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Panduan1
Berisi dokumen tata cara penggunaan
ePNBP, cara reset password dan Frequently 
Asked Questions yang dapat di unduh
oleh wajib bayar (waba)



Login2

Untuk user ePNBP v1 yang terdaftar
sebelum tanggal 25 April 2021 cukup
melakukan reset password/lupa
password untuk mengakses ePNBP v2

Input email, password 
dan check 
reCAPTCHA untuk
melakukan login, jika
email atau password 
tidak sesuai maka
akan ada notifikasi



Buat akun3



Setiap badan usaha hanya bisa memiliki 1 akun di 
ePNBP.

Masukkan email yang akan berfungsi sebagai username, 
masukkan password yang terdiri minimal 8 karakter
gabungan huruf besar kecil dan angka.

Masukkan kode wiup. Kode wiup ini dapat dilihat di SK 
perizinan atau dapat diakses diaplikasi MODI 
(modi.esdm.go.id). Pastikan data kode wiup yang 
dimasukkan adalah milik perusahaan anda.

Lalu tekan tombol registrasi. Sistem akan mengirimkan
kode verifikasi ke email yang didaftarkan



1. Cek email untuk mendapatkan kode verifikasi. 
Masukkan kedalam halaman disamping. Jika kode
verikasi tidak di temukan di folder inbox, silahkan
coba cek di folder spam email.

Silahkan tekan tombol kirim ulang untuk
mendapatkan kode verifikasi yang baru

2. Unduh template file surat pernyataan kebenaran
dan keabsahan data wajib bayar. Surat pernyataan
harus di tanda tangani pimpinan perusahaan yang 
namanya tercantum didalam susunan pengurus pada 
aplikasi MODI.

Lalu unggah surat pernyataan tersebut dan tekan
tombol submit. Admin akan melakukan verifkasi
permohonan akun, jika disetujui maka akan ada
notifikasi melalui email.



Lupa password4



1. Masukkan email yang terdaftar di 
ePNBP lalu check reCAPTCHA dan tekan
tombol reset.

Link untuk mengganti password akan
dikirimkan ke email yang diinput. Cek 
folder spam jika di folder inbox email 
tidak ditemukan link yang dikirimkan
oleh system ePNBP

2. Tekan link Klik Reset Password

3. Masukkan 
password baru
minimal 8 karakter
gabungan huruf
besar, kecil dan angka. 
Lalu tekan tombol
reset



1

2

3

4



Dashboard1



1.  Halaman depan

2.  Grafik penerimaan
dalam rupiah ataupun
dollar



Transaksi2

A

B

C



A

1.  Pilih menu iuran tetap. Iuran
tetap wajib dibayarkan setiap
tahunnya sebelum tanggal 10 
Januari

2.  Pilih wiup yang akan dibayarkan

Iuran tetap



A

3.  Tekan tombol “Buat
billing”

4.  Jika ingin membatalkan transaksi maka tekan tombol “Batal
transaksi”. Jika wajib bayar (waba) memiliki kompensasi lebih bayar maka
tekan tombol “Gunakan kompensasi”. 

Iuran tetap

5.  Pilih kompensasi yang akan
digunakan dengan memberi tanda
“check”, lalu tekan tombol
“terapkan”



A

7. Sistem akan menampilkan ringkasan perhitungan setelah dikurangi kompensasi. Tekan
tombol “submit”

Iuran tetap

8.  Notifikasi pembuatan billing iuran tetap berhasil. 
Silahkan cek di menu Riwayat -> iuran tetap untuk
mendownload billing yang harus dibayarkan

9.  Download billing tagihan dan lakukan pembayaran



B

1.  Pilih menu royalti
provisional

Royalti provisional

2.  Pilih SK IUP yang akan melakukan penjualan



B

3.  Pilih produk komoditas, origin (asal barang) 
penjualan kepada, mata uang dan rencana tanggal
penjualan

Royalti provisional

Tanggal rencana
pengapalan maksimum
+14 hari dari tanggal input



B

4.  Pilih pembeli apakah pengguna langsung (end 
user), IUP angkut Jual (trader), IUP OPK Olah Murni
(Smelter). Lalu input nama dan alamat pembeli

