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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Gambar 1.1 Tampilan Sebelum Login 

Dokumen ini merupakan sebuah petunjuk penggunaan / user manual eReklame Kota 

Surabaya. Untuk mengakses halaman eReklame Kota Surabaya, anda dapat mengaksesnya 

dengan mengunjungi situs: http://ereklame.cktr.web.id pada web browser anda.  

Pada awal ketika anda membuka situs website e-reklame  anda akan mendapati tampilan 

seperti Gambar 1.1. pada gambar tersebut ada beberapa fitur yang dapat anda gunakan untuk 

mendapatkan informasi sebelum anda login. Beberapa fitur tersebut diantaranya: 

1. Bongkar Reklame, ketika anda klik “ ” anda akan mendapatkan 

informasi mengenai reklame yang telah masuk daftar bongkar. Contoh informasi yang 

anda dapat ketika klik “ ” ada pada Gambar 1.3.  

 

 

Gambar 1.2 Reklame Bongkar 
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Gambar 1.3 Informasi Reklame Bongkar 

2. Reklame Berijin, ketika anda klik “ ” anda akan mendapatkan informasi 

mengenai reklame yang berlaku dan durasi masa periode reklamenya. Contoh informasi 

yang anda dapat ketika klik “ ” ada pada Gambar 1.4. 

 

Gambar 1.3 Reklame Berijin

 

Gambar 1.4 Informasi Reklame Berijin 
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3. Jumlah Titik Reklame, ketika anda klik “ ” anda akan dapat melihat 

penyebaran titik Reklame yang masih aktif, proses, dan akan habis masa berlakunya. 

Contoh informasi yang anda dapat ketika klik “ ” ada pada Gambar 1.6.  

 

Gambar 1.5 Jumlah Titik Reklame 

 

Gambar 1.6 Informasi Penyebaran Jumlah Titik Reklame 

 Penjelasan dari fitur yang didapat ketika anda klik fitur “ ” antara lain 

ada dibawah ini: 

  gambar disamping menjelaskan bahwa reklame pada lokasi tersebut masih 

berjalan kontraknya. Ketika di klik “ ” akan menampilkan detail dari lokasi 

reklame tersebut seperti pada gambar 1.7 
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Gambar 1.7 Detail Informasi Reklame Hijau 

  gambar disamping menjelaskan bahwa reklame pada lokasi tersebut sudah 

habis kontrkanya. Ketika di klik “ ” akan menampilkan detail dari lokasi 

reklame tersebut seperti pada gambar 1.8. 

 

Gambar 1.8 Detail Informasi Reklame Merah 

  gambar disamping menjelaskan bahwa reklame pada lokasi tersebut sedang 

dalam proses perizinan. Ketika di klik “ ” akan menampilkan detail dari lokasi 

reklame tersebut seperti pada gambar 1.9 
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Gambar 1.8 Detail Informasi Reklame Biru 

  fitur disamping digunakan untuk mencari lokasi 

dari reklame yang ingin di tuju. 

  gambar disamping digunakan untuk zoom in dan zoom out peta. 

  gambar disamping digunakan untuk anda kembali ke halaman 

login. 

  gambar disamping merupakan fitur untuk memfilter data yang ada dipeta 

seperti pada gambar 1.9.  

 

Gambar 1.9 Detail Informasi Panah Biru 

4. Persyaratan yang diperlukan ketika pemohon akan mengajukan SIPRT harus memenehui 

persyaratan yang dibutuhkan persyaratan tersebut dapat anda ketahui ketika anda klik “

”  setelah klik tersebut anda akan mendapatkan informasi seperti gambar 

1.10. 
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Gambar 1.10 Detail Persyaratan TDPR 

5. Persyaratan yang diperlukan ketika pemohon akan mengajukan SIPRT harus memenehui 

persyaratan yang dibutuhkan persyaratan tersebut dapat anda keteahui ketika anda klik “

”  setelah klik tersebut anda akan mendapatkan informasi seperti 

gambar 1.11. 

