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1. Membuka link aplikasi 

Langkah awal untuk menjalankan aplikasi ini adalah membuka link sebagai 

berikut. 

 

2. Melakukan masuk (login) 

Halaman masuk (login) ini merupakan halaman pertama yang diakses ketika 

membuka aplikasi. Terdapat dua kolom isian yang digunakan untuk mengisi 

username dan password. Setelah data yang dimasukkan valid, maka akan di 

alihkan ke halaman utama atau  halaman terakhir yang diakses. 

 

3. Halaman Dashboard Aplikasi 

Halaman Dashboard Aplikasi merupakan gambar halaman dashboard yang 

terbagi menjadi empat bagian pertama adalah header, pada bagian ini terdapat 

menu keluar (logout). Pada bagian kedua adalah menu bar yang berisi daftar 

menu dari aplikasi ini, dimana daftar menu ini akan berbeda berdasarkan role  



dari pengguna aplikasi. Terdapat dua role pengguna aplikasi yaitu Pemohon 

(User) dan  Admin/Notaris. Untuk role pemohon (user) terdapat menu 

pendirian dan perubahan perseroan terbatas. Pemohon (user) dapat  

mengajukan pengesahan melalui menu tersebut. Berbeda dengan role 

Admin/Notaris, terdapat menu manajemen pemohon, manajemen pendirian, 

manajemen perubahan dan area pemohon. Pada bagian yang ketiga adalah 

content yang berisi selamat datang di aplikasi. Untuk bagian keempat yaitu 

footer yang menampilkan hak cipta dari aplikasi. 

 

4. Halaman Pendirian Perseroan Terbatas 

Pada menu daftar pendirian dibuka, maka akan diminta untuk memasukan 

nama PT kemudian klik simpan untuk menyimpan nama PT tersebut. Pada 

menu status, untuk mengetahui perkembangan proses pengesahan, apabila 

status 100% maka proses pengesahan pendirian PT sudah selesai dan bisa 

mengunduh akta serta Surat Keterangan yang telah di sahkan oleh Notaris. 

Pada gambar diatas ditunjukkan ada empat pilihan dalam persentase, yang 

mana masing-masing menjelaskan perkembangan pengesahan pendirian PT. 



Pada menu pesan digunakan untuk mengirimkan pesan kepada Notaris terkait 

dengan pendirian yang akan dimohonkan. 

 

 

5. Halaman Unggah Berkas Pendirian 

Gambar dibawah merupakan tampilan dari menu unggah berkas untuk 

pendirian PT. Dimana pemohon bisa langsung mengunggah data seperti 

KTP/Paspor dan NPWP/E-Kitas pengurus perusahaan yang akan didirikan, 

dengan langsung menentukan jabatan pengurus yang di unggah. Apabila data 

sudah berhasil diunggah, maka tampilan akan seperti gambar kedua, dan 

pemohon bisa mengunduh berkas yang sudah di unggah ataupun menghapus. 

 



      

6. Halaman Perubahan Perseroan Terbatas 

Gambar dibawah merupakan tampilan utama menu perubahan Perseroan 

Terbatas (PT). Menu perubahan ini sedikit berbeda dari menu pendirian, 

terutama pada bagian kolom perubahan yang dimohonkan kepada Notaris. 

Untuk jenis perubahannya bisa dilihat pada gambar kedua. 

 

 

7. Halaman Perubahan Pengurus 

Berikut adalah merupakan halaman perubahan pengurus PT yang diajukan. 

Tidak jauh berbeda dengan ketika mengunggah berkas untuk pendirian PT, 

karena berkas yang diunggah akan menggantikan pengurus yang tertuang 

dalam akta notaris sebagai pengesahan PT. Apabila sudah berhasil 

1 

2 

1 

2 



mengunggah file yang diminta oleh sistem, maka tampilan halaman perubahan 

pengurus akan seperti gambar kedua. 

   

8. Halaman Perubahan Alamat 

Gambar berikut adalah  tampilan menu perubahan alamat. Pemohon 

perubahan hanya tinggal memasukkan alamat baru sesuai kolom yang diminta 

oleh sistem, kemudian klik simpan. 

 

9. Halaman Perubahan Modal 

Gambar berikut merupakan tampilan menu perubahan modal. Pemohon 

perubahan hanya tinggal memasukkan modal baru sesuai kolom yang diminta 

oleh sistem, kemudian klik simpan. 
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10.  Halaman Perubahan Maksud dan Tujuan 

Gambar berikut merupakan tampilan menu perubahan maksud dan tujuan 

kegiatan usaha PT. Pada form maksud dan tujuan terdapat dropdown jenis 

kegiatan usaha, pemohon bisa memilih maksud dan tujuan kegiatan kemudian 

bisa mengisikan bidang usaha yang akan diajukan perubahannya dan klik 

simpan 

    

 



11.  Halaman Unduh Dokumen Akta dan Surat Keterangan 

Pada gambar berikut  merupakan halaman untuk unduh dokumen yang telah 

dibuat oleh Notaris, yang kemudian akta dan surat keterangan asli dapat di 

ambil ke kantor Notaris dengan membawa bukti diri berupa KTP dan 

selanjutnya melunasi administrasi untuk pengesahannya. 

   

 

 

 

 

 


