
 

 

STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) 

 

 

 

 

LAYANAN PUBLIK DIREKTORAT IMATAP MELALUI SISTEM ONLINE SIINAS 

(SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL) 

 

1. SOP Penerbitan TPT (Tanda Pendaftaran Tipe) Kendaraan 
Bermotor (Dalam Rangka Uji Tipe, Produksi dan Impor) 

2. SOP Rekomendasi Impor Barang Manufaktur Komplementer, Tes 
Pasar dan Purna Jual 

3. SOP Penerbitan Pertek SNI Pelek Kendaraan Bermotor 

4. SOP Penerbitan TPK (Tanda Pendaftaran Kategori) SNI Pelek 
Kendaraan Bermotor 

5. SOP Penerbitan Keagenan/ Agen Pemegang Merek (APM) 

6. SOP Penerbitan TPT (Tanda Pendaftaran Tipe) Sepeda 

7. SOP Rekomendasi Kawasan Berikat 

8. SOP Penerbitan Impor Bukan Baru 

 

 

 

 

DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM, ALAT TRANSPORTASI DAN ALAT 

PERTAHANAN 

DIREKTORAT JENDERAL ILMATE 

OKTOBER 2017 



 

SOP REKOMENDASI IMPOR BARANG MANUFAKTUR KOMPLEMENTER,  

TES PASAR DAN PURNA JUAL 

 

I. REKOMENDASI KOMPLEMENTER 

 

a. Memeriksa apakah pemohon sebelumnya sudah pernah mendapatkan 

rekomendasi impor barang komplementer, tes pasar, atau purna jual dari 

Kementerian Perindustrian. 

Hasil: …………………………  

Pemohon sebelumnya belum/sudah mendapatkan rekomendasi impor barang 

komplementer/tes pasar/purna jual. (jika sudah pernah, sebutkan nomor 

suratnya). 

b. Dilakukan pengecekan kelengkapan berkas dokumen permohonan. 

Hasil: ………………………… 

c. Dilakukan pengecekan apakah pemohon merupakan industri perakitan atau 

industri komponen. 

Hasil: ……………… 

d. Menghitung data persentase perbandingan antara jumlah permohonan impor 

dan rata-rata realisasi produksi 2 tahun terakhir. 

Hasil: Jumlah permohonan impor sebesar = .......... (satuan) pcs, rata-rata 

realisasi produksi 2 tahun terakhir = ............ (satuan), dengan demikian 

jumlah permohonan dibandingkan dengan rata-rata realisasi dalam bentuk 

persentase sebesar ........ % 

e. Melakukan pemeriksaan terhadap: 

i. data realisasi produksi (cek fisik/ download dokumen) apakah sudah 

dilampirkan dan telah ditandatangani oleh Direktur perusahaan/ yang 

dikuasakan. 

Hasil: …………………… 

ii. kesesuaian Kode HS dan uraian barang apakah telah tepat dan benar, 

dan menggunakan HS 8 digit sesuai BTKI 2017. 

Hasil: …………………………. 

iii. memastikan preview surat dan lampiran telah benar dan tidak ada yang 

kurang (nomor surat telah ada, alamat pabrik/ kantor telah lengkap, dll). 

Hasil: ……………………………………….. 

f. Memeriksa kembali jumlah dan jangka waktu permohonan telah sesuai 

ketentuan: 

 memeriksa kesesuaian nama barang pada rencana impor dengan 

dengan nama barang yang diproduksi (khusus untuk komplementer, 

pada umumnya harusnya tidak sama, kecuali ada penjelasan). 



Hasil: ………………………………. 

 maksimum kuota yang diijinkan: Industri Perakitan : maksimal 3%, dan 

Industri Komponen : maksimal 20% dari realisasi produksi 2 tahun 

sebelumnya dibuat diatas materai. 

Hasil: …………………………………. 

 memastikan masa berlaku rekomendasi yang diterbitkan adalah 1 

tahun  

Hasil:…………………………………. 

 

g. Memberikan dokumen berupa gambar teknis dan spesifikasi (dapat berupa 

brosur) dari tiap tipe barang/kendaraan yang dimohonkan untuk diimpor. 

