
Daftar Isi 

 

 
Daftar Isi ................................................................................................ 0 

Kata Pengantar ......................................................................................... 1 

1. WEBSITE PUBLIC .................................................................................. 2 

1.1. TAHAPAN AIR SDP ........................................................................... 3 

1.2. Registrasi Akun .............................................................................. 4 

1.3. LOGIN ......................................................................................... 5 

2. Dashboard Perusahaan ........................................................................... 6 

3. Profil Perusahaan ................................................................................. 7 

4. Data kapal ......................................................................................... 7 

5. Ubah Password .................................................................................. 14 

6. Permohonan Izin ................................................................................ 16 

6.1. Persetujuan Pendahuluan ............................................................... 16 

6.2. Perpanjang Persetujuan Pendahuluan ................................................. 20 

6.3. Persetujuan Pengoperasian ............................................................. 24 

6.4. Perpanjangan Izin Operasi ............................................................... 31 

6.5. Perpanjangan SPM ........................................................................ 35 

6.6. Permohonan Kapal Pengganti ........................................................... 40 

6.7. Permohonan Pindah Lintasan ........................................................... 43 

7. Produksi Angkutan ............................................................................. 47 

8. Perizinan ......................................................................................... 48 

8.1. Izin Pendahuluan .......................................................................... 49 

8.2. Izin Operasi ................................................................................ 50 

8.3. SPM .......................................................................................... 50 

8.4. Pindah lintasan ............................................................................ 51 

9. Monitoring Progress ............................................................................ 51 

 



1 | Buku Panduan AIR SDP || Frontend (Perusahaan) 

Kata Pengantar 

Aplikasi Perizinan dan Registrasi Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan 

adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk membantu proses perizinan 

penyelenggaraan sungai, danau dan peneyeberangan dilingkungan Kementerian 

Perhubungan Khususnya Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan. 

Aplikasi Frontend Air SDP ini berisi modul-modul sebagai berikut : 

1. Website public 

2. Dashboard perusahaan 

3. Profil Perusahaan 

4. Data Kapal 

5. Ubah Password 

6. Permohonan Izin 

a. Persetujuan Pengoperasian 

b. Perpanjangan Izin Operasi 

c. Perpanjangan SPM 

d. Persetujuan Pendahuluan 

e. Perpanjangan Persetujuan Pendahuluan 

7. Produksi Angkutan 

8. Perizinan 

a. Izin pendahuluan 

b. Izin Operasi 

c. SPM 

d. Pindah Lintasan 

9. Monitoring Progress 

a. Angkutan Penyeberangan 

Tata Cara Penggunaan modul-modul tersebut akan dijelaskan secara terperinci di dalam 

buku panduan ini. 
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1. WEBSITE PUBLIC 

Untuk dapat mengakses sistem aplikasi AIR SDP, user harus membuka browser 

terlebih dahulu, kemudian masukan alamat AIR SDP pada kolom address bar. Jika user 

telah memasukan alamat AIR SDP maka tampilan Website Public akan seperti berikut.  

 

Gambar 1 Halaman Website Public Air SDP 
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1.1. TAHAPAN AIR SDP 

Halaman Tahapan AIR SDP adalah halaman yang berfungsi untuk membantu pihak 

Perusahaan dalam melakukan Registrasi Akun, Permohonan izin Penyelenggaraan, 

Penyampaian Legalitas dan Permohonan Realisasi Kapal. Berikut adalah halaman dari 

Tahapan AIR SDP. 

 

Gambar 2 Tahapan Air SDP ( Website Public ) 
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1.2. Registrasi Akun 

Jika Perusahaan telah meng-klik menu “Registrasi akun” maka perusahaan akan 

dialihkan pada halaman form pendaftaran akun. Berikut adalah tampilan dari halaman 

tersebut 

 

● REGISTRASI PERUSAHAAN 

Untuk melakukan Registrasi Akun AIR-SDP , Perusahaan harus terlebih 

dahulu mendaftar pada OSS , setelah melakukan pendaftaran OSS , Username dan 

Password Login Sistem Air-SDP akan diberikan oleh Email OSS 
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1.3. LOGIN  

Halaman Login adalah halaman yang berfungsi untuk memasuki sistem, di dalam 

tampilan login juga terdapat menu “Reset Password” serta “Resend Email”. berikut adalah 

tampilan halaman login dari AIR SDP. 

