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LANGKAH – LANGKAH SISTEM INFORMASI UNTUK MENCETAK QRCODE UNTUK REGISTRASI TAHUN KE-2 

 

1. Asosiasi yang ingin mengajukan permohonan registrasi tahun ke-2, pertama membuka situs 

www.lpjk.net kemudian klik menu “Akun Siki” di menu paling kanan atau ketik 

”http//www.lpjk.net/asosiasi” lalu tekan enter pada keybord. 

 

 

2. Setelah berhasil akan terbuka cendela login seperti gambar dibawah, kemudian masukkan Username 

dan Password (Username dan Password yang telah diberikan oleh STI LPJK), Username dan Password 

yang dapat digunakan untuk mengajuka/mencetak QR-Code adalah Username dan Password untuk 

Asosiasi yang telah diberikan wewenang verifikasi dan validasi oleh LPJK Nasional.  
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3. Setelah berhasil melakukan login maka akan masuk pada menu utama aplikasi SIKI Webbase Transisi, 

kemudian klik menu “Badan Usaha”. 

 

 

4. Setelah berhasil akan muncul gambar dibawah, kemudian cari data badan usaha yang akan dilakukan 

registrasi tahun ke-2 dengan menginput salah satu form inputan yang tersedia seperti NRBU, potongan 

dari nama badan usaha, atau kombinasi dari data badan usaha, kemudian klik tombol proses. 
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5. Maka akan muncul NRBU dan nama badan usaha yang dicari, selanjutnya klik nama badan usaha 

tersebut 

 

 

6. Kemudian akan masuk pada submenu dari data badan usaha tersebut yaitu yang pertama data 

administrasi, pastikan bahwa data administrasi tersebut telah terinput dengan benar, jika ada 

perubahan data, lakukan perubahan data terlebih dahulu (QRCode adalah formulasi dari kode-kode 

yang telah diinput sehingga data yang dimasukkan tidak boleh sama/berubah-ubah)  kemudian klik 

“proses” (untuk asosiasi data administrasi akan berubah tayang di www.lpjk.net setelah diapproval oleh 

LPJK sehingga jika terjadi perubahan data, wajib dilaporkan ke LPJK untuk ditayangkan di www.lpjk.net 

perubahan data tersebut karena hal ini mempengaruhi formulasi kode QRCode)  
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7. Setelah masuk menu data Administrsi, selanjutnya masuk ke menu klasifikasi dan kualifikasi, pastikan 

bahwa klasifikasi dan kualifikasi terisi sesuai dengan sertifikasi dan benar baru tekan tulisan dikolom 

kode “registrasi”. untuk asosiasi yang belum mendapatkan hak verifikasi dan validasi permohonan cetak 

QRCode langsung diajukan ke LPJK dengan membawa berkas permohonan registrasi tahun ke-2 tanpa 

harus melakukan permohonan melalui SIKI Webbase Transisi dan tanpa harus dengan menekan tanda 

“registrasi.”  

 

 

8. Setelah ditekan/diklik tulisan “registrasi” (untuk Asosiasi yang meliliki Hak Verifikasi dan Validasi) Maka 

kolom “Kode” akan berubah menjadi warna hijau, dan akan muncul/tersimpan tanggal permohonan, 

sebagaiman gambar dibawah. Selanjutnya asosiasi melaporkan ke LPJK untuk meminta persetujuan 

sesuai cetak QRCode diasosiasi (persetujuan Min 1 Gred-7 di LPJK Nasional dan Persetujuan Gred-6 

sampai Gred-2 di LPJK Provinsi). 
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9. Selanjutnya LPJK membuka Akun Siki Webbase Transisi, dengan login mengunakan Username dan 

Password yang telah diberikan, lalu akan muncul menu utama seperti gambar dibawah. 

 

10. Setelah berhasil login dan masuk dimenu utama, kemudian klik menu badan usaha dan buka 

permohonan cetak QRCode yang telah diajukan oleh asosiasi dengan mencari NRBU atau Nama badan 

usaha pada menu pencarian.  
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11. Setelah keluar nama badan usaha yang dicari kemudian klik nama badan usaha tersebut.  

 

 

12. Lalu akan muncul tampilan data administrasi badan usaha, jika ada perubahan yang dilakukan oleh 

asosiasi, LPJK wajib melakukan approval dengan menekan tombol Approval. 
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13. Setelah itu akan muncul cendela data badan usaha, pastikan bahwa data administrasi badan usaha 

benar dan telah sesuai dengan data perubahan badan usaha, lalu klik kembali tombol approval sehingga 

data yang tertayang di www.lpjk.net telah berubah sesuai dengan pengajuan dari Asosiasi, namun Jika 

ada perubahan NPWP LPJK maupun Asosiasi wajib menghubungi STI LPJKN, karena NPWP adalah kunci 

dari rangkaian database dari data badan usaha yang telah terdaftar. 