Hasil: Dari dokumen gambar teknis dan spesifikasi, dapat disimpulkan bahwa 

barang yang diimpor adalah………………………….(dijelaskan dan 

disimpulkan agar atasan dapat mengetahui).  

 

h. Kesimpulan dan rekomendasi : 

Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisis Sesuai dengan ketentuan 

Permenperin 19 tahun 2016 maka permohonan ini :  

- mengingat persentase jumlah permohonan impor dan rata-rata realisasi 

produksi 2 tahun terakhir sebesar .... % Sehingga kami berpendapat bahwa 

permohonan ini dapat dipertimbangkan untuk disetujui, atau  

- mengingat persentase jumlah permohonan impor dan rata-rata realisasi 

produksi 2 tahun terakhir melebihi ketentuan, dalam bentuk persentase 

sebesar ........ %, maka permohonon ini ditolak/ belum dapat utk diproses 

lebih lanjut. Untuk itu mohon disampaikan kepada pemohon untuk 

menyesuaikan besarnya permohonan sesuai dengan ketentuan Permenperin 

19 tahun 2016, atau 

- mengingat masih terdapat kekurangan data yang perlu dilengkapi terdiri dari 

: ......., ........., maka permohonan ini ditolak/ belum dapat utk diproses lebih 

lanjut. untuk itu agar pemohon melengkapi dan mengirimkannya kembali 

melalui portal SIINAS. 

 

 

II. REKOMENDASI BARANG TES PASAR 

a. Memeriksa apakah pemohon sebelumnya sudah pernah mendapatkan 

rekomendasi impor barang komplementer, tes pasar, atau purna jual dari 

Kementerian Perindustrian. 

Hasil: …………………………  

Pemohon sebelumnya belum/sudah mendapatkan rekomendasi impor barang 

komplementer/tes pasar/purna jual. (jika sudah pernah, sebutkan nomor 

suratnya). 

Dilakukan pengecekan kelengkapan berkas dokumen permohonan. 

b. Dilakukan pengecekan kelengkapan berkas dokumen permohonan. 



Hasil: ………………………… 

c. Dilakukan pengecekan apakah pemohon merupakan industri perakitan atau 

industri komponen. 

Hasil: ……………… 

d. Menghitung data persentase perbandingan antara jumlah permohonan impor 

dan rata-rata realisasi produksi 2 tahun terakhir. 

Hasil: Jumlah permohonan impor sebesar = .......... (satuan) pcs, rata-rata 

realisasi produksi 2 tahun terakhir = ............ (satuan), dengan demikian 

jumlah permohonan dibandingkan dengan rata-rata realisasi dalam bentuk 

persentase sebesar ........ % 

e. Melakukan pemeriksaan terhadap: 

i. data realisasi produksi (cek fisik/ download dokumen) apakah sudah 

dilampirkan dan telah ditandatangani oleh Direktur perusahaan/ yang 

dikuasakan. 

Hasil: …………………… 

ii. kesesuaian Kode HS dan uraian barang apakah telah tepat dan benar, 

dan menggunakan HS 8 digit sesuai BTKI 2017. 

Hasil: …………………………. 

iii. memastikan preview surat dan lampiran telah benar dan tidak ada yang 

kurang (nomor surat telah ada, alamat pabrik/ kantor telah lengkap, dll). 

Hasil: ……………………………………….. 

f. Memeriksa kembali jumlah dan jangka waktu permohonan telah sesuai 

ketentuan: 

 maksimum kuota yang diijinkan: Industri Perakitan & Industri Komponen 

: maksimal 5% dari realisasi produksi 2 tahun sebelumnya dan 

dinyatakan diatas materai 

 memastikan masa berlaku rekomendasi yang diterbitkan adalah paling 

lama 3 tahun  

 memastikan pemohon telah melampirkan rencana untuk 

pengembangan usaha dan investasi. 

 Melampirkan form rencana realisasi investasi (format terlampir) 

 

g. Memberikan dokumen berupa gambar teknis dan spesifikasi (dapat berupa 

brosur) dari tiap tipe barang/kendaraan yang dimohonkan untuk diimpor. 

