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Pendahuluan

Perbarui Peramban (Browser)

Untuk mendapatkan pengalaman terbaik saat menggunakan aplikasi E-Rekomtek, 
gunakan peramban yang sudah diperbarui. Aplikasi E-Rekomtek dibuat 
berdasarkan teknologi yang hanya bisa didukung oleh peramban-peramban sudah 
diperbarui. 

Gunakan peramban seperti Google Chrome maupun Mozilla Firefox terbaru.

Alamat web

http://rekomtek.pdsda.online
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Pendaftaran

Pembuatan Akun
Sebelum membuat permohonan Rekomtek Online, Pemohon diharuskan untuk 
memiliki akun terlebih dahulu.

Klik Tombol  “Buat Permohonan” 

pada halaman pertama. Atau, klik Menu “Pendaftaran”

Isikan form pendaftaran dengan data yang akurat. Gunakan email dan nomor 
handphone aktif.

Klik tombol “Daftar” untuk melakukan pendaftaran. Isi formulir akan dikirimkan ke
Aplikasi E-Rekomtek.
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Pemberitahuan Setelah Pendaftaran

Aplikasi akan memberikan pemberitahuan bahwa pendaftaran telah berhasil.

Selain notifikasi pada aplikasi peramban (web browser). Pemohon akan 
mendapatkan pemberitahuan melalui email dan SMS.
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Manajemen Surat Permohonan

Form Login
Setelah pembuatan akun Pemohon bisa login. Pembuatan surat permohonan 
Rekomtek dan pengirimannya hanya bisa dilakukan setelah Login berhasil.

Klik menu “Login”

Form login,

Jika login berhasil, username dan password dimasukkan dengan benar. Pemohon 
akan di alihkan ke halaman Dasbor.

Halaman Dashboard
Saat pemohon pertama kali login. Halaman dashboard menyuguhkan informasi 
untuk melengkapi data Profil. Saat pendaftaran, hanya sebagian data profil yang 
dimasukkan. Dan pada halaman profil, pemohon bisa melengkapinya.
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Menu
Menu ada di bagian halaman. Klik pada menu yang tersedia untuk pindah antar 
fitur.
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Profil Pemohon
Klik menu “Profil” di bagian kiri halaman. Data pada halaman profil ini akan 
digunakan (ikut dikirimkan) pada saat surat permohonan rekomtek terkirim. Isikan
data dengan lengkap dan benar.

Form profil lanjutan 

Setelah melakukan pembaruan data profil, pastikan klik tombol “Simpan”.
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Membuat Permohonan
Masuk ke halaman “Daftar permohonan” untuk memulai pembuatan surat 
permohonan.

Klik tombol “Permohonan Baru” pada bagian kanan atas halaman.
Jika permohonan baru berhasil dibuat, akan tampil halaman berisi form 
permohonan rekomtek.
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Pada satu login, pemohon hanya diperbolehkan untuk membuat satu permohonan 
dalam satu waktu.
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Melengkapi Surat Permohonan
Untuk mempermudah pengisiian data permohonan, form dibagi menjadi beberapa 
bagian. Pastikan untuk klik tombol “Simpan” pada tiap halaman untuk menyimpan 
data.

Bagian Data Izin
Bagian ini berisi form jenis izin yang akan dimohonkan dan BBWS/BWS (Balai 
Besar/Balai Wilayah Sungai) yang akan menerbitkan surat rekomendasi teknis.

Bagian Lokasi
Isi form ini dengan lokasi yang dimohonkan. Lokasi bisa dimasukkan lebih dari 
satu. Sesuaikan dengan permohonan yang akan diajukan dan jenis kegiatannya.

Koordinat dimasukkan dengan format desimal, klik tombol “Cek Wilayah Sungai” 
untuk memastikan koordinat sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan.

Fitur Cek Wilayah Sungai memastikan koordinat yang dimilki oleh Pemohon bisa 
dimasukkan ke aplikasi E-Rekomtek. Karena standar penulisan koordinat beragam,
koordinat yang diterima oleh aplikasi E-Rekomtek dipastikan dengan pengecekan 
pada fitur Cek Wilayah Sungai.

Jika Pemohon belum memiliki koordinat lokasi, fitur Cek Wilayah Sungai juga bisa 
digunakan untuk mendapatkan koordinat lokasi yang dimohonkan. Pembahasan 
fitur Cek Wilayah Sungai ada pada bagian terpisah pada panduan ini.
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Form lokasi lanjutan,

Klik tombol “Tambahkan” menambahkan data lokasi. Data lokasi yang sudah 
tersimpan akan masuk pada tabel daftar lokasi dibagian bawah halaman. Dan 
Pemohon bisa menambahkan data lokasi lainnya.
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Bagian Air/Daya Air
Isi bagian ini jika permohonan menggunakan air sebagai materi.

