PANDUAN LENGKAP

REGISTRASI KEPABEANAN
BERDASARKAN:
•

•

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
179/PMK.04/2016 TENTANG REGISTRASI
KEPABEANAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-04/BC/2017 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

[BACA TERLEBIH
DAHULU !]
Bahwa proses registrasi
kepabeanan seluruhnya
dilakukan secara online,
termasuk respon /
rekomendasi perbaikan dan
penyampaian dokumen
(tidak ada penyampaian
dokumen secara fisik).
Proses Registrasi
Kepabeanan tidak rumit,
hanya memindahkan data
yang ada pada dokumen ke
Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.
Pastikan bahwa data yang
diisikan sesuai dengan
dokumen yang dilampirkan.
Dokumen yang dilampirkan
harus dapat terbaca dan
foto yang terdapat pada
dokumen harus jelas
terlihat. Disarankan agar
dokumen yang dilampirkan
merupakan hasil scan dari
dokumen asli dan berwarna.
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Diagram Alur Proses Registrasi Kepabeanan:
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Proses analisis data oleh Subdit Registrasi Kepabeanan:

Status:
ANALIS RK

Status:
KASI RK

Status:
KASUBDIT RK

Status:
SELESAI

•Dokumen Wajib telah lengkap dan jelas?
•TIDAK: Permohonan dikembalikan agar dokumen wajib dilengkapi dan /atau diperbaiki dan
terbit Bukti Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.02)
•YA: Analis RK memproses permohonan lebih lanjut dengan meneliti kelengkapan salinan
dan isian dokumen dan terbit Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BCRK.01)
•Analis memberikan rekomendasi atas hasil penelitian kelengkapan salinan dan isian
dokumen kepada Kasi RK
•Putusan Analis RK maksimal 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak permohonan diterima
oleh Analis.
•Kasi RK menerima rekomendasi yang diajukan Analis dan melakukan penelitian administrasi
terhadap kesesuaian antara data isian formulir dan salinan dokumen Registrasi Kepabeanan
serta membuat hasil penelitian berupa :
•rekomendasi kepada Kasubdit RK
•penolakan permohonan -> proses SELESAI

•Kasubdit RK menerima rekomendasi dari Kasi RK dan melakukan penelitian kewajaran atas
penelitian administrasi, serta membuat hasil penelitian berupa:
•penerimaan permohonan
•penolakan permohonan

•Putusan Penelitian Administrasi (Proses di KASI RK dan KASUBDIT RK hingga status:SELESAI)
maksimal 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak permohonan diterima secara lengkap.
•Penerimaan permohonan: terbit Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BCRK.03) / Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan (BC-RK.05)
•Penolakan permohonan: terbit Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BCRK.04)

Catatan: Setiap dokumen yang diterbitkan secara elektronik oleh Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan (BC-RK.01, BC-RK.02, BC-RK.03, BC-RK.04, dan BC-RK.05) dapat diakses
oleh Pengguna Jasa pada menu Respon dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan di
Portal INSW. Khusus untuk dokumen BC-RK.03 dan BC-RK.05 dapat juga dikirim melalui
Jasa Pengiriman Surat.
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KETENTUAN UMUM
-

Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan Pengguna Jasa
kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan Akses
Kepabeanan

-

Akses Kepabeanan adalah Akses yang diberikan kepada Pengguna Jasa untuk
berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanan baik yang menggunakan teknologi
informasi maupun manual.

-

Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan
memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

-

Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan
mengeluarkan barang dari daerah pabean.

-

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa
Importir atau Eksportir.

-

Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian
sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang (catatan: pengangkut yang
dimaksudkan adalah yang mengajukan manifest ke DJBC).

-

Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS) adalah badan usaha yang
mengusahakan bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan
itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau
pengeluarannya.

-

Perusahaan Jasa Titipan (PJT) adalah Penyelenggara Pos yang memperoleh izin
usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket
sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pos.

-

Pengguna Jasa adalah Importir, Eksportir, PPJK, Pengangkut, Pengusaha TPS, PJT
dan Pengguna Jasa kepabeanan lainnya yang akan melakukan pemenuhan kewajiban
pabean ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pengguna Jasa Kepabeanan adalah Pengguna Jasa yang telah mendapatkan Akses
Kepabeanan.
Registrasi Baru merupakan istilah bagi Pengguna Jasa yang baru pertama kali
melakukan registrasi kepabeanan dan belum pernah memiliki Akses Kepabeanan sesuai
dengan PMK Nomor 179/PMK.04/2016.

-

-

kegiatan

Perubahan Data merupakan istilah bagi Pengguna Jasa Kepabeanan yang melakukan
perubahan data isian registrasi kepabeanan dan sebelumnya pernah memiliki:
o
Akses Kepabeanan sesuai dengan PMK Nomor 179/PMK.04/2016;
o