Hasil: Dari dokumen gambar teknis dan spesifikasi, dapat disimpulkan bahwa 

barang yang diimpor adalah………………………….(dijelaskan dan 

disimpulkan agar atasan dapat mengetahui).  

 

h. Kesimpulan dan rekomendasi : 

Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisis Sesuai dengan ketentuan 

Permenperin 19 tahun 2016 maka permohonan ini :  

- mengingat persentase jumlah permohonan impor dan rata-rata realisasi 

produksi 2 tahun terakhir sebesar .... % Sehingga kami berpendapat bahwa 



permohonan ini dapat dipertimbangkan untuk disetujui, atau  

- mengingat persentase jumlah permohonan impor dan rata-rata realisasi 

produksi 2 tahun terakhir melebihi ketentuan, dalam bentuk persentase 

sebesar ........ %, maka permohonon ini ditolak/ belum dapat utk diproses 

lebih lanjut. Untuk itu mohon disampaikan kepada pemohon untuk 

menyesuaikan besarnya permohonan sesuai dengan ketentuan Permenperin 

19 tahun 2016, atau 

- mengingat masih terdapat kekurangan data yang perlu dilengkapi terdiri dari 

: ......., ........., maka permohonan ini ditolak/ belum dapat utk diproses lebih 

lanjut. untuk itu agar pemohon melengkapi dan mengirimkannya kembali 

melalui portal SIINAS. 

 

 

 

III. REKOMENDASI BARANG PURNA JUAL 

a. Memeriksa apakah pemohon sebelumnya sudah pernah mendapatkan 

rekomendasi impor barang komplementer, tes pasar, atau purna jual dari 

Kementerian Perindustrian. 

Hasil: …………………………  

Pemohon sebelumnya belum/sudah mendapatkan rekomendasi impor barang 

komplementer/tes pasar/purna jual. (jika sudah pernah, sebutkan nomor 

suratnya). 

b. Dilakukan pengecekan kelengkapan berkas dokumen 

permohonan. 

c. Dilakukan pengecekan kelengkapan berkas dokumen permohonan. 

Hasil: ………………………… 

d. Dilakukan pengecekan apakah pemohon merupakan industri perakitan atau 

industri komponen. 

Hasil: ……………… 

e. Menghitung data persentase perbandingan antara jumlah permohonan impor 

dan rata-rata realisasi produksi 2 tahun terakhir. 

Hasil: Jumlah permohonan impor sebesar = .......... (satuan) pcs, rata-rata 

realisasi produksi 2 tahun terakhir = ............ (satuan), dengan demikian 

jumlah permohonan dibandingkan dengan rata-rata realisasi dalam bentuk 

persentase sebesar ........ % 

f. Melakukan pemeriksaan terhadap: 

i. data realisasi produksi (cek fisik/ download dokumen) apakah sudah 

dilampirkan dan telah ditandatangani oleh Direktur perusahaan/ yang 

dikuasakan. 

Hasil: …………………… 

ii. kesesuaian Kode HS dan uraian barang apakah telah tepat dan benar, 

dan menggunakan HS 8 digit sesuai BTKI 2017. 

Hasil: …………………………. 



iii. memastikan preview surat dan lampiran telah benar dan tidak ada yang 

kurang (nomor surat telah ada, alamat pabrik/ kantor telah lengkap, dll). 

Hasil: ……………………………………….. 

g. Memeriksa kembali jumlah dan jangka waktu permohonan telah sesuai 

ketentuan: 

 maksimum kuota yang diijinkan: berdasarkan evaluasi sesuai kebijakan 

(yang wajar) agar diperiksa bahwa jenis barang yang diimpor pernah 

diproduksi atau diimpor sebelumnya. 

 memastikan pemohon telah melampirkan surat pernyataan barang purna 

jual tidak akan dimanfaatkan sebagai komplementer ataupun tes pasar. 

