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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Deskripsi Umum Aplikasi 

SIP TENAN merupakan sistem informasi berbasis website yang dapat digunakan oleh semua 

pelanggan BBSPJIKFK. SIP TENAN sudah mencakup layanan Pengujian, Kalibrasi, Sertifikasi, 

Konsultansi dan Pendampingan Industri, dan jasa layanan lainnya. Sehingga dapat digunakan 

mulai dari pembuatan akun pelanggan, permohonan jasa layanan, pemantauan tahapan proses 

layanan (tracking order), hingga penyerahan output layanan kepada pelanggan. Pelanggan dapat 

mengakses SIP TENAN melalui website BBSPJIKFK atau melalui url 

http://bbkk.kemenperin.go.id/siptenan/. 

Fitur-fitur yang tersedia dalam Aplikasi ini dibuat sebagai upaya BBSPJIKFK dalam 

mengedepankan layanan yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel sehingga mengurangi 

resiko-resiko yang tidak diinginkan, seperti keterlambatan, kesalahan input data, atau 

kecurangan dalam pelayanan (tindak korupsi). 

 

1.2. Tujuan Pembuatan Dokumen 

Dokumen panduan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan penggunaan 

aplikasi SIP TENAN kepada pelanggan. Sehingga diharapkan memudahkan pelanggan dalam 

penggunaan aplikasi SIP TENAN secara maksimal dan proses jasa layanan serta penyampaian 

informasi yang diberikan menjadi lebih cepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bbkk.kemenperin.go.id/siptenan/
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BAB II 

GAMBARAN UMUM APLIKASI 

 

2.1. Tampilan Antar Muka Aplikasi 

2.1.1. Halaman Aplikasi 

a. Login 

 
b. Dashboard 

 
1. Sidebar 

Pada sisi kiri menampilkan daftar menu yang dapat diakses oleh pelanggan. 

2. Tracking Order 

Pada sisi tengah menampilkan notifikasi posisi order saat ini. Pelanggan dapat 

melihat detil status order dengan klik pada icon aktif tersebut. 

3. Pengumuman 

Pada sisi kanan menampilkan pengumuman terbaru terkait layanan BBSPJIKFK. 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
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c. Detil Notifikasi 

Pelanggan dapat melihat detil status order dengan melakukan klik pada salah satu 

icon tracking order yang aktif di Dashboard seperti pada gambar berikut: 

 
 

2.1.2. Komponen pada Aplikasi 

Komponen Fungsi Komponen 

 

Untuk mengedit data yang telah disimpan 
 

Untuk menghapus data yang telah disimpan 
 

Untuk keluar dari aplikasi 

 

Untuk memperkecil sidebar 

 

Untuk kembali ke halaman awal aplikasi 

 

2.2. Fitur Aplikasi 

2.2.1. Permohonan Layanan 

 Fitur ini memungkinkan Pelanggan mengajukan permohonan layanan tanpa 

mengirimkan permintaan melalui email ataupun datang langsung ke kantor BBSPJIKFK. 

Data permohonan langsung diketik sendiri oleh pelanggan sehingga dapat meminimalisir 

kesalahan input data.  

Selain itu, Surat Penawaran Harga dan Kode E-Billing juga dapat dilihat langsung 

melalui Aplikasi ini. Dengan begitu, waktu yang digunakan relatif lebih cepat 

dibandingkan sebelumnya, dan keterlambatan pun dapat diminimalisir. 

 

2.2.2. Tracking Order 

Pelanggan dapat melakukan tracking order dengan lebih mudah melalui dashboard 

aplikasi ini tanpa harus melakukan input nomor analisa/alat seperti tracking order pada 

website BBSPJIKFK. 
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2.2.3. Unduh LHU atau Sertifikat 

Semua output layanan jasa yang telah dilakukan berupa LHU atau Sertifikat dapat 

diunduh dengan mudah melalui aplikasi ini. 

 

2.2.4. Ajukan Pertanyaan 

Apabila pelanggan memiliki pertanyaan terkait layanan jasa BBSPJIKFK maka dapat 

menyampaikannya melalui fitur ini. Bagian yang terkait akan segera menjawab 

pertanyaan tersebut kedalam aplikasi, sehingga informasi lebih cepat tersampaikan ke 

pelanggan. 

