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Apa fungsi dari Sistem Informasi Izin Radio Ini, Kenapa harus di Buat Online ? 

Dalam sistem informasi Izin Radio ini bertujuan untuk mempermudah serta mempercepat proses 

penerbitan Rekomendasi Izin Radio Darat dan Pesawat Udara bagi perusahaan/ Instansi Bapak/Ibu. 

 

Bagaimana Caranya ? 

Anda bisa langsung mengajukan registrasi untuk mendapatkan Rekomendasi Izin Radio dengan cara 

login ke dalam sistem tanpa harus datang langsung ke Kementerian Perhubungan. Untuk itu bapak/ibu 

harus punya user id dan password yang berguna untuk bapak/Ibu menggunakan sistem tersebut. 

 

Bagaimana Cara Saya untuk mendapatkan User ID dan Password ? 

Anda harus melakukan registrasi terlebih dahulu ke dalam sistem agar mendapatkan user id dan 

password dengan melampirkan surat penunjukan bahwa anda memang ditunjuk sebagai operator 

pengguna sistem informasi Izin Radio dari perusahaan/ Instanasi tempat Bapak/Ibu bekerja. 

 

Bagaimana Saya tahu bahwa Form Isian Registrasi yang saya isi sudah berhasil 
terkirim atau belum ? 
Anda akan menerima E-mail konfirmasi bahwa pendaftaran anda telah berhasil ke alamat email yang 

sudah anda isikan. 

 

Bagimana Jika Saya Tidak Menerima Email ? 

Cek Inbox email anda, Jika tidak ada Cek Spam email anda, atau jika memang tidak ada anda 

bisa lagsung menghubungi admin Izin Radio. 

 

Apakah Setelah Saya Mendapat Email Bahwa Pendaftaran Berhasil, Saya 

Sudah Bisa Login ? 

Belum! Anda harus menunggu Admin untuk mengaprove Formulir Ajuan Yang anda Isikan. Anda bisa 

login setelah admin melakuakn approve dan anda akan menerima kembali email konfirmasi berisi user 

id dan password yang bisa anda gunakan untuk masuk ke dalam sistem ! 
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Apa yang Dapat Saya Lakukan Jika Saya Sudah Bisa Login ke Dalam Sistem ? 

Dalam sistem memilki 5 (lima) menu utama yang bisa anda gunakan 

1. Master Data 

Berisi data perusahaan anda. Disini anda bisa melkukan perbiakan/ perubahan jika memang 

ada data yang tidaksesuai dengan profil perusahaan anda. 

2. NEW REGISTRATION 

Dalam menu ini ada 2 pilihan sub menu yaitu : 

• New Registration Radio Darat 

Yang dapat anda gunakan untuk mengajuakan registrasi baru izin rekomendasi radio darat 

• New Registration Pesawat Udara 

Yang dapat anda gunakan untuk mengajuakan registrasi baru izin rekomendasi radio 

pesawat udara 

3. RENEW REGISTRATION 

Dalam menu ini ada 2 pilihan sub menu yaitu : 

• Renew Registration Radio Darat 

Yang dapat anda gunakan untuk mengajuakan registrasi baru izin rekomendasi radio darat 

• Renew Registration Pesawat Udara 

Yang dapat anda gunakan untuk mengajuakan registrasi baru izin rekomendasi radio 

pesawat udara 

4. Notification 

Notification berfungsi untuk melihat proses pengajuan dari permohonan yang bapak ibu 

sampaikan 

5. Chatting 

Berfungsi untuk komunikasi dengan ADMIN DNP 

Saya Butuh Panudan User manual, apakah ada ? 

 
Berikut user manual yang dapat anda gunakan sebagai panduan 
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Cara Registrasi Untuk mendapatkan User ID dan Password ? 

