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1 Akses / Log in Pemohon atau pemilik kapal 

Pengguna dapat mengakses sistem pada peramban/browser dengan mengetik alamat 

URL http://kapal.kkp.go.id/sikapi/ dan akan diarahkan langsung ke laman log in SIKAPI. 

Silahkan masukkan nama/username dan kata sandi/password. Kemudian tekan tombol 

Login bagi yang sudah terdaftar sebagai pengguna aplikasi SIKAPI. 

 
Gambar 1. Laman Login 

 

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

halaman Beranda SIKAPI. 

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 Simpan. 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 Akun Pelaku Usaha 

Bagi pengguna yang belum memeiliki Akun pada aplikasi SIKAPi, , bisa melakukan 

proses pendaftaran dengan melakukan klik tombol Daftar, dan akan muncul form 

pendaftaran seperti dibawah ini : 
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Gambar 3. Halaman pendaftaran pemohon atau pelaku usaha 

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 pengurus. 

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.  

 

3 Permohonan 

Untuk melakukan proses pengajuan permohonan pendaftaran Kapal, pemohon bisa 

masuk dengan melakukan klik menu permohonan, kemudian akan muncul list 

permohonan seperti berikut. 
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Gambar 4. Permohoanan perstujuan pengadaan kapal perikanan 
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3.1 Pilih kriteria permohonan 

Ketika klik tombol  yang terdapat di bagian pojok kanan atas dari halaman list 

permohonan, selanjutnya akan muncul tampilan form tambah kriteria permohonan untuk 

proses pilih kriteria permohonan, kriteria permohonan itu sendiri terdiri dari 2 kriteria 

permohonan yaitu, reguler dan khusus. Dengan masing – masing penjelasannya 

tercantum pada form tambah kriteria. 

 
Gambar 5. Form tambah kriteria permohonan 

3.2 Krieteria permohonan reguler 

Untuk masuk ke permohonan reguler, silahkan pilih kriteria permohonan reguler dan klik 

tombol , kemudian akan muncul form entri permohonan. 

3.2.1 Entry data pemohon  

Setelah tampil form entri data pemohon, silahkan lengkapi seluruh isian pada formulir 

pemohon.  
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Gambar 6. Form input data pemohon 

Setelah tampil form input data pemohonan seperti gambar di atas, isilah bagin form 

pengisian yang masih kosong, dikarenakan sebagian data ada yang bersifat given. 

1. Nomor permohonan. 

2. Tanggal permohonan. 

3. Pemilik (given) 

4. Nomor SIUP (given) 

5. Alamat pemilik (given) 

6. Email pemilik (given) 

7. Telepon pemilik given 

8. Fax pemilik apabila ada 

Kemudian tekan tombol  Ketika data pemohon sudah tersimpan, silahkan klik 

tombol   pada bagian bawah, kemudian akan tampil form input data kapal yang 

akan diajukan permohonan, pada form ini terdapat pilihan jenis permohonan yaitu jenis 

permnohonan baru dan permohonan modifikasi. 
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Gambar 7. Form Input data permohonan kapal  

 
1. Pilih jenis permohonan. 

2. Input alokasi izin usaha. 

3. Input tanda pendaftaran kapal, bisa di cek dari dokumen perhubungan laut. 

4. Input nama kapal. 

5. Input tanda selar, untuk diluar permohonan baru. 

6. Input GT kapal 

7. Input NT kapal 

Kemudian tekan tombol  untuk proses simpan, dan tekan tombol tutup untuk 

tutup form input data kapal.  

 

3.2.1.1 Entri jenis permohonan baru 

Ketika pemohon pilih jenis permohonan baru, maka tampilan form entri permohonan nya 

adalah seperti gambar di bawah ini : 
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Gambar 8. Form Input data kapal pada permohonan baru 

 

3.2.1.2 Cetak form 1 dan form 2 

Proses selanjutnya adalah proses cetak formulir permohonan sebagai tanda bukti 

pengajuan permohonan. 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 seperti di bawah ini : 
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Gambar 9. Preview form 1 pada permohonan baru 
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Gambar 10. Preview form 2 pada permohonan baru 

 

3.2.1.3 Entri dokumen persyaratan 

Untuk proses entri dokumen persyaratan pengajuan persetujuan pengadaan kapal 

perikanan dengan jenis permohonan baru, tahapan prosesnya adalah sebagai berikut. 

proses entri dokumen ini masih berada pada form yang sama, tinggal kita scrol ke bawah 

dan akan muncul form semperti gambar di bawah ini : 