 

2.2.5. FAQ 

Halaman ini dibuat untuk membantu menjawab berbagai pertanyaan umum yang 

sering ditanyakan oleh Pelanggan. 
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BAB III 

PENGGUNAAN APLIKASI 

 

3.1. Cara Mengakses Aplikasi 

Pelanggan dapat mengakses aplikasi SIP TENAN melalui dua cara, sebagai berikut: 

3.1.1. Melalui website BBSPJIKFK 

a. Buka aplikasi browser yang ada di komputer atau telepon genggam anda, seperti 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, atau lainnya. 

b. Ketik http://bbkk.kemenperin.go.id/ pada kolom url. 

c. Akan muncul halaman utama website BBSPJIKFK. Klik pada icon SIP TENAN seperti 

pada gambar berikut: 
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d. Anda akan diteruskan ke halaman login SIP TENAN seperti pada gambar berikut: 

 
e. Masukkan username dan password yang sudah terdaftar dan klik tombol Login untuk 

masuk ke dalam aplikasi SIP TENAN. 

f. Pelanggan diteruskan ke halaman Dashboard SIP TENAN seperti pada gambar berikut: 

 
 

3.1.2. Melalui url 

a. Buka aplikasi browser yang ada di komputer atau telepon genggam anda, seperti 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, atau lainnya. 

b. Ketik http://bbkk.kemenperin.go.id/siptenan/ pada kolom url. 

c. Anda akan diteruskan ke halaman login SIP TENAN seperti pada gambar berikut:  
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d. Masukkan username dan password yang sudah terdaftar dan klik tombol Login untuk 

masuk ke dalam aplikasi SIP TENAN. 

e. Pelanggan diteruskan ke halaman Dashboard SIP TENAN seperti pada gambar berikut: 

 
 

3.2. Registrasi Akun 

Pelanggan yang belum memiliki akun bisa melakukan pendaftaran akun dengan klik tombol 

Register seperti pada gambar berikut: 

  
a. Pelanggan memilih kategori yang sesuai dengan profil perusahaan seperti pada gambar 

berikut: 
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b. Setiap kategori yang dipilih akan menampilkan detil kolom input data perusahaan yang 

berbeda, salah satunya seperti pada gambar berikut: 

 

 

 
c. Lengkapi kolom isian diatas. Lalu klik tombol Register untuk mengakhiri proses pendaftaran 

akun. 

d. Registrasi berhasil. Username dan password akan dikirimkan ke email terdaftar maksimal 1 

hari kerja seperti informasi pada gambar berikut: 
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3.3. Lupa Password 

Pelanggan yang memiliki kendala terkait login dapat melakukan reset password dengan klik 

tombol Lupa Password seperti pada gambar berikut: 

 
a. Pelanggan diminta untuk menginput alamat email terdaftar seperti pada gambar berikut: 

 
b. Klik Kirim untuk mengirimkan permintaan password baru. 

c. Permintaan reset password berhasil. Password baru akan dikirimkan melalui email terdaftar 

seperti informasi pada gambar berikut: 
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3.4. Profil Perusahaan 

Pelanggan dapat melihat dan mengubah detil profil, serta melakukan ubah password dengan klik 

menu Profil pada sidebar seperti pada gambar berikut: 

 
 

3.4.1. Profil 

Menu Profil berisi informasi terkait data pelanggan yang terdiri dari dua tab informasi 

Data Umum dan Dokumen. 

a. Data Umum 

Tab Data Umum menampilkan rincian data pelanggan sesuai keterangan yang diinput 

ketika melakukan pendaftaran akun. Pelanggan hanya dapat melakukan perubahan 

pada data contact person. Perubahan lainnya hanya dapat dilakukan dengan 

mengirimkan surat tertulis kepada BBSPJIKFK melalui email layanan@bbspjikfk.id.  
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b.  Dokumen 

Tab Dokumen menampilkan daftar dokumen perusahaan yang diperlukan untuk 

kelengkapan proses permohonan layanan Sertifikasi. Boleh dikosongkan jika 

pelanggan tidak menggunakan layanan Sertifikasi dari BBSPJIKFK. 

 
 

3.4.2. Ubah Password 

Pelanggan dapat mengubah password melalui menu ini dengan menginput password 

baru seperti pada gambar berikut: 
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3.5. Permohonan Layanan 

Pelanggan dapat mengajukan permohonan layanan dengan cara klik menu Permohonan 

Layanan pada sidebar. Akan tampil halaman permohonan layanan seperti gambar di bawah ini: 

 
Pada tabel permohonan layanan, Pelanggan dapat melihat Jenis Layanan serta Uraian 

Pekerjaan yang telah diajukan. Pelanggan juga dapat melihat status proses permohonan yang 

telah diajukan pada kolom Status. Adapun beberapa status yang ditampilkan sebagai berikut: 

1. Draft: permohonan layanan yang belum diajukan oleh Pelanggan, dan masih dapat 

diubah kembali ataupun dihapus. 

2. Sedang Diproses: Permohonan layanan yang telah diajukan dan sedang dalam proses 

verifikasi dokumen untuk jenis layanan Sertifikasi Produk. Sedangkan untuk jasa layanan 

lainnya berarti permohonan layanan sedang dalam proses pembuatan Surat Penawaran 

Harga. 

3. Perbaikan Dokumen: Status ini hanya tampil pada jasa layanan Sertifikasi Produk, dimana 

dokumen yang telah diunggah oleh Pelanggan ada yang tidak sesuai dan membutuhkan 

perbaikan. 

