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Langkah awal yang harus dilakukan pemohon untuk mengajukan proses permohonan izin 

perdagangan adalah melakukan registrasi akun pemohon (hak akses) ke sistem aplikasi SIPT 

(Sistem Informasi Perizinan Terpadu Perdagangan Dalam Negeri). Tampilan halaman utama 

aplikasi : 

 
 

Untuk memulai proses registrasi perizinan, pemohon harus memastikan bahwa komputer dapat 

terhubung dengan internet. Seluruh aktivitas dalam proses perizinan dilakukan secara online. 

Untuk pengguna baru, pemohon dapat melakukan registrasi pada bagian kanan atas halaman 

Registrasi Akun  
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web. Langkah yang harus dilakukan untuk memulai proses registrasi perusahaan adalah sebagai 

berikut : 

1. Pada bagian header kanan web aplikasi terdapat link bertuliskan “Daftar Hak Akses”. Arahkan 

kursor ke bagian Daftar Hak Akses. 

 

2. Pilih Daftar Hak Akses, setelah itu aplikasi akan menampilkan form Hak Akses SIPT seperti 

tampilan berikut : 
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3. Pada form registrasi, pemohon dihadapkan dengan tiga tab kolom isian registrasi yaitu 

mengenai Profile Perusahaan, Penanggung Jawab Perusahaan, dan Koordinator SIPT. 

Ketentuan pengisian form adalah sebagai berikut : 

1. Profile Perusahaan 

a. Kolom registrasi, pemohon diharuskan untuk memilih tipe pendaftar, apakah 

merupakan bagian dari perusahaan atau perorangan baik di dalam maupun diluar 

negeri. 

b. Kolom NPWP, diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki oleh perusahaan. 

NPWP diisi dengan 15 angka tanpa ada karakter pemisah seperti titik (.) atau strip (-). 

NPWP ini bersifat unik, jadi apabila NPWP yang dimasukkan sudah pernah didaftarkan 

sebelumnya maka proses pendaftaran perusahaannya tidak akan dapat dilanjutkan. 

c. Kolom Bentuk Usaha, kolom ini diisi berdasarkan combobox bentuk usaha yang digeluti 

oleh pemohon izin. 

d. Kolom Nama Perusahaan, diisi sesuai nama perusahaan / perorangan yang ingin 

melakukan proses permohonan izin sesuai dengan nama yang terdaftar dalam NPWP. 
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e. Kolom Alamat Perusahaan, diisi dengan alamat perusahaan yang sesuai dengan jenis 

identitas yang dipilih. Alamat yang dimasukkan tidak boleh berisi kabupaten/kota, 

provinsi dan kode pos. 

f. Kolom Propinsi, pemohon dapat memilih propinsi yang ada pada daftar pilihan sesuai 

dengan alamat yang berlaku saat ini . 

g. Kolom Kabupaten/Kota, pemohon dapat memilih kabupaten yang ada pada daftar 

pilihan sesuai dengan alamat yang berlaku saat ini berdasarkan propinsi yang dipilih 

sebelumnya. 

h. Kolom Kecamatan, pemohon dapat memilih kecamatan yang ada pada daftar pilihan 

sesuai dengan alamat yang berlaku saat ini berdasarkan kabupaten/kota yang dipilih 

sebelumnya. 

i. Kolom Kelurahan, pemohon dapat memilih kelurahan yang ada pada daftar pilihan 

sesuai dengan alamat yang berlaku saat ini berdasarkan kecamatan yang dipilih 

sebelumnya. 

j. Kolom Kode Pos Perusahaan, diisi dengan kode pos sesuai alamat perusahaan / 

perorangan. 

k. Kolom Telepon Perusahaan, diisi dengan nomor telepon pemohon (perusahaan / 

perorangan) yang aktif. 

l. Kolom Fax Perusahaan, diisi dengan nomor fax pemohon (perusahaan / perorangan) 

yang aktif. 

m. Kolom Email Perusahaan, diisi dengan mengetikkan alamat email perusahaan yang 

sesuai. 

n. Kolom No TDP, diisi dengan mengetikkan nomor TDP yang sesuai. 