 

Gambar 7 Halaman Login AIR SDP 

● Login Perusahaan 
1. Jika user atau perusahaan belum mengganti password, Perusahaan dapat 

melakukan login sesuai dengan username dan password yang disediakan di email 
oleh AIR SDP Robot 
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2. Dashboard Perusahaan 

Halaman dashboard Perusahaan adalah halaman awal ketika user setelah login, 

halaman dashboard ini menampilkan data profile perusahaan dan dashboard. Tetapi setelah 

Perusahaan telah melakukan legalitas perusahaan maka menu menu yang lainnya akan 

muncul secara otomatis. Berikut adalah tampilan halaman dashboar Perusahaan sebelum 

melakukan legalitas. 

 

Gambar 8 Halaman Dashboard Perusahaan  
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3. Profil Perusahaan 

Halaman profil perusahaan adalah halaman yang berisikan informasi-informasi 

mengenai sebuah perusahaan. Berikut ini adalah halaman Profil Perusahaan. 

 

 

 

 

4. Data kapal 

Halaman Data Kapal adalah halaman yang berfungsi untuk menambahkan data kapal, 

selain itu jika user atau Perusahaan mengejukan beberapa permohonan izin maka user atau 

Perusahaan harus mendaftarkan kapalnya di halaman ini. Berikut adalah halaman data 

Kapal. 
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Gambar 17 Menu  Halaman Data kapal 

 

Gambar 18 Halaman Data Kapal 

 

• Langkah-langkah tambah data Kapal 

1. Langkah pertama adalah user atau Perusahaan memasuki halaman Data Kapal  

2. Kemudian jika sudah memasuki halaman data kapal, maka langkah selanjutnya adalah   

mengklik tombol  
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3. Jika sudah, maka akan tampil halaman seperti berikut ini. 

Gambar 19 Tambah kapal 

4. Jika sudah tampil halaman seperti berikut, maka user atau Perusahaan dimintai untuk 

melakukan pengecekan data kapal dengan memasukan no pendaftaran lalu klik 

,apabila kapal telah terdaftar pada inaport.net. maka data kapal akan ter-

isi secara automatis, namun bila kapal tidak terdaftar pada inaport.net. user harus 

mengisikan data kapal scara manual. 
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5. Jika sudah mengisi semua data-data maka klik tombol  

6. Jika sudah mengklik tombol tersebut maka user atau Perusahaan akan dialihkan ke 

halaman detail kapal seperti di bawah ini.  
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Gambar 20 Halaman Detail  Data Kapal 

• Langkah-langkah Upload Dokumen Data Kapal 

1. Langkah pertama adalah user atau Perusahaan memasuki halaman Data Kapal  
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2. Kemudian user memasuki detail data kapal yang ada di upload dokumen kapalnya 

dengan cara Klik Tombol atau Icon  pada kolom aksi data kapal 

3. Lalu user dialihkan pada halaman detail data kapal, pada halaman detail data kapal 

terdapat kolom data dokumen kapal seperti gambar berikut, 

  
Gambar 20 Dokumen kapal 

4. Klik tombol atau icon   pada kolom aksi untuk upload dokumen kapal, untuk 

preview dokumen kapal klik tombol  dan untuk melihat riwayat perubahan 

pada dokumn kapal klik tombol . 

• Langkah-langkah upload izin operasi dan spm untuk Kapal yang telah memiliki izin 

sebelumnya (hanya bisa sebelum melakukan legalitas perusahaan) 

1. Langkah pertama adalah user atau Perusahaan memasuki halaman Data Kapal  

2. Kemudian user memasuki detail data kapal yang ada di upload dokumen kapalnya 

dengan cara Klik Tombol atau Icon  pada kolom aksi data kapal 

3. Lalu user dialihkan pada halaman detail data kapal, pada halaman detail data kapal 

terdapat kolom data dokumen kapal seperti gambar berikut, 
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Gambar 20 izin kapal 

4. Perusahaan memasuki tab Izin operasi atau Izin Spm untuk upload file izin yang telah 

dimiliki sebelumnya 

 

 