4. Konfirmasi Penawaran: Surat Penawaran telah dikirimkan melalui sistem oleh 

BBSPJIKFK, dan memerlukan tindak lanjut dari Pelanggan apakah setuju dengan 

Penawaran Harga yang diberikan atau tidak setuju. 

5. Usulan Sedang Diproses: Khusus jasa layanan Sertifikasi Produk dimana Pelanggan tidak 

setuju dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang diberikan. Pelaksanaan kegiatan sedang 

dijadwalkan ulang oleh BBSPJIKFK. 

6. Billing Sedang Diproses: Penawaran telah disetujui oleh pelanggan dan kode E-Billing 

sedang dibuatkan oleh bagian Keuangan BBSPJIKFK. 

7. Belum Pembayaran: Kode E-Billing telah diterbitkan oleh BBSPJIKFK namun belum 

dilakukan pembayaran oleh Pelanggan. 

8. Billing Expired: Kode E-Billing kadaluarsa dan tidak bisa digunakan karena belum adanya 

pembayaran hingga batas akhir pembayaran. 

9. Order: Permohonan layanan telah dilakukan pembayaran dan menjadi order. 

10. Tolak: Permohonan layanan tidak dapat dilakukan oleh BBSPJIKFK. 

11. Batal: Permohonan layanan dibatalkan oleh Pelanggan. 
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Klik pada tombol Input Permohonan untuk mulai mengajukan permohonan layanan. Setelah 

itu akan ditampilkan Form Permohonan Layanan yang harus dilengkapi oleh Pelanggan sesuai 

jasa layanan yang ingin dilakukan. Tampilan awal form seperti pada gambar berikut ini: 

 

3.5.1. Pengujian 

3.5.1.1. Alur Permohonan Layanan Pengujian 

Alur Permohonan Layanan Pengujian melalui Aplikasi SIP TENAN dapat dilihat 

melalui flowchart berikut ini: 

  

 

 

Proses Pembayaran 

(Pelanggan) 

 

 

Proses Order Pengujian 

(BBSPJIKFK) 

 

 
Proses Penerbitan Kode Billing 

(BBSPJIKFK) 

 

Proses Konfirmasi Persetujuan 

Penawaran 

(Pelanggan) 

Validasi dan Cetak Surat Tugas 

 
Proses Pembuatan Penawaran Harga 

(BBSPJIKFK) 

 

Proses Permohonan 

Pengujian 

(Pelanggan) 

Login SIP TENAN 

Penerbitan 

Kode Billing 

Melakukan 

Pembayaran 

Order Pengujian 

 
Input 

Permohonan 

Pengujian 

 
Melengkapi data 

sample dan 

parameter uji 

 
Pembuatan 

Penawaran 

Harga 

 Konfirmasi 

Persetujuan 

Y 

Y 

N 

N 

Selesai 
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Adapun penjelasan dari flowchart tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pelanggan mengisi Form Permohonan Layanan Pengujian dan melengkapi 

data sample dan parameter yang ingin diujikan, kemudian mengajukannya 

kepada BBSPJIKFK. 

2. Setelah itu, BBSPJIKFK membuatkan Surat Penawaran sesuai dengan 

permohonan yang diajukan Pelanggan dan mengirimkannya melalui 

Aplikasi. 

3. Pelanggan melakukan konfirmasi persetujuan Surat Penawaran apabila 

setuju dengan penawaran harga yang diterima. 

4. BBSPJIKFK menerbitkan kode E-Billing sesuai dengan surat penawaran yang 

telah disetujui oleh Pelanggan. 

5. Pelanggan melakukan pembayaran sejumlah yang tertera pada Kode E-

Billing. 

6. Apabila pembayaran telah diterima, maka permohonan tersebut akan 

diproses oleh BBSPJIKFK menjadi Order. 

 

3.5.1.2. Permohonan Layanan Pengujian 

Langkah-langkah untuk mengajukan permohonan layanan pengujian adalah 

sebagai berikut: 

1. Pilih Jenis Layanan Pengujian 
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2. Lengkapi form permohonan layanan pengujian serta lampirkan data dukung 

apabila diperlukan, kemudian klik tombol Simpan. 

 
 

3. Selanjutnya akan diteruskan ke tab Data Sample seperti gambar berikut. 

Masukkan data sample dan parameter yang akan diujikan pada produk 

dengan cara klik tombol Input/Tambah Sample. 
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4. Kemudian akan tampil form data sample yang ingin diujikan, seperti pada 

gambar di bawah ini: 

 
 

5. Lengkapi form data sample seperti berikut ini: 

• Pilih produk yang tersedia sesuai dengan jenis produk yang ingin 

dilakukan pengujian.  Apabila produk yang diinginkan tidak tersedia 

dalam daftar, silakan klik pada link yang disediakan agar segera ditindak 

lanjuti oleh bagian terkait. 
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• Setelah produk dipilih, maka Standar Uji akan otomatis menampilkan 

pilihan standar uji sesuai dengan produk yang dipilih. Pilih standar uji yang 

diinginkan. Namun apabila pengujian yang ingin dilakukan tidak mengacu 

pada standar uji manapun, silakan pilih Tanpa Standar Uji. 