Nomor Identitas Kepabeanan sesuai dengan PMK Nomor 59/PMK.04/2014; atau

o

Nomor Identitas Kepabeanan sesuai dengan PMK Nomor 63/PMK.04/2011.
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PANDUAN UMUM REGISTRASI KEPABEANAN
1. Permohonan Registrasi Kepabeanan dapat diajukan secara elektronik pada 2 (dua)
laman website yaitu www.beacukai.go.id atau www.insw.go.id.
2. NPWP digunakan sebagai single identity Pengguna Jasa sebagai bentuk implementasi
atas integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai
3. Pengguna Jasa yang akan melakukan Registrasi Kepabeanan harus memperoleh
Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP) dengan status valid.
4. Pengguna Jasa tidak perlu mengisikan data dan melampirkan dokumen pada Form Isian
Registrasi Kepabeanan dalam hal data terkait Pengguna Jasa telah terdapat pada sistem
administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan/atau adanya kesepakatan pertukaran data
dengan instansi terkait.
5. Pengguna Jasa dapat megajukan permohonan Registrasi Kepabeanan lebih dari 1 (satu)
jenis kegiatan kepabeanan.
6. Gunakan browser Mozilla Firefox terbaru untuk menggunakan Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.
7. Siapkan seluruh dokumen, baik dokumen wajib maupun tambahan, masing-masing
dalam format PDF dan berukuran maksimal 2 MB untuk setiap file-nya. Pastikan masingmasing file telah memuat dokumen secara lengkap (jika dokumen multi-halaman) dan
jelas (dokumen dapat terbaca dan foto yang terdapat pada dokumen harus jelas).
8. Selalu gunakan huruf kapital dalam pengisian formulir Registrasi Kepabeanan.
9. Pastikan seluruh dokumen yang dilampirkan pada Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan masih berlaku.
10. Khusus untuk Surat Pernyataan Registrasi Kepabeanan wajib dilampirkan sesuai format
yang telah ditentukan mengacu pada Lampiran II Perdirjen BC No. PER-04/BC/2017
tanggal 14 Februari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan.
11. Bagi Pengguna Jasa Kepabeanan yang sebelumnya telah memiliki user pada portal
pengguna jasa Bea dan Cukai, tidak perlu melakukan registrasi ulang pada Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan di portal INSW. Pengguna Jasa Kepabeanan cukup
memilih “Click Here” pada pertanyaan Login as Customs Account di pojok kanan bawah
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan di Portal INSW sesuai pada tampilan berikut :

Gambar 1. Tampilan awal Sistem Alikasi Registrasi Kepabeanan di Portal INSW
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PENDAFTARAN USER BARU

Sebelum melakukan Registrasi Kepabeanan, Pengguna Jasa diwajibkan untuk memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP)
berstatus valid. Dalam hal KSWP tidak valid, segera hubungi Kantor Pelayanan Pajak
penerbit NPWP untuk keterangan lebih lanjut. Dalam hal KSWP berstatus valid, langkah
berikutnya yaitu Pengguna Jasa wajib memiliki User Name dan Password yang selanjutnya
digunakan untuk mengakses Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan. Pengguna Jasa
memperoleh User Name dan Password melalui pendaftaran pada Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan di Portal INSW sebagaimana tata cara sebagai berikut :
1. Buka laman (website) www.insw.go.id , pilih kotak menu “APLIKASI INSW”, kemudian
pilih submenu “Registrasi Kepabeanan”, sesuai tampilan berikut :

Gambar 2. Tampilan awal website www.insw.go.id
2. Selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut :

Gambar 3. Tampilan awal Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan di Portal INSW
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3. Pengguna Jasa yang belum memiliki User Name, melakukan pendaftaran sebagai
user dengan memilih “Create Account”. Setiap perusahaan hanya dapat
diperbolehkan melakukan pendaftaran user baru sebanyak 1 (satu) kali.
4. Lakukan pengisian atas “Form Isian Data Pendaftaran User” yang terdiri dari 3
bagian, yaitu :
a. Data Identitas User diisi dengan data perusahaan bukan data orang yang
melakukan pendaftaran;
b. Data yang Melakukan Pendaftaran diisi dengan data orang yang diberikan
kewenangan oleh perusahaan untuk melakukan melakukan registrasi
kepabeanan;
c. Data User Name dan Password diisi dengan username dan password yang
diinginkan.

Gambar 4. Tampilan Form Isian Data Pendaftaran User
5. Setelah selesai melakukan pengisian data, periksa ulang lagi atas kelengkapan dan
kebenaran isian. Selanjutnya klik “Save”. Jika muncul informasi “Simpan data
berhasil. Silahkan periksa email untuk aktivasi akun”, sistem Aplikasi akan
mengirimkan kode aktivasi ke alamat email pendaftaran yang telah diisikan pada
Form Isian Data Pendaftaran User.

Gambar 5. Tampilan informasi pendaftaran user telah selesai
©| Tim Registrasi Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

8

──
6. Buka alamat e-mail pendaftaran. Pengguna Jasa akan menerima e-mail aktivasi user
pada kotak masuk/inbox, spam atau junk, dengan tampilan sebagai berikut :

Gambar 6. Tampilan Aktivasi Akun Registrasi Kepabeanan
7. Lakukan aktivasi user dengan klik Link Kode Aktivasi pada e-mail.
8. Setelah aktivasi user berhasil, User Name dan Password dapat digunakan sebagai
akses masuk (log-in) ke Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
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AKSES SISTEM APLIKASI REGISTRASI KEPABEANAN
Setelah memperoleh User Name dan Password, Pengguna Jasa dapat mengakses
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan melalui Portal INSW. Adapun tata cara akses ke
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabenan adalah sebagai berikut.
1. Buka laman (website) www.insw.go.id , pilih kotak menu “APLIKASI INSW”, kemudian
pilih submenu “Registrasi Kepabeanan”.

Gambar 7. Tampilan awal Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan di Portal INSW
2. Setelah muncul tampilan awal Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan sebagaimana
gambar 7, Pengguna Jasa memasukkan User name dan Password yang telah
berhasil diaktifkan oleh Pengguna Jasa lalu klik “LOGIN”.

Gambar 8. Tampilan menu yang tersedia pada Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan
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3. Pilih menu “Registrasi” sesuai tampilan pada gambar 8, lalu Pengguna Jasa akan
masuk pada Formulir Isian Registrasi Kepabeanan sesuai pada tampilan berikut :

Gambar 9. Tampilan Cek NPWP & EFIN
4. Pada gambar 9, sebelum Pengguna Jasa melakukan pengisian data Registrasi
Kepabeanan, masukan terlebih dahulu nomor NPWP dan EFIN perusahaan. Dalam
hal Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP) atas NPWP yang didaftarkan berstatus
tidak valid, maka proses Registrasi Kepabeanan tidak dapat dilanjutkan ke tahap
berikutnya dan Pengguna Jasa dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak penerbit
NPWP untuk keterangan lebih lanjut.
5. Dalam hal NPWP yang didaftarkan Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP) berstatus
valid, maka Pengguna Jasa dapat melanjutkan proses Registrasi Kepabeanan
dengan memilih jenis kegiatan usaha Pengguna Jasa yang akan didaftarkan dengan
memperoleh tampilan sebagai berikut :

Gambar 10. Pilih Jenis Registrasi Kepabeanan
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Pada gambar 10, Pengguna Jasa dapat memilih lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan
kepabeanan yang akan didaftarkan. Setelah memilih jenis kegiatan yang didaftarkan, pilih
“simpan data” untuk menuju ke tahap berikutnya yaitu proses pengisian data Registrasi
Kepabeanan sesuai tampilan gambar 11.

