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A. Langkah membuat akun baru
1. Buka browser Anda

2. Ketikkan alamat website legalisir.polteklpp.ac.id

3. Klik tautan Daftar di sini



4. Lengkapi data yang diminta. Jika sudah klik Sign Up.

Catatan : password minimal berisi 8 karakter



5. Selanjutnya Anda akan diminta melengkapi data akun. Pilih 
program studi dan angkatan Anda, kemudian klik Simpan.



6. Jika berhasil halaman dasboard seperti ini



B. Langkah upload berkas
1. Buka browser Anda

2. Ketikkan alamat website legalisir.polteklpp.ac.id

3. Login menggunakan akun yang telah dibuat



4. Pilih menu Berkas

5. Kemudian upload berkas ijazah/transkrip/sertifikat akreditasi 
dengan mengklik tombol Unggah.



6. Pilih satu file yang akan di unggah kemudian klik Open. 

Besar file tidak boleh lebih dari 1 MB.

File dalam bentuk pdf yang berisi hasil scan berkas 
ijazah/transkrip/sertifikat akreditasi.



7. Lakukan langkah yang sama ketika mengunggah file transkrip 
dan sertifikat akreditasi.

8. Jangan lupa untuk menyimpan berkas yang telah di unggah.



9. Berkas telah berhasil diunggah, tinggal menunggu verifikasi dari 
admin. 



10. Berikut tampilan halaman pada berkas yang telah diverifikasi. 



11. Apabila berkas ditolak, kemungkinan isi berkas tidak sesuai. 

Anda bisa mengubahnya dengan klik tombol Aksi  klik Ubah
 pilih file  klik Open  klik Simpan. 

Terakhir tinggal menunggu verifikasi lagi dari admin seperti 
sebelumnya.



C. Langkah membuat submisi
1. Buka browser Anda

2. Ketikkan alamat website legalisir.polteklpp.ac.id

3. Login menggunakan akun yang telah dibuat



4. Pilih menu Submisi

5. Klik tombol Buat Submisi



6. Pilih jenis submisi dan berkas yang ingin diajukan
a. Softcopy

Jika memilih softcopy, pilih berkas apa yang akan dilegalisir, lalu 
berikan keterangan tambahan jika diperlukan. 
Dibagian bawah akan tertera total biaya yang harus dibayarkan. 
Jika sudah klik Buat Submisi.



6. Pilih jenis submisi dan berkas yang ingin diajukan
b. Hardcopy

 Jika memilih hardcopy, pilih berkas apa saja yang akan dilegalisir, 
masukkan jumlah lembar yang dilegalisir pada masing-masing 
berkas.



 Tulis alamat pengiriman secara lengkap. 

 Berikan keterangan tambahan jika diperlukan. 

 Total estimasi biaya yang ditampilkan belum termasuk biaya ongkos 
pengiriman. 

 Jika sudah klik Buat Submisi.



7. Oke, submisi yang telah dibuat akan ditinjau dulu oleh admin.



8. Setelah ditinjau oleh admin dan submisi di terima, status 
submisi akan berubah menjadi Perlu Dibayar.

9. Klik menu Aksi, pilih menu Lihat.



11. Untuk submisi Hardcopy, dibagian bawah ada informasi total biaya submisi 
yang harus dibayarkan, sudah termasuk ongkos pengiriman.

10. Untuk submisi Softcopy, informasi 
biaya akan ditampilkan pada Total 
biaya (Layanan).



12. Dibawahnya ada detail nomor rekening untuk transfer 
pembayarannya, pilih salah satu saja.



12. Unggah foto/bukti pembayaran disini, klik Unggah

13. Pilih satu file 

lalu klik Open



14. Selanjutnya klik Kirim Bukti

15. Dan status submisi akan berubah menjadi Menunggu Verifikasi



14. Tunggu verifikasi dari admin. Admin akan mengecek bukti pembayaran. 
Jika diterima maka berkas akan langsung diproses lalu dikirimkan sesuai 
alamat pengiriman. Lalu pada status akan berubah menjadi “Dalam 
Pengiriman”.



16. Jika berkas telah selesai diproses oleh admin, 
a. Softcopy

Untuk submisi softcopy, berkas akan diupload kembali pada submisi dan 
Anda bisa mengunduhnya.

Unduh filenya di menu Submisi, pada submisi softcopy klik menu Aksi 
Lihat.



Nah, dibagian bawah akan ditampilkan hasil legalisir dan anda bisa 
mengunduhnya

Jangan lupa, apabila berkas telah selesai diterima klik tombol 
Selesaikan Submisi dibagian pojok atas kanan.



16. Jika berkas telah selesai diproses oleh admin, 
b. Hardcopy

Apabila jenis submisi yang dipilih hardcopy, admin akan mengirimkan resi 
pengirimannya.

Untuk melihat resinya di menu, pada submisi hardcopy klik menu Aksi 
Lihat.

Dibagian paling bawah akan tercantum nomor resi pengiriman berkas anda.



17. Jangan lupa, apabila berkas telah selesai diterima klik tombol 
Selesaikan Submisi dibagian pojok atas kanan.



D. Langkah membuat Tiket Bantuan
Tiket bantuan dibuat ketika user mengalami permasalahan pada 
sistem legalisir.

1. Buka browser Anda

2. Ketikkan alamat website legalisir.polteklpp.ac.id

3. Login menggunakan akun

yang telah dibuat



4. Pilih menu Tiket Bantuan, kemudian klik tombol Buat Tiket



5. Isi form tiket bantuan, beri 

judul mengenai 

permasalahan Anda, pilih 

Kategori masalahnya, 

kemudian berikan pejelasan 

detail permasalahan pada 

kolom Pesan. Jika sudah klik 

Kirim.



6. Nah tiket sudah berhasil dibuat dengan nomor antrian tiket 11. 

Selanjutnya tinggal menunggu balasan dari admin.



7. Untuk membalas pesan 

dari admin, Anda bisa 

ketikkan dibagian kolom 

Balas pesan, lalu tinggal 

klik Kirim untuk 

mengirim pesannya.



8. Ketika permasalahan sudah teratasi, jangan lupa untuk 

Menutup Tiket.



Sekian, Terima Kasih :)