Kunjungi halaman website www.hubud.dephub.go.id/SIPDNP Kemudian pilih ”perijinan ISR” maka 

akan muncul hal login sbb : 

 

Gambar 1. Create Account 

Untuk melakukan registrasi user id dan password klik button ”Create an account”  (Lingkaran Merah) 

maka akan muncul form isian sbb : 

 

Gambar 2. Form Create Account 

 

http://www.hubud.dephub.go.id/SIPDNP
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Data yang harus anda isi : 

1. Account Info 

• Type  : Otomatis diisi dengan Company 

• Username  : Digunakan sebagi username anda ketika akan masuk ke sistem 

• Password   : Digunakan sebagi password anda ketika akan masuk ke sistem 

• Repeat Password : Mengulang password untuk konfirmasi 

2. Contact Info 

• Address : isi dengan alamat pribadi 

• Telp : isi dengan no telp rumah anda 

• HP  : isi dengan no hp anda 

• Email : isi dengan email yang nantinya digunakan sebagi email konfirmasi 

(disarankan email perusahaan) 

3. Company Info 

• Name : isi dengan nama perusahaan anda 

• Address : isi dengan alamat perusahaan anda 

• City : isi dengan nama kota dimana lokasi perusahaan anda berada  

• State : isi dengan nama provinsi dimana lokasi perusahaan anda berada  

• Zip Code : isi dengan kode pos perusahaan anda berada 

• Telp : isi dengan no telp perusahaan 

• Fax : isi dengan no fax perusahaan 

• Email : isi dengan alamat email perusahaan 

4. Attachment 

Data yang harus dilampirkan (dalam format .pdf) 

• Surat penunjukan : surat penunjukan dari persuahaan anda yang berbunyi bahwa 

benar anda ditunjuk sebagai opertor sistem informasi Izin Radio Darat dan Radio 

Pesawat Udara Penerbangan 

• SIUP 

• Akte Pendirian 

• Akte Perubahan (Jika Ada ) 

 

Setelah anda yakin dengan data yang anda isi dan semua data sudah diisi maka klik button 

”Save” maka sistem secara otomatis akan mengirim ke alamat email yang anda masukkan 

yang berisi pemberitahuan bahwa registrasi anda sudah berhasil. 
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Sistem Login 

Sistem login adalah proses pertama untuk masuk kedalam sistem aplikasi. 

Sistem Login dalam aplikasi ISR ini menjadi satu dengan sistem login aplikasi AASL (Single Sign On) 

sehingga bapak ibu sewaktu login di apliasi ISR bisa langsung masuk juga di aplikasi AASL dengan Klik 

icon di kanan atas, begitu juga sebaliknya. 

Untuk melindungi data dan menjaga penggunaan dari pihak – pihak yang tidak berhak maka setiap 

kali aplikasi diaktifkan akan tampil form login. Form login adalah form yang berfungsi untuk menerima 

nama/identitas user (User ID) yang akan menggunakan aplikasi dan juga menerima kata sandi 

(password) dari user/pengguna yang login tersebut. Adapun langkah untuk melakukan proses login 

sbb: 

• Jalankan Browser Ketik alamat hubud.dishub.go.id 

• Isikan User ID, tekan tombol Tab, isikan kata sandi/password serta isikan captcha pada text 

box yang telah disediakan. 

• Arahkan pointer mouse ke tombol Login, lakukan click atau tekan enter. 

• Selanjutnya system akan melakukan proses pengecekan authentification, apabila data user ID 

dan password valid/sah maka menu utama akan tampil dan bila data yang masuk tidak sah 

maka akan tampil pesan  “Login Failed”. 

