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BAB I APLIKASI MVP - MINERAL 
 

1.1. Pendahuluan 

Modul Verifikasi Pemasaran (MVP) adalah sistem monitoring penjualan produk Batubara 

dan Mineral secara online. Sistem ini memberikan informasi kegiatan 

penjualan/pemasaran Batubara dan Mineral yang dilakukan oleh IUP OP, IUP Olah Murni 

maupun IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan. Dengan diimplementasikan sistem 

ini, akan memberikan kemudahan bagi perusahaan dan Ditjen Minerba dalam melakukan 

tugas pengawasan pertambangan Mineral & Batubara di Indonesia khususnya pemasaran 

Batubara dan Mineral. 

 

Yang diperlukan untuk bisa menggunakan sistem ini adalah komputer yang dilengkapi 

dengan Internet Browser, seperti Internet Explorer (versi 10 keatas), Mozilla Firefox, 

Google Chrome atau Browser lain. Kami lebih menyarankan untuk membuka aplikasi pada 

browser Google Chrome. 

Setelah browser terbuka, pada bagian Address ketikkan alamat dari program. 

mvp.esdm.go.id 

 

1.2. Pengguna Aplikasi 

Pengguna aplikasi ini ada 4: 

1. Perusahaan IUP OP Khusus Pengangkutan dan Pengolahan 

Pada sistem Perusahaan ini berperan sebagai “Trader“ yang melakukan proses 

jual beli baik dari dan ke Trader sendiri maupun beli dari IUP OP (sumber 

komodtias) 

2. Surveyor 

Surveyor disini adalah surveyor terhadap pemasaran/penjualan yang mempunyai 

syarat-syarat sesuai ketentuan Ditjen Minerba. Pada sistem ini Surveyor 

melakukan verifikasi data penjualan dan mengeluarkan LHV, COA dan COW. 

3. Admin 

Admin pada aplikasi MVP ini mempunyai peran dalam approval registrasi Trader, 

approval kerjasama antara Trader dan IUP OP dan monitoring data penjualan. 
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BAB II PENGGUNAAN APLIKASI 
 

2.1. Halaman Utama MVP  

 

Untuk masuk ke dalam Aplikasi MVP, langkah pertama untuk masuk ke Aplikasi MVP 

adalah : 

1. Buka Browser Google Chrome kemudian ketik dibagian address bar, missal seperti 

dibawah 

 

 Tampilan aplikasi disarankan dibuka menggunakan google chrome 

 

2. Akan tampil halaman utama 

 

 

Sebelum melakukan login, pengguna harus memilih kategorinya yang terdiri 

dari: 

- IUP OPK 

- Surveyor 

- Admin 
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2.2. IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan  

2.2.1. Registrasi 

 

Pengguna dengan kategori Trader harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk 

mendapat akun masuk ke dalam MVP. 

 

 

Untuk melakukan registrasi : 

 Klik tombol Register, maka akan muncul form register untuk 

memasukkan email 



Petunjuk Penggunaan Aplikasi  MOMS – MVP Komoditas Mineral                                           
           6 | P a g e  
 

 

  Tuliskan alamat email yang benar, maka akan muncul form inputan 

password 

 

 Inputkan password sesuai ketentuan yang ada dan confirm password 

harus sama dengan inputan pada kolom password. Apabila password 

dan confirm password sudah benar maka akan muncul inputan 

selanjutnya, yaitu kode trader yang sudah ada di database MVP (admin) 
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 Inputkan kode trader 

 Kemudian klik tombol centang (v) untuk cek apakah kode trader ada 

atau tidak 

 Inputkan nama PIC dari aplikasi dan upload surat tugas PIC. 

