
PANDUAN MENGISI FORMULIR E-MONEV PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS 

A. UMUM 

1. Panduan ini merupakan panduan singkat. Panduan lengkap ada di link 

http://kesling.kesmas.kemkes.go.id/limbahfasyankes/download/file/open/document/16. 

2. Mohon agar satu instansi hanya membuat satu akun saja.  

3. Mohon agar RS dan Puskesmas dapat mengisi formulir secara mandiri dan berkala. Pengisian 

formulir agar dilakukan pada awal tahun. Apabila ada perubahan data (misal jumlah bed atau 

jumlah timbulan limbah) maka anda dapat mengedit data tersebut.   

4. Khusus untuk puskesmas, apabila kesulitan dalam melakukan pengisian, dapat dibantu oleh 

Dinkes Kab/Kota.  

5. Mohon dapat mencermati pertanyaan-pertanyaan dalam formulir sebelum mengisi.  

6. Formulir harus diisi lengkap. Apabila belum lengkap, maka formulir tidak dapat disubmit.   

 

B. LANGKAH-LANGKAH PENGISIAN FORMULIR 

1. Buka website http://kesling.kesmas.kemkes.go.id/limbahfasyankes/  
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2. Lihat di pojok atas kanan. Klik tulisan Masuk/Daftar.  

 
 

3. Apabila sudah punya akun, silakan klik masuk. Apabila belum punya akun, silakan klik Daftar.  

 

4. Untuk Daftar, tampilan akan seperti ini.  

 
 

Data WAJIB diisi semua.  

- Nama lengkap adalah nama lengkap dari petugas yang bertugas untuk menginput data 

- Instansi disesuaikan dengan instansi petugas 

- Jabatan diketik sesuai dengan jabatan petugas 

- Nomer ponsel yang dicantumkan adalah nomer ponsel AKTIF. Mohon tidak salah dalam 

mengetiknya. 

- e-mail adalah alamat e-mail aktif yang bisa dihubungi. E-mail ini akan digunakan saat anda 

login. JANGAN salah menulis, karena apabila terjadi pemberitahuan, admin website akan 

mengontak nomer ponsel dan alamat e-mail anda.    



- Password yang diisi adalah password yang akan anda gunakan untuk login ke web e-monev. 

Setelah diisi, ketik ulang password di kolom Re-type Your Password. JANGAN lupa dengan 

password.  

 

5. Setelah diisi, klik tombol biru sign up di bagian paling bawah. 

 

6. Permintaan anda untuk menjadi pengguna harus diverifikasi terlebih dahulu. Mohon agar 

anda dapat memberitahukan bahwa anda sudah melakukan registrasi dengan menghubungi 

nomor 081289704350 atau e-mail ke limbahdanradiasi@gmail.com. Admin akan mengapprove 

permintaan anda dan memberitahukan apabila registrasi anda sudah diapprove.  Anda bisa 

mengisi formulir online setelah akun anda diapprove.  

 

7. Setelah diapprove, anda bisa login. Caranya, buka website e-monev (dengan langkah yang sama 

seperti di nomer 1 dan 2), lalu klik masuk.  

 

 

8. Tampilan akan seperti ini :  
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9. Setelah login, lihat kolom hijau sebelah kanan dan klik tulisan formulir. Tampilan akan seperti 

ini : (contoh : akun dinas kesehatan provinsi) 

 
10. Isi semua pertanyaan-pertanyaan di formulir tersebut.  

Sub Formulir Daring : 

- Pada kolom provinsi dan kabupaten : Untuk RS dan puskesmas akan otomatis terisi dan 

tidak bisa diubah.   

Sub Rumah Sakit : 

- Pada kolom Rumah Sakit, klik tanda panah di bagian kanan, lalu scroll kebawah untuk 

melihat daftar RS dan puskesmas yang akan anda isi. Seperti contoh ini : 

 
- Klik RS/puskesmas sesuai dengan instansi anda 

- Ketik jumlah tempat tidur. Apabila puskesmas merupakan puskesmas non rawat inap, maka 

diisi angka 0.  



- Ketik BOR dengan angka absolut, tidak menggunakan koma, persen, atau tanda baca 

lainnya. Apabila puskesmas merupakan puskesmas non rawat inap, maka diisi angka 0. 

Sub Organisasi 

- Pertanyaan jumlah petugas kesehatan lingkungan diisi dengan angka.  

Sub Pengelolaan Limbah Padat 

- Pertanyaan rata-rata timbulan limbah padat diisi dengan angka tanpa koma. Timbulan ini 

adalah timbulan perhari.  

Sub Pengelolaan Limbah Padat 

- Pertanyaan rata-rata timbulan limbah cair diisi dengan angka tanpa koma. Timbulan ini 

adalah timbulan perhari.  

 

11. Isi semua pertanyaan hingga selesai.  

12. Klik tombol biru KIRIM yang ada di bagian bawah formulir 

13. Apabila mengalami kesulitan saat pengisian online dan untuk mem-backup data yang sudah diisi, 

agar bisa mengisi juga formulir offline dalam bentuk Microsoft word yang bisa dikirimkan ke 

alamat e-mail : limbahdanradiasi@gmail.com atau via whatsapp ke nomor 081289704350.  
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