o. Kolom Tanggal Terbit TDP, diisi dengan memilih tanggal terbit TDP yang tepat. 

p. Kolom Tanggal Akhir TDP, diisi dengan memilih tanggal akhir TDP yang tepat. 

q. Kolom File Lampiran Scan TDP, diisi dengan mengupload file lampiran berupa scan TDP 

yang telah dipindai berwarna sesuai dengan aslinya. Cara menguploadnya cukup 

mudah yaitu dengan klik tombol “Choose File” kemudian pilih file lampiran. Harap 

diperhatikan, file lampiran hanya boleh yang berformat .jpg, .png, dan .pdf, dengan 

ukuran maksimal sebesar 2MB. 

2. Penanggung Jawab Perusahaan 
 

a. Kolom Nama, diisi dengan nama penanggung jawab dari perusahaan / perorangan 

yang ingin melakukan permohonan izin. 

b. Kolom Jenis Identitas, diisi dengan memilih jenis identitas yang disediakan. 

c. Kolom No Identitas, diisi dengan nomor identitas sesuai dengan jenis identitas yang 

dipilih sebelumnya. 
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d. Kolom Jabatan, diisi dengan jabatan penanggung jawab dari perusahaan / perorangan 

yang ingin melakukan permohonan izin. 

e. Kolom Telepon, diisi dengan telpon penanggung jawab dari perusahaan / perorangan 

yang ingin melakukan permohonan izin. 

f. Kolom Alamat, diisi dengan alamat penanggung jawab yang sesuai dengan jenis 

identitas yang dipilih. Alamat yang dimasukkan tidak boleh berisi kabupaten/kota, 

provinsi dan kode pos. 

g. Kolom Propinsi, pemohon dapat memilih propinsi yang ada pada daftar pilihan sesuai 

dengan alamat yang berlaku saat ini . 

h. Kolom Kabupaten/Kota, pemohon dapat memilih kabupaten yang ada pada daftar 

pilihan sesuai dengan alamat yang berlaku saat ini berdasarkan propinsi yang dipilih 

sebelumnya. 

i. Kolom Kecamatan, pemohon dapat memilih kecamatan yang ada pada daftar pilihan 

sesuai dengan alamat yang berlaku saat ini berdasarkan kabupaten/kota yang dipilih 

sebelumnya. 

j. Kolom Kelurahan, pemohon dapat memilih kelurahan yang ada pada daftar pilihan 

sesuai dengan alamat yang berlaku saat ini berdasarkan kecamatan yang dipilih 

sebelumnya. 

k. Kolom Tempat Lahir, pemohon mengisi tempat lahir penanggung jawab yang sesuai. 

l. Kolom Tanggal Lahir, pemohon mengisi tanggal Lahir penanggung jawab yang sesuai. 

m. Kolom Email, pemohon mengisi alamat email penanggung jawab yang sesuai. 

n. Mengupload File Lampiran Scan Identitas Penanggung jawab yang telah dipindai 

berwarna sesuai dengan aslinya. Cara menguploadnya cukup mudah yaitu dengan klik 

tombol “Choose File” kemudian pilih file lampiran. Harap diperhatikan, file lampiran 

hanya boleh yang berformat .jpg, .png, dan .pdf, dengan ukuran maksimal sebesar 

2MB. 

3. Koordinator SIPT 
 

a. Jika data koordinator pengguna sama dengan data penanggung jawab, maka 

pengguna  disarakan untuk mencentang . 

Dengan mencentang data, maka  pengguna  tidak  perlu lagi mengisi data koordinator 

pengguna yang sebelumnya telah diisi di data penanggung jawab serta tidak perlu lagi 

melampirkan File Lampiran Foto KTP dan File Lampiran Surat Kuasa. 

b. Kolom Username, diisi dengan username yang akan digunakan saat login nanti. 

c. Kolom Nama Koordinator, diisi dengan nama koordinator pengguna SIPT PDN dari 

perusahaan / perorangan yang ingin melakukan permohonan izin. 

d. Kolom Alamat Koordinator, diisi dengan alamat lengkap koordinator pengguna SIPT 

PDN dari perusahaan / perorangan yang ingin melakukan permohonan izin. 
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• Tanda bintang (*) yang berada di akhir nama kolom menandakan bahwa 
kolom tersebut wajib diisi. Dengan kata lain apabila kolom tersebut tidak 
diisi, maka data pendaftaran perusahaan tidak dapat diproses. 

