MANUAL GUIDELINE
APLIKASI LPH SUCOFINDO
v.2.0

ALUR PENGGUNAAN

MANUAL GUIDE
1. Halaman Login
a. Login
Link Web: https://halal.sucofindo.co.id/

Masukan username/email beserta password/kata sandi yang telah anda daftarkan.
Jika belum memiliki akun silahkan untuk mendaftar terlebih dahulu di
https://halal.sucofindo.co.id/register dan jika anda sudah mendaftar namun lupa
password/kata
sandi,
anda
dapat
melakukan
lupa
password
di
https://halal.sucofindo.co.id/forgot_password.
b. Daftar
Link Web: https://halal.sucofindo.co.id/register

Dalam mendaftarkan akun, anda harus mengisi semua formulir sesuai yang tercantum
di halaman web LPH Sucofindo. Kolom formulir pendaftaran terdiri dari :
-

Email pengguna
Username
Nama Lengkap
Password/Kata Sandi
Konfirmasi Password/Kata Sandi
Nama Perusahaan
Negara
Kota/Kabupaten
Alamat Perusahaan

Lalu jika telah mendaftarkan akun, anda dapat memverifikasi akun di email yang telah
anda daftarkan agar akun anda dapat digunakan.
Contoh verifikasi akun di email :

c. Lupa Password
Link Web: https://halal.sucofindo.co.id/forgot_password

Jika anda telah mendaftarkan akun namun lupa akan password yang anda daftarkan,
anda dapat melakukan lupa password di halaman LPH SUCOFINDO yang nantinya anda
harus mengisi alamat email yang telah anda daftarkan. Lalu setelah itu anda dapat
mengecek email anda.

Nantinya akan ada email seperti ini pada email anda.

Lalu jika email sudah dibuka, anda dapat klik tombol “Reset Password” dan akan tampil
formulir untuk memasukan password/kata sandi yang baru, lalu setelah selesai klik
tombol “Update New Password”

Setelah itu anda dapat memasukan kembali username dan password anda yang baru di
halaman login.
d. Informasi

Pada halaman popup ini anda dapat melihat berbagai informasi yang sering ditanyakan
yang terkait dengan web LPH SUCOFINDO ini.
2. Dashboard/Home/Beranda
Gambar dibawah merupakan gambar home/dashboard/beranda anda ketika pertama
diakses (belum menambahkan/melakukan pendaftaran regitrasi halal).

Gambar dibawah merupakan gambar home/dashboard/beranda anda ketika sudah
menambahkan/melakukan pendaftaran regitrasi halal.

Gambar diatas berisikan info mengenai data diri anda, jumlah registrasi halal yang anda
daftarkan atau anda buat, registrasi halal yang sedang aktif, tahapan proses registrasi
halal yang sedang anda lakukan serta terdapat bagian menu navigasi yang ada disebelah
kiri halaman web.
a. Menu Navigasi

Pada menu navigasi ini terdapat 3 menu utama beserta 1 submenu yang ada dalam
menu registrasi.

Home
Ketika anda menekan tombol home maka anda akan masuk kedalam halaman
dashboard/home/beranda.
Registrasi
Ketika anda menekan tombol registrasi maka akan masuk kedalam halaman list
registrasi.
Menu
Unduh Form
Ketika anda menekan tombol unduh form maka anda dapat melakukan unduh terhadap
dokumen final yang telah dihasilkan dari proses sertifikasi.
F.A.Q
Ketika anda menekan tombol F.A.Q maka anda akan masuk ke halaman info tanya jawab
yang berisi list pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna.
Guideline
Ketika anda menekan tombol Guideline maka anda akan masuk ke halaman yang berisi
tentang penjelasan penggunaan web LPH SUCOFINDO.

b. Edit Profile dan Ganti Password
Bagian ini terdapat pada ujung kanan halaman web.