 
• Setelah memilih standar uji, form akan menampilkan isian yang berbeda. 

Terdapat dua jenis form yang akan tampil, yaitu form umum (untuk 

standar uji selain BPOM) dan form khusus (untuk standar uji BPOM). 

Penjelasannya sebagai berikut: 

a. Pengujian selain Uji Migrasi BPOM 

• Parameter Pengujian akan tampil sesuai dengan pilihan 

pelanggan. Centang pada kolom aksi parameter yang diinginkan. 

 
• Lengkapi data identitas sample serta Lampirkan data dukung 

sample apabila diperlukan, kemudian klik Simpan. 
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b. Pengujian Migrasi BPOM 

• Khusus standar uji sesuai peraturan BPOM diwajibkan untuk 

mengisi form tambahan yang berisikan data migrasi. 

• Form dimulai dengan melengkapi Data Pengujian Migrasi 

Kemasan Pangan dan Identitas Sample, kemudian klik simpan. 

 
 

• Pelanggan akan diminta memilih Data Tipe Pangan yang sesuai 

dengan produk. Centang pada kolom aksi sesuai dengan tipe 

pangan produk, input keterangan spesifik pada kolom 

keterangan apabila diperlukan. Klik Simpan dan Lanjutkan. 
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• Setelah itu, pelanggan diminta untuk mengisi Data Waktu Kontak 

yang sesuai dengan produk. Centang pada kolom aksi sesuai 

dengan tipe pangan produk, input keterangan spesifik pada 

kolom keterangan apabila diperlukan. Klik Simpan dan 

Lanjutkan. 

 

 

• Setelah itu, pelanggan diminta untuk mengisi Data Suhu Kontak 

yang sesuai dengan produk. Centang pada kolom aksi sesuai 

dengan tipe pangan produk, input keterangan spesifik pada 

kolom keterangan apabila diperlukan. 
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• Setelah itu, Parameter simulan yang bisa dipilih oleh Pelanggan 

telah disesuaikan dengan data migrasi yang pelanggan input 

sebelumnya. Centang parameter yang ingin dilakukan pengujian, 

kemudian klik simpan. 

 
 

6. Data sample telah tersimpan dan diarahkan kembali ke halaman data 

sample seperti gambar berikut: 

 
Data yang diinput merupakan data untuk satu sample, apabila sample 

lebih dari satu silakan ulangi langkah 3-5. Klik tombol Selesai untuk 

mengakhiri input data sample.   
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7. Maka akan kembali ke halaman Permohonan Layanan seperti berikut ini: 

 
Permohonan masih dalam status Draft dan belum diajukan. Pelanggan 

dapat klik tombol Edit apabila ingin melakukan pengecekan ulang, ataupun 

perubahan data. Klik tombol Ajukan untuk mengirimkan permohonan 

tersebut ke BBPSJIKFK. Namun, apabila Pelanggan tidak ingin mengajukan 

permohonan tersebut dan ingin menghapusnya, klik tombol Hapus. 

 

8. Berikut ini tampilan permohonan yang sudah berhasil diajukan: 

 
Permohonan Layanan pengujian pun telah selesai dilakukan, selanjutnya 

akan ditindak lanjuti oleh BBSPJIKFK untuk dibuatkan penawaran harga. 
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3.5.2. Kalibrasi 

3.5.2.1. Alur Permohonan Layanan Kalibrasi 

Alur Permohonan Layanan Kalibrasi melalui Aplikasi SIP TENAN dapat dilihat 

melalui flowchart berikut ini: 

 
 

Adapun penjelasan dari flowchart tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pelanggan mengisi Form Permohonan Layanan Kalibrasi dan melengkapi 

data alat dan rentang ukur alat yang ingin dikalibrasi, kemudian 

mengajukannya kepada BBSPJIKFK. 

2. Setelah itu, BBSPJIKFK membuatkan Surat Penawaran sesuai dengan 

permohonan yang diajukan Pelanggan dan mengirimkannya melalui 

Aplikasi. 

3. Pelanggan melakukan konfirmasi persetujuan Surat Penawaran apabila 

setuju dengan penawaran harga yang diterima. 

4. BBSPJIKFK menerbitkan kode E-Billing sesuai dengan surat penawaran yang 

telah disetujui oleh Pelanggan. 

5. Pelanggan melakukan pembayaran sejumlah yang tertera pada Kode E-

Billing. 

6. Apabila pembayaran telah diterima, maka permohonan tersebut akan 

diproses oleh BBSPJIKFK menjadi Order. 

