
PANDUAN PENGAJUAN PENETAPAN KUOTA BP BATAM 

enetapan kuota BP Batam merupakan izin penetapan Bebas Cukai yang diberikan 

terhadap jenis komoditi Barang Kena Cukai berupa minuman beralkohol dan/ atau 

hasil tembakau sebagai barang konsumsi  untuk kebutuhan penduduk di Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 

Adapun langkah-langkah untuk mengajukan permohonan secara online adalah sebagai 

berikut : 

B. Penetapan Kuota Untuk Minuman Baralkohol (Minol) dari Tempat Lain Dalam 

Daerah Pabean (TLDDP/ Indonesia Lainnya) 

1.  Buka website ftzbbk.bpbatam.go.id, kemudian log in menggunakan username dan 

password yang dimiliki oleh perusahaan atau pabrikan. 

 

2. maka akan muncul seperti pada contoh berikut : 

 

P 



3. Klik STATUS PERMOHONAN, maka akan muncul seperti gambar berikut : 

 

4. maka akan muncul pop up seperti berikut : 

 

Pilih sesuai dengan tanda merah. Jika sudah dipilih sesuai dengan contoh klik +BUAT 

BARU 

 

 

 

 



 

5. Maka akan muncul sebagai berikut : 

 

Kemudian klik PERSYARATAN. 

6. Jika sudah, maka akan muncul seperti berikut  : 

 

 

Dokumen Wajib 

merupakan dokumen 

yang harus diisi. 

Pilih salah satu 

dokumen yang dimiliki 



 

langkah selanjutnya adalah klik +PILIH DATA, dan isi data seperti contoh berikut : 

 

Jika sudah complete maka klik SIMPAN. 

(note : lakukan hal yang sama untuk semua persyaratan) 

 

7. Jika sudah diinput semua maka hasilnya seperti gambar berikut: 

  

pilih file pdf hasil scan max size 2MB 

input nomor dokumen sesuai yang tertera pada dokumen asli 

input tanggal dokumen sesuai tanggal pada dokumen 

input tanggal akhir dokumen sesuai tanggal akhir pada dokumen, 

jika tidak ada tanggal masa berlaku maka dipilih saja tanggal satu 

tahun berikutnya sejak hari dan tanggal upload. 

Jika cara input dilakukan dengan benar, maka dokumen yang telah 

disimpan akan muncul di kolom ini. 

Pilih salah satu data. Kemudian klik PILIH. 



 

 

 

8. Langkah selanjutnya klik KOMODITAS : 

 



 

Adapun tata cara pengisian komoditas adalah sebagai berikut : 

 

1. Pilih HS Code sesuai dengan yang tertera pada Surat Permohonan. 

2. Input Nama Produk sesuai dengan yang tertera pada surat permohonan. (contoh: 

KENEIKAN BEER). 

3. Input Volume/Jumlah liter yang akan diajukan tanpa menggunakan tanda titik atau 

koma. (Contoh : 10000 atau 192000) 

4. Pilih nama pelabuhan tujuan. (Contoh: BATU AMPAR/IDBTU) 

5. Pilih pelabuhan asal. (Contoh: SURABAYA/IDSUR) 

6. Pilih sesuai dengan golongannya A,B atau C 

7. Jika jumlah data yang diinput lebih dari satu data, silahkan klik +TAMBAH 

 

9. Jika sudah seluruh data komoditas diisi, silahkan klik DETAIL. 

 
 

Catatan : untuk pengisian tidak menggunakan tanda titik datapun koma (. atau,) 

10. jika sudah diisi sesuai dengan gambar di atas, silahkan klik DISTRIBUTOR. 

 
Isikan Nama Distributor dan Izin Usaha BP Batam yang dimiliki oleh Distributor di Batam. 

 

ISIKAN JUMLAH NILAI INVESTASI PERUSAHAAN/PABRIK 

ISI SESUAI DENGAN DOKUMEN CK1 

 ISI SESUAI DENGAN DOKUMEN CK5 

ISI SESUAI DENGAN DOKUMEN CKFTZ 

 



 
11. Jika data sudah benar silahkan klik SIMPAN DATA. 

 

 
 

12. Jika Data berhasil disimpan, klik HOME maka akan muncul sebagai berikut: 

 
13. Klik Angka 1 pada kolom BARU, dan muncul sebagai berikut: 

 
14. Pilih salah satu data kemudian klik KIRIM. 



 
  

15.  Untuk memastikan apakah data telah dikirim, klik HOME. Cek kolom DIAJUKAN, jika 

ada angka 1 maka dokumen telah dikirim. 

 