5. Pada tab izin operasi dan tab izin SPM klik tombol  atau tombol 

 tergantung data yang akan diupload 

6. Lalu akan muncul pop-up seperti berikut  
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7. Isi data yang ditampilkan pada pop-up tersebut lalu klik simpan 

8. Setelah selesai melakukan semua pengisian data, pada menu data kapal terdapat 

tombol ,klik tombol tersebut untuk mengajukan kapal yang telah 

memiliki izin sebelumnya 

5. Ubah Password 

Halaman Ubah passwod adalah halaman yang berfungsi untuk Merubah password 

default / yang dikirim oleh email AIR SDP menjadi password baru untuk melakukan login 

kedalam system, berikut adalah tampilan dari halaman ubah password. 

 

Gambar 21 halaman ubah password 
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• Langkah-langkah Ubah Password 

1. Langkah pertama adalah user atau Perusahaan memasuki halaman Ubah Password 

2. Pada halaman ubah password, user diwajibkan memasukan password lama/saat ini dan 

password baru , setelah yakin password baru kuat dan mudah diingat klik tombol  
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6. Permohonan Izin 

Halaman permohonan izin adalah halaman yang digunakan oleh user atau perusahaan 

dalam melakukan semua permohonan izin serta di dalam menu permohonan izin juga pihak user 

atau Perusahaan dapat melihat Proses permohonan izin dan informasi pembayaran.  

Di dalam Permohonan Izin terdapat 7 Permohonan Izin diantaranya : 

1. Persetujuan pendahuluan 

2. Perpanjangan persetujuan pendahuluan 

3. Persetujuan pengoperasian 

4. Perpanjangan Izin Operasi 

5. Perpanjagan SPM 

6. Permohonan Kapal Pengganti 

7. Permohonan Pindah Lintasan 

6.1. Persetujuan Pendahuluan 

Halaman Menu Persetujuan Pendahuluan adalah halaman untuk pengajuan permohonan 

persetujuan pendahuluan apabila perusahaan belum memiliki kapal. Berikut adalah halaman 

“Permohonan Persetujuan pendahuluan”. 

 
Gambar 61 Menu izin Persetujuan pendahuluan 
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• Langkah-Langkah membuat dan mengajukan Permohonan Izin persetujuan 

Pendahuluan  

1. Langkah pertama adalah masuki halaman Permohonan Izin ( Persetujuan pendahuluan). 

2. Kemudian klik tombol  

3. Ketika user atau Perusahaan sudah men-klik tombol tersebut maka tampilan yang akan 

muncul seperti di bawah ini. 

 

Gambar 62 Form Tambah Permohonan Izin 

4. Di halaman tersebut user  diminta untuk mengisikan data-data berupa “ Jenis Angkutan, 

No srt Permohonan, Tgl srt Permohonan, Dok srt Permohonan, dan Lintasan”. Jika sudah 

mengisikan data-data dengan benar maka klik tombol  

5. Jika telah mengklik tombol tersebut maka user akan dialihkan ke halaman detail 

permohonan. Berikut adalah tampilan halaman detail permohonan 
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Gambar 63 Halaman Detail Permohonan Persetujuan Pendahuluan 

6. Jika sudah data terisi dengan lengkap maka langkah selanjutnya adalah mengajukan 

permohonan dengan mengklik tombol  

7. Jika sudah mengklik tombol tersebut maka user hanya menunggu verifikasi dari pihak 

Verifikator. 
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• Langkah-Langkah Untuk Melihat Riwayat Verifikasi pada Persetujuan 

pendahuluan  

1. Langkah pertama adalah masuki halaman Permohonan Izin ( Persetujuan pendahuluan). 

2. Kemudian klik tombol pada salah satu data permohonan 

3. Ketika user telah meng-klik tombol yang seperti di atas, maka akan muncul tampilan 

seperti berikut. 

 

Gambar 64 Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan 

4. Ketika halaman tersebut telah muncul, langkah selanjutnya adalah mengklik tab 

Riwayat Verifikasi . 
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6.2. Perpanjang Persetujuan Pendahuluan 

Halaman Menu Perpanjangan Persetujuan Pendahuluan adalah halaman untuk pengajuan 

permohonan Perpanjangan pesertujuan pendahulua. Berikut adalah halaman “Permohonan 

perpanjangan pendahuluan”. 