 

h. Kesimpulan dan rekomendasi : 

Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisis Sesuai dengan ketentuan 

Permenperin 19 tahun 2016 maka permohonan ini :  

- mengingat masih terdapat kekurangan data yang perlu dilengkapi terdiri dari 

: ......., ........., maka permohonan ini ditolak/ belum dapat utk diproses lebih 

lanjut. untuk itu agar pemohon melengkapi dan mengirimkannya kembali 

melalui portal SIINAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOP PENERBITAN TPT (TANDA PENDAFTARAN TIPE) KENDARAAN BERMOTOR 
(DALAM RANGKA UJI TIPE, PRODUKSI DAN IMPOR) 

 

 

I. SOP TANDA PENDAFTARAN TIPE (TPT) UJI TIPE  

 Pada prinsipnya KBM yang dimohonkan untuk TPT Uji Tipe tidak terikat pada 

tahun produksi, sepanjang KBM tersebut hanya untuk keperluan Uji Tipe, tidak 

untuk impor dan diperdagangkan di dalam negeri. Apabila KBM yang diuji tipe 

tersebut diproduksi melewati 2 tahun sebelum masa impor, maka pemroses 

wajib memberikan catatan tambahan pada halaman SIINAS sebagai berikut: 

“KBM ini hanya digunakan dalam rangka uji tipe, tidak dapat dimohonkan 

untuk impor dan diperdagangkan di dalam negeri.” 

 VIN/ NIK adalah kombinasi angka dan huruf kapital, dan bukan simbol atau 

tanda baca seperti : /,!,@,#,$,%,&,*,_ atau -. Maka apabila ada simbol atau 

tanda baca sebagaimana dimaksud, simbol/tanda baca harus dihapus karena 

tidak sesuai ketentuan. 

  

a. Periksa kelengkapan dokumen persyaratan yang diupload oleh pemohon 

Hasil Analisis: lengkap, atau tidak lengkap (sebutkan dokumen apa yang 

tidak lengkap) 

 

b. Periksa kesesuaian VIN yang dimohonkan dengan dokumen penjelasan 

VIN, termasuk Periksa No. VIN/ NIK, semua karakter (17 digit) harus ada. 

Pastikan VIN telah full digit, seluruh karakter harus dituliskan, tanpa tanda 

bintang (*). 

Hasil Analisis: VIN kendaraan ini 17 digit, atau VIN kendaraan tidak 17 digit, 

namun…….digit  

Jika tidak 17 digit, maka: 

 Memberikan surat keterangan penjelasan tahun pembuatan yang 

ditandasahkan oleh notaris bermaterai 

 Menandatangani surat pernyataan terlampir 

 

c. Periksa dan teliti seluruh kolom pada Data Isian SIINAS yaitu Data 

Kendaraan dan Data Importasi telah diisi dengan benar, apabila ditemukan 

kekurangan/kesalahan/typo maka disampaikan catatan kepada Eselon III 

untuk diteruskan kepada pemohon. 

Hasil Analisis: seluruh kolom telah lengkap dan benar, atau masih terdapat 

kesalahan yaitu…………. (sebutkan kesalahan dimaksud) 

 

d. Sebutkan tahun produksi KBM yang dimohonkan (digit ke-10) pada VIN. 



Hasil Analisis: VIN/NIK KBM ini adalah huruf……, ……….., ………… 

(apabila lebih dari satu tahun produksi) yaitu produksi 

tahun………….,……....., ……………. (apabila lebih dari satu). 

 

e. Periksa preview surat (no surat, nama pemohon, tanggal surat telah ada dan 

lengkap), dan lampiran (sesuai format yang telah ditentukan). 

Hasil Analisis: sudah lengkap dan benar, atau masih terdapat kekurangan 

yaitu……..(sebutkan kekurangan pengisian) 

 

f. Kesimpulan dan rekomendasi  

 Jika permohonan sudah lengkap dan benar, maka kesimpulannya: 

“Setelah diperiksa dan diteliti, maka permohonan ini dapat dilanjutkan 

untuk mendapatkan persetujuan”, atau 

  Jika permohonan belum lengkap dan benar, maka kesimpulannya:  

