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PATEN
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UNTUK USER DESA / ( PENGGUNA APIKASI WILAYAH DESA )

Di Buat Oleh :
Kantor BPMPPT
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2016

A. Pendahuluan
Apa itu PATEN ?
PATEN merupakan Sistem Aplikasi Terintegrasi singkatan dari ( Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan ) yang mengurusi segala jenis perizinan di Daerah Kabupaten Wonosobo,
yang dalam pengoprasianya bersumber dari kebutuhan masyarakat akan kesadaran tentang
legalitas surat perizinan.
Dalam Buku Manual ini akan di jelaskan cara pengoprasian aplikasi PATEN, dimana buku
manual ini di peruntukan hanya wilayah akses Desa karena dalam aplikasi menu – menu yang
ada dalam sistem aplikasi ini merupakan sebagai pembuat surat pengantar perizinan dan segala
persyaratanya yang nantinya akan di terusan ke Wilayah Kecamatan.

B. Penjabaran Aplikasi PATEN
Untuk bisa menggunakan aplikasi ini pastikan bahwa komputer PC atau Laptop User sudah bisa
terhubung dengan internet, karena aplikasi ini berbasis Web Browser, apa itu web browser ?,
web browser merupakan sebuah aplikasi yang berjalan dalam aplikasi, browser yang bisa
digunakan adalah sebagai berikut :
- Web Browser Mozilla Firefox
- Web Browser Google Chrome
- Web Browser Opera
- Web Browser Safari
- Web Browser Internet Explorer
- Web Browser Flock
- Web Browser K-Meleon
- dll..
Setelah Komputer PC / laptop ter install Browser seperti di atas maka langkah selanjutnya buka
salah satu browser tersebut dan ketiklah alamat pada browser berikut ini :
http://paten.wonosobokab.go.id/login
Di tunjukan pada Gambar ( Gb.001 ) berikut ini :

Gambar Alamat Aplikasi( Gb. 001 )
Kemudian tekan tombol Enter pada Keyboard komputer PC/ Laptop anda, maka akan muncul
tampilan menu Login berikut ini di tunjukan pada gambar ( Gb 002 )

Gambar Menu Login ( Gb. 002 )
Dalam Buku Manual Ini Penulis menggunakan Login : desacoba, dan passwordnya : desacoba
untuk user desa sendiri masing – masing mendapatkan user name dan password yang di berikan
oleh pihak Admin Kabupaten yaitu pihak Kantor BPMPPT untuk memberikan hak user name
dan password desa, untuk itu apabila desa yang bersangkutan belum memiliki username dan
password untuk login maka di sarankan untuk meminta username dan password ke Ke kantor
BPMPPT Kbupaten Wonosobo.
Setelah mendapatkan username dan password langkah selanjutnya adalah login di aplikasi
PATEN tersebut.
Tampilan awal atau Home aplikasi PATEN

Gambar Tampilan Awal / Home ( Gb. 003 )

C. Pengenalan Menu
Sebelum Memulai Awal Penggunaan Aplikasi pastikan pada Menu Data Umum Terisi / ter Input
dengan benar, karena apa ?, karena untuk mengidentifikasi surat pengantar yang nantinya akan
di bawa oleh si pemohon ke kecamatan. Berikut isinya:

Klik Menu Data Umum kemudian pilih Sub Menu Data Desa maka akan tampil form isian
sebagai berikut :
Setelah itu editlah dengan mengeklik icon gambar pensil pada kolom proses maka akan tampil
form isian sebagai berikut :

Dengan Kolom Input sebagai berikut:
FORMULIR EDIT
Jabatan Penanda Tangan
Nama Penanda Tangan
Pangkat Penanda Tangan
NIP Penanda Tangan
Nama Desa
Telp
Alamat
Fax
Kode Pos
Website
Email
Input kan isian pada form di atas dengan teliti dan benar. Kemudian Klik tombol simpan.

Selanjutnya adalah proses pembuatan surat pengantar, dimulai dengan :

C.1. MENU SURAT PENGANTAR PERIZINAN

Klik Menu Surat Pengantar Perizinan kemudian pilih sub menu Izin Mendirikan
Bangunan
a. Surat Pengantar Izin Mendirikan bangunan ( IMB )

Dengan Kolom Input sebagai berikut:
Identitas Pemohon
NO Surat
Tanggal Surat (Tahun-Bulan-Tanggal)
Identitas Pemohon
NIK
Nama
Nomor KK
Tempat Lahir
Tanggal Lahir (Tgl-Bln-Thn)
Alamat
RT/RW
Propinsi
Kabupaten
Kecamatan
Desa
Jenis Kelamin
Pekerjaan
Kewarganegaraan
Nomor Passpor
Status Pernikahan
Golongan Darah
Agama
Pendidikan
SHDK
Nomer Tlpn/Hp
Email
Kode Pos
DATA PERIZINAN
Data Bangunan
Lokasi Bangunan
RT/RW
Isilah Kolom Inputan di atas dengan benar dan teliti supaya hasil print out nantinya akan detail
datanya.
Setelah itu klik tombol Simpan. Dan akan muncul notasi sebagi berikut:

Setelah itu cetak pengantar yang sudah berhasil dibuat dengan cara:

Klik Gambar Icon Printer pada Kolom Cetak Pengantar

Dan Hasilnya Sebagai Berikut :

Dan Di perlakukan hal yang sama untuk Surat pengantar perizinan yang lanya..
Langkah selanjutnya adalah mengganti password langkah ini adalah untuk pengamanan sistem
aplikasi PATEN dimana langkah ini supaya pengguna tidak sembarang masuk yang tidak
berkepentingan
Catatan : setelah mendapatkan user name dan password dari Admin BPMPPT segera ubahlah
passwornya caranya :

arahkan mouse / pointer ke sebelah kanan atas pojok klik nama desa yang bersangkutan
kemudian klik tombol Ganti Password
isikan Password Lama yang di dapat dari kabupaten
dan ketik ulang lagi pada isian dibawahnya
dan selanjutnya password barunya
kemudian klik tombol Ganti Password
Selesai...