 
Gambar 66 Menu izin perpanjangan Persetujuan pendahuluan 
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• Langkah-Langkah membuat dan mengajukan Permohonan Izin perpanjangan 

persetujuan Pendahuluan  

1. Langkah pertama adalah masuki halaman Permohonan Izin ( Perpanjangan 

Persetujuan pendahuluan). 

2. Kemudian klik tombol  

3. Ketika user atau Perusahaan sudah men-klik tombol tersebut maka tampilan yang akan 

muncul seperti di bawah ini. 

 

Gambar 67 Form Tambah Permohonan Izin 

4. Di halaman tersebut user  diminta untuk mengisikan data-data berupa “ Jenis 

Angkutan, No srt Permohonan, Tgl srt Permohonan, Dok srt Permohonan, dan Lintasan”. 

Jika sudah mengisikan data-data dengan benar maka klik tombol  

5. Jika telah mengklik tombol tersebut maka user akan dialihkan ke halaman detail 

permohonan. Berikut adalah tampilan halaman detail permohonan 
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Gambar 68 Halaman Detail Permohonan  

6. Jika sudah data terisi dengan lengkap maka langkah selanjutnya adalah mengajukan 

permohonan dengan mengklik tombol  

7. Jika sudah mengklik tombol tersebut maka user hanya menunggu verifikasi dari pihak 

Verifikator. 
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• Langkah-Langkah Untuk Melihat Riwayat Verifikasi pada Perpanjangan 

Persetujuan pendahuluan  

1. Langkah pertama adalah masuki halaman Permohonan Izin ( Perpanjangan 

persetujuan pendahuluan). 

2. Kemudian klik tombol pada salah satu data permohonan 

3. Ketika user telah meng-klik tombol yang seperti di atas, maka akan muncul tampilan 

seperti berikut. 

 

Gambar 69 Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan 

4. Ketika halaman tersebut telah muncul, langkah selanjutnya adalah mengklik Tab 

Riwayat Verifikasi 
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6.3. Persetujuan Pengoperasian 

Halaman Menu Persetujuan Pengoperasian adalah halaman untuk pengajuan permohonan 

Izin Operasi dan SPM. Berikut adalah halaman “Permohonan Persetujuan Pengoperasian”. 

 

Gambar 21 Menu izin Persetujuan Pengoperasian 

• Langkah-Langkah membuat dan mengajukan Permohonan Izin persetujuan pengoperasian  

1. Langkah pertama adalah masuki halaman Permohonan Izin ( Persetujuan pengoperasian). 

2. Kemudian klik tombol  

3. Ketika user atau Perusahaan sudah men-klik tombol tersebut maka tampilan yang akan muncul 

seperti di bawah ini. 
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Gambar 22 Form Tambah Permohonan Izin 

4. Di halaman tersebut user  diminta untuk mengisikan data-data berupa “ Jenis Angkutan, No srt 

Permohonan, Tgl srt Permohonan, dan Dok srt Permohonan,”. Jika sudah mengisikan data-data 

dengan benar maka klik tombol  

5. Jika telah mengklik tombol tersebut maka user akan dialihkan ke halaman detail permohonan. 

Berikut adalah tampilan halaman detail permohonan 
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Gambar 23 Halaman Detail Permohonan Persetujuan pengoperasian 

6. Setelah user telah memasuki halaman seperti di atas ini, 

7. maka langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan dengan mengklik tombol 

 
8. Jika sudah mengklik tombol tersebut maka user hanya menunggu verifikasi dari pihak 

Verifikator. 
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• Langkah-Langkah Untuk Melihat Riwayat Verifikasi pada Persetujuan Pengoperasian  

1. Langkah pertama adalah masuki halaman Permohonan Izin ( Persetujuan Pengoperasian). 

2. Kemudian klik tombol pada salah satu data permohonan 

3. Ketika user telah meng-klik tombol yang seperti di atas, maka akan muncul tampilan seperti 

berikut. 

