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Persyaratan pembuatan sim motor 2019

Satu dokumen penting yang harus Anda miliki jika mengendarai kendaraan adalah SIM atau SIM yang dikurangi. SIM harus selalu diabaikan oleh pengemudi saat mengemudi untuk menghindari tilang selama penggerebekan oleh polisi. SIM tersebut merupakan bukti pendaftaran dan identifikasi yang diberikan oleh kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan
administrasi, sehat secara jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, serta memenuhi syarat dalam berkendara. Berdasarkan Pasal 77(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarai. Sebelum menjelaskan cara membuat SIM dan biayanya, penting untuk mengetahui terlebih
dahulu jenis SIM apa saja yang ada di Indonesia. Baca juga: Munculnya SIM pintar ke Besutan Polri, serta Cara Mendapatkan dan Biaya Jenis Surat Izin Mengemudi (SIM) Contoh SIM C melalui primaradio.co.id Di Indonesia terdapat dua jenis SIM, yaitu: 1. Surat Izin Mengemudi (SIM) Perorangan kendaraan bermotor 2. Surat Izin Mengemudi (SIM) Kendaraan Bermotor Umum Dua jenis SIM ini juga
dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu: 1. Jenis Surat Izin Mengemudi (SIM) Jenis SIM perorangan adalah sebagai berikut: SIM A, untuk mengendarai mobil dan barang perorangan dengan jumlah yang diperbolehkan beratnya tidak melebihi 3.500 kg. SIM B1, untuk mobil mengemudi dan barang perorangan dengan jumlah yang diperbolehkan dengan berat lebih dari 3500 kg. SIM B2, untuk kendaraan
bermotor alat berat, kendaraan derek atau kendaraan dengan menarik keluar kereta api atau trailer individu dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta atau trailer onboard lebih dari 1000 kg. SIM C, untuk mengendarai roda dua, dirancang untuk kecepatan lebih dari 40 km / jam. SIM C1, untuk pengendara dengan kapasitas mesin 250-500 d/s SIM C2, untuk pengendara dengan kapasitas mesin di atas
SIM D 500 d/s/s, mengendarai kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. 2. Surat Izin Mengemudi Umum (SIM) jenis SIM umum adalah sebagai berikut: SIM A Umum, mengendarai mobil umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3500 kg. B1 SIM Umum, untuk mengendalikan mobil dan barang biasa dengan berat yang diizinkan lebih dari
3500 kg. SIM Umum B2, mengendarai kendaraan derek atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta atau trailer onboard dengan bobot yang diizinkan untuk kereta onboard atau trailer lebih dari 1.000 kg. Kemudahan mengendarai SIM produksi lebih mudah karena photobucket.com Ada fasilitas yang disediakan untuk pengendara sehingga mereka tidak perlu memiliki banyak jenis SIM jika ingin
mengganti jenis kendaraan yang akan SIM untuk kendaraan bermotor dapat sebagai SIM kendaraan yang beratnya sama dengan atau di bawahnya. Informasi lebih lanjut adalah sebagai berikut: SIM umum dapat berlaku untuk mengendarai kendaraan yang harus menggunakan SIM B1 dapat berlaku untuk mengendarai kendaraan yang harus menggunakan SIM A. Umum B1 SIM dapat berlaku untuk
mengendarai kendaraan yang harus menggunakan SIM A, SIM Umum, dan SIM B1. SIM B2 dapat berlaku untuk mengendarai kendaraan yang harus menggunakan SIM A dan SIM B1. B2 SIM umum dapat berlaku untuk mengendarai kendaraan yang harus menggunakan SIM A, SIM A Common, SIM B1, SIM B1 General, dan SIM B2. Baca juga: Perpanjang SIM Kondisi online yang Lebih Sederhana dan
