
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL 
PENEMPATAN SKEMA SSW KE JEPANG 

 

Petunjuk Teknis berikut adalah tatacara pendaftaran Pencaker Skema SSW yang langsung Mendaftar 

di SISKOTKLN 

1. Pencari Kerja Mendaftar Melalui SISKOTKLN 

 

 

Gambar 1.1 menu daftar mandiri skema ssw 

 

 

 

Gambar 1.2 pilih verifikasi di Indonesia 



 

Gambar 1.3 isikan data diri 

- Silahkan isi data diri sesuai dengan fakta dan kebenaran 

- Upload dokumen yang dibutuhkan  

a. Perjanjian Kerjasama (PK) 

b. Certificate of Eligibility (CE) 

c. Surat Keterangan Sehat (MCU) 

d. Paspor (jika ada) 

- Pilih lokasi e-KTKLN (BP3TKI/LP3TKI/P4TKI/LTSA) 

- Pilih pembayaran Asuransi BPJS TK 

- Kemudian klik tombol simpan 

 



 

Gambar 1.4 menu upload dokumen 

 

 

 

 



 

Gambar 1.5 menu bukti pendaftaran 

 

- Pada cetak bukti pendaftaran ini bisa dilihat ID CPMI 
- Data Diri; dan 
- Kode Billing untuk pembayaran Asuransi BPJS TK 

 
Bawa Bukti Pendaftaran ini ke (BP3TKI/LP3TKI/P4TKI/LTSA) sesuai pilihan lokasi untuk 
dilakukan Verifikasi guna mendapatkan e-ID 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Login SISKOTKLN 
Setelah Pencaker Berproses di Aplikasi IPKOL dan telah melakukan Medical Check UP (MCU) data 
akan dialirkan ke SISKOTKLN 
 

 
Gambar. 2.1 

Menu login ke SISKOTKLN 
 

User login ke SISKOTKLN sebagai verifikator BP3TKI untuk melihat list CPMI yang dikirim 
dari aplikasi IPKOL 
 
 

3. Masuk Ke halaman SISKOTKLN  
Masuk ke halaman SISKOTKLN sebagai Verifikator BP3TKI untuk melakukan verifikasi 
berkas Pencaker. Verifikasi masuk ke menu validasi TKI Mandiri/Perseorangan 
 

 
Gambar. 3.1 

Menu verifikasi CPMI  
 



Pada Modul Aplikasi masuk ke menu Verifikasi CPMI Mandiri /Perseorangan 
 

 
Gambar. 3.2 

List CPMI yang akan diverifikasi 

 
 

 
Gambar. 3.3 

Halaman verifikasi data CPMI 
 

- Pastikan seluruh data yang terisi sudah sesuai, jika ada kesalahan dapat dilakukan perbaikan 
secara langsung 

- Validasi Paspor cukup isikan Nomor paspor dan klik tombol validasi jika data ditemukan maka 
akan tampih halaman data diri pada paspor yang dikirim dari Imigrasi 

- Jika data paspor tidak ditemukan, input manual Nomor paspor tanggal diterbitkan dan 
tanggal berakhir sesuai data paspor fisik yang dibawa CPMI. 

- Upload seluruh berkas yang disyaratkan :  
a. Paspor 
b. Perjanjian Kerja (PK) 
c. Certificate Eligibility (CE) 
d. Sertifikat Kesehatan (MCU) 

- Pilih Kanal Pembayaran Asuransi BPJS 
- Jika sudah selesai dan dirasa sudah benar klik tombol verifikasi / Update data pada tombol di 

kanan atas. 



4. Capture Foto dan Sidik Jari 
Fasilitas ini digunakan oleh petugas penempatan UPT daerah(BP3TKI/LP3TKI/P4TKI) untuk 

melakukan Capture Foto dan Sidik Jari untuk CPMI skema SSW ke Jepang. 

a. Hal Yang Perlu Disiapkan 

1. Petugas Operator 

2. Komputer/Laptop 

3. Fingerprint scanner 

4. Koneksi Internet 

b. Petunjuk Penggunaan Aplikasi 

1. Buka aplikasi Capture Sidik Jari E-KTKLN. Masukkan User Id dan Password. Apabila 

komputer/laptop belum terdaftar dalam sistem, maka anda perlu mendaftarkan token 

komputer/laptop via petugas di Puslitfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Tampilan Awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Masukkan ID CPMI pada textbox lalu klik load 

 
 

 

Gambar 4.2 Load ID CPMI 

 

3. Data CPMIakan terload di aplikasi. Klik capture foto. 

 

Gambar 4.3 Data termuat di aplikasi 



4. Window Capture Foto terbuka, pilih kamera, lalu klik start untuk mengcapture foto. Lalu 

lakukan seleksi dengan klik dan drag pada area foto. Jika sudah dirasa tepat, klik gunakan foto 

 

Gambar 4.4 Proses Capture Foto 

5. Foto akan tersimpan sementara pada aplikasi, lanjutkan dengan proses input sidik jari jari kiri. 

Klik Jari Kiri 

 

Gambar 4.5 Scan sidik jari kiri 

6. Tempelkan jari pada Fingerprint Scanner. Pastikan sidik jari memiliki kualitas baik. 

 

Gambar 4.6 Tampilan proses input sidik jari 

 



7. Lakukan uji coba untuk memastikan sidik jari dapat terbaca dengan baik. Input ulang bila 

perlu. 

 

Gambar 4.7 Tampilan proses pengujian sidik jari 

 

8. Ulangi lagi langkah 6 dan 7 untuk sidik jari tangan kanan. Tombol Validasi akan terbuka. 

Pastikan foto, sidik jari tangan kanan dan tangan kiri sudah terisi dengan baik. Lakukan 

pemeriksaan melalui form yang ada. Jika sudah, klik tombol validasi. 

 

Gambar 4.8 Tampilan Form apabila item foto dan sidik jari sudah terlengkapi 

 

 

 

 

 

 

 



9. Muncul form verifikasi, tempelkan salah satu jari CPMI pada Fingerprint scanner untuk 

melakukan verifikasi. 

 

Gambar 4.9 Verifikasi Akhir 

 

10. Jika sidik jari cocok, akan muncul pesan konfirmasi untuk menyimpan data. Klik Yes untuk 

mengakhiri proses input sidik jari. 

 
 

 

Gambar 4.10 Proses Akhir Capture Foto dan Sidik Jari CPMI 

 

 



Demikianlah akhir dari Capture Foto dan Sidik Jari CPMI.CPMI sudah siap untuk mengikuti OPP 

untuk penempatan skema SSW. 

Setelah dilakukan OPP maka CPMI akan dibantu untuk terbitkan e-ID 

 

Gambar 4.11 Gambar e-ID 

 

Setelah mendapatkan visa, segera lakukan upload visa ke website SISKOTKLN dengan alamat : 

http://siskotkln.bnp2tki.go.id/upload_visa/ , sebagai penanda bahwa proses penempatan telah 

selesai dan PMI siap untuk berangkat ke negara tujuan penempatan. 

 

Gambar 4.12 e-ID 

- Isikan Nama lengkap sesuai data yang diinput saat mendaftar 

- Tanggal lahir  

- Nama Ibu Kandung 

- Dan security code 

 

http://siskotkln.bnp2tki.go.id/upload_visa/