Gambar 11. Tampilan Formulir isian Registrasi Kepabeanan
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JENIS KEGIATAN REGISTRASI KEPABEANAN
Saat melakukan Registrasi Kepabeanan, Pengguna Jasa diharuskan memilih jenis kegiatan
usaha yang terdiri dari Importir, Eksportir, PPJK, Pengangkut, Pengusaha TPS, dan/atau
PJT. Jenis kegiatan usaha dapat dipilih lebih dari 1 (satu) pilihan yang tersedia. Pada
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, Pengguna Jasa dapat memilih atau mengubah jenis
kegiatan usaha pada menu “PROFILE”, kemudian pilih submenu “Jenis Kegiatan”,
sebagaimana tampilan berikut :

Gambar 12. Tampilan Menu Jenis Kegiatan Registrasi Kepabeanan
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SALINAN DOKUMEN
Salinan Dokumen dalam rangka Registrasi Kepabenanmasing-masing disiapkan dalam file
terpisah berupa PDF dengan ukuran maksimal 2 MB per file dan sudah mencakup seluruh
halaman pada dokumen tersebut. Unggah (upload)masing-masing dokumen pada Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan,meliputi :
a. Dokumen Wajib
Importir

Eksportir

PPJK

1. Akta pendirian dan
pengesahannya
2. Akta perubahan terakhir dan
pengesahannya
3. Dokumen penguasaan tempat
usaha
4. Angka Pengenal Impor (API)
5. Identitas penanggung jawab
perusahaan :
•
WNI : KTP
•
WNA : Paspor dan
IMTA
6. NPWP penanggung jawab
perusahaan
7. Bukti kepemilikan rekening
bank atas nama perusahaan
8. Surat pernyataan Registrasi
Kepabeanan dan surat kuasa
(apabila pengisian data
registrasi dikuasakan)

1. Akta pendirian dan
pengesahannya
2. Akta perubahan terakhir dan
pengesahannya
3. Dokumen penguasaan
tempat usaha
4. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
5. Identitas penanggung jawab
perusahaan :
•
WNI : KTP
•
WNA : Paspor dan
IMTA
6. NPWP penanggung jawab
perusahaan
7. Bukti kepemilikan rekening
bank atas nama perusahaan
8. Surat pernyataan Registrasi
Kepabeanan dan surat kuasa
(apabila pengisian data
registrasi dikuasakan)

1. Akta pendirian dan
pengesahannya
2. Akta perubahan terakhir dan
pengesahannya
3. Dokumen penguasaan
tempat usaha
4. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) atau SIUJPT
5. Identitas penanggung jawab
perusahaan :
•
WNI : KTP
•
WNA : Paspor dan
IMTA
6. NPWP penanggung jawab
perusahaan
7. Sertifikat Ahli Kepabeanan
8. Bukti kepemilikan rekening
bank atas nama perusahaan
9. Surat pernyataan Registrasi
Kepabeanan dan surat kuasa
(apabila pengisian data
registrasi dikuasakan)

Pengangkut

TPS

PJT

1. Akta pendirian dan
pengesahannya
2. Akta perubahan terakhir dan
pengesahannya
3. Dokumen penguasaan
tempat usaha
4. Surat izin kegiatan usaha
pengangkutan atau jasa
pengangkutan laut atau
udara
5. Identitas penanggung jawab
perusahaan :
•
WNI : KTP
•
WNA : Paspor dan
IMTA
6. NPWP penanggung jawab
perusahaan
7. Bukti kepemilikan rekening
bank atas nama perusahaan
8. Surat pernyataan Registrasi
Kepabeanan dan surat kuasa
(apabila pengisian data
registrasi dikuasakan)*

1. Akta pendirian dan
pengesahannya
2. Akta perubahan terakhir dan
pengesahannya
3. Dokumen penguasaan
tempat usaha
4. Keputusan Penetapan TPS
5. Identitas penanggung jawab
perusahaan :
•
WNI : KTP
•
WNA : Paspor dan
IMTA
6. NPWP penanggung jawab
perusahaan
7. Bukti kepemilikan rekening
bank atas nama perusahaan
8. Surat pernyataan Registrasi
Kepabeanan dan surat kuasa
(apabila pengisian data
registrasi dikuasakan

1. Akta pendirian dan
pengesahannya
2. Akta perubahan terakhir dan
pengesahannya
3. Dokumen penguasaan
tempat usaha
4. Surat izin penyelenggaraan
pos
5. Identitas penanggung jawab
perusahaan :
•
WNI : KTP
•
WNA : Paspor dan
IMTA
6. NPWP penanggung jawab
perusahaan
7. Sertifikat Ahli Kepabeanan
8. Bukti kepemilikan rekening
bank atas nama perusahaan
9. Surat pernyataan Registrasi
Kepabeanan dan surat kuasa
(apabila pengisian data
registrasi dikuasakan)