 Apabila kode trader tidak ada di sistem maka akan muncul notifikasi 
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 Format surat penugasan/permintaan kode trader bisa didownload 

dengan klik tombol DOWNLOAD FORMAT SURAT 

 Setelah data terisi dengan benar klik tombol REGISTER 

 

Seletah registrasi, tunggu sampai admin melakukan approval akun perusahaan. 
Kode Trader bisa didapatkan dengan melakukan email. 
1. Email ke admin.moms.mineral@esdm.go.id dengan melampirkan: 

a. Form surat penugasan/permintaan kode trader 
b. SK IUP OPK Pengangkutan dan/atau Penjualan terakhir 

2. Admin akan mengirimkan kode trader melalui email (maks. 24 jam). 
 
 

2.2.2. Login IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan 

Untuk login sebagai Trader maka klik tombol IUP OPK, maka akan muncul tampilan login 

trader seperti dibawah 
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Untuk masuk ke dalam menu IUP Angkut/Jual, inputkan : 

 Email yang telah didaftarkan 

 Password  

 Kemudian klik “I am not a roboot” dan pilih Form sesuai instruksi 

 Kemudian klik LOGIN 

Maka akan masuk ke halaman utama IUP Angkut/Jual atau Trader. 

2.2.3. Halaman Utama IUP Angkut/Jual atau Trader 

Pada halaman utama Trader, terdapat beberapa menu yang bisa diakses: 

 Dashboard 

 SK Induk 

 Verifikasi  

 Pembelian 

 Pemasaran 

 

 

2.2.4. SK Induk 

Menu SK Induk ini merupakan SK kerjasama antara Trader dengan sumber mineral baik 

dari penambang maupun sesama trader. 
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Cara menggunakan menu ini 

 Tambah SK 

 Bagi trader yang baru menggunakan aplikasi ini, maka pertama kali harus 

membuat SK kerjasama, dengan menggunkan tombol TAMBAH SK. 

Masukkan data-data yang tersedia seperti: 

- Nomer SK : nomer SK Kerjasama 

- Tanggal Pembuatan SK : Tanggal pembuatan SK 

o klik Form kalender , maka akan muncul pilihan tanggal  

 

o Pilih tanggalnya 

- Masa Berlaku SK : masa berlaku SK, cara pengoperasian kolom ini seperti 

kolom “Tanggal Pembuatan SK” 

- Lampiran Dokumen : upload dokumen/file SK nya. File berupa 

.jpeg/.jpg/.png/.pdf 

o Klik tombol , kemudian pilih file yang diupload. Apabila file 

yang diupload tidak termasuk dalam format yang ditentukan 

maka akan muncul notif seperti ini: 

 

 

- Sumber: pilih jenis perusahaan sumber (penambang atau trader) 
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o Apabila pilihan adalah Penambang maka akan muncul nama-

nama perusahaan IUP OP/KK Mineral yang sudah terdaftar di 

MOMS 

o Pilih salah satu perusahaan penambang kerjasama. Ketikan nama 

perusahaannya. 

 

 

o Kemudian masukkan VOLUME kerjasama dengan perusahaan 

sumber 

o Apalila perusahaan kerjasama lebih dari satu maka klik tombol 

. Kemudian pilih kembali nama perusahaannya dan 

masukkan VOLUME kerjasamanya. 

o Apabila perusahaan kerjasama jenisnya adalah Trader maka akan 

muncul nama Trader yang sudah terdaftar di aplikasi MVP 

o Pilih nama tradernya maka akan muncul informasi sumber 

mineral dari trader tersebut 

 



Petunjuk Penggunaan Aplikasi  MOMS – MVP Komoditas Mineral                                           
           12 | P a g e  
 

 

Sebelum klik tombol SIMPAN Jangan lupa untuk klik tombol  ketika 

perusahaan sumber dan volume kerjasama diisi. Apabila tombol  tidak 
diklik maka perusahaan sumber tersebut tidak tersimpan ke dalam SK nya. 
 

- Kemudian klik tombol SIMPAN untuk menyimpan data SK Induk 

 

 Apabila SK Induk sudah diinputkan maka tombol TAMBAH SK akan hilang.  