  Panduan Aplikasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan Versi 2.0                        12 
 

 
Gambar 11. Form upload dokumen persyaratan untuk jenis permohonan baru 

1. Tombol Tambah untuk tambah file yang akan di upload. 

2. Tombol Upload untuk melakukan proses upload dokumen persyaratan. 

3. Tombol Batal untuk membatalkan proses upload dokumen. 

4. Tombol Hapus untuk mealkukan proses hapus dokumen yang sudah upload 
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Adapun dokumen persyaratan yang harus di upload adalah sebagai berikut : 

1. Form 1. 

2. Form 2. 

3. Scan asli SIUP. 

4. Surat kuasa apabila dikuasakan 

5. Scan asli KTP Pemilik kapal atau Penanggung Jawab. 

6. Scan asli gambar rancang bangun kapal 

7. Surat Keterangan Alokasi dan Realisasi SIUP dari Direktur yang menangani 

Perizinan Usaha Perikanan Tangkap. 

8. Desain dan spesifikasi teknis jenis alat penangkap ikan 

9. Surat persetujuan penggunaan nama kapal, dari direktorat jenderal perhubungan 

laut, kementerian perhubungan 

Setelah semua tahapan proses input permohonan pengajuan persetujuan pengadaan 

kapal perikanan selesai, apabila sudah tidak ada perubahan lagi, silahkan tekan tombol 

Simpan dan Ajukan Permohonan, dan kemudian akan muncul form konfirmasi 

persetujuan pengajuan permohonan seperti gambar di bawah ini : 

 
Gambar 12. Form konfirmasi persetujuan permohonan baru 

Setelah muncul form seperti di atas, kita bisa centang Setuju, apabila kita menyetujui 

syarat dan ketentuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun apabila kita 
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keberatan atau tidak menyetujui persyaratan dan ketentuan yang berlaku kita tidak perlu 

centang Setuju, kemudian kita klik tombol Tutup. 

Setelah semua tahapan permohnan pengajuan persetujuan pengadaan kapal perikanan 

tersimpan, maka data permohonan sudah sampai ke petugas pusat untuk dilakukan 

proses verifikasi. 

3.2.1.4 Entri jenis permohonan modifikasi 

Ketika pemohon pilih jenis permohonan modifikasi, maka tampilan form entri permohonan 

nya adalah seperti gambar di bawah ini : 

 
Gambar 13. Form Input data kapal modifikasi 
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3.2.1.5 Cetak form 1 dan form 2 

Proses selanjutnya adalah proses cetak formulir permohonan sebagai tanda bukti 

pengajuan permohonan. 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 : 

 
Gambar 14. Preview form 1 pada permohonan modifikasi 
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Gambar 15. Preview form 2 pada permohonan modifikasi 

 

3.2.1.6 Entri dokumen persyaratan 

Untuk proses entri dokumen persyaratan pengajuan persetujuan pengadaan kapal 

perikanan dengan jenis permohonan modifikasi, tahapan prosesnya adalah sebagai 

berikut. proses entri dokumen ini masih berada pada form yang sama, tinggal kita scrol 

ke bawah dan akan muncul form semperti gambar di bawah ini : 
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Gambar 16. Form upload dokumen persyaratan untuk jenis permohonan modifikasi 
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1. Tombol Tambah untuk tambah file yang akan di upload. 

2. Tombol Upload untuk melakukan proses upload dokumen persyaratan. 

3. Tombol Batal untuk membatalkan proses upload dokumen. 

4. Tombol Hapus untuk mealkukan proses hapus dokumen yang sudah upload 

 

Adapun dokumen persyaratan yang harus di upload adalah sebagai berikut : 

1. Form 1; 

2. Form 2; 

3. Scan asli SIUP; 

4. Surat kuasa apabila dikuasakan; 

5. Scan asli KTP Pemilik kapal atau Penanggung Jawab; 

6. Scan asli gambar rancang bangun kapal rencana/setelah modifikasi; 

7. Scan asli dokumen kapal meliputi gross akta; 

8. Scan asli surat ukur; 

9. Surat persetujuan penggunaan nama kapal atau persetujuan penggantian 

nama kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian 

Perhubungan, apabila ada penggantian nama kapal; 

10. Scan asli Surat izin penangkapan ikan atau surat izin kapal pengangkut ikan 

SIPI/SIKPI, untuk kapal yang pernah memiliki surat izin penangkapan ikan atau 

surat izin kapal pengangkut ikan SIPI/SIKPI; 