•

Format Surat Pernyataan sesuai dengan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
PER-04/BC/2017
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b. Dokumen Tambahan
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Izin Usaha Industri(IUI) / Izin Usaha Tetap
(IUT)
2. NPWP pabrik/ gudang/ perkebunan/ peternakan/ cabang/ lain-lain
3. Dokumen penguasaan pabrik/ gudang/ perkebunan/ peternakan/ cabang/ lain-lain
(Sertifikat Hak milik/Sertifikat HGB/Perjanjian Sewa/Perjanjian Hak Pakai)
4. Bagan struktur organisasi
5. Neraca keuangan dan laporan laba rugi
6. Laporan audit Akuntan Publik, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai
7. Surat Keputusan Fasilitas Kepabeanan
8. Sertifikat ISO
9. Sertifikat Ahli Kepabeanan (selain PPJK dan PJT)
10. Bukti keanggotaan asosiasi usaha
11. Bukti kepemilikan sarana pengangkut
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN
REGISTRASI KEPABEANAN
Petunjuk :
1. Selalu gunakan huruf kapital pada saat pengisian formulir isian Registrasi
Kepabeanan.
2. Untuk pengisian data yang berulang seperti direksi, komisaris, ahli kepabeanan, dll
yang lebih dari 1 (satu) dilakukan dengan menggunakan menu (Tambah) di bawah
isian tersebut untuk membuka form kosong berikutnya. Pengisian data
Pabrik/Cabang/ Gudang/Peternakan dan lainnya juga menggunakan menu
(Tambah Alamat).
3. Agar data yang telah diisikan pada tiap form tetap tersimpan, Pengguna Jasa
diwajibkan untuk memilih “Simpan Data” terlebih dahulu sebelum berpindah ke
form berikutnya untuk mencegah hilangnya data isian.
4. PERHATIAN: Klik “Kirim Data”dilakukan hanya pada saat Pengguna Jasa sudah
benar-benar yakin dengan kelengkapan dan kebenaran isian formulir dan
lampiran dokumen. Dengan memilih klik “Kirim Data”, maka seluruh isian dan
lampiran dokumen akan terkirim ke Subdirektorat Registrasi Kepabeanan.
FORM DATA EKSISTENSI

Gambar 13. Contoh tampilan Form Data Eksistensi.
1. Kategori
Diisi kategori sesuai NPWP perusahaan.
2. Bentuk badan usaha
Diisi bentuk badan usaha sesuai akta pendirian / akta perubahan terakhir
perusahaan.
3. Perusahaan Terbuka (go public)
- Dipilih “Ya” dalam hal saham perusahaan sudah dimiliki publik
- Dipilih “Tidak” dalam hal sahan perusahaan belum dimiliki publik.
4. Nama Wajib Pajak
- Diisi nama perusahaan sesuai akta pendirian / akta perubahan terakhir
perusahaan.
- Tanpa diawali atau diakhiri dengan bentuk badan usaha.
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5. NPWP
- Diisi 15 (lima belas) angka NPWP perusahaan sesuai yang tercantum dalam
Kartu NPWP.
- Cukup ditulis angkanya saja, tidak perlu disertai dengan tanda baca pemisah
(“.” atau “-“).
6. Jenis usaha / kegiatan
Diisi sesuai kode dan uraian Jenis Usaha/Kegiatan sesuai KLU yang tercantum
pada Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak yang dimiliki
perusahaan.
7. Merk dagang
- Diisi dengan Merk Dagang
- Diisi dengan nama perusahaan untuk bentuk badan usaha UD/PO/PD
8. Status Wajib Pajak
- Diisi status wajib pajak perusahaan PKP/Non PKP.
- Status “Pengusaha Kena Pajak”, harus dibuktikan dengan mengisi nomor dan
tanggal Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) serta
melampirkannya secara elektronik.
9. Status investasi
Diisi status investasi perusahaan yang harus dibuktikan dengan persetujuan dari
instansi yang berwenang, dengan ketentuan:
- Untuk PMA dapat dibuktikan dengan izin BKPM (Izin Prinsip/IUI/IUT).
- Untuk PMDN dapat dibuktikan dengan izin BKPM (Izin Prinsip/IUI/IUT).
- Untuk Pemerintah dapat dibuktikan dengan izin BKPM (Izin
Prinsip/IUI/IUT), izin dari Kementerian Perdagangan (SIUP), atau izin
sejenisnya.
- Untuk Lainnya dapat dibuktikan dengan izin BKPM (Izin
Prinsip/IUI/IUT), izin dari Kementerian Perdagangan (SIUP), atau izin
sejenisnya.
10. Alamat perusahaan
a. Kantor :
- Jalan
: Diisi nama jalan di mana kantor berlokasi.
- Blok
: Diisi nama blok di mana kantor berlokasi.
- Nomor
: Diisi nomor bangunan di mana kantor berlokasi
- RT/RW
: Diisi RT/RW di mana kantor berlokasi.
- Kelurahan/Desa
: Diisi nama kelurahan/desa di mana kantor
berlokasi.
- Kecamatan
: Diisi nama kecamatan di mana kantor
berlokasi.
- Kota/Kabupaten
: Diisi nama kota/kabupaten di mana kantor
berlokasi
- Provinsi
: Dipilih sesuai nama provinsi di mana kantor berlokasi.
- Kode pos
: Diisi 5 angka kode pos sesuai alamat kantor.
- Telepon
: Diisi nomor telepon kantor.
- Faksimili
: Diisi nomor faksimili kantor.
- Email
: Diisi alamat email perusahaan
- ID KPP ADM : Diisi kode administrasi Kantor Pelayanan Pajak
dimana kantor berlokasi
11. Status penguasaan :
Dipilih salah satu sesuai status penguasaan lokasi kantor, dengan ketentuan :
✓
Status “Hak Guna Bangunan”, harus dibuktikan dengan mengisi
nomor dan tanggal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama
perusahaan serta melampirkannya secara elektronik.
✓
Status “Sewa”, harus dibuktikan dengan mengisi tanggal mulai dan
berakhir perjanjian sewa-menyewa serta melampirkannya secara
elektronik.
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Status “Hak Pakai/ Hak Milik Pribadi” harus dibuktikan dengan
mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Milik atas nama penanggung
jawab perusahaan serta melampirkannya bersama perjanjian pinjam
pakai secara elektronik
12. Pabrik/ Gudang/ Perkebunan/ Peternakan/ Cabang/ Lain-lain :
- Diisi sesuai jumlah pabrik/ gudang/ perkebunan/ peternakan/ cabang
yang dimiliki perusahaan.
- NPWP : Diisi 15 (lima belas) angka NPWP sesuai yang tercantum
dalam Kartu NPWP pabrik/ gudang/ perkebunan/ peternakan/ cabang/
lokasi lain perusahaan selain lokasi kantor serta melampirkannya
secara elektronik.
- Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa,
kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimili,
email, dan ID KPP ADM serta status penguasaan lokasi usaha sama
dengan tatacara pengisian kantor.
13. Dokumen perizinan
a. Akta pendirian perusahaan
- Nomor dan tahun : diisi dengan nomor dan tahun akta pendirian
perusahaan.
- Untuk bentuk badan usaha yang sesuai perundang-undangan tidak
memerlukan akta pendirian, diberikan pengecualian sebagai berikut:
✓ Apabila UD agar diisi dengan nomor dan tahun SIUP.
✓ Apabila koperasi agar diisi dengan nomor dan tahun pendaftaran
ke Kementerian Koperasi.
✓ Apabila Badan Usaha Tidak Tetap agar diisi dengan nomor dan
tahun kontrak karya.
- Nama notaris dan kota : Diisi dengan nama notaris dan kota wilayah
kerja notaris yang menerbitkan akta pendirian perusahaan (diisi
apabila memiliki akta pendirian).
- SK Pengesahan akta : Diisi nomor dan tanggal surat pengesahan atas
akta pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM atau instansi terkait
(diisi apabila memiliki akta pendirian).
b. Akta perubahan terakhir
- Diisi apabila perusahaan sudah memiliki akta perubahan.
- Tatacara pengisian sesuai dengan tatacara pengisian akta pendirian
perusahaan.
- Apabila akta perubahan terakhir tidak memuat perubahan susunan
pengurus, lampirkan juga akta perubahan terakhir yang memuat
perubahan susunan pengurus.
c. IUT, SIUP, atau IUI
- Dipilih salah satu antara IUT, SIUP, atau IUI sesuai pilihan.
- Diisi nomor dan tanggal IUT, SIUP, atau IUI sesuai pilihan.
- Dibuktikan dengan melampirkan IUT, SIUP, atau IUI sesuai pilihan.
14. Kedudukan perusahaan
- Diisi sesuai kedudukan perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam TDP,
Surat Keterangan Terdaftar dan/atau SP PKP.
- Dalam hal tidak memiliki pabrik/ gudang/ perkebunan/ peternakan/ cabang,
maka diisi sebagai perusahaan tunggal/berdiri sendiri.
- Dalam hal mendaftar sebagai pusat, maka wajib memiliki dan mengisikan data
pabrik/ gudang/ perkebunan/ peternakan/ cabang.
- Dalam hal mendaftar sebagai cabang, maka wajib mengisikan data kantor
pusat.
✓
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15. Tergabung dalam afiliasi kelompok/grup usaha
- Dipilih “Ya” atau “Tidak”
- Dalam hal “Ya”, diisi nama kelompok/grup usaha, npwp kelompok/grup
usaha (jika punya), dan lamanya bergabung dalam kelompok/grup usaha
apabila perusahaan tergabung dalam afiliasi kelompok/grup usaha
FORM DATA PENANGGUNG JAWAB