Royalti provisional

5.  Input Pelabuhan asal dan Pelabuhan 
tujuan/bongkar. Lalu tekan tombol “Berikutnya” 
untuk melanjutkan transaksi



B

6.  Masukkan volume produk. Perhatikan satuan
volume yang digunakan

Royalti provisional

7.  Masukkan data-data moda transportasi air yang 
digunakan. Jika moda transportasi lain yang 
digunakan maka pada bagian ini bisa dilewati. Lalu 
tekan tombol “Berikutnya”



B

8.  Masukkan nilai rencana penjualan

Royalti provisional

9.  Masukkan keterangan jika diperlukan (opsional). 
Lalu tekan tombol “Berikutnya”

10.  Pada halaman selanjutnya muncul ringkasan
perhitungan. Jika badan usaha memiliki
kompensasi yang bisa digunakan maka tekan
tombol “Gunakan Kompensasi”



B

11. Pilih kompensasi yang akan
digunakan dengan memberi

tanda “check”, lalu tekan
tombol “terapkan”

Royalti provisional

12.  Muncul ringkasan perhitungan setelah menggunakan kompensasi. Tekan tombol “Submit”. Jika 
tidak ada gangguan maka kode billing akan diterbitkan yang ditandai dengan notifikasi seperti
dibawah. Silahkan cek billing tagihan pada menu Riwayat -> royalty provisional



C Royalti final

Proses royalti final tidak berbeda dengan royalti provisional, yang membedakan adalah data yang 
dimasukkan berdasarkan dokumen (invoice, kontrak, bill of loading, certificate of analysis dll).

1.  Tekan tombol “Buat transaksi royalty final”

2.  Pada royalty final produk dan mata uang tidak
bisa dirubah lagi. Silahkan pilih origin, penjulan
kepada, tanggal pengapalan dan tanggal
transaksi sesuai dokumen yang dimiliki

Langkah selanjutnya sama seperti pada transaksi
royalty provisional



C Royalti final

3.  Pada tahap terakhir, waba diminta
untuk mengunggah dokumen final. 
Dokumen yang wajib diunggah ditandai
dengan tanda * (asterik). Karena tujuan
penjualan untuk ekspor maka
Pemberitahuan Ekspor Barang jadi wajib

4.  Jika dokumen sudah diunggah maka
tekan tombol “Submit”. Jika billing berhasil
dibuat maka akan muncul notifikasi
seperti dibawah ini. Silahkan lihat billing 
tagihan di menu Riwayat -> royalty final

Transaksi diatas disimulasikan kurang bayar. Jika transaksinya lebih bayar maka
akan melalui proses verifikasi



Riwayat3



Menu Riwayat dibagi berdasarkan jenis transaksi :
1. Iuran tetap (hanya berisi transaksi iuran tetap)
2. Royalti provisional (hanya berisi transaksi royalty provisional)
3. Royalti final (hanya berisi transaksi royalty final)

Ada tambahan 2 menu yaitu :
1. Billing belum dibayar , hanya menampilkan transasksi yang billingnya

belum dibayar
2. Verifikasi ditolak, hanya menampilkan transaksi yang pernah ditolak

verifikasinya

Pada menu Riwayat ada fitur pencarian
berdasarkan kata kunci dan kategori. Adapun 
kategorinya :
1. Nomor transaksi
2. Nama perusahaan
3. MODI ID
4. Jenis transaksi
5. dll



Kompensasi4



Menu kompensasi akan
menampilkan data kompensasi
yang dimiliki badan usaha. Tekan
tombol “Riwayat” untuk
menampilkan histori
penggunaan kompensasi



Terima Kasih



TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI EPNBP V2
KOMODITAS BATUBARA
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Panduan1
Berisi dokumen tata cara penggunaan
ePNBP, cara reset password dan Frequently 
Asked Questions yang dapat di unduh
oleh wajib bayar (waba)



Login2

Untuk user ePNBP v1 yang terdaftar
sebelum tanggal 25 April 2021 cukup
melakukan reset password/lupa
password untuk mengakses ePNBP v2

Input email, password 
dan check 
reCAPTCHA untuk
melakukan login, jika
email atau password 
tidak sesuai maka
akan ada notifikasi



Buat akun3



Setiap badan usaha hanya bisa memiliki 1 akun di 
ePNBP.