-

Jika anda menakan tombol “Edit Profile” maka anda akan masuk kedalam halaman
untuk merubah data profile anda.

Pada halaman ini anda dapat merubah data anda, lalu jika sudah diubah makan tinggal
menekan tombol “Submit”.
-

Jika anda menakan tombol “Change Password” maka anda akan masuk kedalam
halaman untuk merubah data profile anda.

Pada halaman ini anda dapat merubah password/kata sandi yang anda gunakan, jika
formulir tersebut sudah diisi lalu anda tinggal menekan tombol “Submit”.

3. List Registrasi Halal

Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan data registrasi halal yang sudah
anda tambahkan/daftarkan, pada contoh gambar diatas menunjukan data registrasi halal
yang masih kosong/belum ada yang didaftarkan. Untuk menambahkan data registrasi baru,
anda tinggal menekan tombol “Tambah Data”.

Setelah tombol “Tambah Data” ditekan, maka akan tampil tampilan sebagai berikut.
1. Mengisi data registrasi seperti gambar dibawah

2. Data Perusahaan

3. Data KTP dan NPWP

4. Data Produk

Jika anda sudah selesai menambahkan data, maka tampilan list registrasi halal akan seperti
ini:

Data Baru

Ketika anda baru saja menambahkan data baru maka akan tampil seperti diatas.
•

Mengaktifkan Data Baru

Dengan status yang belum aktif, jika anda ingin mengaktifkan data baru tersebut menjadi data
aktif/yang akan diproses maka anda tinggal menekan tombol “aktifkan” pada tombol “aksi”

•

Detail Data

Dan jika anda ingin melihat detail data yang sudah didaftarkan, maka anda dapat menekan
tombol tombol warna hijau yang berisikan NOMOR ID registrasi.

Maka halaman yang akan tampil sebagai berikut

•

Unggah Data Sertifikasi

Setelah mengajukan data baru, anda dapat melanjutkan proses ke upload berkas sertifikasi.
Untuk proses upload berkas terdapat tombol di bagian menu “Aksi” lalu pilih “Upload Berkas
Sertifikasi”

Jika sudah ditekan maka akan tampil halaman berikut:

Pada halaman ini anda akan mengunggah 18 berkas yang diperlukan, besaran maksimal file
yang dapat di unggah adalah 2MB dan dapat diupload satu persatu.

Jika data belum terunggah semua dalam artian masih ada berkas yang harus diupload maka
indikator proses akan masuk ke “Dokumen Belum Lengkap” yang dimana anda harus
melengkapi dokumen tersebut.

Lalu selanjutnya apabila dokumen anda sudah lengkap maka anda tinggal menunggu
verifikasi yang akan dilakukan oleh Admin.

Jika admin sudah mengecek berkas dan terdapat kesalahan/perbaikan berkas yang harus
dilakukan oleh anda, maka indikator akan menunjukan proses “Perbaikan Berkas” yang
dimana anda harus memperbaiki berkas yang dimaksud lalu upload ulang berkas tersebut.

Jika semua dokumen sudah lengkap dan tidak ada lagi perbaikan maka proses unggah data
sertifikasi pun sudah selesai. Proses sertifikasi ini dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.
Anda dapat melihat progress proses sertifikasi ini dihalaman dashboard/home atau halaman
list registrasi halal.
Home :

List Registrasi Halal :

Untuk proses selanjutnya ada tinggal memantau dan mengikuti proses yang terdapat pada
Sertifikasi Halal ini. Untuk melihat dokumen-dokumen yang berkaitan anda dapat menekan
tombol di bagian “Aksi” dan memilih proses apa yang sedang/sudah diproses.

Terdapat 4 dokumen yang dapat anda lihat, Kontrak Akad, Order Confirmation, Repost Audit
dan Berita Acara, serta Bukti Pembayaran (data proses ini dapat dilihat jika proses
sedang/sudah berjalan pada tahap yang dimaksud)