 SK Kerjasama akan aktif apabila Admin sudah melakukan Approval 

 

 Apabila SK sudah disapprove maka status akan berubah 

 
 

 Penambahan SK 

Artinya ada tambahan/pengurangan perusahaan sumber terhadap SK tersebut 

 Klik tombol  maka akan muncul form tambah perusahaan 

sumber 

 

 Pilih jenis perusahaan (IUP OP/KK/OPK  atau IUP OP AJ) 
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 Pilih nama perusahaan sumbernya 

 Masukkan volume 

 Klik tombol  untuk menambahkan perusahaan sumber 

 Upload file SK perubahannya 

 Kemudian klik tombol SIMPAN untuk menyimpan data perubahan SK 

 Tunggu Approval dari Admin atas perubahan SK tersebut 

 

Seletah di approve oleh Admin, perusahaan-perusahaan sumber yang ada di SK baru bisa 
melakukan transaksi pemasaran ke Trader tersebut 

 

 Perpanjangan SK 

Artinya adaalah bahwa SK yang sebelumnya sudah habis masa berlakunya dan 

membuat SK baru 

 Klik tombol  maka akan muncul form SK Perpanjangan 

 

 

 Muncul informasi SK Induk 

 Nomer SK Perpanjangan : inputkan Nomer SK yang baru 

 Tanggal Perpanjangan : input tanggal SK 

 Masa Perpanjangan : input tanggal masa berlaku SK 

 Lampiran Dokumen : Upload file SK  

 Pilih jenis perusahaan (penambang/trader) 

 Pilih nama perusahaan sumbernya 

 Masukkan volume 

 Klik tombol  untuk menambahkan perusahaan sumber 
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 Kemudian klik tombol SIMPAN untuk menyimpan data SK Baru  

 Tunggu Approval dari Admin atas SK tersebut 

 

Seletah di approve oleh Admin, perusahaan-perusahaan sumber yang ada di SK baru bisa 
melakukan transaksi pemasaran ke Trader tersebut 

 

2.3. Perusahaan Pemegang IUP OK/KK/IUP OPK 

Untuk perusahaan jenis ini login ke dalam aplikasi MOMS di moms.esdm.go.id  

2.3.1. Pemasaran Domestik 

Kemudian masuk ke dalam menu INPUT REALISASI KEGIATAN – PEMASARAN 

Pada menu pemasaran ini, perusahaan menginputkan data rencana pengkapalan yang 

telah dibayar PNBPnya. Cara penggunakaan menu ini: 

 Klik tombol INPUT 

- Jenis Pelaporan : provisional 

- Tahun : pilihan tahun sesuai dengan RKAB yang sudah dibuat 

- Tanggal Pengkapalan : pilih tanggal rencana pengkapan, tanggal yang 

tampil adalah tanggal sekarang sistem sampai tanggal kedepan di tahun 

yang sama seperti tahun yang dipilih sebelumnya 

- Nomor referensi : nomer unik transaksi yang dicreate oleh sistem 

- Kode Billing : input kode billing yang didapat dari aplikasi epnbp 

- NTPN : input nomer yang didapat setelah membayar royalty (pnbp) 

- Dokumen bukti bayar : upload dokumen bukti bayar dengan format data 

.jpg, png,jpeg, pdf 

- Titik Serah : pilih jenis titik serah (Cost Insurance Freight Barge, Cost 

Insurance Freight Vessel, FAS VESSEL, FOB Barge, FOB Vessel, FOB Vessel 

Bersandar) 
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- Surveyor Pelaksana Muat ; pilih nama surveyor di muat 

- Lokasi Pelabuhan Muat (provinsi) : pilih nama provinsi muat  

- Lokasi Pelabuhan Muat (kabupaten) : pilih nama kabupaten muat 

- Kategori Pembeli : pilih kategori pembeli ( IUP OPK Pengangkutan dan End 

User) 

- Nama pembeli : pilih nama pembeli dari kategori pembeli yang dipilih 

sebelumnya  

 Apabila kategori pembeli adalah IUP OPK Pengangkutan dan 

Penjualan, maka nama IUP tersebut harus terdaftar di dalam 

sistem MVP dan membuat SK Kerjasama dengan Perusahaan 

sumber 

 Apabila kategori pembeli adalah End User, maka nama End User 

sudah didaftarkan dan sudah diapprove oleh Admin. Perusahaan 

bisa nenambahkan nama Pembeli kategori End User pada menu 

Master Pembeli 

- Surveyor Pelaksana Titik Serah : pilih nama surveyor titik serah 

- Lokasi Titik Serah : pilih provinsi titik serah 

- Lokasi Titik Serah (Kabupaten) : pilih nama kabupaten tiitk serah 

- Lokasi Tujuan : input nama tujuan  
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- Produk : pilih produk yang dijual (yang sudah diinputkan di master produk 

oleh perusahaan) 