“Setelah diperiksa dan diteliti, maka permohonan ini belum dapat 

dilanjutkan karena masih terdapat kekurangan, antara lain:” (tuliskan hal-

hal yang kurang dari langkah a s/d e) 

a) Mohon untuk memeriksa kembali semua kolom isian pada Data 

Kendaraan dan Data Importasi untuk dipastikan telah diisi dengan 

data yang lengkap dan benar sesuai dengan format yang sudah 

ditentukan, karena isi dari permohonan ini sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab pemohon” 

b) Mohon melengkapi dokumen/mohon konfirmasi…………………… 

c) Mohon melengkapi dokumen/mohon konfirmasi…………………… 

d) dst 

 

 

II. TANDA PENDAFTARAN TIPE (TPT) IMPOR  

 Sesuai ketentuan yang berlaku, TPT hanya ada 4 (empat) yaitu TPT Uji Tipe, 

Impor, Produksi, dan Bukan Baru, tidak mengenal istilah dalam rangka 

keperluan BBN. 

 KBM yang dimohonkan TPT Impor adalah KBM yang diproduksi maksimal 2 

tahun sebelum tahun pengimporan (perusahaan membuat surat pernyataan 

dengan format terlampir). 

 VIN/ NIK adalah kombinasi angka dan huruf kapital, dan bukan simbol atau 

tanda baca seperti : /,!,@,#,$,%,&,_ atau -. Maka apabila ada simbol atau 

tanda baca sebagaimana dimaksud, simbol/tanda baca harus dihapus karena 

tidak sesuai ketentuan. 

 Untuk KBM yang diproduksi tahun 2015, 2014, 2013, dan tahun sebelumnya 

(digit ke 10 pada VIN/NIK huruf “F”, “E”, “D”, dan sebelumnya), dapat disetujui 

TPT Impornya dengan syarat melampirkan PIB, invoice, B/L, packing list, 

yang menyatakan telah masuk ke dalam daerah pabean maksimal 2 (dua) 

tahun sejak tahun produksinya.  



 

 

a. Periksa kelengkapan dokumen persyaratan yang diupload oleh pemohon 

Hasil Analisis: lengkap, atau tidak lengkap (sebutkan dokumen apa yang tidak 

lengkap) 

 

b. Periksa kesesuaian VIN yang dimohonkan dengan dokumen penjelasan 

VIN dan SUT dari Kemenhub, termasuk Periksa No. VIN/ NIK, semua 

karakter (17 digit) harus ada. 

Hasil Analisis: VIN kendaraan ini 17 digit, atau VIN kendaraan tidak 17 digit, 

namun…….digit  

Jika tidak 17 digit, maka: 

 Memberikan surat keterangan penjelasan tahun pembuatan yang 

ditandasahkan oleh notaris bermaterai 

 Menandatangani surat pernyataan terlampir 

 

c. Periksa dan teliti seluruh kolom pada Data Isian SIINAS yaitu Data Kendaraan 

dan Data Importasi telah diisi dengan benar, apabila ditemukan 

kekurangan/kesalahan/typo maka disampaikan catatan kepada Eselon III 

untuk diteruskan kepada pemohon. 

Hasil Analisis: seluruh kolom telah lengkap dan benar, atau masih terdapat 

kesalahan yaitu…………. (sebutkan kesalahan dimaksud) 

 

d. Sebutkan tahun produksi KBM yang dimohonkan (digit ke-10) pada VIN. 

Hasil Analisis: VIN/NIK KBM ini adalah huruf……, ……….., ………… (apabila 

lebih dari satu tahun produksi) yaitu produksi tahun………….,……....., 

……………. (apabila lebih dari satu tahun produksi). 

Apabila tahun produksi 2016 (VIN/NIK digit ke-10 huruf “G”, diberi catatan 

tambahan dari pemroses: “Kendaraan dengan VIN xxxxxxxx hanya dapat 

diimpor s/d tanggal 31 Desember 2017 karena diproduksi tahun 2016.” 

 

e. Periksa preview surat (no surat, nama pemohon, tanggal surat, nomor SUT, 

tanggal SUT, telah ada dan lengkap), dan lampiran (sesuai format yang telah 

ditentukan). 

