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PANDUAN PENGOPERASIAN MENU SPEKTRUM 

1. Langkah-langkah untuk masuk ke menu Beranda 

Menu Beranda merupakan suatu tampilan home page yang berisi tentang informasi 

header slide banner, informasi running text, informasi berita LPJK, serta seluruh layanan 

aplikasi LPJK, dan fitur BIRU & MERAH.  

Cara mengakses: 

a. Masuk ke web lpjk.pu.go.id, lalu klik menu navbar berupa gambar 3 garis mendatar. 

 

b. Setelah klik menu navbar, selanjutnya pilih menu ‘BERANDA’ sebagaimana pada 

tampilan berikut: 
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c. Kemudian akan muncul tampilan menu Beranda. 
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2. Langkah-langkah untuk masuk ke menu E-Brosur 

Menu E-Brosur merupakan suatu tampilan menu yang menyajikan suatu informasi dalam 

bentuk infografis.  

Cara mengakses: 

a. Masuk ke web lpjk.pu.go.id. 

b. Ada dua cara untuk mengakses menu E-Brosur yaitu melalui tombol yang berada di 

landing page dan melalui menu navbar. 

c. Untuk akses melalui landing page, silahkan klik tombol E-Brosur sebagaimana 

tampilan berikut: 

 

d. Sedangkan untuk akses lainnya, silahkan klik menu navbar berupa gambar 3 garis 

mendatar. 
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e. Setelah klik menu navbar, selanjutnya pilih menu ‘E-BROSUR’ sebagaimana pada 

tampilan berikut:  

 

f. Kemudian akan muncul tampilan menu E-Brosur.  

 

 

g. Pilih E-Brosur yang diinginkan, kemudian klik tombol DOWNLOAD. 
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3. Langkah-langkah untuk masuk ke menu Profil LPJK 

Menu Profil LPJK merupakan suatu tampilan yang berisi tentang struktur organisasi LPJK, 

tugas dan fungsi LPJK, visi dan misi LPJK, dan informasi pejabat LPJK. 

Cara mengakses: 

a. Masuk ke web lpjk.pu.go.id, lalu klik menu navbar berupa gambar 3 garis mendatar. 

 

b. Setelah klik menu navbar, selanjutnya pilih menu ‘PROFIL LPJK’ sebagaimana pada 

tampilan berikut:  
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c. Kemudian akan muncul tampilan menu Profil LPJK. 
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4. Langkah-langkah untuk masuk ke menu Produk Hukum 

Menu Produk Hukum merupakan suatu tampilan yang berisi tentang peraturan undang-

udang, peraturan pemerintah, peraturan/keputusan Presiden, peraturan Menteri, 

keputusan Menteri, SE Menteri, Peraturan LPJK, Keputusan LPJK, SE LPJK, SE DJBK. 

Cara mengakses: 

a. Masuk ke web lpjk.pu.go.id, lalu klik menu navbar berupa gambar 3 garis mendatar. 

 

b. Setelah klik menu navbar, selanjutnya pilih menu ‘PRODUK HUKUM’ sebagaimana 

pada tampilan berikut:  
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c. Kemudian akan muncul tampilan menu Produk Hukum. 

 

d. Untuk mencari Produk Hukum dapat dipilih menu parameter ‘Kategori’, dan akan 

muncul  beberapa submenu sebagaimana tampilan berikut ini: 

 

e. Setelah memilih salah satu submenu, selanjutnya silahkan klik tombol Cari. Maka 

selanjutnya akan tampil daftar produk hukum yang tertera pada kolom sebelah kanan. 

 

f. Pilih produk hukum yang diinginkan, kemudian klik tombol DOWNLOAD. 
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5. Langkah-langkah untuk masuk ke menu List Asosiasi 

Menu List Asosiasi merupakan suatu tampilan menu yang berisi tentang daftar nama 

asosiasi yang sudah tercatat di LPJK, baik asosiasi yang sudah terakreditasi maupun yang 

belum terakreditasi. 

Cara mengakses: 

a. Masuk ke web lpjk.pu.go.id, lalu klik menu navbar berupa gambar 3 garis mendatar. 

