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MEMULAI PERIZINAN

perizinansda.pu.go.id



  

MEMULAI 
PERIZINAN
perizinansda.pu.go.id

Untuk memulai proses 
perizinan SDA secara online, 
perlu disiapkan peralatan 
elektronik berupa komputer 
atau laptop yang terhubung 
dengan jaringan internet.

Kami menyarankan 
penggunaan peramban 
(browser) Google chrome 
untuk mempermudah 
interaksi dengan SISFO-PSDA.

Jika peralatan sudah tersedia, 
masukkan alamat ini ke 
peramban:

perizinansda.pu.go.id



  

PANDUAN
perizinansda.pu.go.id

Agar lebih siap untuk 
mengikuti proses perizinan 
online, silahkan terlebih 
dahulu menjelajahi menu 
Panduan.

Sehingga bisa memahami 
dan mempersiapkan syarat-
syarat yang dibutuhkan 
ketika pembuatan surat 
perizinan.



  

MEMBUAT SURAT

perizinansda.pu.go.id



  

MEMBUAT 
SURAT
perizinansda.pu.go.id

Apakah semua persyaratan 
sudah dipersiapkan?

Jika sudah, pada halaman 
Beranda dipanel Buat Surat, 
masukkan informasi yang 
dibutuhkan.

Pastikan email yang 
dimasukkan valid dan aktif. 
Sistem perizinan 
berkomunikasi dengan 
pemohon melalui sarana 
email ini.

Jika sudah valid dan lengkap, 
klik tombol Buat Surat.



  

SURAT 
BERHASIL 
DIBUAT
perizinansda.pu.go.id

Ketika surat berhasil dibuat, 
SISFO-PSDA akan 
mengirimkan email 
pemberitahuan kepada 
pemohon bahwa surat sudah 
dibuat.

Pembuatan surat merupakan 
proses inisialisasi data dan 
pembuatan akun bagi 
pemohon. Akun ini akan 
digunakan seterusnya.



  

PERIKSA EMAIL 
PEMOHON
perizinansda.pu.go.id

Periksa email, cek kotak 
masuk. Jika tidak ada di kotak 
masuk, periksa folder spam 
pada aplikasi email untuk 
melihat pemberitahuan dari 
SISFO-PSDA.

Email berisi nomor 
pendaftaran dan kata sandi. 
Simpan dengan hati-hati kata 
sandi tersebut. Dan jangan 
diberikan ke pihak yang tidak 
berhak.

Silahkan baca detil isi email 
untuk memahami proses 
selanjutnya.



  

MELENGKAPI SURAT

perizinansda.pu.go.id



  

MANAJEMEN 
SURAT
perizinansda.pu.go.id

Gunakan informasi nomor 
registrasi dan kata sandi 
untuk memanajemen surat. 

Surat yang baru saja dibuat 
harus dilengkapi, dan cara 
aksesnya menggunakan 
nomor pendaftaran dan kata 
sandi tersebut.

Pastikan memasukkan 
dengan benar pada panel 
Manajemen Surat.



  

LENGKAPI 
SURAT
perizinansda.pu.go.id

Selamat !, nomor registrasi 
dan kata sandi yang 
dimasukkan pemohon sudah 
benar.

Pemohon akan di alihkan ke 
halaman yang digunakan 
untuk melengkapi surat 
permohonan izin.

Ini adalah halaman informasi, 
mengingatkan pemohon 
untuk mempersiapkan 
syarat-syarat.



  

MENU TAHAPAN
perizinansda.pu.go.id

Proses melengkapi data 
dibagi beberapa tahapan. 
Tahapan-tahapan tersebut 
bisa diakses pada daftar 
menu disebelah kiri halaman. 
Klik untuk berpindah antar 
tahapan.

Pastikan untuk mengisi setiap 
tahapan dengan data yang 
valid dan lengkap. Selalu 
lakukan cek data sebelum 
meningalkan halaman 
tahapan tersebut.



  

SINKRONISASI E-REKOMTEK

perizinansda.pu.go.id



  

E-REKOMTEK
perizinansda.pu.go.id

Jika sebelumnya pemohon 
mendapatkan rekomtek 
melalui aplikasi E-Rekomtek 
(online), pemohon tidak perlu 
mengetikkan kembali 
sebagian besar data.

Aplikasi perizinan SDA bisa 
menginisiasikan data 
tersebut ke dalam form 
permohonan izin.



  

SINKRONISASI 
DATA
perizinansda.pu.go.id

Isikan data nomor surat 
rekomendasi teknis dan pilih 
Balai yang menerbitkan 
Rekomtek.

Aplikasi perizinan SDA akan 
menampilkan datanya untuk 
pemohon.



  

REVIEW DATA
perizinansda.pu.go.id

Aplikasi perizinan SDA 
menampilkan data yang 
pernah diisikan pada aplikasi 
E-Rekomtek.



