


VERSI APLIKASI WEBSITE



1. Buka website pendaftaran Kemitraan Pers

Untuk memulai mendaftarkan Perusahaan Media Pers

Anda di website Kominfo Kabupaten Ogan Ilir, harap

persiapkan berkas-berkas dan informasi perusahaan media

pers Anda kemudian buka Web Browser Anda dan kunjungi

link berikut

https://kominfo.oganilirkab.go.id/kemitraan-pers/register ,

2. Isi data pendaftar di kolom formulir pendaftaran

Setelah link berhasil dibuka maka Anda akan disuguhkan

formulir Pendaftaran Kemitraan Pers. Pada step pertama Anda

akan mengisi data-data informasi pendaftar yang akan

digunakan untuk login kedalam aplikasi Kemitraan Pers via

Website atau pun aplikasi Komed via Mobile.

https://kominfo.oganilirkab.go.id/kemitraan-pers/register


Adapun form yang diisi ialah Nama lengkap, Nomor Induk

Kependudukan (NIK), Nomor Whatsapp, Email Pengguna

(email yang digunakan untuk login mengakses aplikasi

kemitraan pers via website / mobile), dan Password.

3. Lengkapi data perusahaan di kolom formulir

Setelah informasi pendaftar selesai diisi, Anda dapat

melanjutkan pendaftaran menuju step kedua dengan menekan

tombol Selanjutnya.

Didalam step kedua Anda akan mengisi formulir data

Perusahaan dan Media Pers, sebagai berikut :



Nama perusahaan, Nama jabatan pendaftar (Jabatan

orang sedang melakukan pendaftaran kemitraan pers / jabatan

orang yang bersangkutan sesuai data informasi pendaftar pada

step 1), Email perusahaan, Nomor telepon perusahaan, alamat

perusahaan adalah form yang wajib untuk dilengkapi.

Sedangkan Nomor NPWP, Nomor referensi bank, Nomor giro

perusahaan dapat Anda isi dilain waktu.

4. Lengkapi data media di kolom formulir

Selanjutnya lengkapi data-data informasi media pers,

seperti di bawah ini :



Nama media pers wajib untuk diisi. Kemudian Jenis Media

dapat dipilih salah satu diantara 3 pilihan dibawah ini :

Jumlah oplah / Eksemplar harus menyertakan berkas untuk

diunggah. Status wartawan / biro juga harus menyertakan

berkas jika memiliki wartawan khusus atau merangkap dengan

kabupaten lainnya. Sertifikat kompetensi wartawan harus

diunggah jika pada kolom Kompetensi Wartawan memilih



Memiliki Sertifikat Kompetensi. Serta status terdaftar di dewan

pers dan bukti terbitan 3 edisi terakhir wajib mengunggah

berkas jika sudah terdaftar di dewan pers dan mempunyai 3

edisi terbitan terakhir.

5. Unggah berkas-berkas perusahaan media pers

Setelah data-data informasi Perusahaan dan Media Pers

telah selesai lengkap, langkah selanjutnya yaitu langkah

pengunggahan berkas-berkas Perusahaan Media Pers. Seperti

di bawah  ini :



Setelah semua berkas diunggah, akan menunjukkan

status diconteng dan berwarna hijau seperti gambar di bawah :

Selanjutnya Anda dapat menekan tombol Daftar

Sekarang, maka akan muncul Preview hasil isian informasi

data-data yang telah diisi pada step 1, 2 & 3. Seperti gambar di

bawah ini:



Anda dapat mengkoreksi hasil isian data Anda sebelum

dilakukan Pendaftaran ke aplikasi Komed. Setelah semua

data-data dan informasi telah benar, Anda dapat menekan

tombol Daftar untuk melakukan pendaftaran yang akan

dikirimkan langsung ke aplikasi Komed Kominfo Ogan Ilir.

Pendaftaran Anda telah berhasil, untuk langkah

selanjutkan silahkan konfirmasi berkas-berkas Anda di kantor



Kominfo Kabupaten Ogan Ilir dalam jangka waktu 7x24 jam

setelah pendaftaran berhasil.



VERSI APLIKASI MOBILE



1. Memulai aplikasi Komed Ogan Ilir.

Untuk memulai menggunakan aplikasi komed ogan ilir

sangatlah mudah dengan hanya mengklik/menekan tombol

MULAI.



2. Pendaftaran akun Komed Ogan Ilir.

Setelah menekan tombol MULAI, dilayar anda akan

muncul tampilan form / formulir untuk melakukan

pendaftaran, dengan mengisi seluruh form / formulir dengan

ketentuan :

a. Tanda (*) / bintang merah : form / formulir wajib diisi.

b. (File max 2MB) : file yang di upload harus memiliki

ukuran dibawah 2MB.

c. File type : file yang di upload harus memiliki ekstensi

jpg, jpeg, dan pdf.



3. Pendaftaran berhasil Komed Ogan Ilir

Setelah melakukan pengisian form / formulir diatas, dilayar

anda akan menampilkan tampilan seperti gambar dibawah

ini, yang menandakan bahwa pendaftaran akun anda

berhasil dan akan diverifikasi oleh petugas. Dan Silahkan

anda mendownload bukti pendaftaran dibawah ini dan bawa

berkas fisik ke kantor Diskominfo Ogan Ilir.



4. Login akun Komed Ogan Ilir

Untuk melakukan login silahkan anda menekan tombol

masuk, setelah itu layer anda akan menampilkan form /

formulir sebagai berikut :



5. Akun belum diverifikasi

Jika anda telah melakukan login, dan layar menampilkan

seperti dibawah ini yang menandakan bahwa akun anda

belum diverifikasi, silahkan anda mendownload bukti

pendaftaran dan membawa berkas fisik tersebut ke kantor

Diskominfo Ogan Ilir.



6. Akun berhasil diverifikasi

Jika anda telah melakukan login, dan layar menampilkan

seperti dibawah ini yang menandakan bahwa akun anda

berhasil diverifikasi, anda dapat menikmati fitur-fitur

aplikasi melalui website, karena untuk sementara aplikasi

Komed Ogan Ilir hanya menyediakan untuk pendaftaran.