Gambar 14. Contoh tampilan Form Data Penanggung Jawab
1. Direksi/Pimpinan Perusahaan
- Diisi sesuai jumlah direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta
pendirian/akta perubahan perusahaan atau bukti penetapan lainnya.
- Nama
: Diisi nama direksi/pimpinan perusahaan sesuai jabatannya.
- Jabatan
: Diisi nama jabatan direksi/pimpinan perusahaan.
- Kebangsaan :
o Untuk WNI harus dibuktikan dengan mengisi nomor induk
kependudukan (NIK) serta melampirkan KTP secara elektronik
o Untuk WNA:
▪ Negara Asal, diisi sesuai dengan negara asal direksi/pimpinan
perusahaan.
▪ Paspor, harus dibuktikan dengan mengisi nomor dan masa
berlaku (berakhir) paspor direksi/pimpinan perusahaan serta
melampirkannya secara elektronik.
▪ IMTA, harus dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal
IMTA direksi/pimpinan perusahaan serta melampirkannya
secara elektronik
- NPWP
: Diisi 15 (lima belas) angka NPWP Direksi/Pimpinan
perusahaan sesuai yang tercantum dalam Kartu NPWP.
- Alamat
: Diisi alamat direksi/pimpinan perusahaan sesuai dengan bukti
identitas yang bersangkutan. Tatacara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw,
kelurahan/desa, kecamatan, kota/ kabupaten, provinsi, kode pos,telepon,
faksimili, dan email sama dengan tatacara pengisian kantor
- Apabila Pengguna Jasa berbentuk CV, isikan dengan data sekutu aktif
2. Komisaris/Pemilik Perusahaan
- Diisi sesuai jumlah Komisaris/Pemilik perusahaan yang tercantum dalam akta
pendirian/akta perubahan perusahaan atau bukti penetapan lainnya.
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-

Nama
: Diisi nama Komisaris/Pemilik perusahaan sesuai jabatannya.
Jabatan
: Diisi nama jabatan Komisaris/Pemilik perusahaan.
Kebangsaan
:
o Untuk WNI harus dibuktikan dengan mengisi nomor induk
kependudukan (NIK) serta melampirkan KTP secara elektronik
o Untuk WNA:
▪ Negara Asal, diisi sesuai dengan negara asal direksi/pimpinan
perusahaan.
▪ Paspor, harus dibuktikan dengan mengisi nomor dan masa
berlaku (berakhir) paspor direksi/pimpinan perusahaan serta
melampirkannya secara elektronik.
- NPWP
: Diisi 15 (lima belas) angka NPWP Komisaris/Pemilik sesuai
yang tercantum dalam Kartu NPWP.
- Alamat
: Diisi alamat Komisaris/Pemilik perusahaan sesuai dengan
bukti identitas yang bersangkutan. Tatacara pengisian jalan, blok, nomor,
rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/ kabupaten, provinsi, kode
pos,telepon, faksimili, dan email sama dengan tatacara pengisian kantor
- Apabila Pengguna Jasa berbentuk CV, isikan dengan data sekutu pasif
3. Struktur organisasi perusahaan
- Dipilih sesuai jumlah tingkatan organisasi di bawah pimpinan tertinggi
perusahaan.
- Apabila Pengguna Jasa merupakan perorangan agar dipilih “Lainnya”.
4. Jumlah karyawan perusahaan saat ini
Diisi sesuai jumlah karyawan perusahaan (tetap atau kontrak).
FORM DATA KEUANGAN

Gambar 15. Contoh tampilan Form Data Keuangan
1. Data laporan keuangan perusahaan
- Diisi sesuai data yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan
(maksimal 2 tahun terakhir).
- Tanggal laporan keuangan : Diisi tanggal laporan keuangan perusahaan
dibuat.
- Periode laporan keuangan : Diisi tanggal awal dan tanggal akhir periode
laporan keuangan perusahaan.
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-

2.