 

 

 

Proses Pembayaran 

(Pelanggan) 

 

 

Proses Order Kalibrasi 

(BBPSJIKFK) 

 

 
Proses Penerbitan Kode Billing 

(BBSPJIKFK) 

 

Proses Konfirmasi Persetujuan 

Penawaran 

(Pelanggan) 

 
Proses Pembuatan Penawaran Harga 

(BBSPJIKFK) 

 

Proses Permohonan Kalibrasi 
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3.5.2.2. Permohonan Layanan Kalibrasi 

Langkah-langkah untuk mengajukan permohonan layanan kalibrasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Pilih Jenis Layanan Kalibrasi 

 
 

2. Lengkapi form permohonan layanan kalibrasi serta lampirkan data dukung 

apabila diperlukan, kemudian klik tombol Simpan. 
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3. Selanjutnya akan diteruskan ke tab Data Alat seperti gambar berikut. 

Masukkan data dan rentang ukur alat yang akan dikalibrasi dengan cara klik 

tombol Input/Tambah Sample. 

 
 

4. Kemudian akan tampil form data alat yang ingin dikalibrasi, seperti pada 

gambar di bawah ini: 
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5. Lengkapi form data sample seperti berikut ini: 

• Pilih Jenis Alat yang tersedia sesuai dengan jenis alat yang ingin 

dikalibrasi.  Apabila alat yang diinginkan tidak tersedia dalam daftar, 

silakan klik pada link yang disediakan agar segera ditindak lanjuti oleh 

bagian terkait. 

 
 

• Setelah alat dipilih, maka Rentang ukur akan otomatis menyajikan pilihan 

sesuai dengan alat yang dipilih. Pilih rentang ukur sesuai dengan 

spesifikasi alat yang akan dikalibrasi. 

 
 

• Lengkapi data identitas alat serta Lampirkan data dukung alat apabila 

diperlukan, kemudian klik Simpan. 
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6. Data alat telah tersimpan dan diarahkan kembali ke halaman data alat 

seperti gambar berikut: 

 
Data yang diinput merupakan data untuk satu alat, apabila alat lebih 

dari satu silakan ulangi langkah 3-5. Klik tombol Selesai untuk mengakhiri 

input data alat. 

 

7. Maka akan kembali ke halaman Permohonan Layanan seperti berikut ini: 

 
Permohonan masih dalam status Draft dan belum diajukan. Pelanggan 

dapat klik tombol Edit apabila ingin melakukan pengecekan ulang, 

ataupun perubahan data. Klik tombol Ajukan untuk mengirimkan 

permohonan tersebut ke BBPSJIKFK. Namun, apabila Pelanggan tidak 

ingin mengajukan permohonan tersebut dan ingin menghapusnya, klik 

tombol Hapus. 

 

8. Berikut ini tampilan permohonan yang sudah berhasil diajukan: 

 
Permohonan Layanan Kalibrasi pun telah selesai dilakukan, selanjutnya akan 

ditindak lanjuti oleh BBSPJIKFK untuk dibuatkan penawaran harga. 
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3.5.3. Sertifikasi Produk 

3.5.3.1. Alur Permohonan Layanan Sertifikasi Produk 

Alur Permohonan Layanan Sertifikasi Produk melalui Aplikasi SIP TENAN 

dapat dilihat melalui flowchart berikut ini: 
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Adapun penjelasan dari flowchart tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pelanggan mengisi Form Permohonan Layanan Sertifikasi Produk dan 

melengkapi dokumen persyaratan yang diperlukan. Permohonan diajukan 

ke BBSPJIKFK. 

2. BBSPJIKFK melakukan verifikasi data dan dokumen permohonan. Jika 

terdapat ketidaksesuaian data dan dokumen, maka permohonan akan 

dikembalikan kepada pelanggan untuk dilakukan perbaikan. Untuk 

permohonan yang sudah sesuai akan diterbitkan Surat Penawaran dan 

dikirimkan melalui aplikasi. 

3. Pelanggan melakukan konfirmasi persetujuan Surat Penawaran apabila 

setuju dengan penawaran harga yang diterima. 

4. BBSPJIKFK menerbitkan kode E-Billing sesuai dengan surat penawaran yang 

telah disetujui oleh pelanggan. 

5. Pelanggan melakukan pembayaran sejumlah yang tertera pada Kode E-

Billing. 

6. Apabila pembayaran telah diterima, maka permohonan tersebut akan 

diproses oleh BBSPJIKFK menjadi Order. 