 

 

14. Jika sudah tidak ada perubahan atau data perubahan badan usaha telah diapproval selanjutnya masuk 

ke menu klasifikasi dan kualifikasi, dan akan muncul cendela seperti dibawah. Untuk Asosiasi yang 

belum memiliki hak verifikasi dan validasi silahkan LPJK mengklik gambar printer pada kolom “QRCODE 

Belakang” maka akan muncul menu baru “CETAK QR-CODE (REGISTRASI TAHUN KE-2)”, namun untuk 

Asosiasi yang telah memiliki hak verifikasi dan validasi silahkan klik tanda ceklist pada kolom 

“Persetujuan Registrasi TH ke-2” maka akan muncul menu baru “Persetujuan Registrasi Ulang Tahun Ke-

2”. Berikut gambar cendela utama persetujuan dan cetak QR-Code Registrasi Tahun ke 2: 
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15. Berikut menu gambar dari Persetujuan Registrasi Ulang Tahun Ke-2 untuk badan usaha anggota asosiasi 

yang telah memiliki hak verifikasi dan validasi, LPJK hanya cukup mengklik tombol “Setuju” maka data 

permohonan registrasi tahun ke-2 tersebut sudah dapat langsung dicetak oleh Asosiasi yang telah 

memiliki hak verifikasi dan validasi, dan data persetujuan tersebut secara otomatis telah tersimpan di 

database server LPJK Nasional. 

 

 

16. Kemudian untuk menu gambar dari persetujuan registrasi ulang tahun ke-2 untuk badan usaha anggota 

asosiasi yang belum memiliki hak verifikasi dan validasi serta anggota bukan asosiasi,  LPJK wajib 

mencetak QR-Code tersebut mengunakan aplikasi ini dengan menekan tombol “CETAK QR-CODE”, maka 

akan muncul kode gambar QRCODE berwarna hijau dengan tanggal registrasi bawah QR-CODE tersebut. 

Berikut gambar menu dan Cetakan QR-Code registrasi  tahun ke-2. 
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17. Berikut contoh gambar kode QR-Code dan untuk menghindari kesalahan cetak, pastikan bahwa cetakan 

gambar tersebut tepat/pas dengan sertifikat dengan cara terlebih dahulu mencetak pada kertas kosong, 

setelah oke baru kemudian dicetak pada lembar sertifikat badan usaha (QR-Code berwarna biru jadi QR-

Code wajib dicetak dengan mengunakan tinta warna laser, hal ini menghindari pengacakan tinta yang 

berlebihan sehingga code QR-Code tidak terdeteksi oleh SIKI). 

 

 

18. Selanjutnya Untuk asosiasi yang telah berhak memiliki wewnang verifikasi dan validasi, seteleh 

mengajukan permohonan persetujuan ke LPJK maka asosiasi tersebut diperbolehkan mencetak QR-Code 

diasosiasinya masing-masing dengan cara login ke Akun Siki, masukkan username dan password lalu 

pilih nama badan usaha yang telah selesai diajukan permohonan persetujuan di LPJK. 
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19. Setelah dipilih nama badan usaha tersebut, lalu masuk kemenu klasifikasi dan kualifikasi, kemudian pada 

kolom “Kode” muncul tulisan “CETAK QRCODE” hal ini berarti pengajuaan registrasi tahun ke-2 badan 

usaha tersebut telah mendapatkan persetujuan dari LPJK dan selanjutnya silahkan klik tulisan tersebut. 

 

 

20. Setelah diklik kemudian akan muncul menu baru “CETAK QR-CODE{REGISTRASI TAHUN KE-2}” dan 

silahkan tekan tombol “CETAK QR-CODE”. 
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21. Maka akan muncul gambar kode QR-Code dan untuk menghindari kesalahan cetak, pastikan bahwa 

cetakan gambar tersebut tepat/pas dengan sertifikat dengan cara terlebih dahulu mencetak pada kertas 

kosong, setelah oke baru kemudian dicetak pada lembar sertifikat badan usaha (QR-Code berwarna biru 

jadi QR-Code wajib dicetak dengan mengunakan tinta warna laser, hal ini menghindari pengacakan tinta 

yang berlebihan sehingga code QR-Code tidak terdeteksi oleh SIKI). 

 

 

22. Proses cetak QRCode untuk registrasi tahun ke 2 telah selesai, untuk mengecek validasi QRCode 

gunakan handphone yang menggunakan fasilitas internet dan sudah terinstal QRCode scanner. 

 

23.  Kemudian arahkan handphone ke cetakan QRCode maka akan muncul tampilan validasi di website LPJK, 

setelah itu muncul  link yang ditujukan ke website LPJK, lalu klik/tekan link tersebut maka akan 

menampilkan data badan usaha tersebut sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sertifikat yang dimiliki 

oleh badan usaha tersebut. 
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24. Untuk asosiasi pusat yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi dapat mendownload laporan 

permohonan registrasi tahun ke-2 dari asosiasi di provinsinya, dengan mengklik tombol “laporan 

registrasi th ke-2” pada menu klasifikasi dan kualifikasi badan usaha di Akun Siki asosiasi tingkat pusat 

tersebut. 

 

 

25. Maka akan muncul form laporan registrasi ulang asosiasi, pilih tanggal laporan lalu klik tombol download 

 

 



-14- 

 

 

26. Kemudian buka file laporan_asosiasi.php menggunakan aplikasi Microsoft excel. 

 

 

27. Jika ada warning klik tombol yes, maka laporan akan terbuka. 

 

 

Demikian serangkaian proses petunjuk teknis dalam pencetakan QR-Code yang dilakukan oleh 

LPJK maupun Asosiasi, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Provinsi. Terkait dengan hal tersebut 

diatas, untuk lebih jelasnya dapat menghubungi layanan STI LPJK Nasional melalui email : sti@lpjk.net, 

yahoo messenger stilpjk@yahoo.co.id, Telepon 021-7201476, Faximile 021-7201472, atau langsung 

datang ke kantor LPJK Nasional Gedung Balai Kride, Jl. Iskandarsyah Raya No. 35 Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan.  