• Untuk menghindarkan kesalahan dalam proses input tanggal, hendaknya 
data tanggal dipilih dari fasilitas kalender yang sudah disediakan. 

e. Kolom No Telepon / HP, diisi dengan nomor telepon atau no hp koordinator pengguna 

SIPT PDN dari perusahaan / perorangan yang ingin melakukan permohonan izin. 

f. Kolom No. KTP Koordinator, diisi dengan nomor KTP koordinator pengguna SIPT PDN 

dari perusahaan / perorangan yang ingin melakukan permohonan izin. 

g. Kolom Email Koordinator, diisi dengan email aktif koordinator pengguna SIPT PDN dari 

perusahaan / perorangan yang ingin melakukan permohonan izin. 

h. Mengupload File Lampiran Scan KTP yang telah dipindai berwarna sesuai dengan 

aslinya. Cara menguploadnya cukup mudah yaitu dengan klik tombol “Choose File” 

kemudian pilih file lampiran. Harap diperhatikan, file lampiran hanya boleh yang 

berformat .jpg, .png, dan .pdf, dengan ukuran maksimal sebesar 2MB. 

i. Mengupload File Lampiran Surat Kuasa yang telah dipindai berwarna sesuai dengan 

aslinya. Cara menguploadnya cukup mudah yaitu dengan klik tombol “Choose File” 

kemudian pilih file lampiran. Harap diperhatikan, file lampiran hanya boleh yang 

berformat .jpg, .png, dan .pdf, dengan ukuran maksimal sebesar 2MB. 

j. Kolom Masukkan Kode, merupakan kode rechapta yang digunakan untuk memastikan 

bahwa jawaban tidak dihasilkan oleh suatu komputer. Apabila pemohon menginputkan 

kode yang ditampilkan pada layar dengan benar, maka pemohon dapat melanjutkan 

proses berikutnya. Namun, apabila kode yang ditampilkan pada layar tidak sesuai 

dengan kode yang telah diinput, maka aplikasi tidak akan memproses ke tahap 

selanjutnya. Pemohon harus menginputkan kembali kode rechapta yang tertera pada 

kolom ini. 

 
 
 
 
 

4. Setelah pemohon selesai mengisikan seluruh form, klik tombol Daftar aplikasi akan 

menanyakan mengenai data yang telah pemohon inputkan. 

5. Pilih OK apabila pengguna yakin dengan isian data yang telah diinputkan. 
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6. Setelah itu, pemohon akan menerima email dari Administrator SIPT PDN seperti berikut ini. 
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Untuk mengakses sistem perizinan, seorang pemohon harus melakukan login sistem. Langkah 

yang harus dilakukan pemohon untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut (login) adalah sebagai 

berikut : 

1. Ketikkan alamat website Aplikasi SIPT PDN pada kolom adddress bar yang tersedia pada 

browser. Setelah mengetikkan alamat pada address bar, aplikasi akan menampilkan halaman 

utama SIPT PDN seperti berikut : 

 

2. Pada bagian kanan atas web aplikasi (header) terdapat link pilihan “Daftar Hak Akses” dan tombol Masuk 

berwarna biru. Pilih tombol Masuk. 

Login Aplikasi SIPT  
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3. Setelah pemohon memilih tombol masuk, aplikasi akan menampilkan menu pop-up login 

aplikasi seperti berikut : 

 
Pada Form login Sistem Informasi Perizinan Terpadu, terdapat beberapa kolom isian yang 

harus pemohon isi : 