Praktis untuk Pendaftaran SIM Syarat SIM perorangan Buat SIM perorangan Untuk jenis SIM-card perorangan adalah syarat pendaftaran SIM: Batas usia minimal SIM A, SIM C, dan SIM D: 17 tahun SIM B1: 20 tahun SIM B2: 21 tahun Memiliki KTP (KTP) 2. Isi kuesioner 3. Sehat secara jasmani dan rohani, penampilan rapi, dan sepatu (tidak diperbolehkan memakai sandal). 4. Lulus ujian teori, ujian
praktik dan/atau ujian untuk penguasaan melalui simulator. Persyaratan tambahan Bagi pemohon SIM B1 dan B2 ada syarat tambahan, yaitu: Untuk membuat SIM B1 harus memiliki SIM A tidak kurang dari 12 bulan. Untuk membuat SIM B2, Anda harus memiliki SIM B1 setidaknya selama 12 bulan. Membayar biaya pembuatan SIM baru. Persyaratan pendaftaran SIM umum Khusus untuk persyaratan
SIM umum sedikit berbeda dari jenis SIM perorangan Usia minimal pemohon SIM A Umum: 20 tahun SIM B1 Umum: 22 tahun SIM B2 Umum: 23 tahun Syarat Administrasi 1. Memiliki KTP (KTP) 2. Isi formulir aplikasi. 3. Sehat secara jasmani dan rohani, terlihat rapi, dan memiliki sepatu (tidak diperbolehkan memakai sandal). 4. Lulus ujian teori Ujian praktik diperlukan agar dapat mengikuti klinik
pengemudi untuk mendapatkan sertifikat tes Klinik Pengemudi (SKUKP). Persyaratan tambahan Untuk membuat SIM Umum A, Anda harus memiliki SIM setidaknya selama 12 bulan Untuk membuat SIM Umum B1 harus memiliki SIM B1 atau kartu SIM Umum setidaknya selama 12 bulan. Untuk membuat kartu SIM Umum B2, Anda harus memiliki kartu SIM B2 atau kartu SIM B1 total selama setidaknya
12 bulan. Membayar biaya pembuatan SIM baru. Dapatkan salinan ID Anda. Ini adalah kondisi paling sederhana karena Anda hanya datang ke lokasi penyalinan dan kemudian ID untuk beberapa lembar kerja yang akan digunakan sebagai dokumen. Membuat sertifikat kesehatan jasmani dan rohani. Sertifikat kesehatan jasmani dan rohani ini dikeluarkan oleh dokter Puskesmas atau rumah sakit. Jika
sedang melakukan pemeriksaan kesehatan di Satpas SIM, anda harus mengeluarkan uang sebesar Rp25.000. Selanjutnya, mengambil atau membeli permohonan SIM sesuai dengan tarif yang telah ditentukan untuk pembuatan SIM baru. Anda juga akan diberitahu tentang pembayaran premi asuransi Rp 30.000. Namun, ini adalah asuransi asuransi bersifat opsional. Isi kuesioner sepenuhnya dan benar
untuk kemudian menyerahkannya kepada petugas di loket yang disediakan. Tunggu namamu dipanggil. Setelah nama Anda dipanggil, Anda akan diminta untuk mengikuti ujian yang terdiri dari dua tahap, yaitu Ujian Teori Selama Ujian Teori, Anda berada di depan komputer untuk mengisi berbagai pertanyaan tentang lalu lintas di jalan raya. Model ini menguji ide-ide Anda tentang rambu jalan, marka
jalan, dan banyak lainnya. Anda harus menjawab pertanyaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Jika Anda mengikuti tes teori, Anda akan memiliki ujian praktis. Yang paling kejam, Anda akan diberi kesempatan untuk mengulangi ujian teori ini setelah masa tenggang 7 hari, 14 hari dan 30 hari. Jika Anda ingin mengikuti ujian lagi, maka jangan lulus berkali-kali, Anda tidak perlu lagi membayar. Bahkan
biaya SIM bisa kembali. Tes praktis Sebenarnya tes praktis untuk mendapatkan SIM, yaitu mengendarai kendaraan di lapangan di lokasi satpas SIM. Misalkan Anda ingin melakukan SIM C, itu akan diuji pada sepeda motor. Tentu saja, ada kendala, tidak hanya berjalan di jalan lurus seperti zigzag, nomor 8 baris, huruf U, dan menghindari reaksi tes. Saat membuat SIM A untuk mobil, ujian praktik meliputi