 

Gambar 1.11 Detail Persyaratan Reklame Ber IMB 

 

6. Persyaratan yang diperlukan ketika pemohon akan mengajukan SIPRT harus memenuhi 

persyaratan yang dibutuhkan persyaratan tersebut dapat anda ketahui ketika anda klik “

”  setelah klik tersebut anda akan mendapatkan informasi seperti 

gambar 1.12.  
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Gambar 1.12 Detail Persyaratan Reklame Tidak Ber IMB 

7. Pada halaman awal sebelum anda login anda dapat mengetahui statistik reklame yang 

ada pada saat ini. 
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1.1. Daftar User Baru 

Dalam mendaftar user baru, dapat mengikuti langkah berikut : 

1. Untuk masuk kedalam aplikasi eReklame, anda harus login terlebih dahulu dengan 

memasukkan username serta password yang sudah terdaftar. 

2. Jika user tidak mempunyai akun untuk login anda dapat membuat akun dengan 

menekan tulisan berwarna biru yang bertulisan “Belum Punya Akun?”  

 

Gambar 1.13 Tampilan Awal Ketika Login 

Setelah anda klik “Belum Punya Akun?” anda akan masuk ke halaman daftar baru. 

Masukkan data pribadi sesuai dengan data pribadi dan data login anda. Pastikan text yang 

kosong sudah terisi semua. 

1. Masukkan nama lengkap anda. 

2. Masukkan alamat lengkap sesuai alamat asli anda. 

3. Masukkan No Handphone sesuai No Handphone anda 

4. Masukkan alamat Email anda, dan pastikan bahwa alamat email anda sudah benar. 

5. Masukkan konfirmasi alamat email yang sudah diinputkan sebelumnya. 

6. Masukkan username yang dinginkan.  

7. Masukkan password yang diinginkan 

8. Masukkan ulang password sebagai verifikasi 

1 

2 
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Gambar 1.14 Tampilan Daftar Baru 

1.2. Menu Pemohon 

Setelah anda login sebagai pemohon, anda akan diarahkan masuk kedalam aplikasi. 

Berikut tampilan awalnya beserta penjelasan pendukung:  

 

1. Informasi atau fitur yang dapat diakses saat sudah masuk ke halaman utama. 

2. Klik logout untuk keluar dari akun ini. 

  

1 

2 

1 

2 
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Jangan lupa klik agar menyimpan 
data pribadi dan login anda 

Klik tombol Kembali untuk kembali 
ke halaman awal. 
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BAB 2 

PANDUAN HAK AKSES PEMOHON 

Pada Bab ini akan menjelaskan panduan terkait user Pemohon, Berikut adalah beberapa 

panduan yang akan diberikan. 

2.1 Mengubah Data Login Pemohon 

User Pemohon dapat mengubah data login yang sudah diinputkan saat pertama kali 

mendaftar dengan cara klik My Profile yang ada di kanan atas. Berikut adalah panduan untuk 

mengubah data login : 

1. Username tidak dapat diganti. 

2. Masukkan password baru yang diinginkan 

3. Masukkan password lama yang sebelumnya dibuat 

4. Masukkan password baru lagi sebagai verifikasi 

5. Jangan lupa klik tombol simpan setelah anda mengisi semuanya. 

 

Gambar 2.1 Tampilan My Profile Data Login 

 

 

2.2 Mengubah Data Profil Pemohon 

User Pemohon dapat mengubah data profil yang sudah diinputkan saat pertama kali 

mendaftar dengan cara klik My Profile yang ada di kanan atas. Berikut adalah panduan untuk 

mengubah data profil:  

1. Nama tidak dapat diganti. 

1 

2 

3 
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5 

Klik Data Login untuk mengubah Data Login 
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2. Masukkan Email baru dan pastikan email yang anda masukkan benar agar 

mendapatkan notifikasi dari eReklame. 

3. Masukkan No Telp yang baru dan pastikan No Telp yang anda masukkan benar 

dan aktif agar mendapatkan notifikasi dari eReklame. 

4. Masukkan No HP yang baru dan pastikan No HP yang anda masukkan benar dan 

aktif agar mendapatkan notifikasi dari eReklame. 

5. Alamat yang sudah diinputkan tidak dapat digani 

 

Gambar 2.2 Tampilan Data User My Profil 

Pada data perusahaan akan muncul ketika tdpr sudah aktif atau disetujui, tetapi data tetap 

tidak bisa diedit atau diubah.  

