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1.Data Bulanan : Data yang dipantau setiap bulan

2.Data Harian : pH dan Debit Harian

Data bulanan sesuai peraturan/IPLC

VALIDASI IZIN

kg/t

on



Aplikasi ini berbasis web sehingga dapat
diakses dari mana saja selama ada koneksi
internet dan bisa diakses oleh perusahaan
yang telah mendaftarkan diri. Untuk bisa
mengakses maka diperlukan
media yang disebut browser (Penampilan
halaman aplikasi web). Contoh browser
adalah Mozilla Firefox, Google Chrome dan
Microsoft Internet Explorer, tetapi web yang
direkomendasikan untuk mengakses
aplikasi ini adalah Google Chrome.

Alamat url untuk mengakses aplikasi di
internet melalui browser adalah:

http://simpel.menlhk.go.id









•Profile Perusahaan

isilah form isian tersebut secara lengkap,

tanda bintang merah (*) pada kolom isian

menunjukan bahwa kolom isian tersebut

wajib diisi, jika tidak diisi maka aplikasi

tidak akan bisa menyimpan profile

perusahaan anda yang sudah diinput.

Perlu diketahui bahwa anda tidak akan

bisa mengakses menu perizinan jika

belum mengisi profile perusahaan secara

lengkap (wajib diisi yang ada tanda

bintang merah (*)(required )



MENU “PROFILE SPARING” 









Jika anda memilih jenis izin

dengan “Tidak Wajib Izin” atau

“Lainnya”, maka tampilan form

isian akan berubah seperti

disamping.

Kemudian isi kolom isian

ketentuan tidak wajib izin dan

upload lampiran pendukung,

kemudian klik simpan. Tanda

bintang merah (*) menunjukkan

bahwa kolom tersebut wajib diisi.

Perhatikan pada kotak

keterangan terdapat penjelasan

file/dokumen yang wajib diupload

dan jika tidak wajib izin maka tab

isi titik penaatan dan data harian

dilewati, lalu klik kirim

kevalidator.



Menu  izin dengan TIDAK WAJIB IZIN yaitu  upload file yang sesuai dengan kondisi industri :

a.Perusahaan bekerjasana dengan kawasan industri dalam mengelola air limbah maka upload  

FILE KONTRAK KERJASAMA PENGOLAHAN AIR LIMBAH DENGAN KAWASAN  

INDUSTRI YANG TELAH MEMPUNYAI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH ke 

lingkungan;

b. Perusahaan yang tidak membuang air limbah (100% CLOSE SYSTEM) dengan upload  

FILE  DIAGRAM  NERACA AIR PROSES PRODUKSI INDUSTRI YANG ADA DI UKL-

UPL;

c. Perusahaan yang memiliki air limbah dan  menyerahkan kepada pihak ke III berizin yg 

mengolah air limbah  dengan upload  FILE KONTRAK KERJASAMA PENGOLAHAN AIR 

LIMBAH.



Tata cara upload izin yg masa berlaku berhimpitan dalam penilaian Proper 

Periode 1 Juli 2020- 30 Juni 2021

a.izin lama jangan dihapus agar data yang telah diinput tidak hilang.

b.upload izin  baru dan atur titik penaatan, data harian sesuai IPLC.

c. Jika izin yg  baru  terbit merupakan izin perpanjangan  dari izin yg lama 

dengan titik penaaatan dan 

titik pantau yg sama maka pada pembuatan izin  dipilih status  perpanjangan 

dengan upload 4 pendukung sesuai yg ada di simpel dan industri tdk perlu 

menutup titik penaatan 

d. Jika industri pilih pada menu izin status baru dengan membuat titik penaatan 

dan data harian sesuai izin yg baru, selanjutnya dilakukan penutupan TP pada 

bulan IPLC mulai  kadaluwarsa ( expired ) agar izin, ttk penaatan dan data 

harian tidak dinilai oleh sistem. 





Titik Penaatan



Titik Pantau



DATA MINGGUAN

PENTING! Data mingguan ini diisi jika perusahaan anda

memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair dengan cara Injeksi,

jika tidak memiliki diabaikan saja.