 

Gambar 27 Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan 

4. Ketika halaman tersebut telah muncul, langkah selanjutnya adalah mengklik Tab Riwayat 
Verifikasi  
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• Langkah-Langkah Mengetahui Informasi Pembayaran PNBP 

1. Langkah pertama adalah user harus memasuki halaman persetujuan pengoperasian. 

2. Ketika sudah memasuki halaman persetujuan pengoperasian., maka langkah selanjutnya adalah 

mengklik tombol  pada permohonan yang akan dilakukan pembayaran PNBP. 
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3. Jika sudah mengklik tombol tersebut maka akan muncul halaman sebagai berikut. 

 

Gambar 29 Halaman detail permohonan izin 

4. Jika sudah berada halaman tersebut, maka langkah selanjutnya adalaha mengklik tombol / Tab 

 

5. Jika user telah meng-klik tombol/Tab tersebut maka user akan dialihkan pada Tab Informasi 

pembayaran seperti berikut. 
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Gambar 31 Halaman Informasi Pembayaran 

6. Setelah mendapatkan kode billing perusahaan melakukan pembayaran dengan kode billing 

terseebut , apabila tagihan tidak keluar , gagal mendapatkan kode billing atau kode billing telah 

habis masa berlakunya , user bisa melakukan request ulang tagihan dengan klik tombol 

 untuk mendapatkan kode billing baru 

7. Setelah kode billing didapatkan , user melakukan pembayaran ke Bank dengan mengunakan 

kode billing tersebut. 
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6.4. Perpanjangan Izin Operasi 

Halaman Menu Perpanjangan Izin Operasi adalah halaman untuk pengajuan permohonan 

Perpanjangan Izin Operasi. Berikut adalah halaman “Permohonan Perpanjangan Izin Operasi”. 

 

Gambar 32 Menu izin Perpanjangan izin operasi 

• Langkah-Langkah membuat dan mengajukan Permohonan Izin Perpanjangan izin operasi 

apabila kapal yang akan dimasukan pada permohonan perpanjangan izin operasi belum 

melakukan pengisian produksi angkutan silahkan untuk melakukan pengisian Produksi 

angkutan untuk 12 bulan terlebih dahulu pada menu Produksi Angkutan 

1. Langkah pertama adalah masuki halaman Permohonan Izin ( Perpanjangan izin operasi). 

2. Kemudian klik tombol  

3. Ketika user atau Perusahaan sudah men-klik tombol tersebut maka tampilan yang akan muncul 

seperti di bawah ini. 
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Gambar 33 Form Tambah Permohonan Izin 

4. Di halaman tersebut user  diminta untuk mengisikan data-data berupa “ Jenis Angkutan, No srt 

Permohonan, Tgl srt Permohonan, dan Dok srt Permohonan,”. Jika sudah mengisikan data-data 

dengan benar maka klik tombol  lalu user akan dialihkan pada halaman detail 

permohonan seperti berikut 

5. maka langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan dengan mengklik tombol 

 
6. Jika sudah mengklik tombol tersebut maka user hanya menunggu verifikasi dari pihak 

Verifikator. 
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• Langkah-Langkah Untuk Melihat Riwayat Verifikasi pada Perpanjagan izin Operasi  

1. Langkah pertama adalah masuki halaman Permohonan Izin ( Perpanjangan izin Operasi). 

2. Kemudian klik tombol pada salah satu data permohonan 

3. Ketika user telah meng-klik tombol yang seperti di atas user akan dialihkan pada halaman detail 

permohonan  

4. Ketika halaman tersebut telah muncul, langkah selanjutnya adalah mengklik tab Riwayat 
Verifkasi . 
 

• Langkah-Langkah Mengetahui Informasi Pembayaran PNBP 

1. Langkah pertama adalah user harus memasuki halaman Perpanjangan izin operasi. 

2. Ketika sudah memasuki halaman Perpanjangan izin operasi., maka langkah selanjutnya adalah 

mengklik tombol  pada permohonan yang akan dilakukan pembayaran PNBP. 

3. Jika sudah mengklik tombol tersebut maka akan muncul halaman sebagai berikut. 

 

Gambar 44 Halaman detail permohonan izin 
4. Jika sudah berada halaman tersebut, maka langkah selanjutnya adalaha mengklik tombol / Tab 

 seperti gambar di bawah ini. 
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Gambar 45 Halaman detail permohonan izin 

5. Jika user telah meng-klik tombol/Tab tersebut maka user akan dialihkan pada Tab Informasi 

pembayaran seperti berikut. 
 