 

b. Setelah klik menu navbar, selanjutnya pilih menu ‘LIST ASOSIASI’ sebagaimana 

pada tampilan berikut:  

 

c. Kemudian akan muncul tampilan menu List Asosiasi. 
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d. Untuk melakukan pencarian silahkan klik menu parameter, dan akan muncul 3 (tiga) 

pilihan menu pencarian berdasarkan Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi, 

Asosiasi Baru Badan Usaha, atau Asosiasi Baru Profesi.  

 

e. Setelah memilih menu parameter, tentukan salah satu pilihan untuk pencarian apakah 

Asosiasi yang dicari Terakreditasi atau Belum Terakreditasi. 

  

f. Selanjutnya klik tombol Search, dan akan tayang tabel daftar asosiasi sesuai dengan 

yang diinginkan sebagaimana pada tampilan berikut: 
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6. Langkah-langkah untuk masuk ke menu Searching 

Menu Searching merupakan suatu fitur yang memfasilitasi masyarakat jasa konstruksi 

untuk melakukan pengecekan keabsahan SBU/SKA/SKT yang terdaftar di LPJK, yang 

sedang berproses di LPJK, dan yang tervalidasi di LPJK. 

Cara mengakses: 

a. Masuk ke web lpjk.pu.go.id, lalu klik menu navbar berupa gambar 3 garis mendatar. 

 

b. Setelah klik menu navbar, selanjutnya pilih menu ‘SEARCHING’ sebagaimana pada 

tampilan berikut:  

 

c. Setelah memilih Menu ‘SEARCHING’, selanjutnya akan muncul 3 (tiga) submenu 

yaitu “#SBU”, “#SKA”, dan “#SKT” sebagaimana tampilan berikut ini: 
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d. Pada ketiga submenu tersebut akan muncul 2 (dua) pilihan yaitu: 

1) “CEK PROSES & REGISTRASI” yang merupakan fasilitas untuk pengecekan 

keabsahan SBU/SKA/SKT yang terdaftar di SIKI LPJK atau yang sedang 

berproses di LPJK; dan 

2) “CEK SURAT KETERANGAN PROSES” yang merupakan fasilitas untuk 

mendapatkan validasi bukti status proses sertifikasi di LPJK. 

 
 

e. Tata cara pengoperasian fitur Cek Proses & Registrasi lebih lanjut dapat dilihat pada 

Panduan yang telah kami sediakan pada tampilan berikut:  

  

f. Selanjutnya untuk Cek Surat Keterangan Proses, setelah klik submenu Cek Surat 

Keterangan Proses maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 
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g. Pada parameter masukan data pencarian dengan memilih salah satu diantara NPWP 

atau Nama Badan Usaha untuk pencarian SBU dan Nomor KTP atau Nama untuk 

pencarian SKA/SKT. Pemohon untuk pencarian dengan Nama harus lebih dari 3 

huruf dan sebaiknya lebih detail agar pencarian lebih cepat dan spesifik. 

 

 

h. Setelah mengisikan data pencarian, selanjutnya klik tombol Search. 

Maka akan muncul tabel data pencarian yang diinginkan, untuk mendapatkan 

Validasi Bukti Status Proses silahkan klik tombol Cetak. 

 

i. Setelah klik tombol Cetak diatas, maka akan tampil Bukti Status Proses sesuai 

pada tampilan berikut: 
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7. Langkah-langkah untuk masuk ke menu Data Akumulasi Status Permohonan 

LSBU & LSP 

Menu Data Akumulasi Status Permohonan LSBU & LSP merupakan suatu menu yang 

berisikan daftar status permohonan SBU/SKA/SKT yang diproses melalui LSBU dan LSP. 

Pada menu tersebut menampilkan jumlah permohonan yang sedang berproses di LSBU 

dan LSP dengan terbagi kedalam beberapa kategori yang terdiri dari, total permohonan 

yang masuk, tanda tangan perjanjian, tinjau permohonan, permohonan di tolak, 

pembentukan NRBU/NRKK/QRCode, dan permohonan banding. 

Cara mengakses: 

a. Masuk ke web lpjk.pu.go.id, lalu klik menu navbar berupa gambar 3 garis mendatar. 