- Nilai Kadar : nilai dari kualitas masing-masing produk 

 

 Nama Jenis Pengiriman : pilih jenis pengiriman 

(tongkang/kapal/pesawat/truk) 

 Nama alat pengiriman : nama dari jenis pengiriman yang dipilih 

sebelumnya 

 Volumen pengiriman : input volume pengiriman (data berupa 

integer dua angka dibelakang koma, satuan Ton) 

 Kemudian klik TAMBAH untuk menambahkan proses pengiriman 

pada pengiriman berikutnya 

 Klik TOTAL untuk menampilkan nilai Total Volume pengiriman per 

transaksi 

- Mata Uang : pilih jenis mata uang (IDR/USD) 

- Harga Jual Produk : input harga jual produk ke ton nya 

- Nilai Invoice : input nilai invoice nya 

- Kemudian klik tombol SUBMIT untuk menyimpan data atau klik KIRIM 

data untuk langsung mengirimkan data ke MVP (surveyor ataupun trader) 
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Semua kolom data yang disediakan sistem harus diisi (ada isinya) 

Untuk pemasaran Domestik yang memfinalkan datanya adalah surveyor ketika input 

COW, pengguna MOMS tidak perlu input data final 

 

2.3.2. Pemasaran Ekspor 

 Klik tombol INPUT 

- Jenis Pelaporan : provisional 

- Tahun : pilihan tahun sesuai dengan RKAB yang sudah dibuat 

- Tanggal Pengkapalan : pilih tanggal rencana pengkapan, tanggal yang 

tampil adalah tanggal sekarang sistem sampai tanggal kedepan di tahun 

yang sama seperti tahun yang dipilih sebelumnya 

- Nomor referensi : nomer unik transaksi yang dicreate oleh sistem 

- Kode Billing : input kode billing yang didapat dari aplikasi epnbp 

- NTPN : input nomer yang didapat setelah membayar royalty (pnbp) 

- Dokumen bukti bayar : upload dokumen bukti bayar dengan format data 

.jpg, png,jpeg, pdf 

- Titik Serah : pilih jenis titik serah (Cost Insurance Freight Barge, Cost 

Insurance Freight Vessel, FAS VESSEL, FOB Barge, FOB Vessel, FOB Vessel 

Bersandar) 

 

- Surveyor Pelaksana Muat ; pilih nama surveyor di muat 

- Lokasi Pelabuhan Muat (provinsi) : pilih nama provinsi muat  
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- Lokasi Pelabuhan Muat (kabupaten) : pilih nama kabupaten muat 

- Kategori Pembeli : pilih kategori pembeli ( IUP OPK Pengangkutan dan End 

User) 

- Nama pembeli : pilih nama pembeli dari kategori pembeli yang dipilih 

sebelumnya  

 Apabila kategori pembeli adalah IUP OPK Pengangkutan dan 

Penjualan, maka nama IUP tersebut harus terdaftar di dalam 

sistem MVP dan membuat SK Kerjasama dengan Perusahaan 

sumber 

 Apabila kategori pembeli adalah End User, maka nama End User 

sudah didaftarkan dan sudah diapprove oleh Admin. Perusahaan 

bisa nenambahkan nama Pembeli kategori End User pada menu 

Master Pembeli 

- Surveyor Pelaksana Titik Serah : pilih nama surveyor titik serah 

- Lokasi Titik Serah : pilih provinsi titik serah 

- Lokasi Titik Serah (Kabupaten) : pilih nama kabupaten tiitk serah 

- Lokasi Tujuan : input nama tujuan  

 

- Produk : pilih produk yang dijual (yang sudah diinputkan di master produk 

oleh perusahaan) 

- Nilai Kadar : nilai dari kualitas masing-masing produk 
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 Nama Jenis Pengiriman : pilih jenis pengiriman 

(tongkang/kapal/pesawat/truk) 

 Nama alat pengiriman : nama dari jenis pengiriman yang dipilih 

sebelumnya 

 Volumen pengiriman : input volume pengiriman (data berupa 

integer dua angka dibelakang koma, satuan Ton) 