Gambar 46 Halaman Informasi Pembayaran 

6. Setelah mendapatkan kode billing perusahaan melakukan pembayaran dengan kode billing 

tersebut , apabila tagihan tidak keluar , gagal mendapatkan kode billing atau kode billing telah 

habis masa berlakunya , user bisa melakukan request ulang tagihan dengan klik tombol 

 untuk mendapatkan kode billing baru 
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7. Setelah kode billing didapatkan , user melakukan pembayaran ke Bank dengan mengunakan 

kode billing tersebut. 

 

6.5. Perpanjangan SPM 

Halaman Menu Perpanjangan SPM adalah halaman untuk pengajuan permohonan 

Perpanjangan SPM. Berikut adalah halaman “Permohonan SPM”. 

 

Gambar 47 Menu izin Perpanjangan SPM 

• Langkah-Langkah membuat dan mengajukan Permohonan Izin Perpanjangan SPM 

apabila kapal yang akan dimasukan pada permohonan perpanjangan izin operasi belum 

melakukan pengisian produksi angkutan silahkan untuk melakukan pengisian Produksi 

angkutan untuk 12 bulan terlebih dahulu pada menu Produksi Angkutan 

 

1. Langkah pertama adalah masuki halaman Permohonan Izin ( Perpanjangan SPM). 

2. Kemudian klik tombol  

3. Ketika user atau Perusahaan sudah men-klik tombol tersebut maka tampilan yang akan 

muncul seperti di bawah ini. 
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Gambar 48 Form Tambah Permohonan Izin 

4. Di halaman tersebut user  diminta untuk mengisikan data-data berupa “ Jenis Angkutan, 

No srt Permohonan, Tgl srt Permohonan, dan Dok srt Permohonan,”. Jika sudah 

mengisikan data-data dengan benar maka klik tombol  lalu user akan dialihkan 

pada halaman detail permohonan seperti berikut 

5. maka langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan dengan mengklik tombol 

 
6. Jika sudah mengklik tombol tersebut maka user hanya menunggu verifikasi dari pihak 

Verifikator. 
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• Langkah-Langkah Untuk Melihat Riwayat Verifikasi pada Perpanjagan SPM  

1. Langkah pertama adalah masuki halaman Permohonan Izin ( Perpanjangan SPM). 

2. Kemudian klik tombol pada salah satu data permohonan 

3. Ketika user telah meng-klik tombol yang seperti di atas, maka akan muncul tampilan 

seperti berikut. 

 

Gambar 57 detail Permohonan  

4. Ketika halaman tersebut telah muncul, langkah selanjutnya adalah mengklik tab 
Riwayat Verifikasi. 
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• Langkah-Langkah Mengetahui Informasi Pembayaran PNBP 

1. Langkah pertama adalah user harus memasuki halaman Perpanjangan SPM. 

2. Ketika sudah memasuki halaman Perpanjangan SPM., maka langkah selanjutnya 

adalah mengklik tombol  pada permohonan yang akan dilakukan pembayaran PNBP. 

3. Jika sudah mengklik tombol tersebut maka akan muncul halaman sebagai berikut. 

 

Gambar 59 Halaman detail permohonan izin 
4. Jika sudah berada halaman tersebut, maka langkah selanjutnya adalaha mengklik 

tombol / Tab  seperti gambar di bawah ini. 
  

5. Jika user telah meng-klik tombol/Tab tersebut maka user akan dialihkan pada Tab 

Informasi pembayaran seperti berikut. 
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Gambar 61 
Halaman Informasi Pembayaran 

6. Setelah mendapatkan kode billing perusahaan melakukan pembayaran dengan kode 

billing tersebut , apabila tagihan tidak keluar , gagal mendapatkan kode billing atau kode 

billing telah habis masa berlakunya , user bisa melakukan request ulang tagihan dengan 

klik tombol  untuk mendapatkan kode billing baru 

7. Setelah kode billing didapatkan , user melakukan pembayaran ke Bank dengan 

mengunakan kode billing tersebut. 
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6.6. Permohonan Kapal Pengganti 

Halaman Menu permohonan kapal pengganti adalah halaman untuk pengajuan 

permohonan kapal pengganti. Berikut adalah halaman “Permohonan kapal Pengganti”. 