  

INISIASI DATA
perizinansda.pu.go.id

Klik “Inisiasi”, secara otomati 
aplikasi perizinan SDA akan 
menyalin menfilter data dari 
aplikasi E-Rekomtek dan 
mengisikannya ke form 
aplikasi perizinan SDA pada 
tiap langkah.

Langkah ini tentunya tidak 
bisa mengisi 100% data. 
Pemohon tetap perlu mengisi 
data yang tidak tersedia pada 
aplikasi E-Rekomtek. Atau 
data yang tidak memenuhi 
kriteria filter yang 
disyaratkan aplikasi perizinan 
SDA.



  

LANGKAH-LANGKAH

perizinansda.pu.go.id



  

TAHAPAN 
PERTAMA
perizinansda.pu.go.id

Langkah pertama, isikan 
identitas surat, identitas 
pemohon dan juga 
perusahaan (jika mewakili 
perusahaan).

Penting!, Jika menggunakan 
peramban Google chrome 
memasukkan data tangal 
surat bisa menggunakan 
fungsi pengambil tanggal 
yang sudah disiapkan oleh 
peramban.

Akses pada input tanggal 
bagian surat paling kanan. 
Jika diklik akan memunculkan 
pengambil tanggal.



  

MENYIMPAN 
DATA
perizinansda.pu.go.id

Periksa data, pastikan valid 
dan lengkap.

Juga perhatikan kerapihan 
pengetikan data yang 
dimasukkan. Huruf besar dan 
kecilnya.

Klik simpan, jika sudah bisa 
memastikan data valid dan 
lengkap.



  

KE TAHAPAN 
SELANJUTNYA
perizinansda.pu.go.id

Tombol Langkah 2 digunakan 
untuk berpindah ke tahapan 
selanjutnya.

Bisa juga dengan klik pada 
menu tahapan yang ada 
disebelah kiri halaman.

Pastikan menyimpan data 
terlebih dahulu, pepindahan 
halaman akan membuat data 
yang sudah dimasukkan 
dihalaman sebelumnya akan 
hilang jika belum disimpan.



  

LANGKAH 
KEDUA
perizinansda.pu.go.id

Langkah kedua, pemohon 
melengkapi data lokasi, data 
penggunaan air sebagai 
materi maupun sebagai 
media.

Masukkan tujuan beserta 
informasi lainnya dengan 
benar dan lengkap.

Catatan: pada surat 
permohonan perpanjangan 
izin, langkah kedua ini juga 
diharuskan mengisi data 
surat izin sebelumnya.



  

TAMBAH TITIK 
LOKASI
perizinansda.pu.go.id

Titik lokasi adalah, tempat 
yang dimohonkan izinnya.

Silahkan tambahkan dengan 
mengklik tombol Tambah 
Lokasi.

Lokasi diperbolehkan lebih 
dari satu titik.



  

LOKASI
perizinansda.pu.go.id

Validitas dan kelengkapan 
data lokasi sangat menunjang 
proses verifikasi oleh Tim 
Verifikasi perizinan.

Data wilayah sungai (ws) dan 
daerah aliran sungai (das) 
bisa ditanyakan kepada balai 
setempat.

Untuk data koordinat, yang 
diterima SISFO-PSDA 
koordinat yang menggunakan 
format Derajat desimal 
(Decimal degres).

Jika data koordinat pemohon 
dalam bentuk yang lain, 
seperti Standard UTM, 
Degrees Minutes Seconds, 
atau NATO UTM, silahkan 
konversi terlebih dahulu.



  

VALIDITAS DATA
perizinansda.pu.go.id

Mengingatkan lagi akan 
validitas dan kelengkapan 
data.

Perhatikan satuan pada 
setiap data yang dimasukkan.

Pada data volume tanda 
koma (,) diganti 
menggunakan tanda titik (.) 
untuk menunjukkan angka 
desimal.



  

LANGKAH 
KETIGA
perizinansda.pu.go.id

Langkah ketiga, syarat-syarat 
dalam bentuk berkas hasil 
ketik ataupun hasil pindai 
(scan) disiapkan dalam 
format pdf (portable 
document format).

Konversikan data jika masih 
dalam bentuk yang lain. 
Banyak aplikasi yang bisa 
digunakan untuk 
mengkonversi data ke dalam 
format pdf.



  

MENG-UNGGAH 
BERKAS
perizinansda.pu.go.id

Pastikan internet dalam 
keadaan baik dalam proses 
unggah berkas.

Unggah satu-persatu berkas. 
SISFO-PSDA akan 
menampilkan pemberitahuan 
jika proses unggah berkas 
berhasil.

Jika data pemohon memiliki 
besar hingga ratusan mega 
byte. Kompresi data terlebih 
dahulu, agar data tidak 
terlalu besar. Dan proses 
pengg-unggahan lebih mudah 
dan tidak terlalu lama.