3.

4.

5.

Pengisian data angka laporan keuangan dilakukan dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut :
✓ Tanpa menggunakan tanda pemisah “.” maupun “,”.
✓ Angka pecahan di belakang koma dibulatkan ke atas.
✓ Data laporan keuangan yang menunjukkan nilai negatif harus
diawali dengan tanda baca “-“ (minus).
✓ Diisi dengan menggunakan mata uang rupiah.
- Pendapatan/penjualan
: Diisi angka pendapatan bersih apabila
merupakan perusahaan jasa dan/atau angka penjualan bersih apabila
merupakan perusahaan perdagangan / produsen.
- Laba/rugi kotor
: Diisi angka laba/rugi kotor yang merupakan
selisih pendapatan/penjualan dengan harga pokok penjualan.
- Beban administrasi dan penjualan : Diisi angka beban administrasi dan
penjualan dan/atau beban-beban yang tidak berkaitan langsung dengan
pendapatan/penjualan.
- Laba / rugi bersih
: Diisi angka laba/rugi bersih setelah pajak (apabila
pajak dibayar/diakui).
- Aset lancar
: Diisi angka total aset lancar.
- Aset tidak lancer
: Diisi angka total aset tidak lancar.
- Total aset
: Otomatis diisi jumlah aset lancar dan aset tidak lancar.
- Liabilitas jangka pendek
: Diisi angka total liabilitas jangka pendek/hutang
lancar.
- Liabilitas jangka panjang
: Diisi angka total liabilitas jangka panjang.
Apabila perusahaan memiliki hutang/kewajiban lainnya maka total
hutang/kewajiban lainnya tersebut dimasukkan dalam total hutang jangka
panjang.
- Total liabilitas :
Otamatis diisi angka total liabilitas (liabilitas jangka
pendek dan liabilitas jangka panjang).
- Total ekuitas :
Otomatis diisi angka selisih Total aset dengan Total
liabilitas
Rekening bank atas nama perusahaan
- Diisi seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan.
- Diisi nama bank, nomor rekening, nama pemilik yang tercantum pada
rekening, jenis rekening dan jenis valuta rekening bank
- Dibuktikan dengan melampirkan bukti kepemilikan seluruh rekening atas nama
perusahaan secara elektronik
Audit akuntan publik
- Audit akuntan publik adalah audit terhadap perusahaan yang dilakukan oleh
akuntan publik dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran laporan
keuangan perusahaan.
- Dipilih “Pernah” atau “Tidak”.
- Dalam hal “Pernah”, diisi nama akuntan publik, tahun laporan, opini atas hasil
audit akuntan publik, serta dibuktikan dengan melampirkan laporan hasil audit
(opini audit) secara elektronik apabila perusahaan pernah diaudit oleh kantor
akuntan publik.
Audit DJBC
- Audit DJBC adalah audit kepabeanan dan/atau audit cukai yang dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap perusahaan.
- Dipilih “Pernah” atau “Tidak”.
- Dalam hal “Pernah”, diisi nomor LHA, Periode Audit terakhir, besarnya
Temuan Audit Terakhir, serta dibuktikan dengan melampirkan laporan hasil
audit DJBC secara elektronik apabila perusahaan pernah diaudit oleh DJBC.
Audit DJP
- Dipilih “Pernah” atau “Tidak”.
- Dalam hal “Pernah”, diisi nomor LHP, Periode Audit terakhir, serta dibuktikan
dengan melampirkan laporan hasil pemeriksaan DJP secara elektronik apabila
perusahaan pernah diaudit oleh DJP.
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6. Memiliki unit audit internal
- Dipilih “Ya” apabila perusahaan memiliki unit audit internal dalam struktur
organisasi perusahaan.
- Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki unit audit internal dalam
struktur organisasi perusahaan.
7. Aplikasi sistem akuntansi
- Dipilih sesuai jenis penyelenggaraan pembukuan yang diterapkan oleh
perusahaan.
- Dalam hal penyelenggaraan pembukuan secara manual, maka dipilih “Manual
tanpa bantuan komputer”.
- Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program umum
dalam komputer (misalnya Microsoft Office), maka dipilih “Manual dengan
bantuan komputer”.
- Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program aplikasi
akuntansi dalam komputer (misalnya MYOB), maka dipilih “Manual dan EDP”.
- Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program aplikasi
akuntansi yang khusus untuk perusahaan tersebut dengan menggunakan
server komputer sendiri, maka dipilih “Electronic Data Processing (EDP)”.
8. Memiliki IT Inventory
- Dipilih “Ya” apabila perusahaan memiliki sistem informasi persediaan berbasis
komputer.
- Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki sistem informasi persediaan
berbasis komputer.

FORM IMPORTIR

Gambar 16. Contoh tampilan Form Importir
1. Angka Pengenal Importir (API)
Diisi nomor dan tanggal API yang dimiliki perusahaan serta instansi penerbit API.
2. Jenis importir
Dipilih sesuai jenis API yang dimiliki Importir, yaitu Importir Produsen atau Importir
Umum.
3. Jenis usaha sesuai API
- Jika importir produsen, diisi jenis usaha sesuai yang tercantum dalam API.
- Jika importir umum, diisi jenis barang/jasa/dagangan utama sesuai yang
tercantum dalam API.
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FORM EKSPORTIR

Gambar 17. Contoh tampilan Form Eksportir
1.

