PENDAHULUAN
SI META (Sistem Evaluasi dan Monitoring Air Limbah) adalah Aplikasi online untuk mekaporkan
pengelolaan air limbah setiap 3 (tiga) bulan sekali. Dimana aplikasi ini dipersiapkan untuk
mempermudah pelaksanaan pelaporan air limbah oleh pelaku usaha/kegiatan di Kabupaten Gresik.
Untuk dapat mengakses SI META adalah dengan memanggil alamat berikut : http://b3-gresik.net/
Maka akan mucul seperti di bawah ini:

Lalu klik ikon

sehingga ditampilkan:
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Jika belum mempunyai akun, maka klik ikon
berikut:

, maka akan muncul tampilan sebagai

Lalu tulis nama perusahaan sehingga muncul tampilan seperti ini:

Masukkan username dan password anda masing-masing (username dan password diregistrasi terlebih
dahulu), username dan password bersifat case sensitive artinya huruf besar dan huruf kecil
berpengaruh pada login anda. Isi juga Nomor Telepon dan E-Mail dari perusahaan.
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Setelah semua data diisi dengan benar lalu klik
. Maka anda sudah berhasil mempunyai akun
baru dan di layar akan muncul tampilan sebagai berikut:

Setelah berhasil, sekarang anda dapat login dengan mengisi username dan password dengan benar.

BERANDA
Setelah itu klik

, maka akan muncul menu Beranda sebagai berikut:

Di dalam menu Beranda akan ditampilkan beban badan penerima, status laporan dan periode laporan
yang melebihi baku mutu. Pilih Badan Penerima dan Kuartal untuk mengetahui beban badan penerima
tertentu pada periode tertentu. Debit rata-rata sudah dikonversi dalam satuan m3/hari.
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PERIODE
Untuk mengisi pelaporan air limbah, dimulai dengan menentukan periode pelaporan dengan mengklik menu Periode, sehingga akan muncul sebagai berikut :

Lalu klik
, lalu pilih Kuartal dan Tahun pelaporan (misal Q1 untuk periode Januari – Maret, Q2
untuk periode April – Juni, Q3 untuk periode Juli – September dan Q4 untuk periode Oktober Desember) seperti tampilan di bawah ini:
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Lalu klik

sehingga muncul tampilan di bawah ini:

CATATAN HARIAN
Setelah berhasil menambah periode baru, lalu klik menu Catatan Harian, sehingga muncul tampilan
sebagai berikut:
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Lalu sorot periode pelaporan yang ditentukan lalu klik

seperti tampilan di bawah ini:

Pilih sesuai outlet yang diinginkan. Sehingga muncul tampilan di bawah ini:

Untuk memasukkan nilai debit dan pH harian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara. Pertama dengan
memasukan data satu-satu tiap hari dengan menu
, dan kedua dengan langsung memasukkan
nilai debit, PH dan kapasitas dalam 3 (tiga) bulan atau 1 (satu) periode sekaligus dengan menu
.
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Jika dilakukan secara manual dengan menu

, maka akan ditampilkan seperti di bawah ini:

Lalu pilih tanggal, isi debit inlet, debit outlet, pH dan kapasitasnya. Setelah diisi semua maka akan
ditampilkan seperti di bawah ini:

Setelah klik

maka akan ditampilkan seperti gambar di bawah ini:
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Cara yang lebih simple adalah dengan meng-import data harian selama satu periode dalam format
excel. Template excel langsung bisa didowload untuk memudahkan import excel tersebut dikarenakan
format sudah disesuaikan dengan database.
Langkah pertama yaitu dengan mengklik
dihasilkan seperti tampilan di bawah ini:

, sehingga template excel yang

Lalu Save As, isi tanggal, debit, pH dan kapasitas beserta satuannya selama 1 periode (3 bulan) seperti
tampilan di bawah ini:
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Lalu klik

sehingga akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini:

Setelah itu pilih file sesuai template yang sudah didownload tadi lalu klik
dihasilkan seperti tampilan di bawah ini:
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sehingga langsung

Jika ada kesalahan nilai atau data yang diimport, maka tidak usah harus menghapus data satu-satu.
Langsung saja import ulang dengan data yang benar, maka otomatis nilai atau data akan update
(berubah).

HASIL UJI
Setelah berhasil mengisi Catatan Harian, maka Langkah selanjutnya adalah dengan mengisi data
laboratorium dan data uji setiap bulannya. Untuk mulai mengisi data tersebut dengan klik ikon
sehingga muncul tampilan seperti di bawah ini:
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Lalu isi No. Hasil Uji, Tanggal Sampling dan pilih Laboratorium. Laboratorium yang ada di database
adalah laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan parameter yang ada. Setelah semua diisi
lalu klik ikon
.
Setelah mengisi data lab uji, langkah selanjutnya adalah memasukkan hasil uji selama periode tertentu
(3 bulan). Setelah klik Hasil Uji, lalu sorot dan pilih periode yang diinginkan seperti tampilan di bawah
ini:

Setelah klik

, maka akan ditampilkan seperti gambar di bawah ini:

11

Setelah itu input nilai setiap parameter di setiap bulannya dengan klik ikon
bawah ini:

seperti tampilan di

Jika terdapat kesalahan/kekeliruan, maka bisa menggunakan ikon
untuk edit dan ikon
untuk
hapus. Setelah semua isian data sudah dianggap benar, maka kembali ke menu Periode untuk
menyelesaikan pelaporan. Setelah klik menu Periode akan tampil seperti di bawah ini:

Dalam status masih tertulis BELUM, artinya data masih belum selesai dan belum dilaporkan.
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Untuk itu klik ikon

(detail) sehingga muncul tampilan sebagai berikut:

Lalu klik

untuk mengisi data terakhir, sehingga muncul tampilan seperti di bawah ini:

Isi Nama dan Jabatan yang bertanggungjawab dalam pengisian laporan air limbah ini. Setelah itu klik
sehingga bagian bawah detail periode akan berubah tampilannya seperti di bawah ini:
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Sehingga laporan air limbah periode tersebut dapat dicetak dan digunakan sebagai arsip.
Disamping mencetak detail hasil uji, perusahaan juga bisa mencetak tanda terima yang dapat
digunakan sebagai bukti bahwa perusahaan telah melakukan pelaporan air limbah periode tertentu.
Untuk mencetak tanda terima, pertama klik menu Periode sehingga tampilan layar seperti di bawah
ini:

Lalu klik ikon
ini:

, sehingga akan ditampilan tanda terima pelaporan neraca seperti contoh di bawah
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Lalu klik ikon
sehingga otomatis akan dicetak tanda terima. Pada tanda terima ini sudah dilengkapi
barcode dan kalimat yang menerangkan dokumen ini sah dan sudah tidak perlu tanda tangan /
stempel basah.
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