  

DATA & BERKAS 
REKOMTEK
perizinansda.pu.go.id

Klik Tambahkan Berkas 
Rekomtek, untuk 
memasukkan data 
rekomendasi teknis yang 
sudah dibuatkan oleh balai.

Pilih Balai dengan tepat, atau 
jika rekomendasi teknis 
merupakan rekomtek 
tambahan yang  dikeluarkan 
oleh instansi selain balai 
(misal Kementerian 
Kehutanan, atau Perikanan), 
pastikan untuk mengisi nama 
lengkap instansi tersebut 
dengan tepat.



  

VALIDASI 
TANGGAL
perizinansda.pu.go.id

Rekomendasi teknis dari 
balai, berlaku 60 hari setelah 
diterbitkan. Akan hangus 
(tidak bisa digunakan) jika 
sudah melewati batas 
waktunya.

Pemohon tidak bisa 
mengirimkan surat 
permohonan izin 
menggunakan Rekomtek 
yang sudah tidak berlaku.



  

UNGGAH 
BERKAS 
REKOMTEK
perizinansda.pu.go.id

Unggah berkas Rekomtek 
sama prosesnya dengan 
ungah berkas yang lain.

Catatan: Data rekomtek tidak 
dibuat kan fungsi untuk 
merubah data. Jika ingin 
merubah data, hapus terlebih 
dahulu data sebelumnya 
(data yang salah).



  

LANGKAH 
KEEMPAT
perizinansda.pu.go.id

Langkah keempat, akan ada 
proses validasi data dan 
berkas yang dimasukkan 
pada langkah-langkah 
sebelumnya.

Jika langkah-langkah 
sebelumnya data ada yang 
belum terisi dan berkas 
belum diunggah, pemohon 
tidak akan bisa mengirimkan 
surat.



  

VALIDASI 
KELENGKAPAN 
DATA
perizinansda.pu.go.id

Kembali ke langkah 
sebelumnya untuk 
melengkapi data atau 
menggunggah berkas.



  

MENGIRIM SURAT

perizinansda.pu.go.id



  

KIRIM SURAT
perizinansda.pu.go.id

Setelah SISFO-PSDA 
memastikan data dan berkas 
sudah lengkap. Tombol Kirim 
Surat akan ditampilkan.

Sebelum mengirimkan, 
lakukan pemeriksaan terakhir 
data yang sudah dimasukkan 
pada tahapan sebelumnya.

Kemudian ceklist kotak 
pernyataan bahwa data yang 
disampaikan adalah benar.

Klik tombol Kirim Surat.



  

PENGIRIMAN 
SELESAI
perizinansda.pu.go.id

Selamat!, surat permohonan 
izin sudah dikirimkan.



  

PEMBERITAHU-
AN EMAIL
perizinansda.pu.go.id

SISFO-PSDA akan 
mengirimkan pemberitahuan 
melalui email bahwa surat 
permohonan izin sudah 
dikirim.

Pemohon bisa melanjutkan 
dengan segera mengirimkan 
dokumen fisik ke 
Kementerian Pekerjaan Umun 
Dan Perumahan Rakyat untuk 
kebutuhan verifikasi.



  

MEMERIKSA PROSES PERIZINAN

perizinansda.pu.go.id



  

MANAJEMEN 
SURAT
perizinansda.pu.go.id

Gunakan nomor registrasi 
dan kata sandi untuk masuk 
ke halaman Manajemen 
Surat.



  

MENU
perizinansda.pu.go.id

Gunakan menu yang ada 
disebelah kiri untuk 
berpindah halaman.



  

STATUS/PROSES
perizinansda.pu.go.id

Status/Proses permohonan 
akan berubah berdasarkan 
proses yang sedang berjalan 
di Tim Verifikasi.



  

DETIL BERKAS
perizinansda.pu.go.id

Berkas-berkas yang 
sebelumnya sudah diunggah 
bisa dilihat kembali melalui 
halaman Detil Surat ini.



  

MENGIRIMKAN PESAN

perizinansda.pu.go.id



  

PESAN
perizinansda.pu.go.id

Pemohon bisa mengirimkan 
pesan ke Tim Verifikasi, dan 
menerima pesan yang 
dikirimkan oleh Tim Verifikasi.

Pengiriman pesan juga bisa 
melampirkan berkas dalam 
format pdf. Pilih berkas dan 
nama berkas yang akan 
dikirim.



  

PENGADUAN

perizinansda.pu.go.id



  

MENU 
PENGADUAN
perizinansda.pu.go.id

Ada keluhan yang ingin 
diadukan? Gunakan fasilitas 
pengaduan yang sudah kami 
siapkan.



  

PENGADUAN
perizinansda.pu.go.id

Masukkan informasi pada 
form pengaduan. Dan klik 
tombol Kirim.



  

SELESAI

Terima Kasih
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