 

Gambar 3. Login Page 
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Lupa Pasword 

Bila Lupa password tekan tulisan/tombol “Forgot Password” dalam halaman login seperti dalam 

lingkaran merah pada gambar berikut : 

 

 

Setelah menekan tulisan “Forgot Password” pada halaman login akan tampil gambar sebagai berikut 

: 

 

Isikan email yang telah di daftarkan,dan tekan tombol “Send”  tunggu balasan dari admin DNP 
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Ganti User 

Untuk mengganti user account dikarenakan sudah ganti orang yang bertanggung jawab menjalanakn 

aplikasi ini,  tekan tulisan/tombol “Change User Account” dalam halaman login seperti dalam 

lingkaran merah pada gambar berikut : 

 

 

Setelah menekan tulisan “Forgot Password” pada halaman login akan tampil form sebagai berikut : 
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Isi Form : 

• .Pilih Nama Campony 

• Isikan User Name 

• Isikan Password 

• Repeat Password 

• Isikan Alamat / Address 

• Isikan Nomor Hand Phone PIC 

• Upload Surat Tugas 

• Setelah selesai isi dan upload tekan Tpmbol “Registration” , tunggu balasan admin 
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PROFILE 

Profile data perusahaan dapat di akses dengan mengkses gambar yang terletak pada kiri atas yang ada 

tulisan Company dan ada nama perusahaan,(Lingkaran merah)  atau memakai icon yng terletak pada 

kanan atas (Lingkaran Merah) ; setelah di klik akan tampil form profile sbb:  

 

 

Dalam Profile perusahaan Yang berada di icon kanan atas terdapat tombol LOG OUT, bila pengguna 

akan mengahkiri akses aplikasi 

 

MAIN MENU / MENU UTAMA 

Menu Utama Aplikasi ISR terdiri dari : 

Menu samping kiri terdiri dari:  

• Dashboard 

• Master Data 

• New Registration 

• Renew Registration 

• Notification 

• Chatting 
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Menu atas terdiri 

• Info User 

• Group Single Sign On 

• Tutorial 

 

DASHBORAD 

Setelah Login akan tampil halaman dashboard, contoh dalam tampilan ini di aplikasi ISR seperti 

gambar berikut ini 

 

Gambar 4. Dashboard ISR 

Untuk berpindah ke apliasi AASL klik icon AASL Aplication yang terletak dikanan atas (Lingkaran 

Merah), setelah di pilih icon AASL Aplication akan tampil gambar dashboar AASL sebagai berikut : 

 

Gambar 5. Dashboard AASL 

Dalam Dashboard ada informasi jumlah proses dalam bentuk angka yang di lakukan oleh pemohon 

seperti 

• New Land Radio 

• New Aircraft Radio 

• Renew Land Radio 

• Renew Aircraft Radio 



12 
 

Bila pemohon klik pada more info pada dashboard maka akan tampil sama persis hasilnya tampilan 

kalau mengakses memakai menu bar sebelah kiri 

 

Master Data 

Tujuan : Untuk melihat Data perusahaan. 

 
 

Company 

Tujuan : Untuk melihat dan mengedit data perusahaan. 

 

Proses : 

1. Klik Master Data->Company, maka screen yang ditampilkan sbb: 

 
 

Gambar  Master Data Company 

2. Klik Icon View    yang berada di sebelah kiri, untuk melihat data perusahaan yang telah 
diisikan dalam apliasi , maka akan tampil Form Sbb: 
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Gambar  detail Company 
 

3. Klik Icon Edit    yang berada di sebelah kiri, untuk mengedit Data yang berada dalam 
aplikasi, bila ada data yang berubah,  maka akan tampil Form Sbb: 

 

 
 

Gambar Edit Company 
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Data yang harus diisi: 

▪ Name 
▪ Address 
▪ City 
▪ State 
▪ Zip Code 
▪ Tlp 
▪ Fax 
▪ Email 

4. Setelah mengisi form kolom-kolom data, kemudian tekan tombol  “Save” /Simpan, Jika 

tidak jadi menyimpan klik Tombol “Close”. 