TDP/TDUP/TDI
- Dipilih salah satu antara TDP, TDUP atau TDI.
- Diisi nomor, tanggal, dan masa berlaku TDP, TDUP atau TDI sesuai pilihan.

FORM PPJK

Gambar 18. Contoh tampilan Form PPJK
1. Ahli kepabeanan
- Diisi sesuai jumlah ahli kepabeanan yang terdaftar / dimiliki oleh perusahaan.
- Nama : Diisi nama ahli kepabeanan.
- Jabatan : Diisi jabatan ahli kepabeanan dalam perusahaan.
- Nomor seri sertifikat : Diisi nomor seri sertifikat ahli kepabeanan.
- Nomor sertifikat : Diisi nomor dan tanggal sertifikat ahli kepabeanan.
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2. SIUJPT
- Diisi nomor, tanggal, dan masa berlaku SIUJPT
3. TDP/TDUP/TDI
- Dipilih salah satu antara TDP, TDUP atau TDI.
- Diisi nomor, tanggal, dan masa berlaku TDP, TDUP atau TDI sesuai pilihan.
FORM PENGANGKUT

Gambar 19. Contoh tampilan Form Pengangkut
1. Jenis usaha angkutan
- Dipilih sesuai jenis usaha angkutan, angkutan laut dan/atau angkutan udara
(dapat lebih dari satu).
- Nomor perizinan dan tanggal : Diisi nomor dan tanggal surat izin usaha
angkutan terkait yang dimiliki perusahaan.
2. Sarana pengangkut yang dimiliki :
a. Sarana pengangkut laut
- Diisi sejumlah sarana pengangkut yang dimiliki.
- Nama sarana pengangkut : Diisi nama sarana pengangkut sebagaimana yang
tercantum pada lambung / badan sarana pengangkut.
- Nomor register : Diisi nomor register sarana pengangkut.
- Kapasitas muatan : Diisi jumlah kapasitas maksimal penumpang (orang) dan /
atau barang (dalam MT).
- Jenis trayek : Dipilih antara “Tidak terjadwal” atau “Terjadwal”. Apabila dipilih
“Terjadwal” maka harus diisi rute trayek.
b. Sarana pengangkut udara
- Diisi sejumlah sarana pengangkut yang dimiliki.
- Nama sarana pengangkut : Diisi nama sarana pengangkut sebagaimana yang
tercantum pada lambung / badan sarana pengangkut.
- Nomor register : Diisi nomor register sarana pengangkut.
- Jenis sarana pengangkut : Dipilih antara “Penumpang” atau “Kargo”.
- Jenis trayek : Dipilih antara “Tidak terjadwal” atau “Terjadwal”. Apabila dipilih
“Terjadwal” maka harus diisi rute trayek.
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FORM TPS

Gambar 20. Contoh tampilan Form TPS
1. Surat Keputusan Sebagai Pengusaha TPS
Diisi dengan nomor, tanggal, dan masa berlaku keputusan penetapan sebagai
TPS
2. Bentuk TPS
Diisi bentuk TPS (lapangan penimbunan/ lapangan penimbunan peti kemas/
gudang penimbunan/ tangki penimbunan)

FORM PJT

Gambar 21. Contoh tampilan Form PJT
1.
2.

Izin Penyelenggaraan Pos
Diisi dengan nomor dan tanggal izin penyelenggaraan pos
Ahli kepabeanan
- Diisi sesuai jumlah ahli kepabeanan yang terdaftar / dimiliki oleh perusahaan.
- Nama : Diisi nama ahli kepabeanan.
- Jabatan : Diisi jabatan ahli kepabeanan dalam perusahaan.
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- Nomor seri sertifikat : Diisi nomor seri sertifikat ahli kepabeanan.
- Nomor sertifikat : Diisi nomor dan tanggal sertifikat ahli kepabeanan.
NILAI TAMBAH PERUSAHAAN

Gambar 22. Contoh tampilan Form Nilai Tambah Perusahaan
1. Data Fasilitas Kepabeanan
- Dipilih “Ada” atau “Tidak”.
- Dalam hal “Ada”, diisi jenis fasilitas, nomor, tanggal, dan masa berlaku
keputusan serta kantor pabean pengawas terkait fasilitas kepabeanan yang
dimiliki.
2. Sertifikat Manajemen Mutu (ISO)
- Dipilih “Ada” atau “Tidak”.
- Dalam hal “Ada”, diisi nomor, tanggal, dan masa berlaku sertifikat serta
lembaga yang mengeluarkan.
3. Ahli Kepabeanan (selain PPJK dan PJT)
- Dipilih “Ada” atau “Tidak”.
- Dalam hal “Ada”:
• Diisi sesuai jumlah ahli kepabeanan yang terdaftar / dimiliki oleh perusahaan.
• Nama : Diisi nama ahli kepabeanan.
• Jabatan : Diisi jabatan ahli kepabeanan dalam perusahaan.
• Nomor seri sertifikat : Diisi nomor seri sertifikat ahli kepabeanan.
• Nomor sertifikat : Diisi nomor dan tanggal sertifikat ahli kepabeanan.
4. Tergabung dalam asosiasi usaha
- Dipilih “Ya” atau “Tidak”.
- Dalam hal “Ya”, diisi nama asosiasi dan tanggal terdaftar dalam keanggotaan
asosiasi.
5. Penelitian Lapangan
Diisi oleh Petugas Penelitian Lapangan.
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PERUBAHAN DATA
Pengguna Jasa Kepabeanan yang telah memiliki Akses Kepabeanan atau Nomor
Identitas Kepabeanan, dapat melakukan Perubahan Data pada Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan secara online. Perubahan Data wajib dilakukan oleh
Pengguna Jasa Kepabeanan jika perubahan tersebut terkait dengan:
a. Eksistensi perusahaan dan/ atau;
b. Penanggung Jawab perusahaan dan/ atau;
c. Ahli Kepabeanan (khusus untuk jenis kegiatan PPJK).
Perubahan data dilakukan dengan mengakses Sistem Aplikasi
Kepabeanan melalui Portal INSW sehingga muncul tampilan berikut:

