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RANCANGAN PENGEMBANGAN
SKCK ONLINE & SKCK KELILING ONLINE
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FIFO
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PENGERTIAN APLIKASI SKCK ONLINE

Aplikasi SKCK Online adalah sebuah program yang berbasis web yang 
bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan Surat 
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Dimana pemohon tinggal 
menginput data – data pribadi ke dalam program yang nantinya data 
pemohon akan langsung terpusat di Polresta dalam bentuk database dan 
terkoneksi dengan data base catatan kriminal. Selanjutnya pemohon 
datang ke Polresta / Polsek dengan membawa berkas persyaratan, 
sehingga pemohon tidak perlu mengurus surat keterangan dari tingkat RT, 
RW dan desa/Kelurahan.



Page | 11

USER LOGIN

Seperti pengertiannya program ini berbasis web yang artinya komputer harus terkoneksi 
dengan jaringan internet aplikasi ini juga dapat di akses melalu android/ios/laptop yang 
terkoneksi dengan jaringan internet, jika sudah terkoneksi maka dapat mengakses 
di http://skckonline.polrestasidoarjo.com dan  akan tampil gambar seperti di bawah ini : 
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CARA DAFTAR SKCK BARU

Pada tampilan awal aplikasi terdapat menu Bantuan, Daftar Baru, dan Perpanjangan 
Klik Bantuan  jika pemohon ingin mengetahui cara – cara pendaftaran dan perpanjangan, 
Klik Daftar Baru untuk melakukan pendaftaran baru. 
Klik Perpanjangan  untuk melakukan perpanjangn SKCK. Klik 

daftar 
baru
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CARA DAFTAR SKCK BARU

Ketik no 
NIK di 
dalam 
kolom 

tersebut

Lalu tampil 
password untuk 
pemohon dalam 
pengajuan skck 
dan disimpan 

baik -baik

 klik 
lanjutkan 

proses

Klik 
Pengajuan/perpanja
ngan untuk mengisi 

data pribadi
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CARA DAFTAR SKCK BARU

Klik tombol ini jika ingin 
mengetik keperluan 

secara manual

 klik lanjutkan 
setelah input 

data

Klik tombol 
ini

 untuk input 
data 

keluarga

isi hobi 
lalu klik 
simpan

isi data 
pendidikan 

lalu kilk 
simpan

Setelah semua 
data terisi klik 
lanjutkan
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CARA DAFTAR SKCK BARU

 pilih ya / 
tidak

 pilih ya / 
tidak

 setelah input 
data pidana 

dan 
pelanggaran 
klik simpan 

semua 

 Lalu maka akan tampil cetak kode pengurus seperti gambar di bawah ini :
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CARA DAFTAR SKCK PERPANJANGAN

Klik 
Perpanjangan  Masukan NIK dan pasword 

selanjutnya klik MASUK:
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CARA DAFTAR SKCK PERPANJANGAN

Apabila data keluarga, hobi dan data pendidikan tidak ada 
perubahan klik lanjutkan

Cek kembali data pengisian, apabila ada data yang 
ingin dirubah pilih kolom yang ingin dirubah dan masukan
 data baru. Apabilan sudah klik lanjutkan
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CARA DAFTAR SKCK PERPANJANGAN

 setelah input 
data pidana 

dan 
pelanggaran 
klik simpan 

semua 

 Setelah itu klik cetak  langsung bawa
 tempat pelayanan SKCK
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TOP 99 TAHUN 2018
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TOP 99 TAHUN 2019
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TOP 45 TAHUN 2019
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PROMOTER REWARD




