TATA CARA PENGISIAN FORM PELAPORAN
DOKUMEN LINGKUNGAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG
Jalan Jend. Gatot Subroto No. 28 Pemalang 52319
Telp./ Fax. (0284) 322 121
e-mail : klh_pemalangkab@yahoo.com

Izin Lingkungan digunakan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha
dan/atau kegiatan. Para Pelaku usaha/kegiatan yang sudah memiliki izin
lingkungan memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu
kewajiban yang harus dipenuhi adalah seperti disebutkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Pasal 53 ayat 1, yaitu Pemegang izin lingkungan
berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap terhadap
persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Pasal 53
ayat 2 Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
Pelaporan Online ini dibuat dalam rangka memudahkan para pemegang izin
lingkungan

dalam

melaporkan

Laporan

Semester

Pelaksanaan

Dokumen

Lingkungan. Hal ini juga sebagai bentuk untuk mewujudkan pelayanan publik yang
berbasis e-goverment dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pemalang.
Pelaporan online ini bertujuan untuk :
a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas waktu, biaya, dan tenaga
b. Penghematan sumberdaya alam (minimalisasi penggunaan kertas/paperless
dan mengurangi penggunaan tinta dalam percetakan)
c. Mempercepat dan mempermudah proses analisis data
d. Mempermudah dalam penyimpanan inventarisasi data
Adapun tata cara dalam menggunakan website serta dalam pengisian form
Pelaporan Dokumen Lingkungan sebagai berikut:
1. Mengakses Aplikasi Pelaporan Dokumen Lingkungan via Online
Untuk mengakses aplikasi pengaduan kasus lingkungan hidup melalui website
DLH Kabupaten Pemalang Anda dapat mengaksesnya melalui komputer/laptop
atau smartphone Anda. Kemudian ikuti langkah berikut:
a. Buka browser yang terdapat di komputer/laptop atau smartphone Anda.
b. Ketikkan alamat website/url yakni http://dlh.pemalangkab.go.id pada browser
Anda.
c. Maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini.

d. Setelah itu pilih menu Pelayanan Online, maka akan muncul 2 (dua) jenis
pelayanan yakni pengaduan online serta pelaporan online.

e. Lalu klik Pelaporan Online. Setelah Anda klik menu Pelaporan Online, maka
Anda akan tersambung pada halaman formulir pelaporan

2. Daftarkan Identitas Anda
a. Setelah tersambung pada halaman formulir pengaduan, Anda diminta untuk
mengisi email pibadi Anda. Pada beberapa isian informasi terdapat tanda
bintang (*) berwarna merah, hal ini menandakan informasi tersebut harus diisi
supaya dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya.

Wajib diisi

b. Setelah itu Anda dapat melanjutkan dengan mengisi identitas usaha/kegiatan
Anda yang terdiri atas Nomor Rekomendasi Izin Lingkungan, Nomor Izin
Lingkungan, Nama Usaha/Kegiatan, Alamat Usaha/Kegiatan, Nomor
Telepon Usaha/Kegiatan.

3. Mengunggah Surat Pengantar dan Laporan Semester Dokumen Lingkungan
a. Surat Pengantar untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Dokumen yang diunggah pada google form ini berisikan surat pengantar
yang dimaksudkan menginformasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Pemalang bahwa Usaha/Kegiatan Anda telah
mengumpulkan Laporan Semester Dokumen Lingkungan. Kapasitas
dokumen yang diunggah maksimal 500 kb dan berbentuk .pdf

Wajib diisi

b. Laporan Pelaksanaan Semester Dokumen Lingkungan
Dokumen Laporan Pelaksanaan Semester Dokumen Lingkungan sesuai
dengan format laporan yang ada pada Lampiran Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 2005. Dokumen yang diunggah dalam
bentuk .pdf dengan kapasitas maksimal 50 mb.

Wajib diisi

c. Selanjutnya setelah semua kolom telah lengkap diisi, maka klik Submit

4. Setelah laporan pengaduan kasus lingkungan berhasil disampaikan, maka
akan muncul tampilan sebagai berikut.

Seluruh informasi dan data Usaha/Kegiatan Anda yang telah diberikan kepada
DLH Kabupaten Pemalang dijaga kerahasiaannya dan tidak akan disebarkan
kepada pihak lain. Sehingga diharapkan Para Pelaku Usaha/Kegiatan dapat ikut
aktif untuk melaporkan Laporan Pelaksanaan Semester Dokumen Lingkungan.

