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1. Buka web insw.go.id
2. Klik Tombol Login



Silakan Login dengan
username dan password
yang telah dimiliki.

Bila belum memiliki akun
INSW silakan membuat
akun dengan memilih menu
“Buat Akun”



Pilih menu Neraca
Komoditas



Bila belum memiliki menu RK
2023 silakan menghubungi
Contact Center LNSW



Bagi perusahaan dengan jenis API-U yang
ingin mendeklarasikan informasi Rencana
Produksinya (bila ada, misalnya
pengemasan, labelling, atau proses
produksi sederhana lainnya), dapat
mengkonfigurasikan tab produksi pada
menu pop up berikut (“disini”)



Silakan klik menu RK 2023



Pilih Permohonan Baru
Rule :
1. Silakan membuat 1 draft dan melengkapi draft tersebut hingga

dikirim sebelum membuat pengajuan baru lainnya
2. Basis bundling barang atau komoditas didasarkan pada jenis

layanan RK (per kode ijin layanan). Contoh kasus :
a. PT Xyz telah mengirimkan pengajuan RK Ban dengan

spesifikasi Ban “Bus atau Lori” dengan aju nomor 410DST
tanggal 17 September 2022 dan jenis layanan (kode ijin
layanan) : “Layanan Verifikasi RK Ban (untuk tujuan
komplementer)”.

b. Apabila PT Xyz ingin mengajukan kembali RK Ban dengan
spesifikasi selain sebagaimana dimaksud pada huruf a,
maka PT Xyz dapat menambahkan barang tersebut
dengan cara melakukan perubahan atas aju pada huruf a,
bukan dengan cara membuat aju baru.



Rule :

1. Tab Profil terdiri atas 3 grup data
(perusahaan, KBLI dan Penanggung
Jawab)

2. Mayoritas field di-generate dari
sistem OSS.

3. Hanya field tertentu pada Data
Perusahaan yg diisi secara manual
(Nama pemohon, jabatan pemohon,
no hp pemohon , email pemohon, no
telp perusahaan dan email
perusahaan)

4. Apabila terdapat ketidaksesuaian Data
Profil, penyesuaian bisa dilakukan
melalui sistem OSS BKPM



Pilih button (+) untuk menambah
Rencana Produksi



> Jenis Produk : diisi dengan semua informasi apapun yang dapat
mendeskripsikan jenis produk, yang perlu diberitahukan ke
Kementerian/Lembaga pembina sektor komoditas
> Kategori Produk : pilih
1. Produk Utama; atau
2. Produk Sampingan
Spesifikasi :
> HS Code : ketik 3 karakter angka dan pilih kode HS
> Uraian Barang/Keterangan : tulis informasi apapun yang dapat
menjelaskan kondisi / spesifikasi barang yang perlu anda beritahukan
kepada K/L Pembina sector komoditas (contoh : tipe, merk dll)
> Jumlah Produk Jadi : jumlah produk dalam setahun
> Satuan : ketik 3 karakter dan pilih jenis satuan (PCE/TNE/KGM dst)
 Nilai Estimasi Produk Jadi : perkiraan nilai harga produk jadi.



Menu Rencana Impor diisi untuk bahan
baku/barang yang berasal dari impor

Rule :
1. Diperbolehkan membuat pengajuan RK lain

dengan memuat komoditas lain setelah
pengajuan RK sebelumnya terkirim, atau

2. Diperbolehkan mengajukan seluruh
komoditas RK perusahaan pada 1
pengajuan (menu +)



Untuk informasi Referensi :
1. Struktur Komoditas (Komoditas, 

SubKomoditas, Jenis Penggunaan, 
sampai dengan Kode HS)

2. Scope kode HS
3. Dokumen syarat
4. Layanan perizinan terkait
5. Standar satuan,
yang terdapat pada layanan aplikasi Sinas
NK bisa diakses melalui https://mockup-
ps.github.io/refnk23/#/

https://mockup-ps.github.io/refnk23/#/


Rule :
1. Pada SINAS NK versi 2 (untuk

sementara ini pada pengajuan
komoditas Gula, Garam dan Ikan) 
pelaku usaha dapat memanfaatkan
fitur Otomatis Permohonan PI/PE

2. Bila belum termuat pada pilihan 
komoditas Sinas NK, pengajuan PI dan 
PE untuk komoditas dapat juga 
diajukan secara mandiri dalam aplikasi 
SSm Perizinan

3. Fitur pada angka 1 akan muncul pada 
footer Data Barang, Pelaku Usaha 
dapat menggeser tombol sampai
warna hijau muncul.

4. Fitur ini akan otomatis mengirimkan
Permohonan PI/PE ke Kementerian 
Perdagangan setelah NK ditetapkan.



1. Silakan mengisi menu Rencana Penyerapan
Lokal bila terdapat Bahan Baku/Barang berasal
dari dalam negeri

2. Apabila ingin mengajukan rencana kebutuhan
untuk ekspor, silahkan mengisi data barang
(yang termasuk dalam komoditas yang di NK
kan) pada form rencana penyerapan lokal ini
kemudian lengkapi data rencana distribusi
ekspor pada Tab distribusi



Pilih button Tambah untuk mengisi Rencana
Distribusi



 Pengisian dan pendistribusian jumlah pada 
Tab Distribusi mengikuti jumlah pada tipe
Jenis Produk yang dipilih (Barang Impor / 
Barang Lokal / Barang Produksi)

 Distribusi Lokal diisi untuk rencana
pemasaran dalam negeri

 Distribusi ekspor diisi untuk rencana
pemasaran ke luar negeri



Rule :
1. Data Khusus merupakan syarat formal yang pemenuhannya

dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara mengisi form 
elektronik

2. Item-item pada Data Khusus dan Dokumen Persyaratan
ditampilkan sistem menyesuaikan dengan barang yang 
dipilih pelaku usaha pada tab Bahan Baku/Barang



Silakan mengisi dan mengunggah dokumen
persyaratan sesuai menu persyaratan yang 
muncul.
Apabila terdapat dokumen persyaratan yang 
masih perlu anda tambahkan tetapi slot 
syaratnya belum muncul dalam form ini, anda
dapat menambahkan dokumen tersebut
dengan cara mengklik menu tambah (unggah
pada slot “Dokumen Lainnya”)



Rule :
1. Silakan memeriksa dan melengkapi Kelengkapan Data

sebelum mengirim pengajuan
2. Melalui menu Output Layanan Rencana Kebutuhan, SINAS

NK memfasilitasi pelaku usaha untuk mengajukan rencana
kebutuhan secara multi komoditas. Pada Tab Konfirmasi,
sistem akan membantu melakukan splitting aju (bundling)
sesuai layanan spesifik di masing-masing K/L Pembina
sector komoditas

3. Silakan mengintegrasikan aplikasi Sinas NK dengan akun
Kementerian / Lembaga melalui menu button “Lengkapi
disini”

4. Jangan lupa menceklist field persetujuan sebelum mengirim
pengajuan

User Manual Neraca Komoditas Rencana
Kebutuhan 2023 dapat dilihat pada :
https://api.insw.go.id/assets/upload/cms/1
662876710646_cms.pdf

https://api.insw.go.id/assets/upload/cms/1662876710646_cms.pdf
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