5. Cek Data sudah tampil di List? Jika sudah maka data sudah berhasil di-simpan. 

 
 
 

Officer 

Tujuan : Untuk Memasukkan data Pimpinan Perusahaan.atau personil yang bertanggung jawab pada  

   pengajuan ijin penggunaan radio 

 

Proses : 

1. Klik Master Data->Officer, maka screen yang ditampilkan sbb: 

 
 

2. Untuk Menambah / Mengisi,  personil /Pimpinan yang bertanggung jawab dalam 

pengajuan peralatan pada system Klik Icon Add   yang berada di sebelah kiri atas, 
maka akan tampil Form Sbb: 
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Data yang harus diisi: 

▪ Name 
▪ Position / Jabatan 
▪ Upload contoh tanda tangan dalam bentuk . JPG yang akan di masukkan dalam sertifikat 

yang akan di terbitkan 
 

3. Setelah mengisi form kolom-kolom data, kemudian tekan tombol  “Save” /Simpan, Jika 

tidak jadi menyimpan klik Tombol “Close”. 

4. Cek Data sudah tampil di List? Jika sudah maka data sudah berhasil di-simpan. 
 

 

NEW REGISTRATION 

Tujuan : Untuk melakukan registrasi baru Izin Radio Darat dan Radio Udara Penerbangan. 

 

New Radio Darat 

Tujuan : Untuk melakukan pendaftaran agar mendapatkan Izin Radio Darat. 
 

Proses : 

1. Klik New Registration->New Radio Darat, maka screen yang ditampilkan sbb: 
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Gambar  List New Registration Radio Darat 

2. Klik Toolbar Tambah   yang berada di pojok kiri, maka akan tampil Form Sbb: 

 

Gambar   Form Tambah Alat 

Data yang harus diisi: 

• Type 

• Serial Number 

• Merk 

• Coordinate 

• Location 

 

• Location Details 

• Service 

• Location Map Pictures 

• Equipment Technical Data 

• Application Letter 

 
3. Setelah mengisit kolom-kolom data, kemudian tekan tombol Save, Jika tidak jadi 

menyimpan klik Tombol Batal 

4. Cek Data sudah tampil di List? Jika sudah maka data sudah berhasil di-simpan. 
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Ubah [Edit] Registration 
Tujuan : untuk mengubah Activity yang sudah terdaftar di aplikasi namun belum di approve oleh admin  

   DNP  

 

Proses : 

1. Klik Menu  New Registration-> 

2. Klik Data List Registration ISR yang ingin di-edit 

 

3. Klik Icon Edit   yang berada di Sebelah kanan dari List, maka akan tampil sbb: 

 

 
 

 
 

Gambar Edit Registration 

 

4. Setelah mengedit kolom-kolom data, kemudian tekan tombol Simpan, Jika tidak jadi 

menyimpan klik Tombol Close. 

5. Cek Data sudah tampil di List? Jika sudah maka data sudah berhasil di-simpan. 
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Unduh / Cetak Sertifikat Sertifikat Land Radio 
Tujuan : untuk mengunduh Sertifikat yang telah di terbitkan oleh Direktorat Navigasi Penerbangan 

 

Proses : 

1. Klik New Registration->New Radio Darat, maka screen yang ditampilkan sbb: 
 

 

Gambar  List New Registration Radio Darat Siap Cetak 

2. Klik Icon “Print” kolom “Download” berwarna biru yang berada di Sebelah kanan dari List, 
maka akan tampil sbb: 

 
3. Pengajuan Sertifikat Radio Darat Sudah Selesai 

4. Proses Cetak Sertifikat Radio Darat untuk Renew Registration sama dengan proses New 
dengan Langkah sebagai berikut  

 
 Klik Renew Registration->Renew Radio Darat->Print, setelah file di download pengajuan 
 Renew Sertifikat Radio Darat sudah selesai 
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New Aircraft Radio 

 

Tujuan : Untuk melakukan pendaftaran agar mendapatkan Izin Air Craft Radio 
 

Proses : 

1. Klik New Registration->New Aircraft Radio, maka screen yang ditampilkan sbb: 
 

 

Gambar  List New Registration Aircraft Radio  

2. Klik Toolbar Tambah “ ” yang berada di pojok kiri, maka akan tampil Form Sbb: 
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Gambar   Form Tambah Aircraft Radio 