 

b. Setelah klik menu navbar, selanjutnya pilih menu ‘DATA AKUMULASI STATUS 

PERMOHONAN LSBU & LSP’ sebagaimana pada tampilan berikut:  

 

c. Kemudian akan muncul tampilan menu Data Akumulasi Status Permohonan LSBU & 

LSP.  
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d. Untuk mencari tahu jumlah data yang berproses pada suatu Lembaga Sertifikasi, 

silahkan lakukan pilihan diantara ‘LSBU’ dan ‘LSP’ sebagaimana pada tampilan 

berikut: 

  

e. Setelah menekan tombol Search, maka akan muncul tabel data sebagai berikut: 
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8. Langkah-langkah untuk masuk ke menu Manajemen Komunikasi Terarah (Merah) 

Menu Manajemen Komunikasi Terarah atau disingkat MERAH merupakan 

pengimplementasian dari Smart Communication yang memiliki 4 (empat) fitur instrumen 

seperti: Lapor Bapak, Pojok Diskusi, Bantuan, dan Aktivasi Sosial Media. 

Cara mengakses: 

a. Masuk ke web lpjk.pu.go.id, lalu klik menu navbar berupa gambar 3 garis mendatar. 

 

b. Setelah klik menu navbar, selanjutnya pilih menu ‘MERAH’ sebagaimana pada 

tampilan berikut:  

 

c. Untuk mengakses fitur Merah, silahkan klik menu Merah lalu akan tampil pilihan fitur 

tersebut. 
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d. Setelah melakukan klik pada menu Merah, pilih submenu ‘Lapor BAPAK!’ untuk masuk 

ke aplikasi yang diinginkan. Selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

e. Lapor BAPAK! Merupakan Portal pengaduan masyarakat selaku Pengawas Jasa 

Konstruksi. 

f. Setelah masuk ke aplikasi Lapor BAPAK!, silahkan isi parameter data pelapor yang 

terdiri dari Nama, Nomor telepon, NIK, Instansi, alamat email, Judul laporan dari 

pengaduan/aspirasi pelapor, dan Isi pengaduan/aspirasi yang akan dilaporkan. 

g. Lakukan pengecekan kembali dari data yang sudah diisi, jika sudah cukup silahkan 

tekan tombol Submit. 

h. Selanjutnya laporan yang berikan akan diproses dan direspon dalam waktu maksimum 

1 x 24 jam kerja. 
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9. Langkah-langkah untuk masuk ke menu Berita & Informasi Utama (Biru) 

Menu Berita & Informasi Utama atau disingkat BIRU merupakan pengimplementasian 

dari Smart Information yang memiliki 4 (empat) fitur instrumen seperti: Portal Berita, 

Notifikasi Layanan, Bank Data, Citizen Journalism, dan Pejabat Pengelola Data dan 

Informasi (PPID). 

Cara mengakses: 

a. Masuk ke web lpjk.pu.go.id, lalu klik menu navbar berupa gambar 3 garis mendatar. 

 

b. Setelah klik menu navbar, selanjutnya pilih menu ‘BIRU’ sebagaimana pada tampilan 

berikut:  

 

c. Untuk mengakses fitur Biru, silahkan klik menu Biru lalu akan tampil pilihan fitur 

tersebut. 



19 
 

  

d. Setelah melakukan klik pada menu Biru, pilih submenu ‘Data Akumulasi’ untuk masuk 

ke aplikasi yang diinginkan. Selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut: 

  

e. Data Akumulasi merupakan kumpulan data/informasi Statistik berkaitan dengan 

Sektor Jasa Konstruksi. 

f. Untuk mengoperasikan fitur Data Akumulasi, ubah parameter Range Tanggal sesuai 

dengan waktu yang inginkan. 

g. Setelah memilih Range Tanggal, selanjutnya klik tombol Cari, maka akan muncul data 

yang diinginkan dengan tampilan sebagai berikut: 
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10. Langkah-langkah untuk masuk ke menu List Galeri 

Menu Galeri merupakan suatu tampilan menu yang berisi tentang daftar dokumentasi 

kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kosntruksi. 

Cara mengakses: 

a. Masuk ke web lpjk.pu.go.id, lalu klik menu navbar berupa gambar 3 garis mendatar. 