 

3.5.3.2. Permohonan Layanan Sertifikasi Produk 

Langkah-langkah untuk mengajukan permohonan layanan sertifikasi produk 

adalah sebagai berikut: 

1. Pilih Jenis Layanan Sertifikasi Produk 

a. Apabila pelanggan belum melengkapi dokumen pada menu Profil, maka 

akan tampil peringatan seperti pada gambar berikut: 
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b. Pelanggan yang sudah melengkapi dokumen pada menu Profil akan 

menampilkan form seperti pada gambar berikut. Klik tombol Simpan 

untuk melanjutkan proses permohonan. 
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2. Pelanggan akan diteruskan ke halaman Data Pabrik untuk melakukan 

pengecekan terkait alamat pabrik seperti pada gambar berikut. Jika ada 

ketidaksesuaian data pabrik harap mengirimkan surat tertulis kepada 

layanan@bbspjikfk.id.  

 
 

3. Pelanggan dapat melanjutkan ke tab Data Merek seperti pada gambar 

berikut. Klik tombol Input/Tambah Merek untuk mulai menginput rincian 

merek. 
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4. Pelanggan melengkapi data merek pada form berikut: 

 
 

5. Pelanggan yang sudah selesai menginput data merek dapat melanjutkan ke 

tab berikutnya yaitu Dokumen Isian. Pelanggan harus melengkapi setiap 

jenis dokumen seperti pada gambar berikut: 
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6. Setelah semua daftar Dokumen Isian selesai diinput, pelanggan dapat 

melanjutkan ke tab Cetak Dokumen untuk mencetak beberapa dokumen 

persyaratan dengan format yang sudah ditentukan seperti pada gambar 

berikut:  

 
Tombol Cetak akan tampil setelah pelanggan melengkapi nomor dan tanggal 

surat seperti pada gambar berikut: 

 
Pelanggan harap mencetak dokumen sesuai instruksi yang tertulis pada 

kolom aksi seperti pada gambar berikut: 
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7. Setelah selesai mencetak semua dokumen, pelanggan harus mengunggah 

beberapa dokumen yang diperlukan sesuai daftar pada tab Unggah 

Dokumen seperti gambar berikut: 
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Beberapa dokumen memerlukan keterangan tambahan yang harus diisi 

seperti pada gambar berikut: 

 
 

8. Apabila sudah tidak terdapat perubahan pada data dan dokumen 

permohonan, pelanggan bisa mengirimkan permohonan dengan klik tombol 

Kirim Dokumen. Tombol Kirim Dokumen akan tampil setelah pelanggan 

selesai melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang diperlukan.  

Pelanggan hanya bisa melihat detil permohonan yang sudah diinput, dan 

tidak bisa melakukan perubahan lagi setelah mengirimkan permohonan 

seperti pada gambar berikut: 
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9. Permohonan Layanan Sertifikasi Produk selesai dilakukan. Selanjutnya akan 

dilakukan verifikasi data dan dokumen permohonan oleh BBSPJIKFK. 

a. Apabila terdapat ketidaksesuaian data dan dokumen, maka BBSPJIKFK 

akan mengirimkan kembali permohonan untuk dilakukan perbaikan 

dengan catatan perbaikan seperti pada gambar berikut: 

 
Pelanggan dapat melakukan perbaikan pada data atau dokumen yang 

tidak sesuai seperti pada gambar berikut. Apabila sudah dilakukan 

perbaikan dan tidak ada perubahan, maka pelanggan klik Kirim Perbaikan 

untuk mengirimkan kembali perbaikan untuk diverifikasi ulang oleh 

BBSPJIKFK. 

 
10. Permohonan yang sudah selesai diverifikasi dan dinyatakan sesuai oleh 

BBSPJIKFK akan diterbitkan surat penawaran harga 
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3.5.4. Sertifikasi Industri Hijau 

3.5.4.1. Alur Permohonan Layanan Sertifikasi Industri Hijau 

Alur Permohonan Layanan Sertifikasi Industri Hijau melalui Aplikasi SIP 

TENAN dapat dilihat melalui flowchart berikut ini: 

 
 

Adapun penjelasan dari flowchart tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pelanggan mengisi Form Permohonan Layanan Sertifikasi Industri Hijau. 

Permohonan diajukan ke BBSPJIKFK. 

2. BBSPJIKFK menertbitkan Surat Penawaran sesuai dengan permohonan yang 

diajukan dan dikirimkan melalui aplikasi. 

3. Pelanggan melakukan konfirmasi persetujuan Surat Penawaran apabila 

setuju dengan penawaran harga yang diterima. 

4. BBSPJIKFK menerbitkan kode E-Billing sesuai dengan surat penawaran yang 

telah disetujui oleh pelanggan. 

5. Pelanggan melakukan pembayaran sejumlah yang tertera pada Kode E-

Billing. 

6. Apabila pembayaran telah diterima, maka permohonan tersebut akan 

diproses oleh BBSPJIKFK menjadi Order. 