11. Desain dan spesifikasi teknis jenis alat penangkap ikan 

12. Foto Kapal Sebelum Modifikasi (Tampak Depan, Tampak Belakang, Tampak 

Samping Kanan, Tampak Samping Kiri); 

13. Buku Kapal Perikanan bagi kapal yang telah terdaftar sebagai kapal perikanan. 

Setelah semua tahapan proses input permohonan pengajuan persetujuan pengadaan 

kapal perikanan selesai, apabila sudah tidak ada perubahan lagi, silahkan tekan tombol 

Simpan dan Ajukan Permohonan, dan kemudian akan muncul form konfirmasi 

persetujuan pengajuan permohonan seperti gambar di bawah ini : 
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Gambar 17. Form konfirmasi persetujuan permohonan modifikasi 

Setelah muncul form seperti di atas, kita bisa centang Setuju, apabila kita menyetujui 

syarat dan ketentuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun apabila kita 

keberatan atau tidak menyetujui persyaratan dan ketentuan yang berlaku kita tidak perlu 

centang Setuju, kemudian kita klik tombol Tutup. 

Setelah semua tahapan permohnan pengajuan persetujuan pengadaan kapal perikanan 

tersimpan, maka data permohonan sudah sampai ke petugas pusat untuk dilakukan 

proses verifikasi. 

 

3.3 Krieteria permohonan khusus 

Untuk masuk ke permohonan kirteria khusu, silahkan pilih kriteria permohonan khusu 

dan klik tombol , kemudian akan muncul form entri permohonan. 

3.3.1 Entry data pemohon  

Setelah tampil form entri data pemohon, silahkan lengkapi seluruh isian pada formulir 

pemohon.  
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Gambar 18. Form input data pemohon untuk kriteria khusus 

Setelah tampil form input data pemohonan seperti gambar di atas, isilah bagin form 

pengisian yang masih kosong, dikarenakan sebagian data ada yang bersifat given. 

1. Nomor permohonan. 

2. Tanggal permohonan. 

3. Pemilik (given) 

4. Nomor SIUP (given) 

5. Alamat pemilik (given) 

6. Email pemilik (given) 

7. Telepon pemilik given 

8. Fax pemilik apabila ada 

Kemudian tekan tombol  Ketika data pemohon sudah tersimpan, silahkan klik 

tombol   pada bagian bawah, kemudian akan tampil form input data kapal yang 

akan diajukan permohonan, pada form ini terdapat pilihan jenis permohonan yaitu : 

1. Sudah terbit dokumen hubla, belum BKP 

2. Belum terbit dokumen hubla 

3. Sudah proses modifikasi 
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Gambar 19. Form Input data permohonan kapal untuk kriteria khusus 

 

1. Pilih jenis permohonan. 

2. Input alokasi izin usaha. 

3. Input tanda pendaftaran kapal, bisa di cek dari dokumen perhubungan laut. 

4. Input nama kapal. 

5. Input tanda selar, untuk diluar permohonan baru. 

6. Input GT kapal 

7. Input NT kapal 

Kemudian tekan tombol  untuk proses simpan, dan tekan tombol tutup untuk 

tutup form input data kapal.  

 

3.3.1.1 Entri jenis permohonan Sudah terbit dokumen hubla, belum BKP 

Ketika pemohon pilih jenis permohonan sudah terbit dokumen hubla, belum BKP, maka 

tampilan form entri permohonan adalah seperti gambar di bawah ini : 
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Gambar 20. Form Input data kapal pada permohonan sudah terbit dokumen hubla, belum BKP 
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3.3.1.2 Cetak form 1 dan form 2 

Proses selanjutnya adalah proses cetak formulir permohonan sebagai tanda bukti 

pengajuan permohonan. 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 seperti di bawah ini : 

 

Gambar 21. Preview form 1 pada permohonan sudah terbit dokumen hubla, belum BKP 
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Gambar 22. Preview form 2 pada permohonan sudah terbit dokumen hubla, belum BKP 

 

3.3.1.3 Entri dokumen persyaratan 

Untuk proses entri dokumen persyaratan pengajuan persetujuan pengadaan kapal 

perikanan dengan jenis permohonan sudah terbit dokumen hubla, belum BKP, tahapan 

prosesnya adalah sebagai berikut. proses entri dokumen ini masih berada pada form 

yang sama, tinggal kita scrol ke bawah dan akan muncul form semperti gambar di bawah 

ini : 
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Gambar 23. Form upload dokumen persyaratan pada permohonan sudah terbit dokumen hubla, belum 