Data yang harus diisi: 

• Aircraft Registration                                           

• Series/Type 

• Serial Number 

• Upload Sertifikat 

• Isikan Area Operasi 

• Isikan Keterangan teknis Perangkat Radio Yang Terpasang 

✓  Daya Antena 

✓ Aplikasi Frekuensi 

✓ Merk/Type 

✓ Part Number 

✓ Serial Number 

 
3. Setelah mengisit form kolom-kolom data, kemudian tekan tombol “Save”, Jika tidak jadi 

menyimpan klik Tombol “Close” 

4. Cek Data sudah tampil di List? Jika sudah maka data sudah berhasil di-simpan. 

 
 

Ubah [Edit] Registration 
Tujuan : untuk mengubah Activity yang sudah terdaftar di aplikasi. 

 

Proses : 

1. Klik Menu New Registration-> 

2. Klik Data List New Registration ISR yang ingin di-edit 
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3. Klik Tombol edit  yang berada di Sebelah kiri dari List, maka akan tampil sbb: 

 
 

 
 

Gambar Edit Registration 

 

4. Setelah mengedit form kolom-kolom data, kemudian tekan tombol “Save” / Simpan, Jika 

tidak jadi menyimpan klik Tombol “Close”. 

5. Cek Data sudah tampil di List? Jika sudah maka data sudah berhasil di-simpan. 
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Unduh / Cetak Sertifikat Sertifikat Aircraft Radio 
Tujuan : untuk mengunduh Sertifikat yang telah di terbitkan oleh Direktorat Navigasi Penerbangan 

 

Proses : 

1. Klik New Registration->New Aircraft Radio, maka screen yang ditampilkan sbb: 
 

 

Gambar  List New Registration Aircraft Radio Siap Cetak 

2. Klik Icon “Print” kolom “Download” berwarna biru yang berada di Sebelah kanan dari List, 
maka akan tampil sbb: 
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3. Pengajuan Sertifikat Aircraft Radio Sudah Selesai 

4. Proses Cetak Sertifikat Aircraft Radio untuk Renew Registration sama dengan proses New 
Registration dengan Langkah sebagai berikut  

 
 Klik Renew Registration->Renew Aircraft Radio ->Print, setelah file di download  
 Pengajuan Renew Sertifikat Aircraft Radio  sudah selesai 
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RENEW REGISTRATION  

 

Tujuan : Untuk melakukan perpanjangan Izin Radio Darat dan Radio Udara Penerbangan. 

 

Renew Radio Darat 

Tujuan : Untuk melakukan perpanjangan Izin Radio Darat. 
 

Proses : 

1. Klik Renew Registration->Renew Radio Darat, maka screen yang ditampilkan sbb: 

 

Gambar  List Renewal Registration Radio Darat 

2. Klik Toolbar Tambah “ ” yang berada di pojok kiri, maka akan tampil Form Sbb: 

 

Gambar Dialog Pilih Alat 
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3. Pilih salah satu alat yang ingin dipilih, maka akan tampil Form sbb: 

 

Gambar Dialog Pembaruan Alat 

Data yang harus diisi: 

▪ Type 

▪ Serial Number 

▪ Merk 

▪ Coordinate 

▪ Location 

▪ Location Details 

▪ Service 

▪ Call Sign 

▪ Frequency 

▪ Power 

▪ ISR Number 

▪ ISR Validity Period 

▪ Copy ISR 

▪ Equipment of Technical Data 

▪ Location Map Pictures 

 
4. Setelah mengisi kolom-kolom data, kemudian tekan tombol “Save” , Jika tidak jadi 

menyimpan klik Tombol “Close” 

5. Cek Data sudah tampil di List? Jika sudah maka data sudah berhasil di-simpan. 

 
 

Ubah [Edit] Renew Registration 

Tujuan : untuk mengubah Activity yang sudah terdaftar di aplikasi. 

