
PANDUAN MELAKUKAN PERMOHONAN IZIN  

PADA SISTEM PERIZINAN BANGLI 

1. Memulai Permohonan Izin 

Untuk memulai mengajukan permohonan baru pemohon dapat mengakses website sitem 

perizinan bangle yang beralamat di https://perijinan.banglikab.go.id kemudian meng-klik 

menu “LAYANAN PERIZINAN ONLINE” : 

 

Setelah itu pemohon akan diarahkan ke halaman login : 

 

Semua pemohon harus login terlebih dahulu pada sistem dan untuk login pemohon wajib 

memiliki akun pada system perijinan bangli. Jika sudah memiliki akun pemohon dapat 

langsung login sesuai username/email dan password saat mendaftar kemudian tekan 

https://perijinan.banglikab.go.id/


tombol “Sign In”. Jika sudah terdaftar tetapi lupa passwordnya pemohon bisa meng-klik 

menu “Forgot Password” untuk mereset password namun jika belum pernah terdaftar 

pemohon bisa mendaftar dengan mengklik tombol “Register To Create Akun” : 

 

 

2. Pendaftaran 

Apabila user belum mempunyai akun user dapat memilih tombol daftar untuk 

mendaftarkan diri di saat mendaftarkan diri user harus mengisi form data diri  

 

Jika data sudah sesuai tekan Tombol “Save” untuk melanjutkan proses pendaftaran. 

Apabila proses pendaftaran berhasil akan muncul pesan sukses seperti berikut ini : 



 

Sampai tahap ini pemohon belum bisa login karena akun belum aktif, untuk mengaktifkan 

aku setelah mendaftar system telah mengirimkan link untuk aktivasi akun ke email yang 

digunakan saat mendaftar, pastikan email yang digunakan adalah email aktif dan Anda bisa 

mengaksesnya. Jika tidak menemukan pesan email pada inbox/kotak masuk mohon 

periksa folder spam. 

 

3. Aktivasi 

Setelah melengkapi form pendaftaran  dan menekan tombol save, user akan mendapatkan 

email untuk melakukan konfirmasi akun. Silahkan klik link “Konfirmasi Pendaftaran 

Saya”. 

 



Setelah mengklik link/tombol aktivasi akun, jika berhasil melakukan aktivasi maka akan 

muncul pesan sebagai berikut : 

 

 

4. Login 

Jika user sudah memiliki akun user dapat langsung melakukan login 

 

Jika berhasil login user akan diarahkan ke halaman dashboard : 

 

 

 



5. Lupa Password 

Jika user lupa dengan password akun user dapat memiliih pilihan lupa password, kemudian 

user akan diarahkan untuk memasukan email user dan menekan tombol “Submit” : 

 

Jika berhasil melakukan proses forgot password maka akan muncul pesan seperti berikut 

ini : 

 

 

 

 

 

 



6. Reset Password 

Setelah menekan tombol submit akan muncul pesan seperti berikut ini : 

 

Kemudian silahkan cek email Anda system akan mengirimkan email untuk melakukan 

konfirmasi forgot password. Jika tidak menemukan pesan email pada inbox/kotak masuk 

mohon periksa folder spam. 

 

Setelah melakukan konfirmasi akan langsung diarahkan ke form reset password disni user 

akan mengisi password baru yang akan digunakan : 



 

Silahkan isi password baru dan konfirmasi password baru(harus sama dengan password) 

kemudian tekan tombol “Submit” akan muncul jendela konfirmasi, jika semua data sudah 

benar  klik tombol “Ya, Saya yakin!” 

 

 

 

 

 

 

 



Jika reset password berhasil akan muncul pesan sebagai berikut : 

 

Jika proses reset berhasil kini Anda bisa login dengan password yang baru. 

 

7. Dashboard 

Setelah melakukan login user akan diarahkan ke halaman dashboard, pada lahaman 

dashboard terdapat list permohonan yang pernah di ajukan pemohon : 

 

 

 

 

 

 

 



8. Cara Mengajukan Permohonan 

Jika user ingin melakukan permohonan pemohon dapat memilih tombol buat permohonan 

 

 

Setelah user memilih tombol buat permohonan user akan diarahkan ke halaman 

permohonan izin, dimana pada halaman permohonan izin user diharuskan memilih jenis 

izin yang ingin diajukan : 

 

 

Setelah memilih jenis izin user langsung diarahkan ke halaman permohonan izin, dimana 

user harus mengisi data yang ada untuk melakukan izin permohonan 

 



 

 

 

 

 

Jika semua data sudah benar dan sesuai, untuk mengirim permohonan izin klik tombol 

“Kirim”.  Jika proses kirim permohonan berhasil akan muncul pesan berikut ini : 



 

Tekan “OK” maka Anda akan diarahkan ke halaman Dashboard. Selanjutnya progress 

permohonan/perubahan status dapat dipantau melalui Dashboard. 

 

9. Memantau Status Permohonan 

Setelah mengisi permohonan izin user akan langsung diarahkan ke halaman dashboard, 

disini user dapat memantau status permohonan setiap ada perubahan status, dapat dilihat 

pada kolom status. 

 

 

 

 



10. Mendownload Sertifikat 

Untuk permohonan yang sudah selesai dan disahlan akan muncul tombol “Unduh 

Sertifikat” pada kolom status, pemohon dapat mendownload sertifikat elektronik yang 

sudah diterbitkan. 

 

Setelah tombol Unduh Sertifikat di klik maka file sertifikat akan didownload : 

 

Berikut adalah contoh sertifikat yang sudah disahkan yang telah di download : 



 



11. Jika Terjadi Kendala 

Jika terjadi kendala Anda dapat menghubungi kami via WhatsApp : 

Klik icon chat di pojok kanan bawah : 

 

 

 

Bisa mengklik salah satu tombol WhatsApp diatas sesuai kontak yang terkait dengan 

malsah yang ingin ditanyakan maka Anda akan diarahkan ke halaman chat WhatsApp. 

 

 


