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Modul Pemohon

Modul ini digunakan oleh Pemohon untuk daftar di website SI POLAR dan pengajuan izin

reklame yang akan dipilih. Baik pengajuan baru maupun perpanjang reklame. Berikut merupakan

alur dasar untuk pemohon.

Pemohon dapat melakukan pendaftaran akun SI POLAR dengan mengisikan data yang valid dan

benar mulai dari nama, nama usaha, nik, npwp, email dan nomor whatsapp. Setelah mengisi data

dengan benar petugas akan melakukan validasi apakah data yang telah diisikan benar dan akan

menerbitkan pengguna dan kata sandi sehingga pemohon dapat masuk ke Aplikasi SI POLAR.

Pemohon dapat melakukan permohonan reklame yang status dari setiap permohonan dapat

dilihat di SIPOLAR dan akan dikirimkan notifikasi melalui email dan whatsapp.
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Gambar di atas adalah tampilan halaman awal website sipolar.surakarta.go.id. Anda dapat

melihat peta data reklame yang telah terdaftar di SI POLAR.
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Bagaimana cara daftar sebagai pemohon?

Daftar Pemohon

Jika Anda baru di SI POLAR, maka Anda dapat mengikuti langkah berikut. Jika Anda

sudah daftar, maka Anda dapat langsung menuju halaman Login. Berikut langkah-langkah

mendaftar sebagai Pemohon di SI POLAR :

1. Geser sedikit ke bawah, Klik DAFTAR SEBAGAI PEMOHON.

2. Akan muncul Form isian seperti gambar di atas. Isi semua kolom yang diminta.

3. Klik Daftar Sebagai Pemohon. Klik Ya pada kotak dialog yang muncul

4. Maka Anda telah berhasil mendaftar sebagai pemohon. Selanjutnya menunggu konfirmasi

dari Petugas. Apabila sudah diakti�an oleh Petugas (data anda benar dan valid) maka

Anda dapat melakukan langkah selanjutnya.
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Bagaimana cara mengajukan permohonan izin reklame?

Permohonan Izin Reklame

Pastikan Anda telah mendaftar akun Anda pada halaman Utama. Jika sudah terdaftar dan

telah dikonfirmasi oleh Petugas SI POLAR maka Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Pada website sipolar.surakarta.go.id Anda dapat klik tombol Login di pojok kanan atas atau

klik MASUK KE SI POLAR. Dan Anda muncul halaman seperti berikut.

2. Isikan kolom Pengguna dengan Email yang Anda daftarkan. Dan isi Kata Sandi dengan

Kata Sandi yang diberikan oleh Petugas. Klik Masuk.
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3. Gambar di atas adalah Dashboard Pemohon sebagai Halaman Utama. Silahkan lanjutkan

dengan menuju menu Transaksi -> Permohonan Reklame.

4. Berikut Tampilan menu Permohonan Reklame. Ini adalah Tab DAFTAR PERMOHONAN
REKLAME milik Anda. Silahkan lanjutkan klik Tab + PERMOHONAN REKLAME
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5. Berikut adalah tampilan Tab + PERMOHONAN REKLAME. Isi data permohonan reklame

dengan benar. Pilih titik koordinat yang tepat. Dan Lampirkan Foto.

6. Estimasi Harga Retribusi otomatis muncul di bawah form. Klik Simpan jika data sudah

benar. Klik Ya pada kotak dialog yang muncul

7. Permohonan Anda telah tersimpan dan muncul pada Tab DAFTAR PERMOHONAN

REKLAME.
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