Form lanjutan,
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Bagian Sumber Air
Isi bagian ini jika permohonan menggunakan air sebagai media.
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Bagian Perpanjangan
Bagian ini tampil jika pada Bagian Data Izin Pemohon memilih jenis izin 
Perpanjangan Izin Pengusahaan atau Perpanjangan Izin Penggunaan.

Isikan data izin yang sebelumnya dimiliki.

Bagian Berkas
Unggah berkas dalam format Adobe PDF (.pdf) dengan ukuran berkas tidak lebih 
dari 20MB. Jika berkas berukuran sangat besar, unggah hanya bagian yang penting 
saja dan perkecil ukuran gambar, jika berkas adalah hasil pemindaian (scan).

15



Form lanjutan,

Bagian Kirim
Setelah semua dipastikan lengkap. Klik tombol “Kirim Permohonan” untuk 
mengirimkan keseluruhan permohonan yang sebelumnya sudah diisikan.

Pastikan terlebih dahulu sebelum mengirimkan. Data yang sudah dikirimkan tidak 
bisa dirubah.

Pemberitahuan Setelah Pengiriman
Setelah Pemohon mengirimkan permohonan rekomendasi teknis. Aplikasi E-
Rekomtek akan mengirimkan pemberitahuan,

• Pemberitahuan email kepada Pemohon
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• Pemberitahuan SMS kepada Pemohon dan Staf (nomor yang diisikan pada 
halaman profil)

• Pemberitahuan email dan SMS kepada Tim Rekomtek di BBWS/BWS tujuan 
surat permohonan.

Daftar Surat Permohonan
Halaman ini berisi daftar surat permohonan. Surat permohonan tidak harus 
dikirimkan pada saat yang sama dengan waktu pembuatannya. Surat permohonan 
yang belum dikirimkan bisa akses dan dilengkapi kembali oleh Pemohon diwaktu 
yang berbeda. Setelah sebelumnya melalui proses login, tanpa perlu mendaftar 
kembali.

Data yang sebelumnya disimpan akan tetap tersedia ketika Pemohon login kembali.
Ini adalah contoh tampilan daftar permohonan yang belum dikirimkan. Untuk 
melengkapi klik tombol “Lengkapi”. Untuk daftar permohonan yang sudah terkirim,
tombol “Lengkapi” dan “Hapus” tidak tampil. Karena data yang sudah dikirim tidak 
bisa diperbarui dan dihapus.
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Fitur Cek Wilayah Sungai

Menu dan Halaman
Buka halaman utama aplikasi E-Rekomtek, atau alamat 
http://rekomtek.pdsda.online. Gulung layar kebawah, hingga tampil menu. Arahkan 
kursor tetikus (mouse) pada menu “Layanan” dan klik “Cek Wilayah Sungai”.

Halaman cek wilayah sungai,

Halaman lanjutan,
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Verifikasi Koordinat
Jika Pemohon sudah memiliki koordinat dalam format desimal, lakukan verifikasi 
dengan memasukkan ke dalam form,

Klik “Tanpa peta” untuk menampilkan hasil verifikasi. Jika verifikasi berhasil, akan 
tampil wilayah sungai dari titik koordinat tersebut.

Hasil verifikasi,
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Klik “Dengan peta”, untuk menampilkan titik lokasi dengan peta.

Mendapatkan Koordinat Dari Peta
Jika permohonan belum memiliki titik koordinat, Pemohon bisa mendapatkan 
koordinat dari fitur cek wilayah sungai ini dengan menentukan titiknya pada peta 
yang tersedia.

Pilih pilihan “Melalui peta...”,

klik tautan “peta”, untuk menampilkan peta,

Pada peta, arahkan tetikus (mouse) pada icon dibagian kanan atas peta,
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Klik opsi “Wilayah Sungai”, untuk menampilkan batas wilayah sungai pada peta,

Klik dan tahan penanda lokasi, perbesar dan perkecil peta untuk mendapatkan detil
lokasi. Setelah penanda lokasi berada ditempat yang tepat. Pemohon bisa menyalin 
koodinat longitude dan latitude dari lokasi tersebut.
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Penutup

Demikian panduan ini dibuat. Jika ada usulan ataupun perbaikan harap sampaikan 
ke unitpelayananperizinansda@gmail.com.

Terima kasih
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