Hasil Analisis: sudah lengkap dan benar, atau masih terdapat kekurangan 

yaitu……..(sebutkan kekurangan pengisian) 

 

f. Khusus untuk TPT Impor perpanjangan, diberi catatan tambahan dari 

pemroses: 

“Dengan diterbitkannya TPT Impor ini maka TPT No: 

..../ILMATE/.../20...dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi” 

 

g. Kesimpulan dan rekomendasi  



 Jika permohonan sudah lengkap dan benar, maka kesimpulannya: 

“Setelah diperiksa dan diteliti, maka permohonan ini dapat dilanjutkan 

untuk mendapatkan persetujuan”, atau 

  Jika permohonan belum lengkap dan benar, maka kesimpulannya:  

“Setelah diperiksa dan diteliti, maka permohonan ini belum dapat 

dilanjutkan karena masih terdapat kekurangan, antara lain:” (tuliskan hal-

hal yang kurang dari langkah a s/d f) 

a) Mohon untuk memeriksa kembali semua kolom isian pada Data 

Kendaraan dan Data Importasi untuk dipastikan telah diisi dengan 

data yang lengkap dan benar sesuai dengan format yang sudah 

ditentukan, karena isi dari permohonan ini sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab pemohon” 

b) Mohon melengkapi dokumen/mohon konfirmasi…………………… 

c) Mohon melengkapi dokumen/mohon konfirmasi…………………… 

d) dst 

 

 

III. TANDA PENDAFTARAN TIPE (TPT) PRODUKSI  

VIN/ NIK adalah kombinasi angka dan huruf kapital, dan bukan simbol atau 

tanda baca seperti : /,!,@,#,$,%,&,_ atau -. Maka apabila ada simbol atau tanda 

baca sebagaimana dimaksud, simbol/tanda baca harus dihapus karena tidak 

sesuai ketentuan. 

 

a. Periksa kelengkapan dokumen persyaratan yang diupload oleh pemohon 

Hasil Analisis: lengkap, atau tidak lengkap (sebutkan dokumen apa yang tidak 

lengkap) 

 

b. Periksa kesesuaian VIN yang dimohonkan dengan dokumen penjelasan VIN 

dan SUT dari Kemenhub. Pastikan No. VIN/ NIK pada digit ke-10 (tahun 

produksi) dan digit ke 12-17 (nomor seri produksi) merupakan tanda bintang 

(*). Apabila ada permohonan digit ke-9 menggunakan tanda bintang, juga 

diperbolehkan. 

Hasil Analisis: VIN sudah sesuai atau VIN belum sesuai (sebutkan hal yang 

belum sesuai). 

 

c. Periksa dan teliti seluruh kolom pada Data Isian SIINAS yaitu Data 

Kendaraan dan Data Produksi telah diisi dengan benar, apabila ditemukan 

kekurangan/kesalahan/typo maka disampaikan catatan kepada Eselon III 

untuk diteruskan kepada pemohon. 

Hasil Analisis: seluruh kolom telah lengkap dan benar, atau masih terdapat 

kesalahan yaitu…………. (sebutkan kesalahan dimaksud) 

 

 



d. Periksa preview surat (no surat, nama pemohon, tanggal surat, nomor SUT, 

tanggal SUT, telah ada dan lengkap), dan lampiran (sesuai format yang telah 

ditentukan). 

Hasil Analisis: sudah lengkap dan benar, atau masih terdapat kekurangan 

yaitu……..(sebutkan kekurangan pengisian) 

 

e. Kesimpulan dan rekomendasi  

 Jika permohonan sudah lengkap dan benar, maka kesimpulannya: 

“Setelah diperiksa dan diteliti, maka permohonan ini dapat dilanjutkan 

untuk mendapatkan persetujuan”, atau 

  Jika permohonan belum lengkap dan benar, maka kesimpulannya:  

“Setelah diperiksa dan diteliti, maka permohonan ini belum dapat 

dilanjutkan karena masih terdapat kekurangan, antara lain:” (tuliskan hal-

hal yang kurang dari langkah a s/d d) 

a) Mohon untuk memeriksa kembali semua kolom isian pada Data 

Kendaraan dan Data Importasi untuk dipastikan telah diisi dengan 

data yang lengkap dan benar sesuai dengan format yang sudah 

ditentukan, karena isi dari permohonan ini sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab pemohon” 

b) Mohon melengkapi dokumen/mohon konfirmasi…………………… 

c) Mohon melengkapi dokumen/mohon konfirmasi…………………… 

dst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOP PENERBITAN PERTEK SNI PELEK KENDARAAN BERMOTOR 

