PENDAHULUAN
SI PeNa Limbah adalah Sistem Informasi Pelaporan Neraca Limbah B3, dimana aplikasi ini dipersiapkan
dalam rangka untuk mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaporan neraca
limbah B3 oleh pelaku usaha/kegiatan di Kabupaten Gresik.
Untuk dapat mengakses SI PeNa Limbah adalah dengan memanggil alamat berikut : http://b3gresik.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 pilih 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, E-Mail dan Nomor Izin Lingkungan 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.
Setelah itu klik

, maka akan muncul menu Beranda sebagai berikut:

Di dalam menu Beranda akan ditampilkan jumlah tiap limbah selama 1 tahun (4 periode) terakhir,
total limbah yang dihasilkan selama setahun terakhir dan konversi jenis limbah tertentu dalam satuan
TON.
Untuk mengisi neraca limbah B3, dimulai dengan menentukan periode pelaporan dengan meng-klik
menu Periode, sehingga akan muncul sebagai berikut :
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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:

Lalu klik

sehingga muncul tampilan di bawah ini:
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Setelah berhasil menambah periode baru, lalu klik menu Jenis Limbah, sehingga muncul tampilan
sebagai berikut:

Lalu sorot periode pelaporan yang ditentukan lalu klik
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seperti tampilan di bawah ini:

Sehingga muncul tampilan di bawah ini:

Nilai Sisa adalah jumlah limbah yang disimpan di TPS pada periode sebelumnya. Sedangan Nilai
Dihasilkan adalah jumlah limbah yang dihasilkan pada periode ini. Selanjutnya klik ikon
muncul tampilan di bawah ini:
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sehingga

untuk mengisi jumlah limbah yang dihasilkan (sesuaikan dengan nilai yang dihasilkan), Seperti
tampilan di bawah ini:

Lalu klik

sehingga akan ditampilkan seperti gambar di bawah ini:
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Setelah itu klik menu Perlakuan untuk menentukan perlakuan dari masing-masing jenis limbah dalam
periode tersebut sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut:
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Lalu sorot periode pelaporan yang ditentukan lalu klik

Klik

seperti tampilan di bawah ini:

lalu pilih perlakuan (misal diserahkan ke pihak ketiga) untuk limbah tertentu
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sehingga muncul tampilan seperti di bawah ini:

Jenis limbah → pilih sesuai jenis limbah yang diserahkan ke pihak ketiga
Jumlah → isi jumlah total limbah yang diserahkan ke pihak ketiga
Transporter → pilih transporter yang mengangkut limbah tersebut
Pihak ke-3 → pilih pihak ketiga yang dituju
Kode manifest → isi kode sesuai dengan manifest
Jika muncul tampilan “Gagal menyimpan data. Pihak ke-3 tidak menerima limbah “tertentu” seperti
tampilan di bawah ini. Ini berarti Pihak ke-3 tersebut tidak mempunyai izin pengelolaan lanjutan untuk
limbah yang dimaksud.
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Setelah semua jenis limbah diisi sesuai dengan perlakuannya, maka akan ditampilkan seperti di bawah
ini:

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.
Untuk itu klik ikon

(detail) sehingga muncul tampilan sebagai berikut:

11

12

Lalu klik

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

Isi jumlah residu (limbah tersisa dari proses pemanfaatan sendiri) dan limbah yang belum terkelola
(limbah yang melebihi masa simpan) serta Nama dan Jabatan yang bertanggungjawab dalam
pengisian laporan neraca ini. Setelah itu klik
sehingga bagian bawah laporan neraca limbah
B3 akan berubah tampilannya seperti di bawah ini:

Sehingga neraca limbah B3 periode tersebut dapat dicetak dan digunakan sebagai arsip.
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Disamping mencetak neraca laporan, perusahaan juga bisa mencetak tanda terima yang dapat
digunakan sebagai bukti bahwa perusahaan telah melakukan pelaporan neraca limbah B3 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.
Untuk mengecek apakah pelaporan tersebut sudah selesai, maka kembali klik menu Periode. Sehingga
akan ditampilkan seperti di bawah ini:

Dalam kolom status sudah ditulis SELESAI, sedangkan dalam kolom aksi tidak muncul lagi ikon

atau

, yang menandakan pelaporan neraca limbah B3 periode tersebut tidak dapat diubah.
Untuk mengubah data seperti username, password, atau data perusahaan lainnya maka login dengan
username dan password awal. Setelah itu masuk menu Pengaturan Akun dengan klik dropdown di
akun perusahaan seperti tampilan di bawah ini:

15

Setelah di-klik maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

Setelah itu ubah kolom yang ingin diganti datanya, lalu klik ikon
perusahaan di database SI PeNa Limbah akan berubah.

, maka otomastis data

Untuk melihat melihat total limbah B3 selama 4 periode terakhir (1 tahun terakhir), maka klik menu
Beranda lalu klik ikon
seperti gambar di bawah ini:

16

Setelah diklik ikon

maka akan ditampilkan seperti di bawah ini:

Sedangkan untuk melihat periode neraca yang telah dilaporkan selama 12 periode terakhir, maka
klik ikon
untuk periode selesai selama 12 periode sehingga akan ditampilkan seperti di bawah
ini:
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