1. Nama Pengguna, diisi berdasarkan nama pengguna dari akun pemohon yang telah 

didaftarkan saat registrasi 

2. Kata Sandi, masukkan kata sandi yang telah terdaftar saat registrasi 

3. Kode Keamanan, isikan kode keamanan (chapta) yang ditampilkan pada halaman aplikasi 

dengan benar. Kode kemanan ini digunakan untuk memastikan bahwa jawaban tidak 

dihasilkan oleh suatu komputer. Proses ini biasanya melibatkan suatu komputer (server) 

yang meminta seorang pengguna untuk menyelesaikan suatu uji sederhana yang dapat 

dihasilkan dan dinilai oleh komputer tersebut. Karena komputer lain tidak dapat 

memecahkan chapta, pengguna manapun yang dapat memberikan jawaban yang benar 

akan dianggap sebagai manusia. Apabila pemohon menginputkan kode yang ditampilkan 

pada layar dengan benar, maka pemohon dapat melanjutkan proses berikutnya. Namun, 

apabila kode yang ditampilkan pada layar tidak sesuai dengan kode yang telah diinput, 

maka aplikasi tidak akan memproses ke tahap selanjutnya. 

4. Setelah pemohon mengisikan seluruh kolom isian yang tersedia, pilih tombol Masuk untuk 

login ke aplikasi. Pilih Batal jika pemohon ingin membatalkan login aplikasi. 
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5. Apabila pemohon berhasil melakukan login, aplikasi akan mengeluarkan dialog box 

informasi “Login Berhasil” seperti berikut : 

 
 

Tanda bintang (*) yang berada di akhir nama kolom menandakan 
bahwa kolom tersebut wajib diisi. Dengan kata lain apabila kolom 
tersebut tidak diisi, maka pengguna tidak dapat melakukan login 
ke aplikasi. 
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Menu pelaporan antar pulau dapat diakses pada menu Pelaporan >> Pelaporan Perdangan 

Antarpulau. Menu ini berfungsi untuk mengelolah data pelaporan perdagangan antar pulau. 

Terdapat beberapa fungsi yang bisa dilakukan user yakni: 

 
Menambahkan Data Pelaporan Antar Pulau 
Untuk menambahkan data pelaporan maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

1. Pilih menu Pelaporan >> Pelaporan Perdagangan Antarpulau pada aplikasi SIPT PDN. 

2. Kemudian klik tombol Tambah Baru. Sistem akan menampilkan pop up berikut ini: 

 

3. Pilih Jenis Pelapor yang akan melakukan pelaporan antar pulau. Setelah memilih jenis 

pelapor, klik tombol Buat Baru. 

4. Sistem akan menampilkan halaman form pelaporan perdangangan antar pulau berikut: 

Menu Pelaporan Antar Pulau 

BAB 
3 3 
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Tampilan halaman jenis pelapor pemilik barang 
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Tampilan halaman jenis pelapor ekspedisi barang 
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5. Mengisi form permohonan. Berikut penjelasan masing-masing field: 

Data Perusahaan Pengirim 

a. NPWP : menginputkan nomor pokok wajib pajak. 

b. Bentuk Usaha : memilih salah satu bentuk usaha. 

c. Nama Perusahaan : menginputkan nama perusahaan pengirim yang sesuai. 

d. Alamat Perusahaan : menginputkan alamat perusahaan pengirim. 

e. Provinsi : memilih salah satu provinsi sesuai dengan alamat yang tertera. 

f. Kabupaten / Kota : memilih salah satu kabupaten atau kota sesuai dengan alamat. 

g. Kecamatan : memilih salah satu kecamatan sesuai dengan alamat. 

h. Keluruhan / Desa : memilih salah satu kelurahan atau desa sesuai dengan alamat. 

i. Email : menginputkan alamat email yang valid. 

j. Telp /Hp : menginputkan nomor telepon atau handphone yang sesuai. 

k. Fax : menginputkan nomor fax yang sesuai. 

Data Perusahaan Penerima 

a. NPWP : menginputkan nomor pokok wajib pajak. 

b. Bentuk Usaha : memilih salah satu badan usaha yang sesuai. 

c. Nama Perusahaan : menginputkan nama perusahaan penerima yang sesuai. 

d. Alamat Perusahaan : menginputkan alamat perusahaan penerima. 

e. Provinsi : memilih salah satu provinsi yang sesuai dengan alamat perusahaan. 

f. Kabupaten / Kota : memilih salah satu kabupaten atau kota yang sesuai dengan alamat. 

g. Kecamatan : memilih salah satu kecamatan yang sesuai dengan alamat. 

h. Kelurahan / Desa : memilih salah kelurahan atau desa yang sesuai dengan alamat. 

i. Email : menginputkan alamat email yang valid. 

j. Telp /Hp : menginputkan nomor telepon atau handphone yang sesuai. 

k. Fax : menginputkan nomor fax yang sesuai. 

