
MANUAL GUIDE 
SPONTAN

(Sistem Pendaftaran Online Tanpa Antrian)

IZIN PRAKTEK KESEHATAN



BUKA BROWSER FIREFOX ATAU
GOOGLE CHROME

        MASUKAN ALAMAT WEBSITE KAMI 

http://investasi.balikpapan.go.id/ 

1.

2.
Silahkan Pilih SPONTAN (Sistem Pendaftaran

Online Tanpa Antrian) Untuk Memulai
Pendaftaran



2

Pilih "REGISTER HERE" untuk
membuat akun anda

3.



Pilih"PERSEORANGAN"
Untuk Permohonan Izin Praktek

Keesehatan

4.

Isilah identitas diri, No Hp, Alamat 
 anda dengan benar dan gunakan email

anda yang masih aktif 

5.

Klik centang sebagai disclaimer 
kemudian klik Daftar

6.



Apabila register akun anda berhasil
maka di akhir register anda akan

menerima notif seperti berikut

7.

Apabila pendaftaran sudah selesai anda akan menerima
Email pemberitahuan bahwa username akun

menggunakan no identitas/NIK anda dan anda akan
diminta untuk melakukan set password

8.



Silahkan masuk menggunakan No Identitas/NIK Sebagai
Username anda dan gunakan password yang telah anda

buat sebelumnya  

9.



Pilih permohonan baru untuk
mengajukan permohonan Izin Praktek 

10.



Jenis izin silahkan pilih “Surat Izin Praktek”
Jenis SIP pilih sesuai profesi pemohon

Untuk Kategori SIP apabila perawat maka  
 silahkan pilih "Perawat"
Jika pemohon menggunakan pihak ketiga 

Upload foto berukuran 4x6 Berlatar merah 

Kemudian lengkapi data diri anda

       Contoh : jika perawat pilih "Surat Izin Praktek      
                       Perawat (SIPP)"

       silahkan isi nama penerima kuasa

        dengan format JPG

11.



 kapasitas maksimal 5 MB
Scan STR legalisir yang masih berlaku. Apabila STR
sedang dalam proses perpanjangan lampirkan STR
yang sudah habis masa berlakunya beserta bukti
permohonan online kepengurusan STR atau surat
keterangan STR masih dalam proses dari Organisasi
Profesi
Scan Formulir permohonan Izin praktik
Scan e-KTP Pemohon
Scan Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik
profesi atau surat keterangan dari pimpinan
 Scan Fotokopi Ijazah yang Berlegalisir 
Scan Surat Rekomendasi dari organisasi profesi 
Scan Surat Kuasa Pengurusan Bila Melalui Pihak
perantara
Scan Surat Keterangan Sehat dari dokter yang
memiliki SIP

Upload lampiran persyaratan dengan format PDF dengan 

12.

Klik centang sebagai disclaimer
 kemudian pilih simpan  

      agar permohonnan anda dapat diproses

13.



Pemohon dapat mencetak tanda terima berkas
pendaftaran sebagai bukti telah mengajukan

permohonan izin praktek

14.



Informasi lebih lanjut mengenai SPONTAN
 (Sistem Pendaftaran Online Tanpa Antrian)

CS 1: 081545000010
CS 2 : 081545000012

Pemohon dapat melacak permohonan yang diajukan
melalui akun pemohon masing-masing atau 

dengan link http://investasi.balikpapan.go.id/lacak

15.



J l .  Ruhui  Rahayu 1 ,  Sep inggan
Kecamatan  Bal ikpapan Se la tan
Kota  Bal ikpapan,  76115

 
ht tp: / / inves tas i .ba l ikpapan.go . id

 
0542-8512311

0815-450000-10
0815-450000-12

dpmpt@bal ikpapan.go . id /
dpmpt .bpp@gmai l . com

dpmptspkotabal ikpapan

dpmptsp_bpp 

dpmptsp_bpp 

KONTAK KAMI


