
Panduan Laman Pemrakarsa 

 

Web manajemen digunakan untuk admin pemrakarsa/badan usaha untuk melaporkan kegiatan 

pengelolaan lingkungan. Beberapa alur antar muka web menagement adalah sebagai berikut: 

Tabel Alur Pelaporan 

 No  Menu  Fungsi 

1   Registrasi/Pendaftaran  Pemrakarsa yang baru dan belum pernah melakukan 

pelaporan wajib melakuan registrasi dengan mengisi data 

yang dipersyaratkan dalam aplikasi. Setelah mengisi data 

dan mengirimkan ke sistem/DLH maka data akan 

diverifikasi dan pemrakarsa akan mendapatkan balasan 

email verifikasi untuk melakukan login dalam sistem untuk 

pertama kalinya dan selanjutnya dapat mengisi pelaporan. 

2  Informasi Umum   Merupakan data perusahaan desktripsi kegiatan 

pemrakarsa dan dan beberapa jenis pengelolaan 

lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa yang meliputi 

pengelolaan kualitas air limbah, emisi gas, undara ambient, 

kabauan, kebisingan dan getaran.  

3  Laporan Matrik Pengelolaan 

Lingkungan 

 Pemrakarsa dapat mengisikan jenis kegiatan pengelolaan 

lingkungan dari kegiatan usaha yang menimbulkan dampak 

yang harus dilaporkan  

4 Laporan Air Limbah  Pemrakarsa mengidentifikasi lokasi titik sumber 

pencemaran air akibat air limbah dan mengisikan 

pengkuran kualitas air yang dihasilkan dan kualitas badan 

air yang menjadi titik pembuangan. 

 Pemrakarsa harus melampirkan keterangan pemamntauan 

kualitas air dari lembaga/laboratirium  yang berwenang 

5 Laporan Limbah Udara  Pemrakarsa mengidentifikasi lokasi titik sumber 

pencemaran/gangguan udara air akibat kegiatan dan 

mengisikan pengkuran emisi gas dan kualitas udara 

ambient. 

 Pemrakarsa harus melampirkan keterangan pemamntauan 

udara dari lembaga/laboratirium  yang berwenang 



6  Laporan Limbah B3  Pemrakarsa mengidentifikasi sumber 

pencemaran/gangguan udara yang berupa limbah B3 

 Pemrakarsa harus melampirkan keterangan pengelolaan 

limbah B3 oleh lembaga yang berizin melakukan 

pengelolaan limbah B3 

7  Evaluasi  Laman ini dapat memantau kondisi pelaporan dan 

melakukan evaluasi terhadap materi laporan dan ketaatan 

pemrakarsa dalam menyusun laporan. 

 

Petunjuk pengisian dan pemantauan dalam laman admin sistem pelaporan adalah sebagai 

berikut 

 

1. Laman Muka Sistem DOKLH Kabupaten Bantul  

Pemrakarsa yang akan melaporkan/menyerahkan dokumen lingkungan dapat mengakses 

doklh.bantulkab.go.id. Tampilan link situs tersebut adalah sebagai berikut   

 

 
 

Gambar  1 Tampilan Awal Laman doklh.bantulkabgo.id. 

 

 

http://www.simpelda.slemankab.go.id/
http://www.simpelda.slemankab.go.id/


2. Pendaftaran Pemkrakarsa 

Setelah masuk laman awal, pemrakarsa dapat mendaftarkan dengan mengisi data yang 

diperlukan dan melampirkan dokumen perusahan. Setelah isian data lengkap dan lampiran 

dokumen lengkap maka sistem akan mengirimkan lembar verifikasi melalui surat elektronik 

kepada pemrakarsa melalui alamat surat elektronik yang didaftarkan. Tampilan laman 

pendaftaran adalah sebagai berikut 

 

Gambar  2. Tampilan Laman Pendaftaran 

 



 

Gambar  3. Contoh pengisian laman pendaftaran pemrakarsa 

 

Gambar  4. Contoh Verifikasi sistem melalui surat elektronik 



3. Log In dalam sistem DOKLH  

Setelah mendapatkan surat elektronik yang berisi verifikasi, user dan pasword, pemrakarsa 

dapat melakukan log in pada sistem. 

 

Gambar  5. Contoh Verifikasi sistem melalui surat elektronik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Melakukan Pelaporan beberapa jenis kegiatan  

Setelah berhasil masuk dalam sistem, maka pemrakarsa akan masuk dalam laman inti 

pelaporan. Dalam laman ini terdapat beberapa isian yang harus disampaikan melalui kotak 

dialog antara lain informasi kegiatan usaha, pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan 

limbah cari, udara, limbah B3. 

 

Gambar  6. Laman Menu Utama Alur Informasi Lingkungan 

a. Informasi Umum Simpelda 

Informasi umum perusahaan harus diisikan sesuai dengan permintaan dalam dialog  box. 

