
Alur Proses E-Rekomtek BBWS Bengawan Solo 

Untuk dapat menggunakan aplikasi, dapat mengakses 

https://bbwsbengawansolo.id/erekomtek melalui browser. 

 

Dihalaman utama kita dapat melihat pilihan Buat Permohonan dan video e-rekomtek, 

ketika kita klik pilihan video e-rekomtek maka kita akan melihat video yang 

menginformasikan mengenai tata cara pengajuan erekomtek. Tampilannya akan seperti 

berikut : 

 

 

 

 

 

https://bbwsbengawansolo.id/erekomtek


Kemudian untuk membuat permohonan, kita dapat menekan tombol Buat permohonan, 

maka akan diarahkan ke section berikut, sebelum kita membuat permohonan, kita wajib 

untuk melakukan check lokasi apakah lokasi yang dimohonkan merupakan wilayah 

sungai bengawan solo, untuk melakukan check lokasi dapat menekan tulisan check lokasi 

permohonan. 

 

Disini kita akan diarahkan ke jendela baru menuju halaman check lokasi permohonan, disini 

kita dapat memilih beberapa pilihan pengecekan, dapat melalui peta, koordinat, dll.  



 

Jika kita memilih menggunakan peta, maka akan muncul Areal WS, dan dapat di check 

apakah berada pada WS Bengawan Solo atau tidak.  
 

 
Selanjutnya jika kita memilih menggunakan longitude dan latitude, maka kita pilih dahulu piihan Koord. 
satuan desimal, lalu kita dapat langsung memasukkan titik longitude dan latitude, setelah memasukkan 
longitude dan latitude, maka kita dapat klik Verifikasi Koordinat dan pilih tanpa peta, maka akan muncul 
keterangan lokasi WS 



 
 

Selanjutnya kita dapat menutup jendela tersebut dan kembali pada jendela sebelumnya, dan 

menekan tombol buat permohonan untuk melakukan permohonan. 

 

Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman pendaftaran, dihalaman ini kita diminta untuk 

memasukan informasi yang dibutuhkan, seperti username, email, password, dan pastikan kita 

memasukan email yang benar, setelah semua informasi sudah benar, maka kita tekan tombol 

register untuk dapat melakukan pendaftaran 
 



 

 

Ketika kita berhasil melakukan pendaftaran, maka akan muncul notifikasi bahwa pendaftaran 

kita berhasil dan kita dapat langsung memasukan email dan password yang kita daftarkan. 

 

Jika proses login berhasil, maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard utama, tampilan 

kurang lebih seperti ini : 



 



 

Di sebelah kiri terdapat menu yang dapat kita gunakan, seperti menu dashboard, daftar 

permohonan, pelaporan, my profile, dan panduan. 

 

Untuk menu daftar permohonan berfungsi untuk melihat permohonan yang sedang kita ajukan, 

untuk dapat mengakses menu daftar permohonan, kita dapat menekan menu daftar 

permohonan disebelah kiri, jika kita belum pernah melakukan permohonan, maka tampilannya 

akan seperti berikut : 

 
 

Pastikan sebelum kita membuat permohonan, kita sudah mengisi profile di menu my profile di sebelah kiri, 

karena jika kita belum melengkapi profile, maka kita tidak akan dapat melakukan permohonan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kita dapat menekan menu my profile disebelah kiri,  tampilannya akan seperti berikut,  untuk mengubah 

data  kita dapat menekan tombol ubah data disebelah bawah, 

 
 

 Berikut tampilan form ubah data, kita dapat melengkapi data-data sesuai dengan isian. 

Setelah semuanya telah lengkap maka kita dapat simpan dengan klik tombol simpan dibawah. 



 

Jika proses simpan berhasil maka aka nada notifikasi Data berhasil diubah, dan kita bisa 

melanjutkan untuk mengajukan permohonan, dengan kembali ke menu Daftar Permohonan. 
 

Selanjutnya, kita dapat kembali pada menu daftar permohonan, ketika profile kita sudah 
lengkap, maka tombol buat permohonan akan muncul dan kita dapat menekan buat 
permohonan untuk membuat permohonan.  

 



 

Ketika permohonan berhasil dibuat maka akan terdapat notifikasi Permohonan berhasil dibuat, 

dan akan muncul data permohonan kita pada table tersebut, kita dapat mengisi permohonan 

tersebut dengan menekan tombol detail. 

Diberikan beberapa form untuk melengkapi data permohonan, terdapat menu data izin, lokasi, 

Air/Daya air, Berkas. 

 

 



 

 



 



 
 

Kita dapat melengkapi seluruh data yang dibutuhkan mulai dari data izin sampai berkas-

berkas yang dibutuhkan, jika semua data sudah dilengkapi maka dapat melakukan kirim 

permohonan pada menu kirim, setelah kita melakukan kirim permohonan maka kita tidak 

akan dapat untuk mengubah data permohonan tersebut. Pastikan semua data sudah benar. 

 

 

Selanjutnya, kita dapat mengecek status permohonan kita di daftar permohonan, Status akan 

berubah menjadi disetujui, jika permohonan telah disetujui oleh pihak rekomtek. Dan anda 

dapat mendownload dokumen rekomtek di sebelah kolom status. 

 

 

 

 



Selanjutnya untuk menu pelaporan, kita dapat menekan menu pelaporan di sebelah kiri, 

untuk menu pelaporan ini ditujukan untuk permohonan yang telah disetujui rekomteknya 

oleh pihak rekomtek BBWS Bengawan Solo  

 

 

Jika rekomtek anda telah disetujui, maka tampilannya akan seperti berikut : 

 

 

Di menu pelaporan diatas kita dapat memilih status izin rekomtek yang telah disetujui, apakah 

sedang proses atau izin telah terbit, jika izin sedang proses maka kita hanya diminta untuk 

mengupload surat izin, dan menekan tombol simpan untuk menyimpan data. 

 

 

 



Jika kita memilih izin telah terbit, maka akan disediakan menu pelaporan, dimana pelaporan 

terdiri dari 2 pelaporan, yaitu :  

1. Pelaporan Uji Kualitas; dan 

2. Pelaporan Pencatatan Data TMA dan Debit Aktual. 

 

 

Semua pelaporan yang telah kita laporkan akan muncul pada table dibawah, dan jika kita ingin 

melakukan pelaporan, kita dapat menekan tombol input pelaporan, dan mengisi data-data 

pelaporan yang disediakan, setelah itu kita dapat menekan tombol simpan, maka pelaporan 

kita sudah tersimpan. 



 

 

 

 

 

 

Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, terimakasih 