Registrasi

Gambar 23. Tampilan menu awal untuk Perubahan Data Registrasi Kepabeanan
Ketentuan dan tata cara mengenai akses dan pengisian pada Formulir isian Registrasi
Kepabeanan untuk Perubahan Data mengacu pada panduan permohonan Registrasi Baru
sebagaimana tersebut diatas.
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Untuk melakukan Perubahan Data, pilih menu “Edit Data Registrasi” sehingga muncul
pop up “Pilihan Jenis Perubahan Data” sebagaimana tampilan berikut:

Gambar 24. Tampilan pop up pilihan Jenis Perubahan Data.
Pilih Jenis Perubahan Data sesuai dengan perubahan data yang hendak dilakukan
oleh perusahaan, kemudian klik “Pilih”. Jenis Perubahan Data yang telah dipilih dapat
diubah/diperbaiki dengan kembali memilih menu “Edit Data Registrasi” dan memilih
perubahan data yang dikehendaki oleh Pengguna Jasa sesuai dengan dengan
tampilan pada gambar 24.

Form isian yang dapat diubah terkait Jenis Perubahan Data
1. Data Wajib Pajak (NPWP)
Form isian yang dapat diubah:
• Perusahaan terbuka (go public)
• Status penguasaan tempat usaha
• Data alamat perusahaan lainnya
• Akta pendirian dan perubahan terakhir
• Surat izin usaha
• Data afiliasi
• Data fasilitas kepabeanan
• Data khusus Importir/Eksportir/PPJK/Pengangkut/TPS/PJT
• Sinkronisasi data Wajib Pajak pada Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan
Catatan : Data eksistensi perusahaan terkait NPWP tidak dapat dilakukan
perubahan data isian secara manual dalam hal data terkait Pengguna Jasa
Kepabeanan telah terdapat pada sistem administrasi Direktorat Jenderal
Pajak.
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2. Alamat Perusahaan
Form isian yang dapat diubah:
• Status penguasaan tempat usaha
• Akte perubahan terakhir
• Data khusus Importir/Eksportir/PPJK/Pengangkut/TPS/PJT
3. Penambahan/Perubahan Gudang, Cabang, Kebun, dan yang lainnya.
Form isian yang dapat diubah:
• Data alamat perusahaan lainnya
4. Perubahan Pimpinan/Direktur dan Komisaris
Form isian yang dapat diubah:
• Akte perubahan terakhir
• Surat izin usaha
• Data direksi dan komisaris perusahaan
• Struktur organisasi
• Jumlah karyawan
• Data fasilitas kepabeanan
• Data khusus Importir/Eksportir/PPJK/Pengangkut/TPS/PJT
5. Nama Perusahaan
Form isian yang dapat diubah:
• Perusahaan terbuka (go public)
• Status penguasaan tempat usaha
• Data alamat perusahaan lainnya
• Akta pendirian dan perubahan terakhir
• Surat izin usaha
• Data afiliasi
• Data khusus Importir/Eksportir/PPJK/Pengangkut/TPS/PJT
• Data rekening bank atas nama perusahaan
• Data fasilitas kepabeanan
• Data dokumen manajemen mutu (ISO)
• Asosiasi usaha
6. Laporan Keuangan
Form isian yang dapat diubah:
• Data Laporan Keuangan Perusahaan
• Data rekening bank atas nama perusahaan
• Data Audit Akuntan Publik, DJBC, dan DJP
• Unit audit internal
• Aplikasi sistem akuntansi
• IT inventory
7. Perubahan Angka Pengenal Impor (API)
Form isian yang dapat diubah:
• Nomor dan tanggal API
• Jenis Importir
• Instansi penerbit API
• Jenis usaha sesuai API
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8. Perubahan SIUP, IUT dan/atau IUI
Form isian yang dapat diubah:
• Jenis dokumen izin usaha (SIUP, IUT, & IUI)
• Nomor, tanggal dan masa berlaku dokumen izin usaha
• Data khusus Importir
9. Perubahan TDP
Form isian yang dapat diubah:
• Data khusus importir/Eksportir/PPJK
• Nomor, tanggal, dan masa berlaku dokumen TDP
10. Perubahan SIUJPT
Form isian yang dapat diubah:
• Data khusus PPJK dan Pengangkut
• Nomor, tanggal, dan masa berlaku dokumen SIUJPT
11. Perubahan Ahli Kepabeanan
Form isian yang dapat diubah:
• Data khusus PPJK dan PJT
• Nilai tambah perusahaan : data ahli kepabeanan (selain PPJK dan PJT)
• Nama, jabatan, nomor seri sertifikat, nomor sertifikat, dan tanggal sertifikat
ahli kepabeanan
12. Perubahan pengangkut
Form isian yang dapat diubah:
• Nomor dan tanggal dokumen perizinan usaha angkutan laut/udara
• Nomor, tanggal, dan masa berlaku dokumen SIUJPT
• Data sarana pengangkut laut/udara yang dimiliki perusahaan
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PETUNJUK PENGUNGGAHAN (UPLOAD) DOKUMEN
Tata cara pengunggahan dokumen baik dokumen wajib maupun tambahan pada
setiap Form Isian Registrasi Kepabeanan adalah sebagai berikut :
1. Dokumen yang diterima oleh Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan adalah
dokumen dengan format PDF dan berukuran maksimal 2 MB per file.
2. Masing-masing dokumen memuat seluruh halaman dokumen tersebut dalam satu
file dan dapat terbaca dengan jelas serta menampilkan foto yang tidak buram.
3. Pilih tombol “Browse” untuk menggunggah dokumen sebagaimana tampilan
berikut:

Gambar 25. Klik “Browse” untuk melampirkan dokumen.
4. Kemudian pilih file PDF dokumen yang bersesuaian dengan data isian dan
pastikan file telah sukses diunggah dengan munculnya gambar kaca pembesar di
dalam kotak hijau sebagaimana tampilan berikut :

Gambar 26. Proses upload dokumen selesai.
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