Beberapa informasi yang diisikan meliputi informasi identitas perusahaan, deskripsi kegiatan 

dan lingkungan sekitar perusahaan. Beberapa contoh tampilan informasi yang harus diisikan 

adalah sebagai berikut. 

 

Gambar  7. Laman Menu Informasi Umum 



 

Gambar  8. Laman Informasi Identitas Perusahaan 

 

 

Gambar  9. Laman Infomasi Deskripsi Kegiatan 



 

Gambar  10. Laman Infomasi Deskripsi Kegiatan 

b. Laporan Matrik Pengelolaan Lingkungan 

Pemrakarsa wajib membuat matrik pengelolaan lingkungan sebagai dasar pemantauan dan 

pengelolaan lingkunga sesuai dengan kegiatan. Matrik tersebut harus diunggah ke dalam 

sistem. Beberapa tampilan laman informasi pengelolaan lingkungan adalah 

 

Gambar  11. Laman Infomasi Deskripsi Kegiatan 



 

Gambar  12. Laman Infomasi Deskripsi Kegiatan 

 

 

Gambar  13. Contoh Matrik UKL UPL 

 



c. Laporan Pencemaran Air 

Laporan Pencemaran air/limbah cair berisi mengenai laporan pemantauan kegiatan 

perusahaan yang menimbulkan potensi pencemaran air pada badan air. Beberapa jenis 

parameter hasil pengukuran lapangan perlu dilaporkan. Selain itu juga titik lokasi 

pengambilan baik identitas lokasi/penanda lokasi ataupun koordinat lokasi juga wajib 

dilaporkan. Jumlah lokasi outlet wajib diinformasi pada awal laman laporan pengendalian 

pencemaran agar sistem secara otomatis membuat kotak dialog pengisian sesuai dengan 

jumlah titik limbah.  Tampilan laporan limbah cair adalah sebagai berikut  

 

Gambar  144. Laporan waktu pengambilan dan parameter limbah cair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d. Laporan Pencemaran Udara 

Laporan pencemaran udara terdiri atas kondisi udara ambient, emisi udara, 

kebisingan dan kebauan. Parameter yang akan diisikan adalah sesuai dengan jenis 

pencemaan masing-masing 

 

Gambar  155. Tampilan laman Pelaporan pencemaran udara 

 

1. Udara Ambient 

Laporan mengenai udara ambient berisi informasi lokasi pengambilan yang berupa 

keterangan penanda/alamat lokasi serta koordinat. Sedangkan parameter udara ambient 

adalah Sulphur Oksidam Nitrogen Dioksida dan karbon monoksida. Tampilan isian pelaporan 

udara ambient adalah sebagai berikut 

 

Gambar  166. Tampilan laman Pelaporan lokasi pencemaran udara 



 

Gambar  177. Tampilan laman Pelaporan kondisi parameter udara ambient 

2. Emisi Udara  

Laporan mengenai emisi udata berisi informasi unggahan hasil uji emisi udara yang 

dilakukan oleh laboratorium tersertifikasi. Selain itu pemrakarsa juga wajib mengisi 

keterangan singkat mengenai kondisi emisi udara pada kotak dialog. Tampilan laman 

pelaporan emisi udara adalah sebagai berikut 

 

Gambar  188. Tampilan laman Pelaporan Emisi Udara 

 

 

 



3. Kebisingan 

Laporan mengenai emisi udata berisi informasi unggahan hasil uji emisi udara yang 

dilakukan oleh laboratorium tersertifikasi. Selain itu pemrakarsa juga wajib mengisi 

keterangan singkat mengenai kondisi emisi udara pada kotak dialog. Tampilan laman 

pelaporan emisi udara adalah sebagai berikut 

 

 

Gambar  19. Tampilan laman Pelaporan kebisingan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Kebauan 

Laporan mengenai kebauan berisi mengenai ringkasan hasil uji hidrogen sulfida dan 

amonia yang dilakukan oleh laboratorium tersertifikasi. Selain itu pemrakarsa juga wajib 

mengunggah file hasil uji. Tampilan laman pelaporan emisi udara adalah sebagai berikut 

 

 

Gambar  190. Tampilan laman Pelaporan kebauan 

e. Laporan Limbah Berbahaya Beracun 

Laporan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun dengan 

mengunggah kegiatan pengelolaan Limbah B3. Pelaporan limbah B3 adalah sebagai berikut 

 

 

Gambar  201. Tampilan laman Pelaporan Limbah Bahan Berbahaya Beracun 



 

f. Evaluasi Laporan 

Evaluasi Laporan adalah kecenderungan dan tingkat kekritisan pencemaran 

lingkungan yang disebabkan oleh pemrakarsa. Tampilan evaluasi pelaporan adalah sebagai 

berikut. 

 

Gambar  212. Tampilan laman Evaluasi Pelaporan 

 