 
Gambar 61 Menu izin permohonan Kapal pengganti 

• Langkah-Langkah membuat dan mengajukan Permohonan kapal pengganti 

1. Langkah pertama adalah masuki halaman Permohonan Izin ( kapal pengganti). 

2. Kemudian klik tombol  

3. Ketika user atau Perusahaan sudah men-klik tombol tersebut maka tampilan yang 

akan muncul seperti di bawah ini. 
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Gambar 62 Form Tambah Permohonan Izin 

4. Di halaman tersebut user  diminta untuk mengisikan data-data ,Jika sudah mengisikan 

data-data dengan benar maka klik tombol  

5. Jika telah mengklik tombol tersebut maka user akan dialihkan ke halaman detail 

permohonan. Berikut adalah tampilan halaman detail permohonan 

 
6. Jika sudah data terisi dengan lengkap maka langkah selanjutnya adalah mengajukan 

permohonan dengan mengklik tombol  
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7. Jika sudah mengklik tombol tersebut maka user hanya menunggu verifikasi dari pihak 

Verifikator. 

 
• Langkah-Langkah Untuk Melihat Riwayat Verifikasi pada Persetujuan pendahuluan  

1. Langkah pertama adalah masuki halaman Permohonan Izin ( Persetujuan pendahuluan). 

2. Kemudian klik tombol pada salah satu data permohonan 

3. Ketika user telah meng-klik tombol yang seperti di atas, maka akan muncul tampilan 

seperti berikut. 

 
4. Ketika halaman tersebut telah muncul, langkah selanjutnya adalah mengklik Tab Riwayat 

Verifikasi 

5. Halaman riwayat verifikasi permohonan adalah halaman yang berfungsi untuk 

memberikan informasi berupa “status verifikasi” dari setiap pengajuan yang telah 

dilakukan oleh user  
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6.7. Permohonan Pindah Lintasan 

Halaman Menu Permohonan pindah lintasan adalah halaman untuk pengajuan 

permohonan penggantian lintasan kapal dan akan menghapus izin yang telah dimiliki kapal 

sebelumnya. Berikut adalah halaman “Permohonan Pindah Lintasan”. 
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• Langkah-Langkah membuat dan mengajukan Permohonan Izin perpanjangan persetujuan 

Pendahuluan  

1. Langkah pertama adalah masuki halaman Permohonan Izin ( Perpanjangan 

Persetujuan pendahuluan). 

2. Kemudian klik tombol  

3. Ketika user atau Perusahaan sudah men-klik tombol tersebut maka tampilan yang 

akan muncul seperti di bawah ini. 

 

Gambar 67 Form Tambah Permohonan Izin 

4. Di halaman tersebut user  diminta untuk mengisikan data-data berupa “ jenis angkutan 

, kapal Dll”. Jika sudah mengisikan data-data dengan benar maka klik tombol 

 
5. Jika telah mengklik tombol tersebut maka user akan dialihkan ke halaman detail 

permohonan. Berikut adalah tampilan halaman detail permohonan 
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Gambar 68 Halaman Detail Permohonan  

6. Jika sudah data terisi dengan lengkap maka langkah selanjutnya adalah mengajukan 

permohonan dengan mengklik tombol  

7. Jika sudah mengklik tombol tersebut maka user hanya menunggu verifikasi dari pihak 

Verifikator. 
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• Langkah-Langkah Untuk Melihat Riwayat Verifikasi pada Perpanjangan Persetujuan 

pendahuluan  

1. Langkah pertama adalah masuki halaman Permohonan Izin ( Perpanjangan persetujuan 

pendahuluan). 

2. Kemudian klik tombol pada salah satu data permohonan 

3. Ketika user telah meng-klik tombol yang seperti di atas, maka akan muncul tampilan seperti 

berikut. 