 

 

Gambar 2.3 Tampilan Data Perusahaan My Profil 

Klik Data Profil untuk mengubah  

Data Profil 

1 2 

3
1 

5 

4 

Klik simpan perubahan 
untuk mengubah data profil 
dan perusahaan. 
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2.3 Cara Permohonan Klaim TDPR 

Anda dapat melakukan permohonan klaim TDPR dengan memanfaatkan fitur yang ada 

ketika anda sebagai pemohon telah berhasil login. Ketika anda klik “ ” anda akan masuk 

ke halaman seperti pada gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Tampilan Awal Ketika klik TDPR  

 

Gambar 2.5 Detail Permohonan Klaim TDPR 

2.4 Pendaftaran TDPR 

Pemohon dapat melakukan pendaftaran klaim TDPR dengan mengisi form yang telah 

disedikan ketika Pemohon mengklik dafatar TDPR. Berikut adalah panduan untuk mengisi 

form pendaftaran TDPR: 

1. Isi nama perusahaan anda 

2. Isi sebutan untuk perusahaan anda 

Klik untuk mengetahui 
persyaratan klaim tdpr 

 

Klik untuk melihat data tdpr 

 

Klik untuk daftar tdpr 
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3. Isi alamat lengkap perusahaan anda 

4. Isi nama pimpinan perusahaan  

5. Isi kolom jabatan jabatan  

6. Isi nama wajib pajak (sesuai dengan NPWPD) 

7. Isi nomor NPWPD 

8. Isi nomor telp Perusahaan 

9. Pilih kategori yang akan diajukan P-1,P-2  atau P-3 

10. Apabila telah selesai angan lupa klik daftar TDPR setelah berhasil akan mucul 

seperti pada gambar 2.6. 

 

 

Gambar 2.6 Informasi Data TDPR Berhasil dikirimkan 
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2.5 Data TDPR 

Setelah melakukan pendaftaran TDPR data yang telah diisi tersebut akan masuk kedalam 

menu “Data TDPR” dimana menu ini berfungsi untuk menyimpan atau merekap data 

pendaftaran yang dilakukan oleh pemohon. 

 

Gambar 2.7 Tampilan Menu Data TDPR 

Didalam menu “Data TDPR” ini sendiri memiliki beberapa fitur yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemohon antara lain fitur tersebut adalah: 

1. Jika anda pemohon yang baru saja mengajukan permohonan Fitur perpanjang 

TDPR apabila anda menekan tombol “ ” akan menampilkan 

seperti pada gambar 2.8 

 

Gambar 2.8 Tampilan Perpanjang TDPR 

2. Anda dapat memanfaatkan fitur yang memiliki gambar “ ” untuk mencetak 

formulir anda. 

3. Anda dapat memanfaatkan fitur yang memiliki gambar “ ” untuk melihat detail 

permohonan yang anda ajukan, seperti contoh pada gambar 2.10 

 

Gambar 2.10 Tampilan Detail Permohonan 
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4. Anda dapat memanfaatkan fitur yang memiliki gambar “ ” untuk mengupload 

berkas-berkas yang dibutuhkan misal foto, administrasi, dan formulir, seperti 

contoh pada gambar 2.11  

 

Gambar 2.11 Tampilan Upload Berkas TDPR 

Cara untuk mmengupload berkas TDPR antara lain: 

1. Pilih jenis file yang akan di upload misal foto, administrasi, dan formulir. 

2. Piih file yang akan di upload sesui dengan apa yang diisi pada jenis. 

3. Jangan lupa tekan tombol ”  ” agar file yang telah di upload 

tersebut tersimpan. seperti pada gambar 2.12 jika berhasil disimpan.  

 

Gambar 2.12 Tampilan Berhasil Upload Berkas TDPR 

4. Anda dapat memanfaatkan fitur yang memiliki gambar “ ” apabila anda ingin 

menghapus permohonan klaim TDPR anda apabila anda klik gambar “ ” 

tersebut akan muncul seperti pada gambar 2.13  

 

Gambar 2.13 Tampilan Alert TDPR 
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2.6 Permohonan Reklame Baru 

Pada halaman Reklame, user dapat menambahkan lokasi baru berupa form detail titik 

reklame, form data objek reklame, dan form reklame lainnya yang berisi sudut pandang 

reklame lebar dan panjang reklame. Berikut adalah panduan untuk menambah lokasi baru 

reklame, user Pemohon dapat mengikuti panduan berikut ini : 

1. Masuk pada menu “Reklame” yang dapat dilihat pada menu awal setelah login. 

2. Akan muncul tombol “Permohonan Lokasi Baru” untuk menambah permohonan 

lokasi baru reklame.  

