Pada 

data sarana, input : nama ruangan, kejuruan, jumlah, kondisi dan upload bukti data sarana. 

 

Gambar 22 : Tampilan halaman input data sarana 

Edit 

Delete 
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Jika data sarana sudah berhasil disubmit maka data akan tampil pada bawah halaman seperti 

pada gambar dibawah ini, data yang sudah terinput bisa dilakukan aksi edit dan hapus seperti 

pada gambar dibawah ini : 

 
Gambar 23 : Tampilan halaman hasil input data sarana 

 

7. Final submit 

Setelah semua data sudah dipastikan benar dan dipastikan tidak ada kesalahan dalam input 

data, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah klik final submit. 

Lagkah final submit adalah user akses halaman Dashboard  klik tombol Submit seperti 

pada gambar dibawah ini :  

 

Gambar 24 : Tampilan halaman dashboard submit data 

Setelah klik tombol submit makan user akan diarahkan ke halaman verifikasi input data dan 

berkas yang sudah diupload, seperti pada gambar dibawah ini. Pada verifikasi final submit user 

diberikan kesempatan tambahan untuk melakukan pengecekan lebih detail pada data yang 

sudah diinput sebelumnya. Semua data yang terinput dan terupload terdapat pada tab yang 

Edit 

Delete 

KLIK SUBMIT 
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tersedia, yaitu : tab administrasi, tab program kerja, tab instruktur / tenaga pengajar, tab 

prasarana dan tab sarana. Setelah melakukan veriikasi atas data yang diinput, selanjutnya klik 

tombol  

 
Gambar 25 : Tampilan halaman verifikasi data dan berkas upload sebelum submit 

 

Jika berhasil disubmit maka akan tampil seperti pada gambar dibawah ini :  

 
Gambar 26 : Tampilan halaman dashboard hasil submit data 

  

VERIFIKASI DATA YANG SUDAH DIINPUT SEBELUM DI FINAL SUBMIT 

Setelah selesai melakukan verifikasi input data dan upload data di semua tab yang ada, klik 

tombol Submit untuk submit data dan dokumen untuk divalidasi 
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F. Penerimaan hasil surat tanda registrasi 

Setelah submit data, maka data yang diajukan akan diproses dan setelah selesai proses akan 

dikeluarkan surat tanda registrasi dan bisa didownload pada halaman dashboard, dengan klik 

tombol seperti pada gambar berikut ini :  

 

Gambar 27 : Tampilan halaman tombol surat tanda registrasi 

 

 