Data Perusahaan Ekspedisi 

a. NPWP : menginputkan nomor pokok wajib pajak. 

b. Bentuk Usaha : memilih salah satu badan usaha yang sesuai. 

c. Nama Perusahaan : menginputkan nama perusahaan penerima yang sesuai. 

d. Alamat Perusahaan : menginputkan alamat perusahaan penerima. 

e. Provinsi : memilih salah satu provinsi yang sesuai dengan alamat perusahaan. 

f. Kabupaten / Kota : memilih salah satu kabupaten atau kota yang sesuai dengan alamat. 

g. Kecamatan : memilih salah satu kecamatan yang sesuai dengan alamat. 

h. Kelurahan / Desa : memilih salah kelurahan atau desa yang sesuai dengan alamat. 

i. Email : menginputkan alamat email yang valid. 

j. Telp /Hp : menginputkan nomor telepon atau handphone yang sesuai. 

k. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : menginputkan nomor fax yang sesuai. 
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6. Setelah user melengkapi data perusahaan pengirim, data perusahaan penerima, dan data 

perusahaan ekspedisi, klik tombol Selanjutnya untuk melanjutkan proses pelaporan antar 

pulau. 

7. Sistem akan menampilkan alert berikut. Klik tombol OK untuk melanjutkan proses. 

8. Maka akan tampil notifikasi berikut: 

 

• Tanda bintang (*) yang berada di akhir nama kolom menandakan bahwa kolom 
tersebut wajib diisi. Dengan kata lain apabila kolom tersebut tidak diisi, maka 
pengguna tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. 

Untuk Jenis Pelapor = Pemilik Barang harap mencentang checkbox “Menggunakan 
Jasa Ekspedisi (Pihak Ketiga)” yang terdapt pada form paling bawah. 

Tombol Tambah berfungsi untuk menambahkan data perusahaan ekspedisi jika 
lebih dari satu perusahaan. Jika user mengklik tombol ini, maka akan tampil form 
data perusahaan ekspedisi lagi, dibawah form data ekspedisi yang pertama. 
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9. Sistem akan menampilkan form data barang seperti berikut: 

 
10. Mengisi form data barang. Berikut keterangan masing-masing field form: 

Data Asal Barang 

a. Asal Barang : memilih salah satu asal barang yang tersedia. Jika user memilih Impor maka 

akan tampil field Negara Asal Barang menggantikan field provinsi asal barang dan 

kabupaten/kota asal barang. 

b. Alamat Asal Barang : menginputkan alamat asal barang. 

c. Negara Asal Barang : memilih Negara asal barang. 

d. Provinsi Asal Barang : memilih provinsi asal barang. 

e. Kabupaten/Kota Asal Barang : memilih kabupaten atau kota asal barang. 

Data Tujuan Barang 
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a. Tujuan Barang : memilih salah satu tujuan barang yang tersedia. Jika user memilih Ekspor 

maka akan tampil field Negara Tujuan Barang menggantikan field provinsi tujuan barang 

dan kabupaten/kota tujuan barang. 

b. Alamat Tujuan Barang : menginputkan alamat tujuan barang. 

c. Negara Tujuan Barang : memilih Negara tujuan barang. 

d. Provinsi Tujuan Barang : memilih provinsi tujuan barang. 

e. Kabupaten/Kota Tujuan Barang : memilih kabupaten atau kota tujuan barang. 

Data Alat Angkut 

a. Nama Kapal : menginputkan nama kapal pengangkut barang. 

b. Pelabuhan Muat : memilih salah satu pelabuhan muat barang. 

c. Waktu Keberangkatan : menginputkan watu keberangkatan kapal. 

d. Pelabuhan Bongkar : memilih salah satu pelabuhan bongkar barang. 

e. Waktu Kedatangan : menginputkan waktu kedatangan kapal. 