 

Gambar 69 Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan 

4. Ketika halaman tersebut telah muncul, langkah selanjutnya adalah mengklik tab Riwayat 
Verifikasi. Halaman riwayat verifikasi permohonan adalah halaman yang berfungsi untuk 
memberikan informasi berupa “status verifikasi” dari setiap pengajuan yang telah dilakukan 
oleh user  
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7. Produksi Angkutan 

Halaman Produksi Angkutan adalah halaman yang berfungsi sebagai pendukung dari 

permohonan perpanjangan SPM dan perpanjangan Izin Operasi, yang wajib untuk diisi, dan 

apabila produksi tidak dibikin maka tidak akan bisa untuk menambahkan data kapal pada 

permohonan izin perpanjangan SPM dan Perpanjangan Izin Operasi. Berikut adalah 

tampilan dari halaman produksi angkutan,  

 
Gambar 71 halaman Produksi Angkutan 

Pengisian Produksi Angkutan harus dilakukan selama 12 bulan berjalan per kapal 

• Langkah-langkah Input Produksi Angkutan  

1. Langkah pertama adalah masuki halaman Produksi Angkutan 

2. Pada halaman tersebut klik tombol  untuk mengisi produksi angkutan 

untuk kapal tersebut, lalu user akan dialihkan pada halaman form produksi angkutan 

seperti berikut  
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Gambar 72 Halaman form Produksi angkutan  

3. Lakukan pengisian data tersebut , setelah selesai melakukan pengisian klik tombol 

lalu user akan dialihkan kembali kehalaman produksi angkutan seperti berikut 

 
Gambar 73 Halaman Produksi angkutan  

4. Pada Halaman detail Produksi angkutan klik tombol  pada table harian produksi 

angkutan tersebut 

8. Perizinan 

Halaman Perizinan adalah halaman yang menampilkan daftar izin yang dimiliki oleh 

perusahaan. Didalam perizinan ini terdapat 4 jenis perizinan seperti berikut 



49 | Buku Panduan AIR SDP || Frontend (Perusahaan) 

8.1.Izin Pendahuluan 

Menu perizinan (Izin pendahuluan) adalah menu yang menampilkan daftar izin 

pendahuluan yang dimiliki oleh perusahaan, berikut adalah tampilan dari halama menu 

perizinan -> izin pendahuluan:  
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8.2.Izin Operasi 

Menu perizinan (Izin Operasi) adalah menu yang menampilkan daftar izin operasi 

yang dimiliki oleh perusahaan, Berikut adalah tampilan dari halaman izin operasi: 

 
 

8.3.SPM 

Menu perizinan (SPM) adalah menu yang menampilkan daftar SPM  yang dimiliki 

oleh perusahaan, Berikut adalah tampilan dari halaman SPM: 
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8.4.Pindah lintasan 

Menu perizinan (Pindah Lintasan) adalah menu yang menampilkan daftar kapal yang 

melakukan pindah lintasan  yang dimiliki oleh perusahaan, Berikut adalah tampilan dari 

halaman pindah lintasan: 

 
 

 

9. Monitoring Progress 

Halaman Monitoring progress adalah halaman yang berfungsi untuk melihat atau 

memantau semua permohonan yang perusahaan ajukan, berikut adalah tampilan dari 

halaman monitoring progress 

  
Gambar 79 halaman Monitoring progress angkutan penyeberangan 
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• Langkah untuk melihat detail monitoring dari permohonan 
1. Langkah pertama user memasuki halaman monitoring progress dengan cara klik menu 

Monitoring Progress-> lalu pilih Angkutan Penyeberangan 
2. Setelah user memasuki halaman dari menu tersebut. Berikut adalah tampilan dari halaman 

monitoring progress 
 

 
Gambar 80 halaman Monitoring progress angkutan penyeberangan 

3. Pilih salah satu data permohonan yang akan dilihat perkembangan prosesnya, klik 
pada kolom aksi permohonan tersebut, lalu user akan dialihkan kedalam halaman detail 
monitoring progress permohonan seperti berikut. 
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Gambar 81 halaman detail  Monitoring progress angkutan penyeberangan 

4. Terdapat beberapa data seperti : Data Kapal , Timeline pemohonan tersebut. Untuk 

melihat detail dokumen kapal, klik tombol  pada kolom expand didata kapal, 
terdapat baris berwarna merah yang menandakan bawah kapal tersebut ditolak oleh 
verifikator pada permohonan tersebut 