 

  

 

Gambar 2.14 Tampilan Menu Reklame 

1. Pilih nama jalan yang dituju. 

2. Masukkan No alamat yang dituju. 

3. Masukkan Blok alamat tersebut. 

4. Masukkan RT alamat tersebut. 

5. Masukkan RW alamat tersebut. 

6. Tuliskan detail lokasi alamat. 

7. Tahun pendirian tidak perlu diisi karena berdasarkan tahun saat ini. 

8. Pilih Kecamatan yang dituju dan kecamatan ini wajib diisi. 

9. Pilih Kelurahan alamat tersebut dan wajib diisi. 

10. Tahun pajak tidak perlu diisi karena berdasarkan tahun saat ini. 

1 

2 
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11. Tanggal Permohonan tidak perlu diisi karena berdasarkan tanggal dan tahun saat 

ini. 

12. Pilih jenis reklame yang diinginkan 

13. Pilih jenis produknya apakah Belum diketahui, Non Rokok, atau Rokok 

14. Pilih lokasi penempatannya. 

15. Pilih lokasi tanah, apakah Tanah pemda, Tanah swasta, Tanah Dinas Instansi 

Diluar Pemda, Tanah Swasta (Damija) atau masih Belum Diketahui 

16. Pilih letak lokasi reklame didalam ruangan atau diluar ruangan, jika masih belum 

diketahui dapat dipilih “Belum Diketahui”. 

17. Pilih Lokasi permohonan UPTSA Timur atau UPTSA Pusat, jika UPTSA Timur, 

semua proses pengajuan SIPR dilakukan di UPTSA Timur Jl.Menur No 31C, 

Surabaya. Jika memilih UPTSA Pusat, semua proses pengajuan SIPR dilakukan di 

UPTSA Pusat Jl.Tunjungan No.1, Surabaya (Ex Gedung Siola).  

 

 

 

 

Gambar 2.15 Tampilan Tambah Reklame Baru 
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Gambar 2.16 Alert Berhasil disimpan 

 

2.7 Data Riwayat Perijinan Reklame 

Setelah melakukan permohonan lokasi yang telah diisi tersebut akan masuk kedalam 

menu “Riwayat Perjanjian” dimana menu ini berfungsi untuk menyimpan dan merekap data 

mendaftaran yang dilakukan oleh pemohon.  

 

Gambar 2.17 Tampilan Menu Riwayat Perijinan Reklame 

1. Klik tombol + untuk melihat riwayat reklame yang sudah ditambahkan. 

2. Klik baris hijau pada tabel untuk melihat detail reklame, berikut adalah detail 

reklame yang ditampilkan. 
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Gambar 2.18 Detail Reklame 

3. Klik tombol  untuk mencetak Surat permohonan izin penyelenggaraan reklame 

terbatas. Berikut adalah contoh surat permohonan izin penyelenggaraan reklame:  

 

Gambar 2.19 Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas 

4. Anda dapat memanfaatkan fitur yang memiliki gambar  untuk mengupload 

berkas-berkas yang dibutuhkan misal foto, administrasi, dll. Berikut contoh 

tampilan upload: 

 

Gambar 2.20 Tampilan Upload Berkas Permohonan Reklame  
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 Cara untuk mengupload berkas Permohonan Reklame adalah sebagai berikut: 

1. Pilih file yang akan diupload file tersebut dapat berupa foto, formulir, dan 

administrasi 

2. Pilih file yang akan diuplod dengan apa yang diisi pada jenis. 

3. Jangan lupa tekan tombol  agar file yang diupload tersimpan, jika 

berhasil maka akan terdapat alert seperti dibawah ini. 

 

Gambar 2.21 Tampilan Berhasil Upload Berkas 

 

 