 

 

Pertimbangan Teknis Pelek Kendaraan Bermotor Tanpa SNI Wajib (berdasarkan 

ketentuan Permenperin No.113 tahun 2012) 

a. Memastikan dokumen sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 

b. Memastikan kesesuaian jenis permohonan dengan ketentuan, yaitu: 

 Contoh Uji dalam Penerbitan SPPT-SNI (berlaku 1 kali importasi) 

 Contoh Uji Tujuan Validasi Desain sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) 

buah (berlaku 1 kali importasi)  

 Contoh Uji tujuan validasi desain sebanyak-banyaknya 2 (dua) set 

kendaraan (berlaku 1 kali importasi) 

 Barang Contoh dalam pameran (berlaku 1 kali importasi) 

 Original Equipment Manufactur (OEM) kendaraan tujuan ekspor (berlaku 

6 bulan) 

 Keperluan khusus Kebutuhan perwakilan Negara Asing (berlaku 6 bulan) 

 Keperluan khusus Sebagai Original Equipment Manufacturing (OEM)  

harus API Produsen/IP kendaraan bermotor (berlaku 6 bulan) 

 Di luar ketentuan SNI Wajib (Pelek berukuran < 13 inchi atau > 20 inchi). 

c. Memastikan kesesuaian HS Code yang dimohonkan dengan Ketentuan SNI 

Pelek. 

d. Memastikan preview surat dan lampiran yang akan dicetak sudah benar 

(tidak error). 

e. Kesimpulan dan rekomendasi: diterima, ditolak, atau ada kekurangan data 

(berikan penjelasan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOP PENERBITAN TPK (TANDA PENDAFTARAN KATEGORI) SNI PELEK 
KENDARAAN BERMOTOR 

 

 

I. TPK Tahap I (Dalam Rangka Permohonan SPPT-SNI) (berdasarkan ketentuan 

Permenperin No.113 tahun 2012) 

a. Periksa dokumen persyaratan yang diupload. 

b. Periksa kesesuaian jenis permohonan dengan ketentuan (Tahap I, II, atau 

III). 

c. Periksa data produk apakah sudah diisi dengan benar dan sesuai, karena isi 

kolom pada data produk sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon. 

Bandingkan dengan data pada form isian perusahaan. 

d. Input Kode Merek sesuai dengan database yang dimiliki (format kode merek 

sesuai ketentuan yang berlaku). 

e. Periksa preview surat TPK apakah sudah sesuai (tidak error), dan 

redaksional surat khususnya: nama pemohon, nomor surat, tanggal surat. 

 

II. TPK Tahap II (Penambahan Daftar Importir Dalam SPPT-SNI) (berdasarkan 

ketentuan Permenperin No.113 tahun 2012) 

a. Periksa dokumen persyaratan yang diupload. 

b. Periksa kesesuaian jenis permohonan dengan ketentuan (Tahap I, II, atau 

III). 

c. Periksa data produk apakah sudah diisi dengan benar dan sesuai, karena 

isi kolom pada data produk sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.  

Bandingkan dengan data pada form isian perusahaan dan SPPT SNI. 

d. Input Kode Merek sesuai dengan database yang dimiliki (format kode merek 

sesuai ketentuan yang berlaku). 

e. Periksa preview surat TPK apakah sudah sesuai (tidak error), dan 

redaksional surat khususnya: nama pemohon, nomor surat, tanggal surat, 

no SPPT SNI, tanggal SPPT SNI. 

 

III. TPK Tahap III (Dalam Rangka Importasi Pelek) (berdasarkan ketentuan 

Permenperin No.113 tahun 2012) 

a. Periksa dokumen persyaratan yang diupload. 

b. Periksa kesesuaian jenis permohonan dengan ketentuan (Tahap I, II, atau 

III). 

c. Periksa data produk apakah sudah diisi dengan benar dan sesuai, karena 

isi kolom pada data produk sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon. 