 

 

ALUR PERMOHONAN SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU MELALUI SIP TENAN 

 

 

 

Proses Pembayaran 

(Pelanggan) 

 

 

Proses Order Sertifikasi Industri Hijau 

(Kerjasama) 

 

 

Proses Penerbitan Kode Billing 

(BBSPJIKFK) 

 

Proses Konfirmasi Persetujuan Penawaran 

(Pelanggan) 

 

Proses Pembuatan Penawaran Harga 

(BBSPJIKFK) 

 

Proses Permohonan Sertifikasi Industri Hijau 

(Pelanggan) 

Login SIP TENAN 

Penerbitan 

Kode Billing 

Melakukan 

Pembayaran 

Order Sertifikasi 

Industri Hijau 

 

Input 

Permohonan 

Sertifikasi 

Industri Hijau 

 
Pembuatan 

Penawaran 

Harga 

 Konfirmasi 

Persetujuan 

Y 

Y 

N 

N 

Selesai 
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3.5.4.2. Permohonan Layanan Sertifikasi Sertifikasi Industri Hijau 

Langkah-langkah untuk mengajukan permohonan layanan sertifikasi 

sertifikasi industri hijau adalah sebagai berikut: 

1. Pilih Jenis Layanan Layanan Sertifikasi Industri Hijau. Lengkapi kolom isian 

dan klik Simpan seperti pada gambar berikut: 

 
 

2. Permohonan berhasil disimpan dan akan kembali ke halaman Permohonan 

Layanan seperti gambar berikut: 

 
 

Permohonan masih dalam status Draft dan belum diajukan. Klik tombol 

Ajukan untuk mengirimkan permohonan tersebut ke BBPSJIKFK.  

 

Permohonan Layanan Sertifikasi Industri Hijau telah selesai dilakukan. 

Permohonan akan ditindak lanjuti oleh BBSPJIKFK untuk diterbitkan surat 

penawaran harga. 
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3.5.5. Konsultansi dan Pendampingan Industri 

3.5.5.1. Alur Permohonan Layanan Konsultansi dan Pendampingan Industri 

Alur Permohonan Layanan Konsultansi dan Pendampingan Industri melalui 

Aplikasi SIP TENAN dapat dilihat melalui flowchart berikut ini: 

 
 

Adapun penjelasan dari flowchart tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pelanggan mengisi Form Permohonan Layanan Konsultansi dan 

Pendampingan Industri. Permohonan diajukan ke BBSPJIKFK. 

2. BBSPJIKFK menertbitkan Surat Penawaran sesuai dengan permohonan yang 

diajukan dan dikirimkan melalui aplikasi. 

3. Pelanggan melakukan konfirmasi persetujuan Surat Penawaran apabila 

setuju dengan penawaran harga yang diterima. 

4. BBSPJIKFK menerbitkan kode E-Billing sesuai dengan surat penawaran yang 

telah disetujui oleh pelanggan. 

5. Pelanggan melakukan pembayaran sejumlah yang tertera pada Kode E-

Billing. 

6. Apabila pembayaran telah diterima, maka permohonan tersebut akan 

diproses oleh BBSPJIKFK menjadi Order. 
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3.5.5.2. Permohonan Layanan Sertifikasi Konsultansi dan Pendampingan Industri 

Langkah-langkah untuk mengajukan permohonan layanan konsultansi dan 

pendampingan industri adalah sebagai berikut: 

1. Pilih Jenis Layanan Konsultansi dan Pendampingan Industri. Kemudian pilih 

salah satu kategori seperti pada gambar berikut: 

 
 

2. Kedua kategori memiliki kolom isian yang sama seperti pada gambar berikut: 
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3. Pelanggan menginput form permohonan, klik Simpan untuk menyimpan 

rincian permohonan. Permohonan berhasil disimpan dan akan kembali ke 

halaman Permohonan Layanan seperti gambar berikut: 

 
 

Permohonan masih dalam status Draft dan belum diajukan. Klik tombol 

Ajukan untuk mengirimkan permohonan tersebut ke BBPSJIKFK.  

 

Permohonan Layanan Konsultansi Dan Pendampingan Industri telah selesai 

dilakukan. Permohonan akan ditindak lanjuti oleh BBSPJIKFK untuk diterbitkan 

surat penawaran harga. 

 

3.6. Penawaran Harga dan E-Billing 

3.6.1. Konfirmasi Penawaran Harga 

Setelah permohonan layanan diajukan, BBSPJIKFK akan mengirimkan penawaran 

harga sesuai dengan permohonan yang diajukan. Akan tampil notifikasi pada menu 

Permohonan Layanan yang menunjukkan bahwa terdapat permohonan layanan yang 

membutuhkan tindak lanjut dari Pelanggan. Berikut ini cara konfirmasi penawaran: 

1. Klik pada menu Permohonan Layanan 
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2. Setelah itu, perhatikan pada permohonan layanan yang membutuhkan konfirmasi 

penawaran seperti pada gambar berikut: 

 
 

3. Klik tombol Penawaran untuk melihat ataupun mengunduh file surat penawaran 

terkait permohonan yang diajukan seperti gambar berikut ini: 

 
 

4. Jika Pelanggan setuju dengan surat penawaran tersebut, maka Klik tombol Konfirmasi 

dan akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini, kemudian klik tombol Simpan. 
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Namun jika pelanggan tidak setuju dengan penawaran tersebut, pelanggan bisa 

membatalkan permohonan layanan dengan cara klik tombol Batal. Kemudian akan 

tampil seperti gambar dibawah ini, masukkkan alasan pembatalan, kemudian klik 

tombol Simpan.  