11. Setelah mengisi seluruh form data barang, klik tombol Selanjutnya. Akan tampil notifikasi 

berikut: 

 

12. Sistem akan mengarahkan user ke halaman berikut ini: 

13. Klik tombol Tambah Baru. 

 

14. Sistem akan menampilkan form data komoditi berikut ini. 
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15. Mengisi form data komoditi. Berikut ini keterangan masing-masing field: 

a. Kode HS : diisi dengan memilih salah satu jenis kode HS yang akan dicari (Kode, Uraian 

Indonesia, atau Uraian English), kemudian isi field disebelah kanan dengan data yang akan 

dicari. Klik tombol Cari. Akan tampil berikut ini: 

 

Pilih data HS yang sesuai. 

b. Kode HS dan Uraian akan otomatis terisi setelah user memilih HS. 

c. Nomor Container : menginputkan nomor container. 

d. Jumlah : pada field sebelah kiri diisi dengan menginputkan jumlah komoditi dalam angka. 

Sedangkan untuk field sebelah kanan diisi dengan memilih salah satu satuan dari jumlah 

komoditi tersebut. 

e. Jumlah Dalam Kilogram (Kg) : menginputkan jumlah dalam satuan kilogram (kg). 

16. Setelah mengisi seluruh form data komoditi, klik tombol Simpan untuk menyimpan data pada 

database sistem. Berikut ini tampilan daftar komoditi yang telah ditambahkan. Klik tombol 

Simpan untuk menyimpan seluruh data. 
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Mengirim Data Pelaporan Antar Pulau 

Untuk mengirim data pelaporan antar pulau, lakukan preview pada data yang akan di kirim 

dengan cara berikut ini: 

1. Pada menu Pelaporan >> Pelaporan Perdagangan Antarpulau, pilih data dengan mengklik 

radio button yang terdapat pada sebelah paling kiri baris data. Kemudian klik tombol Proses 

dan pilih Preview. 

 

2. Sistem akan menampilkan halaman preview data pelaporan antar pulau. Pada bagian paling 

bawah di halaman preview tersebut, terdapat bagian Data Proses Permohonan seperti pada 

gambar dibawah ini. 

 

3. Klik tombol Kirim Ulang Pelaporan untuk mengirim data pelaporan antar pulau. 
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Mencetak Data Pelaporan Antar Pulau 

Untuk mencetak data pelaporan antar pulau, lakukan preview pada data dengan cara berikut ini: 

1. Pada menu Pelaporan >> Pelaporan Perdagangan Antarpulau, pilih data dengan mengklik 

radio button yang terdapat pada sebelah paling kiri baris data. Kemudian klik tombol Proses 

dan pilih Preview. 

 

2. Sistem akan menampilkan halaman preview data pelaporan antar pulau. Pada bagian paling 

bawah, terdapat bagian Data Proses Permohonan seperti pada gambar dibawah ini. 

 

1. Klik tombol Cetak Pelaporan, maka sistem akan mengarahkan user ke halaman preview data 

pelaporan seperti gambar berikut ini. Terdapat 3 halaman pada data pelaporan. 

Halaman 1, data perusahaan pengirim dan penerima, serta data asal dan tujuan barang. 
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Halaman 2, berisi data perusahaan ekspedisi   

 

Halaman 3, berisi data komoditi  
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Menu keluar (logout) dapat dipilih apabila Pelaku Usaha ingin meninggalkan aplikasi. Menu keluar 

merupakan suatu proses keluar dari sistem jaringan komputer, setelah sebelumnya melakukan 

sesi login pada sebuah akun. Setelah Pelaku Usaha melakukan proses keluar (logout), hak-hak 

Pelaku Usaha untuk menggunakan sumber daya sistem atau komputer yang didapatkan ketika 

login akan hilang. Keluar (logout) ini bertujuan untuk menjaga keamanan sebuah akun agar tidak 

digunakan oleh orang lain. Apabila Pelaku Usaha memilih menu Keluar, maka aplikasi akan keluar 

dari sesi login aplikasi SIPT PDN. 

Logout Aplikasi SIPT 4 
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