Bandingkan dengan data pada form isian perusahaan dan SPPT SNI. 



d. Input Kode Merek sesuai dengan database yang dimiliki (format kode merek 

sesuai ketentuan yang berlaku). 

e. Periksa preview surat TPK apakah sudah sesuai (tidak error), dan 

redaksional surat khususnya: nama pemohon, nomor surat, tanggal surat, 

no SPPT SNI, tanggal SPPT SNI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOP PENERBITAN KEAGENAN/ AGEN PEMEGANG MEREK (APM) 

 

a. Periksa dokumen persyaratan yang diupload. Pastikan bahwa dokumen 

realisasi produksi juga wajib diupload bagi perusahaan INDUSTRI 

PERAKITAN KBM. 

b. Periksa kesesuaian data yang diinput perusahaan dengan data pada 

dokumen persyaratan, yaitu:  

 Merk, Jenis Kendaraan: dapat dilihat pada agreement, form isian, surat 

keagenan sebelumnya. 

 Nama dan alamat pabrik: dapat dilihat pada agreement, form isian, surat 

keagenan sebelumnya. 

c. Periksa subjek perjanjian, ruang lingkup KBM, dan masa berlaku perjanjian 

masih valid atau tidak, Bisa diPeriksa pada Agreement. 

d. Input nama Disperindag provinsi domisili perusahaan tersebut (contoh: 

Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta). 

e. Periksa preview surat rekomendasi dan lampiran. 

f. Periksa nomor dan tanggal surat permohonan, nama pemohon. 

g. Nama, alamat, perusahaan, no dan tanggal API. 

h. Kesimpulan dan rekomendasi: diterima, ditolak, atau ada kekurangan data 

(berikan penjelasan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOP PENERBITAN TPT (TANDA PENDAFTARAN TIPE) SEPEDA 

 

Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) Sepeda (Sesuai Permenperin No.114 tahun 2010) 

a. Memastikan dokumen sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 

b. Form isian Data Perusahaan dan Spesifikasi Teknis Sepeda (sesuai lampiran 

II Perdirjen IUBTT No.15/IUBTT/PER/4/2011) 

c. Memastikan kesesuaian jenis permohonan dengan ketentuan. 

d. Memastikan data yang dimohonkan sudah benar dan sesuai dengan data 

pada form isian, karena isi kolom pada data produk sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab pemohon. 

e. Memastikan kode HS sudah sesuai. 

f. Memastikan preview surat dan lampiran yang akan dicetak sudah benar 

(tidak error). 

g. Kesimpulan dan rekomendasi: diterima, ditolak, atau ada kekurangan data 

(berikan penjelasan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOP REKOMENDASI KAWASAN BERIKAT 

 

 

a. Memastikan dokumen sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku 

(termasuk rencana pengeluaran hasil produksi). 

b. Memastikan pemohon memberikan penjelasan tambahan terkait 

alasan/pertimbangan meminta kuota penjualan ke tempat lain dalam daerah 

pabean lebih dari 50%, sesuai Pasal 2 Permenperin 04/2014. Alasan antara 

lain dapat berupa: 

 hasil produksi perusahaan pemohon merupakan substitusi pasar barang 

impor langsung sejenis dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dalam 

negeri. 

 adanya penurunan penjualan ekspor. 

 perlindungan industri dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis 

namun masih belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri. 

c. Memastikan penginputan realisasi produksi diinput pada sistem (seperti 

halnya pada rekomendasi impor barang komplementer). 

d. Memastikan bidang usaha dan hasil produksi perusahaan pemohon sesuai 

dengan lingkup Direktorat IMATAP (dapat dilihat pada IUI). 

e. Menganalisa periode waktu kapan akan dilakukan penjualan ke tempat lain 

dalam daerah pabean, pastikan dilakukan pada periode menjelang akhir 

tahun. 

f. Memastikan informasi permohonan besar persentase penjualan ke tempat 

lain dalam daerah Pabean dalam jumlah lebih dari 50% dari penjumlahan 

nilai realisasi tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

g. Memastikan preview surat dan lampiran yang akan dicetak sudah benar 

(tidak error). 

 

 

 

 

 

 

 