Masukkan email yang akan berfungsi sebagai username, 
masukkan password yang terdiri minimal 8 karakter
gabungan huruf besar kecil dan angka.

Masukkan kode wiup. Kode wiup ini dapat dilihat di SK 
perizinan atau dapat diakses diaplikasi MODI 
(modi.esdm.go.id). Pastikan data kode wiup yang 
dimasukkan adalah milik perusahaan anda.

Lalu tekan tombol registrasi. Sistem akan mengirimkan
kode verifikasi ke email yang didaftarkan



1. Cek email untuk mendapatkan kode verifikasi. 
Masukkan kedalam halaman disamping. Jika kode
verikasi tidak di temukan di folder inbox, silahkan
coba cek di folder spam email.

Silahkan tekan tombol kirim ulang untuk
mendapatkan kode verifikasi yang baru

2. Unduh template file surat pernyataan kebenaran
dan keabsahan data wajib bayar. Surat pernyataan
harus di tanda tangani pimpinan perusahaan yang 
namanya tercantum didalam susunan pengurus pada 
aplikasi MODI.

Lalu unggah surat pernyataan tersebut dan tekan
tombol submit. Admin akan melakukan verifkasi
permohonan akun, jika disetujui maka akan ada
notifikasi melalui email.



Lupa password4



1. Masukkan email yang terdaftar di 
ePNBP lalu check reCAPTCHA dan tekan
tombol reset.

Link untuk mengganti password akan
dikirimkan ke email yang diinput. Cek 
folder spam jika di folder inbox email 
tidak ditemukan link yang dikirimkan
oleh system ePNBP

2. Tekan link Klik Reset Password

3. Masukkan 
password baru
minimal 8 karakter
gabungan huruf
besar, kecil dan angka. 
Lalu tekan tombol
reset
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Dashboard1



1.  Halaman depan

2.  Grafik penerimaan
dalam rupiah ataupun
dollar



Transaksi2

A

B

C



A

1.  Pilih menu iuran tetap. Iuran
tetap wajib dibayarkan setiap
tahunnya sebelum tanggal 10 
Januari

2.  Pilih wiup yang akan dibayarkan

Iuran tetap



A

3.  Tekan tombol “Buat
billing”

4.  Jika ingin membatalkan transaksi maka tekan tombol “Batal
transaksi”. Jika wajib bayar (waba) memiliki kompensasi lebih bayar maka
tekan tombol “Gunakan kompensasi”. 

Iuran tetap

5.  Pilih kompensasi yang akan
digunakan dengan memberi tanda
“check”, lalu tekan tombol
“terapkan”



A

7. Sistem akan menampilkan ringkasan perhitungan setelah dikurangi kompensasi. Tekan
tombol “submit”

Iuran tetap

8.  Notifikasi pembuatan billing iuran tetap berhasil. 
Silahkan cek di menu Riwayat -> iuran tetap untuk
mendownload billing yang harus dibayarkan

9.  Download billing tagihan dan lakukan pembayaran



B

1.  Pilih menu royalti
provisional

Royalti provisional

2.  Pilih SK IUP yang akan melakukan penjualan



B

3.  Pilih produk komoditas, titk jual, origin (asal
barang) penjualan kepada, untuk keperluan, mata
uang dan rencana tanggal penjualan