BKP 

1. Tombol Tambah untuk tambah file yang akan di upload. 

2. Tombol Upload untuk melakukan proses upload dokumen persyaratan. 

3. Tombol Batal untuk membatalkan proses upload dokumen. 

4. Tombol Hapus untuk mealkukan proses hapus dokumen yang sudah upload 
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Adapun dokumen persyaratan yang harus di upload adalah sebagai berikut : 

1. Form 1. 

2. Form 2. 

3. Scan asli SIUP. 

4. Surat kuasa apabila dikuasakan 

5. Ddokumen kapal meliputi Grosse Akta dan/atau Surat Ukur. 

6. Kartu Tanda Penduduk pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan 

7. Dokumentasi kapal kondisi terkini berupa foto tampak haluan, samping, dan 

buritan dengan ukuran minimal 4R. 

Setelah semua tahapan proses input permohonan pengajuan persetujuan pengadaan 

kapal perikanan selesai, apabila sudah tidak ada perubahan lagi, silahkan tekan tombol 

Simpan dan Ajukan Permohonan, dan kemudian akan muncul form konfirmasi 

persetujuan pengajuan permohonan seperti gambar di bawah ini : 

 

Gambar 24. Form konfirmasi persetujuan permohonan pada permohonan sudah terbit dokumen 

hubla, belum BKP 

Setelah muncul form seperti di atas, kita bisa centang Setuju, apabila kita 

menyetujui syarat dan ketentuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun 

apabila kita keberatan atau tidak menyetujui persyaratan dan ketentuan yang berlaku kita 

tidak perlu centang Setuju, kemudian kita klik tombol Tutup. 
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Setelah semua tahapan permohnan pengajuan persetujuan pengadaan kapal perikanan 

tersimpan, maka data permohonan sudah sampai ke petugas pusat untuk dilakukan 

proses verifikasi. 

3.3.1.4 Entri jenis permohonan belum terbit dokumen hubla 

Ketika pemohon pilih jenis permohonan belum terbit dokumen hubla, maka tampilan form 

entri permohonan adalah seperti gambar di bawah ini : 

 
Gambar 25. Form Input data kapal pada permohonan belum terbit dokumen hubla 
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3.3.1.5 Cetak form 1 dan form 2 

Proses selanjutnya adalah proses cetak formulir permohonan sebagai tanda bukti 

pengajuan permohonan. 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 seperti di bawah ini : 

 
Gambar 26. Preview form 1 pada permohonan belum terbit dokumen hubla 
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Gambar 27. Preview form 2 pada permohonan belum terbit dokumen hubla 

 

3.3.1.6 Entri dokumen persyaratan 

Untuk proses entri dokumen persyaratan pengajuan persetujuan pengadaan kapal 

perikanan dengan jenis permohonan belum terbit dokumen hubla, tahapan prosesnya 

adalah sebagai berikut. proses entri dokumen ini masih berada pada form yang sama, 

tinggal kita scrol ke bawah dan akan muncul form semperti gambar di bawah ini : 
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Gambar 24. Form upload dokumen persyaratan pada permohonan belum terbit dokumen hubla 

1. Tombol Tambah untuk tambah file yang akan di upload. 

2. Tombol Upload untuk melakukan proses upload dokumen persyaratan. 

3. Tombol Batal untuk membatalkan proses upload dokumen. 

4. Tombol Hapus untuk mealkukan proses hapus dokumen yang sudah 

upload 
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Adapun dokumen persyaratan yang harus di upload adalah sebagai berikut : 

1. Form 1; 

2. Form 2; 

3. Scan asli SIUP; 

4. Kartu Tanda Penduduk pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan; 

5. Persetujuan penggunaan nama kapal dari Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan; 

6. Surat keterangan dari galangan kapal/tukang pembuat (diketahui oleh 

Lurah dan/atau Camat setempat) yang menyatakan kapal sedang 

dalam proses pembangunan dan memuat informasi paling sedikit nama 

pemilik kapal, lokasi, dan waktu peletakan lunas, rencana waktu 

penyelesaian, bahan utama kapal, dan dimensi utama kapal; 

7. Dokumentasi kapal kondisi terkini berupa foto tampak haluan, samping, 

dan buritan dengan ukuran minimal 4R. 