tes kelas dan turun, bolak-balik, dan banyak lagi. Biasanya, untuk praktik ujian ini, Anda harus menggunakan kendaraan yang disediakan dengan SIM Satpas. Tetapi di beberapa tempat, beberapa memungkinkan Anda untuk menggunakan kendaraan Anda sendiri. Jika lulus ujian praktik, Anda akan mendapatkan SIM. Jika Anda tidak lulus, Anda akan diberikan kesempatan untuk mengulanginya lagi
setelah masa tenggang 7 hari, 14 hari dan 30 hari gratis. Setelah diulang, tidak berhasil berulang-ulang, uang akan dikembalikan. Sekarang ada sesuatu yang baru. Penilaian ujian praktik SIM akan menggunakan disk elektronik. Jadi bukan lagi petugas yang menilai secara manual, tapi sudah menggunakan sistem komputer. Ada sensor yang akan memantau Anda selama ujian praktik. Sensor ini akan
merekam dan mengirimkan hasilnya ke ruang monitor. Jika Anda berhasil lulus kedua ujian di atas, Anda akan diminta untuk menunggu panggilan ke konter untuk melengkapi data. Seperti caption, sidik jari dan foto, semuanya dilakukan secara elektronik atau digital. Langkah terakhir adalah menunggu sampai nama Anda dipanggil untuk mengambil SIM siap Anda di rak pengumpulan SIM. *Saat ini Anda
dapat mendaftar SIM online untuk membuat SIM A dan SIM C. Jadi dengan sistem online, Anda dapat segera diajukan untuk membuat SIM ketika datang ke SIM Satpas. Tidak ada lagi antrean saat mendaftar. Untuk mempelajari cara mendaftar SIM secara online, klik di sini. Biaya pembuatan SIM Biaya pembuatan SIM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang PNP di
Nasional видача або створення нового водійського посвідчення наступним чином: SIM A: Rp 120 000 SIM B1: Rp 120 000 SIM B2: Rp 120 000 SIM C: RP 100,000 SIM C1: RP 100,000 SIM C2: Rp 100,000 SIM D: Rp 50,000 SIM SIM SIM Internasional Rp 50.000: Biaya Tambahan Rp 250.000: Asuransi Rp30.000 Cek Kesehatan di Gerai SIM Satpas dan Samsat Rp 25000 Biaya Surat Keterangan
Tes Klinik Mengemudi (SKUKP) untuk SIM B1, B2, dan SIM Umum Rp 50.000. Keabsahan SIM saat ini tidak berdasarkan tanggal lahir Untuk SIM baru, perlu diketahui bahwa mulai Oktober 2019, masa berlaku SIM tidak berdasarkan tanggal lahir yang diklaim pada KTP, melainkan atas dasar tanggal pembuatan. Jadi, bagi Anda yang baru saja membuat SIM atau memiliki SIM baru setelah Oktober 2019,
pastikan untuk mencatat tanggal pembuatan SIM dalam berbagai catatan penting untuk dokumen lain yang perlu diperpanjang sebagai pengingat untuk tidak dilupakan dan belum terlambat untuk memperpanjang SIM Anda nantinya. Pastikan Anda mengikuti prosedur dengan tertib, semua cara untuk membuat SIM Anda dijelaskan di atas jika Anda mengikuti dengan tertib. Jika Anda gagal tes, jangan
khawatir. Coba lagi karena tes praktik ini dilakukan agar Anda benar-benar layak memiliki SIM dan berkendara di sepanjang jalan raya. Anda harus memiliki SIM saat mengemudi. Jika SIM Anda meninggal setelah jangka waktu 5 tahun, SIM baru harus dibuat. Jadi jangan biarkan itu berakhir. Coba perpanjang SIM 2 minggu atau 1 bulan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika Anda memperpanjang kartu SIM
atau membuat kartu SIM baru sekarang, Anda bisa mendapatkan kartu SIM baru yang disebut Smart SIM. Pastikan SIM dan check-in selalu ada di dompet anda jika tidak ingin mendapatkan surat cinta atau tilang dari kepolisian. Baca lebih lanjut: Cara membuat plat nomor yang indah di Samsat dan online, lengkap dengan biaya
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