 

b. Setelah klik menu navbar, selanjutnya pilih menu ‘GALERI’ sebagaimana pada 

tampilan berikut:  
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c. Kemudian akan muncul tampilan menu Galeri. 

 

 

 

11. Langkah-langkah untuk masuk ke menu Klasifikasi 

Menu Klasifikasi merupakan fitur yang menayangkan skema keahlian untuk jabatan kerja 

yang sudah terdaftar di LPJK dan bisa diproses oleh LSP melalui sistem OSS. 

Cara mengakses: 

a. Masuk ke web lpjk.pu.go.id, lalu klik menu navbar berupa gambar 3 garis mendatar. 

 

b. Setelah klik menu navbar, selanjutnya pilih menu ‘KLASIFIKASI’ sebagaimana pada 

tampilan berikut:  
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c. Setelah memilih Menu Klasifikasi, selanjutnya akan muncul 8 (delapan) submenu yaitu 

“Arsitektur”, “SIPIL”, “Mekanikal”, “TATA LINGKUNGAN”, “MANAJEMEN 

PELAKSANAAN”, “ARSITEKTUR LANSKAP, ILUMINASI DAN DESAIN INTERIOR”, 

“PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA” dan “SAIN DAN REKAYASA TEKNIK” 

sebagaimana tampilan berikut ini: 

  

d. Untuk mengakses fitur Klasifikasi silahkan pilih salah satu dari kedelapan submenu 

tersebut, maka akan muncul Skema Keahlian sebagaimana pada tampilan berikut: 

 

e. Selanjutnya klik tombol Download, untuk mengunduh Skema Sertifikasi keahlian 

sesuai yang diinginkan.  
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12. Langkah-langkah untuk masuk ke menu Frequently Asked Questions (FAQs) 

Menu FAQs  merupakan suatu tampilan menu yang berisi tentang daftar pertanyaan dan 

jawaban yang sering ditanyakan oleh masyarakat jasa konstruksi. 

Cara mengakses: 

1. Masuk ke web lpjk.pu.go.id, lalu klik menu navbar berupa gambar 3 garis mendatar. 

 

2. Setelah klik menu navbar, selanjutnya pilih menu ‘FAQS’ sebagaimana pada 

tampilan berikut:  
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3. Kemudian akan muncul tampilan menu FAQs. 

 

 

4. Untuk menggunakan fitur FAQs, silahkan masukan kata kunci pada parameter Search 

FAQ. Maka secara otomatis daftar FAQs diatas akan terseleksi sesuai dengan kata 

kunci yang dimasukan sebagaimana pada tampilan berikut: 
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13. Langkah-langkah untuk masuk ke menu List LSBU & LSP Terlisensi 

Menu List LSBU & LSP Terlisensi merupakan suatu tampilan menu yang berisi tentang 

LSBU yang sudah terlisensi oleh LPJK dan LSP yang sudah terlisensi oleh BNSP. 

Cara mengakses: 

a. Masuk ke web lpjk.pu.go.id, lalu klik menu navbar berupa gambar 3 garis mendatar. 

 

b. Setelah klik menu navbar, selanjutnya pilih menu ‘LIST LSBU & LSP TERLISENSI’ 

sebagaimana pada tampilan berikut:  

 

c. Setelah memilih Menu ‘LIST LSBU & LSP TERLISENSI’, selanjutnya akan muncul 2 

(dua) submenu yaitu “List LSBU TERLISENSI” dan “List LSP TERLISENSI” 

sebagaimana tampilan berikut ini: 
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a. Pada kedua submenu tersebut akan muncul 2 (dua) pilihan yaitu: 

a. “List LSBU TERLISENSI” merupakan fasilitas untuk mengetahui daftar LSBU 

yang Terlisensi oleh LPJK; dan 

b. “List LSP TERLISENSI” merupakan fasilitas untuk mengetahui daftar LSP yang 

Terlisensi oleh BNSP. 

a. Setelah memilih dari kedua submenu tersebut maka akan muncul tabel sebagaimana 

tampilan berikut: 
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14. Langkah-langkah untuk masuk ke menu Data SBU & SKK Terbit Di LSBU & LSP 

Menu List LSBU & LSP Terlisensi merupakan suatu fitur pencarian badan usaha dan 

tenaga kerja yang sudah diterbitkan oleh LSBU dan LSP melalui sistem OSS. 