 
Proses : 

1. Klik Menu Renew Registration -> Renew Land Radio 

2. Klik Data List Izin yang ingin di-edit 
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3. Klik Tombol Edit  yang berada di Sebelah kiri dari List, maka akan tampil sbb: 

 

Gambar  11. Edit Renewal Registration 

Data yang harus diisi: 

▪ Type 

▪ Serial Number 

▪ Merk 

▪ Coordinate 

▪ Location 

▪ Location Details 

▪ Service 

▪ Call Sign 

▪ Frequency 

▪ Power 

▪ ISR Number 

▪ ISR Validity Period 

▪ Copy ISR 

▪ Equipment of Technical Data 

▪ Location Map Pictures 

4. Setelah mengedit kolom-kolom data, kemudian tekan tombol Simpan / “Save”, Jika tidak 

jadi menyimpan klik Tombol “Close”. 

5. Cek Data sudah tampil di List? Jika sudah maka data sudah berhasil di-simpan. 
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Edit Info Saya 
Tujuan : Untuk mengubah Profil Perusahaan 

 
Proses : 

1. Klik Menu Nama Perusahaan (Lingkaran Merah Sebelah Kanan) ->Pilih Profile, maka screen 
yang ditampilkan sbb: 

2. Klik Menu Nama Perusahaan (Lingkaran Merah Sebelah Kiri), maka screen yang 
ditampilkansama persis dengan langkah 1 di atas , seperti gambar berikut : 
 

 
Gambar  12.  Edit Profil User 

 

Data yang dapat diubah: 

• Nama 

• Alamat 

• Telp 

• HP 

• Email 

• Username 

2. Setelah mengisi kolom-kolom data, kemudian tekan tombol Simpan / “Save”, Jika tidak jadi 

menyimpan klik Tombol “Cancel”. 

 

 

NOTIFICATION 

Tujuan :  Untuk melihat informasi / pemberitahuan proses yang di ajukan 

Proses : 

1. Klik menu Notification maka screen yang ditampilkan sbb: 
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2. Untuk melihat Notification ada angka yang menunjukkan jumlah notification yang di terima, 

untuk melihat pilih icon “Detail” akan tampil form sebagai berikut ;  

 

Isi subyek Notification, kemudian tutup / ”Close”  untuk mengahiri, dan nitification bisa di hapus 

dengan Icon ”Delete”  pada sebelah kiri notification .



   
 

 

CHATTING 

Tujuan :  Untuk komunikasi dengan ADMIN DNP 

Proses : 

3. Klik menu CHATTING maka screen yang ditampilkan sbb: 

 

 

4. Untuk memulai chatting dengan Admin DNP pilih icon  akan tampil form 

sebagai berikut ;  

 

5. Isi subyek Chating, kemudian tulis pesan yang akan di sampaikan, setelah itu klik icon SENT 

 

  



   
 

 

 

[kop surat perusahaan]  

  

  

  

  

SURAT PENUNJUKAN ADMIN  

                                                          No :             

  

Yang bertanda tangan di bawah ini:  

 Nama  :  

 Jabatan :  

 Alamat :  
  

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama          [nama perusahaan]         , menunjuk:  

  

Nama :           

Jabatan :           

Alamat :           

No. KTP      :            

  

Sebagai Administrator (Admin) untuk dan atas nama      [nama perusahaan]     dalam rangka 

mengikuti proses pendaftaran perijinan secara online aplikasi sistem informasi izin Stasiun 

radio penerbangan Direktorat Navigasi Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian 

Perhubungan, untuk memperoleh User ID dan Password.  

  

Demikian ini surat penunjukan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana 

mestinya.  

  

  

     [tampat]   ,            [tanggal]      

  Pemberi Tugas,                                   Admin,      
  [ nama perusahaan ] + Cap Perusahan  

 
 

   Materai Rp.  10.000,-       
 
        

     

         

[nama]                                                                                          [   nama     ]                                                             

[jabatan]                        [jabatan]  

 

 

 

 


