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Perizinan online Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
dapat diakses melalui alamat

https://perizinan.esdm.go.id/

https://perizinanminerba.esdm.go.id/
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• Untuk masuk ke Direktorat Migas, silahkan klik button Migas
• Untuk masuk ke Direktorat EBTKE, silahkan klik button EBTKE
• Untuk masuk ke Direktorat Gatrik, silahkan klik button Gatrik
• Untuk masuk ke Direktorat Minerba, silahkan klik button Minerba



Url

Perizinan Minerba dapat diakses melalui alamat

https://perizinan.esdm.go.id/minerba/
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https://perizinan.esdm.go.id/minerba/


Registrasi

• Masuk ke halaman Perizinan Minerba pada browser melalui alamat
https://perizinan.esdm.go.id/minerba/
Berikutnya klik tombol
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https://perizinan.esdm.go.id/minerba/
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Registrasi

• Akan ditampilkan halaman login
• Dan klik fitur Daftar disini



Registrasi

• Berikutnya akan ditampilkan form pendaftaran. 

• Form pendaftaran terdiri dari beberapa kolom isian

yang harus dilengkapi yaitu

a. Nama Perusahaan

b. Email Perusahaan

c. KodeVerifikasi berupa Captcha

• User harus menyetujui ketentuan yang berlaku

• Terakhir klik tombol Sign U
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Setelah melakukan proses registrasi, Sistem akan mengirimkan password sementara ke alamat email 

yang telah didaftarkan untuk dapat login ke dalam website perizinan.

Registrasi



Login

• Setelah melakukan pendaftaran dan menerima password sementara, buka kembali ke
web browser dan masuk ke alamat perizinan
https://perizinan.esdm.go.id/minerba/
klik tombol
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https://perizinan.esdm.go.id/minerba/


Login

• Kemudian akan ditampilkan halaman login
• Pada halaman login ini, terdapat beberapa

kolom isian yang harus dilengkapi yaitu
a. Email perusahaan
b. Password sementara yang dikirim

melalui email
c. Kode verifikasi captcha

• Berikutnya klik tombol Sign In
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Login

• Pada halaman ubah password, user diarahkan
untuk melakukan perubahan password

• Masukan password sementara yang dikirim
melalui email pada kolom password lama

• Masukan password baru pada kolom password
baru dan masukkan kembali password baru
tersebut pada konfirmasi password baru

• Password yang dimasukkan ini terdiri 8 – 15
karakter dengan kombinasi huruf besar, kecil
dan angka

• Klik Submit untuk login ke website

Password lama

Password Baru

Konfirmasi Password Baru
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Login
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Setelah berhasil login, maka user akan masuk ke dalam website perizinan



Profile Perusahaan
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Untuk melakukan pengisian mengenai profil perusahaan, klik menu Profile Perusahaan



Profile Perusahaan
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• Menu Profile perusahaan berfungsi untuk
mengelola data profile perusahaan

• Ada empat bagian data yang harus dilengkapi
yaitu
1. Profil Perusahaan

Pada bagian ini user harus melengkapi data 
informasi perusahaan seperti nama, alamat, 
no telp dll

2. Dokumen Perusahaan
User harus melengkapi dokumen
persyaratan perusahaan seperti NPWP, TDP 
dll

3. Akta Perusahaan
User harus melengkapi dokumen akta
perusahaan seperti akta pendirian dll

4. Pernyataan



Profile Perusahaan

Pada profil perusahaan ada beberapa informasi yang harus dilengkapi yaitu
• Nama Perusahaan
• Alamat Perusahaan
• Provinsi
• Kab/Kota
• Email
• Telp
• Fax
• JenisPermodalan
• Website
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Profil Perusahaan



Profile Perusahaan

Dokumen Perusahaan
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Profile Perusahaan
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Pada bagian dokumen perusahaan terdapat lima dokumen yang harus dilengkapi oleh user 
yaitu NPWP, TDP, Domisili Perusahaan, Identitas Pengurus, Pas Foto Pengurus, NIB dan SIUP.

Dokumen Perusahaan
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Profile Perusahaan

Akta Perusahaan
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Profile Perusahaan

Akta Perusahaan
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Pada bagian Akta Perusahaan, user dapat melakukan pengisian data dengan cara klik tombol
Tambah Data
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Profile Perusahaan

Akta Perusahaan

• User juga dapat melakukan perubahan data dengan cara klik tombol
• Apabila ingin menghapus salah satu akta yang terdapat pada daftar, klik tombol

Hapus Akta PerusahaanEdit Akta Perusahaan



Profile Perusahaan

Surat Pernyataan
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User dapat menyetujui pernyataan yang berhubungan
dengandata yang telah dimasukkan dengan memberikan
tanda centang pada



• User dapat melakukan pengajuan izin dengan cara klik tombol pada halaman home

• Pada pengajuan permohonan izin, terdapat 5 step yang harus dikerjakan oleh user yaitu Profile

Perusahaan, Pilih Jenis Izin, Dokumen Persyaratan, Data Permohonan, dan Kirim Permohonan

seperti pada gambar di bawah ini

Pengajuan Izin
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Pengajuan Izin
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• Pada bagian ini, user diwajibkan untuk melengkapi

data profile mengenai perusahaan

• Setelah melengkapi data profile perusahaan, user

harus memberikan centang surat pernyataan

Profile Perusahaan



Pengajuan Izin
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Pilih Jenis Izin

User dapat memilih jenis dan sub jenis perizinan yang akan diajukan. Di halaman ini juga ditampilkan

dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan perizinan.



Pengajuan Izin

Dokumen Persyaratan

User diharuskan untuk melakukan Upload dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan perizinan.
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Pengajuan Izin

Data Permohonan

Pada halaman ini, user melakukan pengisian data terkait perizinan yang akan diajukan
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Pengajuan Izin

Kirim Permohonan

Setelah semua data permohanan dan dokumen persyaratan dilengkapi, user dapat melakukan pengiriman
permohonan. User akan mendapatkan email yang berisikan perizinan yang telah diajukan.
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Cek Produk
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Cek Produk

Menu Cek Produk ini berfungsi untuk menampilkan produk izin yang telah disetujui



Monitoring Berkas
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Monitoring Berkas
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Menu Monitoring Berkas ini berfungsi untuk membantu user dalam melakukan monitoring
permohonan izin yang telah diajukan.
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Tata Cara / Panduan
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Tata Cara / Panduan

Menu ini berfungsi untuk menampilkan beberapa panduan dalam pengajuan permohonan izin.
Panduan berupa gambar seperti pada gambar di bawah ini


