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1. MENGENAL APLIKASI Si INVEST OKe 
 

Aplikasi Siistem Infomasi Investasi Daerah Online Kabupaten Demak      

( Si INVEST Oke ) adalah aplikasi pengelolaan proses pengurusan 

perizinan berusaha di daerah yang menjadi komitmen bagi 

invesy=tor pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik atau yang dikenal dengan Online Singel Submission (OSS). 

Aplikasi Si INVEST OKe dibangun berbasis Website ( web basic ) 

dengan bahasa pemograman Php dan Java Script, tampilan dengan 

format html. Aplikasi ini menggunakan kerangka kerja ( Frame Work) 

Codeigniter (CI) dengan boostrap versi 4.0. Si INVEST OKe bekerja 

secara online dengan alamat URL : https://perijinan.demakkab.go.id 

Dengan Aplikasi ini proses pengajuan perizinan daerah menjadi lebih 

cepat kerena pemohon (investor) izin dapat lansung mengakses 

aplikasi dengan melakukan pendaftaran dan aktivasi akun secara 

online. 

 

2. KEBUTUHAN PERANGKAT SISTEM 
 

Untuk menjalankan aplikasi ini membutuhkan perangkat pendukung 

sebagai berikut : 

1. Komputer minimal dengan processor Core 2  

2. Kapasitas Hard disc minimal 128 GB 

3. RAM minimal 1 GB 

4. Mouse dan Keyboard adalah vital 

5. Web Browser ( Google Chroome, Mozilla Firefox, Safari, Internet 

Explorer, dll ) 

6. Koneksi Data ( Jaringan Internet ) 

7. Smart Phone berbasis Android 

 

 

https://perijinan.demakkab.go.id/
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3. MENJALANKAN APLIKASI Si INVEST OKe 

3.1. PENGGUNA PEMOHON 

 PENDAFTARAN AKUN 

Pendaftaran akun pengguna (Pemohon Izin) dapat dilakukan 

secara online dengan alamat https://perijinan.demakkab.go.id 

akan muncul tampilan sebagai berikut 

 

 
 

 LOGIN 

Silahkan melakukan pendaftaran akun dengan meng klik 

tombol Create an Account seprti tampilan berikut 

 

 
Maka tampilan akan mengarah ke form pendaftaran ke link 

https://perijinan.demakkab.go.id/auth/registration 

sebagaimana gambar berikut ; 

 

https://perijinan.demakkab.go.id/
https://perijinan.demakkab.go.id/auth/registration
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Silahkan melakukan pengisian data secara lengkap sesuai form 

(tidak boleh ada yang kosong), kemudian klik tombol Register 

Account, bila email yang didaftarkan terintegrasi dengan 

Smartphone maka akan muncul  tampilan seperti gambar 

berikut ; 

 

 
Silahkan melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Masukan alamat email 

2. Msukan Password 

3. Klik Tombol Berikutnya 
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bila email yang didaftarkan terintegrasi dengan Smartphone 

maka akan muncul  tampilan seperti gambar berikut ; 

 

  
Klik Tombol SELESAI, maka email anda akan terbuka seperti 

tampilan berikut ; 

 

 
Secara default email verifikasi dari System akan masuk ke 

kotak Inbozx email anda, tetapi bila akun email menggunakan 

gmail terkadang email verifikasi akan masuk ke kotak Spam. 

Klik tombol Activate  ( gambar angka 2 ), anda akan langsung 

diarahkan secara otomatis oleh system ke halaman login 

seperti tampilan gambar berikut ; 

 



 

DINPMPTSP KABUPATEN DEMAK MANUAL’S BOOK  SI INVEST OKE 

 

5 DINPMPTSP KABUPATEN DEMAK 

 

 

 
 

Silahkan melakukan login untuk memulai mengajukan 

perizinan dengan mengklik tombol Login, maka akan muncul 

halaman dashboard Pengguna seperti tampilan berikut ; 
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 PENGISIAN DATA 

Untuk memulai proses pengajuan izin, silahkan pilih menu Pilih 

Perizinan yang ingin diajukan seperti tampilan layar berikut ; 

 

 

Setelah memilih izin yang akan diajukan maka tampilan layar 

akan langsung menuju halaman pengisian data seperti 

tampilan berikut ; 
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Isilah data dengan lengkap, apabila sudah lengkap dan benar 

silahkan klik tombol next. 

PERHATIAN : Apabila belum lengkap maka tidak akan dapat 

melanjutkan ke proses berikutnya. 

Setelah klik tombol next maka akan tampi layar berikutmya 

sebagai berikut ; 

 

Setelah pengisian data lengkap, maka tampilan layar akan 

menuju pada langkah berikutnya yaitu Upload File Dokumen 

persyaratan. 

 UPLOAD DUKUMEN PERSYARATAN 

Selanjutnya lakukanlah upload untuk masing-masing dokumen 

persyaratan. Dokumen harus berformat JPG, PNG dan PDF 

dengan ukuran file maksimal sebesar 2 Mega Byte. 

Cara upload file seperti tampilan layar berikut ini ; 
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 MENU PERNYATAAN PEMOHON 

Setelah file dokumen persyaratan selesai di load, selanjutnya 

silahkan melakukan centang pada kotak yang disediakan 

seperti terlihat pada gambar berikut ; 

 

 

Kemudian klik tombol Submit,  maka data permohonan anda 

sudah tersimpan dalam system. 

Sampai dengan tahap ini, pemohon tinggal menunggu proses 

penyelesaian penerbitan izin oleh Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.  

 

Semoga bermanfaat. 