Cara mengakses: 

a. Masuk ke web lpjk.pu.go.id, lalu klik menu navbar berupa gambar 3 garis mendatar. 

 

b. Setelah klik menu navbar, selanjutnya pilih menu ‘DATA SBU & SKK TERBIT DI 

LSBU & LSP’ sebagaimana pada tampilan berikut:  

 

c. Setelah memilih Menu ‘DATA SBU & SKK TERBIT DI LSBU & LSP’, selanjutnya akan 

muncul 2 (dua) submenu yaitu “Data SBU Terbit di LSBU” dan “Data SKK Terbit di 

LSP” sebagaimana tampilan berikut ini: 
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d. Pada kedua submenu tersebut akan muncul 2 (dua) pilihan yaitu: 

1) “Data SBU Terbit di LSBU” merupakan fasilitas untuk mengecek data badan 

usaha yang sudah terbit oleh LSBU melalui OSS; dan 

2) “Data SKK Terbit di LSP” merupakan fasilitas untuk mengecek data tenaga kerja 

yang sudah terbit oleh LSP melalui OSS. 

e. Setelah memilih dari kedua submenu tersebut maka akan muncul tampilan sebagai 

berikut: 

  

f. Pada Parameter pencarian pilih kategori pencarian menggunakan data berikut: 

1) NIB atau Nama Badan Usaha untuk SBU; dan  

2) NIK atau Nama Tenaga Kerja untuk SKA/SKT. 
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g. Setelah memasukan kata kunci pencarian, selanjutnya klik tombol Search. Maka 

akan tayang data yang diinginkan seperti pada tampilan berikut: 

 

 

 

15. Langkah-langkah untuk masuk ke menu Cek Status Permohonan SBU & SKK DI 

LSBU & LSP 

Menu Cek Status Permohonan SBU & SKK DI LSBU & LSP merupakan suatu fitur 

penngecekan permohonan SBU/SKA/SKT yang sedang dalam proses oleh LSBU dan 

LSP melalui sistem OSS. 

Cara mengakses: 

a. Masuk ke web lpjk.pu.go.id. 

b. Ada dua cara untuk mengakses menu Cek Status Permohonan SBU & SKK DI LSBU 

& LSP yaitu melalui tombol yang berada di landing page dan melalui menu navbar. 

c. Untuk akses melalui landing page, silahkan klik tombol SBU dan SKK-K sebagaimana 

tampilan berikut: 
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d. Sedangkan untuk akses melalui menu navbar, silahkan klik menu navbar berupa 

gambar 3 garis mendatar. 

 

e. Setelah klik menu navbar, selanjutnya pilih menu ‘CEK STATUS PERMOHONAN 

SBU & SKK DI LSBU & LSP’ sebagaimana pada tampilan berikut:  
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f. Setelah memilih Menu ‘CEK STATUS PERMOHONAN SBU & SKK DI LSBU & LSP’, 

selanjutnya akan muncul 2 (dua) submenu yaitu “Cek Status Permohonan SBU di 

LSBU” dan “Cek Status Permohonan SKK di LSP” sebagaimana tampilan berikut ini: 

  

g. Pada kedua submenu tersebut akan muncul 2 (dua) pilihan yaitu: 

1) “Cek Status Permohonan SBU di LSBU” merupakan fasilitas untuk mengecek 

data badan usaha yang sedang berproses di LSBU melalui OSS; dan 

2) “Cek Status Permohonan SKK di LSP” merupakan fasilitas untuk mengecek data 

tenaga kerja yang sedang berproses di LSP melalui OSS. 

h. Setelah memilih dari kedua submenu tersebut maka akan muncul tampilan Cek 

Status Permohonan SBU & SKK DI LSBU & LSP. 

i. Untuk lebih lanjut tata cara pengoperasian fasilitas Cek Status Permohonan SBU & 

SKK DI LSBU & LSP dapat dilihat pada Panduan yang telah kami sediakan pada 

tampilan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 