 
 

5. Penawaran yang disetujui selanjutnya akan diproses oleh Bagian Keuangan untuk 

dibuatkan Kode E-Billing untuk pembayaran. Berikut ini tampilan konfirmasi 

penawaran telah berhasil dilakukan: 
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3.6.2. Kode E-Billing 

Setelah Pelanggan menyetujui penawaran, Bagian Keuangan BBSPJIKFK akan 

menerbitkan Kode E-Billing yang berlaku selama 7 hari. Akan tampil notifikasi pada menu 

E-Billing yang menunjukkan bahwa terdapat Kode E-Billing yang membutuhkan tindak 

lanjut dari Pelanggan. Berikut ini cara melihat Kode E-Billing: 

1. Klik pada menu E-Billing 

 
 

2. Setelah itu, perhatikan pada permohonan layanan yang belum dilakukan pembayaran 

seperti pada gambar berikut: 

 
 

3. Klik tombol File Billing untuk melihat ataupun mengunduh file Billing terkait 

permohonan yang diajukan seperti gambar dibawah ini. Klik tombol Unduh untuk 

mengunduh file Billing.  
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4. Pelanggan wajib membayar tagihan sesuai yang tertera pada File Billing sebelum 

billing melewati tanggal expired. Apabila billing sudah melewati tanggal expired, maka 

pelanggan dapat mengajukan permintaan billing ulang agar dapat dibuatkan kode 

billing baru oleh Bagian Keuangan BBSPJIKFK. Berikut ini cara request ulang billing: 

• Klik menu Permohonan Layanan. Setelah itu perhatikan pada permohonan 

layanan dengan status Billing Expired, lalu klik tombol Request Ulang Billing. 

 
• Maka akan tampil Form Request Ulang Billing. Lengkapi form tersebut, kemudian 

klik tombol Simpan. 

 
• Billing akan diproses oleh Bagian Keuangan dan apabila request ulang billing 

berhasil dilakukan akan tampil seperti gambar di bawah ini. 
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5. Jika pelanggan telah melakukan pembayaran, maka status pembayaran berubah dan 

terbit file NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) seperti berikut ini: 

 
 

6. Klik tombol File NTPN untuk melihat ataupun mengunduh file NTPN seperti gambar 

dibawah ini. Klik tombol Unduh untuk mengunduh file NTPN.  

 
 

Apabila pembayaran telah dilakukan, maka selanjutnya Permohonan Layanan 

tersebut akan diproses menjadi Order. Pelacakan order dapat dilihat pada tracking order 

yang terdapat pada halaman dashboard aplikasi. 
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3.7. Unduh Sertifikat 

Pelanggan dapat mengunduh file sertifikat atau laporan hasil uji untuk setiap order yang 

diajukan melalui SIP TENAN dengan klik menu LHU/Sertifikat pada sidebar. Pelanggan diwajibkan 

untuk mengisi kuesioner kepuasan pelanggan terlebih dahulu untuk mengaktifkan tombol 

Unduh. 

 
Pelanggan yang sudah mengisi kuesioner kepuasan pelanggan bisa mengunduh file 

LHU/Sertifikat seperti pada gambar berikut: 
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3.8. Ajukan Pertanyaan 

Pelanggan dapat mengajukan pertanyaan terkait permohonan layanan dengan klik menu 

Ajukan Pertanyaan pada sidebar. Akan tampil tabel pengajuan pertanyaan seperti pada gambar 

berikut: 

 
a. Klik tombol Ajukan Pertanyaan untuk mulai menginput detil pertanyaan. 

b. Pelanggan memilih jasa layanan terkait pertanyaan yang akan disampaikan seperti pada 

gambar berikut: 

 
c. Pelanggan menginput detil pertanyaan dan klik Simpan seperti pada gambar berikut: 
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d. Pertanyaan yang sudah disimpan masih berstatus Draft. Pelanggan masih bisa melakukan edit 

atau hapus. Klik Ajukan untuk mengirimkan pertanyaan kepada BBSPJIKFK seperti pada 

gambar berikut: 

 
e. Pertanyaan yang sudah diajukan akan diterbitkan nomor tiket dengan status diproses seperti 

pada gambar berikut: 

 
f. Pertanyaan yang sudah diberikan tanggapan akan muncul seperti pada gambar berikut: 

 


