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BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH 



Kabupaten Kudus 

A. Pendaftan ke SPOP-LSPOP 

1. Sebelum melakukan pendaftan SPOP-LSPOP, buka alamat website SPOP-LSPOP 

di https://spop.kuduskab.go.id/ 

Akan muncul halaman seperti berikut 

 
Keterangan : 

1) Klik Daftar untuk melakukan pendaftaran akun. Seperti yang ditunjuk panah merah 

(1). 

 

2. Setelah klik daftar maka akan muncul form pendaftaran seperti gambar dibawah ini : 

 
Keterangan :  

1) Nama lengkap  -> silahkan diisi nama yang mendaftar akun SPOP/LSPOP. 

2) Email   -> Silahkan diisi dengan nama email mendaftar akun SPOP/LSPOP. 

3) No Handphone -> Silahkan diisi no hp mendaftar akun SPOP/LSPOP. 

4) Username -> silahkan diisi kata yang mudah diingat, biasanya bagian dari mana. 

5) Password -> silahkan diisi dengan kata yang kombinasi huruf, angka dan simbul. (Diingat-ingat/dicatat) 

6) Tombol Daftar -> Bilamana semua kolom sudah terisi silahkan klik daftar. 

 

 

 

 

 

 

https://spop.kuduskab.go.id/


 

 

 

 

3. Setelah klik tombol Daftar maka akan muncul perintah buka email warna hijau seperti 

gambar dibawah ini : 

 
 

 

4. Silahkan Buka Email, perhatikan kontak masuk seperti gambar dibawah ini : 

 
 

 

5. Silahkan Buka pesan masuk tersebut maka akan muncul seperti gambar dibawah ini : 

 
Keterangan : 

1) Usename yang diinputkan waktu daftar. 

2) Klik link Aktivasi untuk mengaktifkan akunnya. 

 



 

6. Setelah link Aktivasi diklik maka akan muncul seperti gambar dibawah ini : 

 
Keterangan : 

Klik tombol login untuk masuk ke halaman SPOP/LSPOP 

 

 

7. Setelah Login diklik maka akan muncul seperti gambar dibawah ini : 

 

 
Keterangan : 

1) Inputkan username yang sudah terdaftar. 

2) Inputkan password. 

3) Klik tombol login. 

 

 



8. Setelah  Login diklik maka akan muncul menu SPOP/LSPOP seperti gambar dibawah ini 

: 

 
Keterangan : 

1. Jumlah Pengajuan SPOP pada Tahun Sekarang. 

2. Jumlah Pengajuan LSPOP pada Tahun Sekarang. 

3. Tombol SPOP Perubahan Tanah (Fasilitas Menu untuk input Perubahan Tanah). 

4. Tombol LSPOP Perubahan Bangunan (Fasilitas Menu untuk input Perubahan Bangunan). 

 

 

9. Setelah  Silahkan Klik menu SPOP perubahan tanah seperti gambar dibawah ini : 

 

Keterangan : 

1. Input NOP kemudian kik pombol  

2. Data/informasi Wp berdasarkan NOP 

3. Klik tombol selanjutnya dipojok kanan bawah. 

 

10. Setelah  Silahkan Klik menu SPOP perubahan tanah seperti gambar dibawah ini : 

 



 

 

 

 

Keterangan : 

1. Silahkan isi form tersebut berdasarkan keterangan. 

2. Klik tombol simpan dan selanjutnya warna hijau pada kanan bawah  



 

11. Setelah  data berhasil disimpan maka akan tampil seperti gambar dibawah ini :  

 

 

Keterangan : 

Klik tombol selanjutnya warna unggu yang berrada pada kanan bawah. 

12. Setelah  selanjutnya warna unggu akan tampil seperti gambar dibawah ini :  

 
Keterangan : 

1. Klik tombol upload kemudian pilih file yang mau diupload 

2. Lakukan sampai semua file (4) terupload 

 

 
3. Klik tombol update data 



 

13. Setelah  Klik tombol update data akan tampil seperti gambar dibawah ini :  

 
Keterangan : 

Klik tombol  ya, update 

Sehingga akan tampil gambar seperti dibawah : 

 
Keterangan : 

Data spop sudah terinputkan sejumlah 1 permohonan. 

 