 Kemudian klik TAMBAH untuk menambahkan proses pengiriman 

pada pengiriman berikutnya 

 Klik TOTAL untuk menampilkan nilai Total Volume pengiriman per 

transaksi 

- Mata Uang : pilih jenis mata uang (IDR/USD) 

- Harga Jual Produk : input harga jual produk ke ton nya 

- Nilai Invoice : input nilai invoice nya 

- Kemudian klik tombol SUBMIT untuk menyimpan data atau klik KIRIM 

data untuk langsung mengirimkan data ke MVP (surveyor ataupun trader) 

Semua kolom data yang disediakan sistem harus diisi (ada isinya) 

Jika sudah ada data final : maka transaksi provisional tadi diedit (request edit) untuk 

mengupdate data menjadi final. Yang melakukan adalah pengguna MOMS sendiri. 

 

 Klik tombol Request Edit  

- Jika request sudah disapprove admin maka data bisa diedit 

 Klik tombol Edit  
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- Edit data pada data yang enable edit terutama pada kolom: 

 Jenis Pelaporan : ubah menjadi Final 

 Nomer Billing dan Nomer NTPN jika ada selisih bayar 

 Upload dokumen 
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 Edit Kualitas dan Kuantitasnya 

 Upload dokumen COW dan COA Final 

- Kemudian klik SUMBIT 

Maka aka nada 2 data untuk nomer referensi yang sama (provisional dan 

final) 

 
 

 

2.4. Petugas Survey 

2.4.1. Login 

Untuk masuk ke dalam Aplikasi MVP sebagai Petugas Surveyor, maka harus menekan 

tombol Surveyor. 
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 Masukkan email/username sebagai Petugas Survey 

 Masukkan password admin 

 Klik “ I am not a roboot” pilih Form sesuai instruksi 

 Kemudian klik LOGIN 

 Maka akan masuk ke halaman utama Petugas Survey 
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2.4.2. Dashboard 

Setelah pengguna melakukan login maka akan muncul halaman utama untuk Petugas 

Survey seperti pada Form di bawah ini. 

 

 

Pada form ini terdapat informasi Total Dokumen Verifikasi Titik Muat dan Total Dokumen 

Verifikasi Titik Serah yang telah dilakukan oleh Pengguna. 

 

2.4.3. Verifikasi Data Titik Muat  

Ketika pengguna akan melakukan Verifikasi Data Muat untuk Kategori Pembeli adalah End 

User, maka pada menu Mineral, pilih sub menu Muat  

Untuk memverifikasi data di titik muat (untuk mengeluarkan LHV) petugas surveyor harus 

login pada wilayah(provinsi)  yang sama dengan lokasi muat (provinsi) dari transaksi 

MOMS. 

 Pada Verifikasi Data Titik Muat ini ada 2 kategori user yaitu : 

1. End User : apabila pembeli adalah jenisnya End User 

2. Trader : apabila pembeli adalah jenis IUP OPK pengangkutan dan 

penjualan 
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 End User  

- Klik data End User, maka akan muncul Daftar Transaksi Penjualan yang 

akan diverifikasi oleh Petugas Survey. Transaksi terbaru muncul pada 

posisi teratas seperti pada form di bawah ini. 

 

 

1. Verifikasi Bukti Bayar 
Pengguna memilih Transaksi yang akan di verifikasi, kemudian tekan tombol Verifikasi 

Dokumen Pembayaran yang berwarna biru pada kolom Aksi seperti pada Form di atas. 

Maka akan tampil halaman Verifikasi Bukti Bayar seperti pada Form berikut : 
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Pengguna melakukan verifikasi, jika sudah sesuai, makan tekan tombol Submit, maka data 

berhasil disimpan. 