Royalti provisional

Tanggal rencana
pengapalan maksimum
+14 hari dari tanggal input

Penjelasan titik jual dapat
dilihat pada lampiran



B

4. Lalu input nama dan alamat pembeli

Royalti provisional

5.  Input Pelabuhan asal dan Pelabuhan 
tujuan/bongkar. Lalu tekan tombol “Berikutnya” 
untuk melanjutkan transaksi



B

6.  Masukkan volume , dan kualitas
batubara. 

Royalti provisional

7.  Masukkan data-data moda transportasi air yang 
digunakan. Jika moda transportasi lain yang 
digunakan maka pada bagian ini bisa dilewati. Lalu 
tekan tombol “Berikutnya”



B

8.  Masukkan nilai rencana penjualan, dan data 
ukuran tongkang (tergantung titik jual yang dipilih, 
maka akan berbeda kolom yang harus diisi)

Royalti provisional

9.  Masukkan keterangan jika diperlukan (opsional). 
Lalu tekan tombol “Berikutnya”

10.  Pada halaman selanjutnya muncul ringkasan
perhitungan. Jika badan usaha memiliki
kompensasi yang bisa digunakan maka tekan
tombol “Gunakan Kompensasi”



B

11. Pilih kompensasi yang akan
digunakan dengan memberi

tanda “check”, lalu tekan
tombol “terapkan”

Royalti provisional

12.  Muncul ringkasan perhitungan setelah menggunakan kompensasi. Tekan tombol “Submit”. Jika 
tidak ada gangguan maka kode billing akan diterbitkan yang ditandai dengan notifikasi seperti
dibawah. Silahkan cek billing tagihan pada menu Riwayat -> royalty provisional



C Royalti final

Proses royalti final tidak berbeda dengan royalti provisional, yang membedakan adalah data yang 
dimasukkan berdasarkan dokumen (invoice, kontrak, bill of loading, certificate of analysis dll).

1.  Tekan tombol “Buat transaksi royalty final”

2.  Pada royalty final produk dan mata uang tidak
bisa dirubah lagi. Silahkan pilih titik penjualan, 
origin, penjulan kepada, untuk keperluan dan 
tanggal pengapalan sesuai dokumen yang 
dimiliki

Langkah selanjutnya sama seperti pada transaksi
royalty provisional



C Royalti final

3.  Pada tahap terakhir, waba diminta
untuk mengunggah dokumen final. 
Dokumen yang wajib diunggah ditandai
dengan tanda * (asterik). Karena tujuan
penjualan untuk ekspor maka
Pemberitahuan Ekspor Barang jadi wajib

4.  Jika dokumen sudah diunggah maka
tekan tombol “Submit”. Jika billing berhasil
dibuat maka akan muncul notifikasi
seperti dibawah ini. Silahkan lihat billing 
tagihan di menu Riwayat -> royalty final

Transaksi diatas disimulasikan kurang bayar. Jika transaksinya lebih bayar maka
akan melalui proses verifikasi



Riwayat3



Menu Riwayat dibagi berdasarkan jenis transaksi :
1. Iuran tetap (hanya berisi transaksi iuran tetap)
2. Royalti provisional (hanya berisi transaksi royalty provisional)
3. Royalti final (hanya berisi transaksi royalty final)

Ada tambahan 2 menu yaitu :
1. Billing belum dibayar , hanya menampilkan transasksi yang billingnya

belum dibayar
2. Verifikasi ditolak, hanya menampilkan transaksi yang pernah ditolak

verifikasinya

Pada menu Riwayat ada fitur pencarian
berdasarkan kata kunci dan kategori. Adapun 
kategorinya :
1. Nomor transaksi
2. Nama perusahaan
3. MODI ID
4. Jenis transaksi
5. dll



Kompensasi4



Menu kompensasi akan
menampilkan data kompensasi
yang dimiliki badan usaha. Tekan
tombol “Riwayat” untuk
menampilkan histori
penggunaan kompensasi



Terima Kasih



PENJUALAN KEPADA & UNTUK KEPERLUAN

* Jika pembeli trader asing
maka pilih end user 



FOB BARGE



FOB VESSEL



FAS VESSEL



CIF/CNF BARGE



CIF/CNF VESSEL
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