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1 Akses / Log in Pemohon atau pemilik kapal 

Pengguna dapat mengakses sistem pada peramban/browser dengan mengetik 

alamat URL http://cekfisik.kkp.go.id/sicefi/ dan akan diarahkan langsung ke laman log in 

SICEFI. Silahkan masukkan nama/username dan kata sandi/password. Kemudian 

tekan tombol Login bagi yang sudah terdaftar sebagai pengguna aplikasi SICEFI. 

 

Gambar 1. Laman Login 

 

Setelah pengguna memasukkan nama dan kata sandi dengan benar, maka akan 

menuju halaman Beranda SICEFI. 

Jika Pengguna aplikasi mengalami masalah lupa kata sandi, klik tautan Lupa 

Password? dan akan tampil layar Reset Password. Masukkan alamat surel/email 

Pengguna. Kemudian klik tombol Send. Selanjutnya silahkan melakukan log in 

kembali menggunakan kata sandi baru yang diberikan melalui email. 
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Gambar 2. Laman lupa password 

2 Pendaftaran E- Service 

Bagi pengguna yang akan melakukan proses pendaftaran sebagai pengguna E-

SERVICE, bisa melakukan proses pendaftaran dengan melakukan klik tombol E-

SERVICE, dan akan muncul form pendaftaran seperti dibawah ini : 
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Gambar 3. Halaman pendaftaran pemohon untuk mengguna e-service 
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Setelah muncul form pengisian seperti gambar di atas maka pemohon atau 

pengurus bisa langsung melakukan pengisian data pemohon atau pengurus yang 

akan menggunakan E-Service. 

 

1. Melakukan proses cek validitas nomor izin usaha atau SIUP.  

2. Isi nama pemilik. 

3. Isi alamat pemilik. 

4. Isi nama pemohon atau pengurus. 

5. Isi jabatan pemohon atau pengurus. 

6. Isi alamat pemohon atau pengurus. 

7. Isi RT/RW pemohon atau epngurus. 

8. Isi provinsi pemohon atau pengurus. 

9. Isi kabupaten/kota pemohon atau pengurus. 

10. Isi kecamatan pemohon atau pengurus. 

11. Isi kelurahan pemohon atau pengurus. 

12. Isi alamat email pemohon atau pengurus. 

13. Isi foto pemohon atau pengurus dengan cara melakukan proses upload foto. 

14. Isi password penmohon atau pengurus yang akan digunakan ketika login 

masuk. 

15. Konfirmasi pasaword yang di daftarkan. 

16. Isikan sceurity code yang selanjutnya bisa dilakukan untuk proses simpan 

pendaftaran dengan cara klik tombol SIMPAN atau bisa juga langsung 

melakukan proses login dengan cara klik tombol LOGIN.  

 

2.1 Konfirmasi pendaftaran E-Service 

Setelah pemohon atau pengurus melakukan proses pengisian form pendaftaran 

pengguna e-service. Maka akan muncul konfirmasi dari pusat melalui email yang di 

daftarkan oleh pemohon atau pengurus, yang berisi pemberitahuan permohonan 

sebagai pengguna e-service seperti dibawah ini. 
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Gambar 4. Konfirmasi pendataran melalui email 

3 Beranda 

 

Gambar 5. Beranda untuk login pemohon 

4 Permohonan 

Untuk melakukan proses pengajuan permohonan cek fisik kapal, pemohon bisa 

lansung masuk dengan melakukan klik menu permohonan, kemudian pilih submenu 

cek fisik kapal, dan kan lansung muncul list peromohonan cek fisik kapal seperti 

berikut. 
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Gambar 6. Permohoanan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan 

 

4.1 Tambah Permohonan 

Tekan tombol Tambah yang terdapat di bagian bawah halaman Permohonan. 

Selanjutnya akan muncul tampilan formulir Permohonan. Lengkapi seluruh isian pada 

formulir Permohonan. Kemudian tekan tombol Simpan. Adapun keterangan isian 

adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 7. Form tambah permohonan 
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1. Form 1 untuk melakukan pengisian data pemilik atau pemohon pengajuan cek 

fisik kapal. 

2. Form 2 untuk melakukan pengisian data kapal yang di ajukan untuk cek fisik. 

3. Form input lokasi keisapan kapal untuk menentukan lokasi kesiapan kapal 

untuk dilakukan cek fisik. 

4. Tombol SIMPAN untuk malekukan proses simapan data permohonan. 

5. Tombol kembali untuk kembali ke list permohonan. 

Ketika data permohonan sudah tersimpan, silahkan klik tombol kembali, kemudian 

tampilan akan kembali kepada list pemohonan dengan menampilkan data 

permohonan yang sudah tersimpan. 

 

Gambar 8. List permohonan 

4.2 Ubah Permohonan 

Data permohonan yang telah tersimpan dapat dilakukan perubahan. Tekan 

tombol Ubah pada data permohonan yang diinginkan. Selanjutnya akan tampil 

formulir Permohonan dengan isian data tersimpan sebelumnya. Ubah isian data yang 

kurang tepat. Setelah data terisi dengan benar, Tekan tombol Simpan. 
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Gambar 9. Form Perubahan permohonan 

1. Form 1 untuk melakukan pengisian data pemilik atau pemohon pengajuan cek 

fisik kapal. 

2. Form 2 untuk melakukan pengisian data kapal yang di ajukan untuk cek fisik. 

3. Form input lokasi keisapan kapal untuk menentukan lokasi kesiapan kapal 

untuk dilakukan cek fisik. 

4. Tombol SIMPAN untuk malekukan proses simapan data permohonan. 

5. Tombol kembali untuk kembali ke list permohonan. 

 

4.3 Cetak form permohonan 

Proses selanjutnya adalah proses cetak formulir permohonan sebagai tanda bukti 

pengajuan permohonan cek fisik. untuk melakukan proses cetak formulir, pemohon 

bisa klik tombol F1 untuk cetak form 1 dan tombol F2 untuk cetak form 2, dan 

kemudain akan tampil formulir dalam format PDF sepeeti di bawah ini : 
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Gambar 10. Preview form 1 
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Gambar 11. Preview form 2 

 

4.4 Upload dokumen persyaratan 

Tahapan selanjutnya adalah proses upload dokumen persyaratan pengajuan cek fisik, 

yaitu dengan klik tombol Upload dan akan muncul form upload seperti di bawah ini : 
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Gambar 12. Form upload dokumen 

1. Tombol Upload dari Komputer untuk melakukan proses upload dokumen 

yang sudah di scan dalam format PDF. 

2. Tombol PREVIEW untuk melakukan proses preview dokumen yang sudah 

berhasil upload. 

3. Tombol simpan untuk melakukan proses simpan data yang sudah upload. 

4. Tombol kembali untuk kembali ke halaman list pemohonan. 

 

4.5 Konfirmasi Permohonan via email 

Setelah proses permohonan cek fisik selesai diajukan, maka pemohon hanya tinggal 

tungu konfirmasi dari pusat, terkait diterima atau ditolaknya permohonan yang 

diajukan, dan nanti akan muncul konfirmasi melalui email yang didaftarkan pada saat 

proses pengajuan permohonan seperti gambar di bawah ini : 
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Gambar 13. Surat Bukti Permohonan Diterima dan Ditolak 

 

 