2. Verifikasi Invoice 
Pengguna memilih Transaksi yang akan di verifikasi, kemudian tekan tombol Verifikasi 

Dokumen Invoice yang berwarna biru pada kolom Aksi seperti pada Form di atas. Pengguna 

melakukan verifikasi, jika sudah sesuai, makan tekan tombol Submit, maka data berhasil 

disimpan. 
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3. Verifikasi Kuantitas 
Transaksi yang telah berhasil proses Verifikasi Bukti Bayar dan Verifikasi Invoice, maka akan 

dilakukan proses Verifikasi Kuantitas dengan menekan tombol Verifikasi Kuantitas pada 

kolom Aksi seperti pada Form berikut : 

 

 

Maka akan muncul halaman Data Volume per Tongkang seperti Form berikut : 
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Kemudian tekan tombol Verifikasi Tongkang pada kolom Aksi seperti pada Form di atas, 

maka akan muncul halaman Verifikasi tongkang seperti berikut : 

 

Pengguna memasukkan data No. LHV ke dalam kolom No. LHV, dan memilih tanggal 

verifikasi, kemudian tekan tombol Submit untuk menyimpan data.  

4. Cetak LHV Tongkang 
Proses Verifikasi Bukti Pembayaran dan Verifikasi Kuantitas telah berhasil, maka sistem 

memunculkan informasi bahwa transaksi tersebut Verifikasi Lengkap seperti pada Form di 

bawah ini : 

 

 

Untuk melakukan proses Cetak LHV Tongkang, maka pengguna harus menekan tombol 

Verifikasi Lengkap pada kolom Aksi seperti pada Form di atas untuk memunculkan Data 

Volume Per Tongkang seperti berikut :  
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Pengguna menekan tombol Cetak pada kolom Aksi untuk proses Cetak LHV Tongkang. 

Tampilan Cetak LHV Tongkang seperti Form Berikut. 
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Verifikasi Data Muat – Trader 

Ketika pengguna akan melakukan Verifikasi Data Muat untuk Kategori Pembeli adalah 

Trader, maka pada menu Mineral, pilih sub menu Muat dan pilih kategori IUP OPK AJ 

Maka akan muncul Daftar Transaksi yang akan diverifikasi oleh Surveyor.  

Untuk pemasaran ke TRADER maka data yang muncul di surveyor adalah data yang sudah 

diverifikasi oleh TRADER. 

 

2.4.4. Verifikasi Data Titik Serah – End User/IUP OPK AJ 

Ketika pengguna akan melakukan Verifikasi Data Titik Serah untuk Kategori Pembeli adalah 

End User, makan pada menu Mineral, pilih sub menu Titik Serah dan pilih kategori End User 

seperti pada Form di bawah ini. 

  

Maka akan muncul halaman Verifikasi Titik Serah End User seperti berikut : 

 

2.4.4.1 Verifikasi COW 
Pengguna memilih transaksi yang akan diverifikasi, pada kolom Aksi, pilih Verifikasi COW. 

Untuk menampilkan halaman Verifikasi COW sebagai berikut :  
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 Pengguna memasukkan Volume Total yang telah dicek dan diverifikasi ke dalam 

kolom Volume Total, memilih Jenis Pembayaran dan mamasukkan Nomor COW pada 

kolom Nomor COW, kemudian menekan tombol Verifikasi untuk menyimpan data yang 

telah diverifikasi. Akan muncul pemberitahuan sebagai berikut :  

 

Kemudian tekan tombol ya untuk melanjutkan proses verifikasi. 

Ketika Surveyor sudah menginputkan data COW maka di MOMS akan muncul data final 

untuk transaksi tersebut.  

2.4.4.2  Cetak COW 
Setelah proses Verifikasi COW selesai, pengguna dapat melakukan proses Cetak untuk 

dokumen COW dengan cara menekan tombol Cetak COW pada kolom Aksi seperti pada  
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2.4.4.3 Verifikasi COA 
Setelah Proses Verifikasi COW berhasil, maka dilanjutkan untuk proses Verifikasi COA. 

 

Pengguna menekan tombol Verifikasi COA pada kolom Aksi seperti pada Form di bawah ini:  
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Masukkan data hasil verifikasi kualitas sesuai kolom yang ada. kemudian tekan tombol 

Submit untuk menyimpan data. 

2.4.4.4 Cetak COA 
 

 

Setelah proses Verifikasi COA selesai, pengguna dapat melakukan proses Cetak untuk 

dokumen COA dengan cara menekan tombol Cetak COA pada kolom Aksi seperti pada 

Form di atas. 

Dokumen COW dan COA akan diupload oleh Surveyor di MVP dan bisa di download oleh 

pengguna aplikasi MOMS di data pemasaran Final 

 

 

 

 

 