Setelah semua tahapan proses input permohonan pengajuan persetujuan pengadaan 

kapal perikanan selesai, apabila sudah tidak ada perubahan lagi, silahkan tekan tombol 

Simpan dan Ajukan Permohonan, dan kemudian akan muncul form konfirmasi 

persetujuan pengajuan permohonan seperti gambar di bawah ini : 

 

Gambar 25. Form konfirmasi persetujuan permohonan pada permohonan belum terbit dokumen 

hubla 
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Setelah muncul form seperti di atas, kita bisa centang Setuju, apabila kita menyetujui 

syarat dan ketentuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun apabila kita 

keberatan atau tidak menyetujui persyaratan dan ketentuan yang berlaku kita tidak perlu 

centang Setuju, kemudian kita klik tombol Tutup. 

Setelah semua tahapan permohnan pengajuan persetujuan pengadaan kapal perikanan 

tersimpan, maka data permohonan sudah sampai ke petugas pusat untuk dilakukan 

proses verifikasi. 

 

3.3.1.7 Entri jenis permohonan sudah proses modifikasi 

Ketika pemohon pilih jenis permohonan sudah proses modifikasi, maka tampilan form 

entri permohonan adalah seperti gambar di bawah ini : 

 
Gambar 26. Form Input data kapal pada permohonan sudah proses modifikasi 
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3.3.1.8 Cetak form 1 dan form 2 

Proses selanjutnya adalah proses cetak formulir permohonan sebagai tanda bukti 

pengajuan permohonan. 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 seperti di bawah ini : 

 
Gambar 27. Preview form 1 pada permohonan sudah proses modifikasi 
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Gambar 28. Preview form 2 pada permohonan sudah proses modifikasi 

 

3.3.1.9 Entri dokumen persyaratan 

Untuk proses entri dokumen persyaratan pengajuan persetujuan pengadaan kapal 

perikanan dengan jenis permohonan sudah proses modifikasi, tahapan prosesnya adalah 

sebagai berikut. proses entri dokumen ini masih berada pada form yang sama, tinggal 

kita scrol ke bawah dan akan muncul form semperti gambar di bawah ini : 
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Gambar 29. Form upload dokumen persyaratan pada permohonan sudah proses modifikasi 
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1. Tombol Tambah untuk tambah file yang akan di upload. 

2. Tombol Upload untuk melakukan proses upload dokumen persyaratan. 

3. Tombol Batal untuk membatalkan proses upload dokumen. 

4. Tombol Hapus untuk mealkukan proses hapus dokumen yang sudah 

upload. 

Adapun dokumen persyaratan yang harus di upload adalah sebagai berikut : 

1. Form 1; 

2. Form 2; 

3. Scan asli SIUP; 

4. Surat kuasa apabila dikuasakan; 

5. Kartu Tanda Penduduk pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan; 

6. Dokumen kapal meliputi Grosse Akta dan Surat Ukur; 

7. BKP bagi kapal yang telah terdaftar sebagai kapal perikanan; 

8. SIPI/SIKPI, untuk kapal yang pernah memiliki SIPI/SIKPI; 

9. Surat keterangan modifikasi dari galangan kapal/tukang pembuat (diketahui 

oleh Lurah dan/atau Camat setempat) yang menyatakan kapal dalam 

proses/selesai modifikasi dan memuat informasi sekurang-kurangnya nama 

pemilik kapal, lokasi dan waktu memulai memodifikasi, rencana waktu 

penyelesaian dan rincian modifikasi yang dilakukan; 

10. Surat persetujuan penggunaan nama kapal atau persetujuan penggantian 

nama kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian 

Perhubungan, apabila ada penggantian nama kapal; 

11. Dokumentasi kapal berupa foto kapal kondisi terkini tampak haluan, 

samping, dan buritan dengan ukuran minimal 4R. 

Setelah semua tahapan proses input permohonan pengajuan persetujuan pengadaan 

kapal perikanan selesai, apabila sudah tidak ada perubahan lagi, silahkan tekan tombol 

Simpan dan Ajukan Permohonan, dan kemudian akan muncul form konfirmasi 

persetujuan pengajuan permohonan seperti gambar di bawah ini : 
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Gambar 30. Form konfirmasi persetujuan permohonan pada permohonan sudah proses modifikasi 

Setelah muncul form seperti di atas, kita bisa centang Setuju, apabila kita menyetujui 

syarat dan ketentuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun apabila kita 

keberatan atau tidak menyetujui persyaratan dan ketentuan yang berlaku kita tidak perlu 

centang Setuju, kemudian kita klik tombol Tutup. 

Setelah semua tahapan permohnan pengajuan persetujuan pengadaan kapal perikanan 

tersimpan, maka data permohonan sudah sampai ke petugas pusat untuk dilakukan 

proses verifikasi. 

 