Kemudian setelah mengisi titik penaatan dilanjutkan dengan

mengisi tab data mingguan, dengan cara klik tombol "Data

Mingguan" maka akan tampil seperti gambar disamping.



PENGATURAN DATA MINGGUAN





Data Harian

Untuk Parameter Pemantauan Harian  Permen LHK No. 01 THN 2021 

a. Pemantauan secara Manual 

semua jenis industri wajib pantau dan lapor parameter pH dan debit harian. kecuali industri nikel

yg wajib pantau dan dilaporkan parameter pH, debit harian dan TSS. untuk industri rayon pH, debit, COD. 

Industri Petrokimia pH, debit, COD, Industri Oleokimia pH, debit, COD, Industri migas dan PLTA termal 

hanya  debit serta  semua industri parameter data harian sesuai peraturan yg lebih ketat.

b.Pemantauan secara Sparing parameter mengikuti Permen LHK  P 80 tahun 2019. Data sparing dari 

industri yg wajib sparing sesuai Permen LHK P.80 Tahun 2019 yg terkoneksi ke server KLHK oleh sistem 

sudah diintegrasikan ke simpel PPA.

2. Titik penaatan limbah domestik untuk  debit bulanan(m³/bulan) dan  debit harian(m³/hari) sesuaikan 

dg jumlah orang dalam kantor dalam sebulan dan sehari . Data jumlah orang bisa diperoleh dari UKL -

UPL  dari jumlah karyawan per hari di kantor. Misal di kantor sehari ada 100 orang maka dalam 1 hari = 

100 L x 100 = 10.000 L, dijadikan m³ menjadi 10000/1000 = 10 m³, jadi sehari 10 m³/hari,

jika 30 hari atau sebulan = 10 x 30 = 300 m³/bulan. Debit bulanan dan Produksi bulanan(ton/bln) di titik 

penaatan wajib diinput. 

3.Untuk parameter titik penaatan dan data harian yang tidak ada baku mutunya 

( debit harian dan parameter yg tidak diatur dlam IPLC atau aturan yg lain ) tidak boleh ditulis 0 namun 

diinput - (Strip). data harian berupa parameter pH dgn BM 6-9 dan debit harian dgn satuan  m3/hari.)



Validasi



NOTIFIKASI HASIL VALIDASI
Jika pengaturan izin tadi sudah diperiksa oleh team validator SIMPEL PPA, maka untuk mengetahui statusnya

adalah dengan cara klik menu perizinan, kemudian klik menu tab hasil validasi, seperti contoh dibawah ini:

Jika anda ingin melihat history pengajuan validasi anda bisa mengklik tombol "Daftar Pengajuan dan Status

Validasi" dan akan muncul tabel seperti dibawah ini:



MENGISI LAPORAN BULANAN

Jika izin anda sudah divalidasi oleh team

validator SIMPEL PPA, maka anda sudah bisa

mengisi laporan bulanan, kemudian klik menu

laporan bulanan pada panel sebelah kiri, maka

pada panel sebelah kanan akan tampil seperti

gambar disamping.





LAPORAN MINGGUAN



MENGISI LAPORAN HARIAN

Untuk mengisi laporan harian, klik menu laporan harian pada panel sebelah kiri, kemudian pada panel sebelah kanan akan

muncul seperti dibawah ini :

Perlu diperhatikan bahwa untuk mengisi laporan harian ini anda harus men-download template excel terlebih dahulu pada

tombol "Download Disini", isi dahulu form isian pada tamplate excel yang sudah di download tampilannya seperti dibawah

ini :

Pengisian tanggal harus sesuai dengan format

seperti pastikan tanda kutip (‘) selalu disertakan

(‘tahun-bulan-tanggal --> ‘2020-03-01)

FORMAT DATA HARIAN

Data Harian Januari 2021.xls


SPARING

Tahun selanjutnya diharap tidak 
perlu lapor karena pandemi. Semua 
harus  sudsh daftar sparing. Yang 
tidak daftar  kena sanksi.

HANYA KHUSUS PENILAIAN 1 
JULI 2020 - 30 JUNI 2021 Perusahaan 
dapat menggunakan ID 
PELAPORAN SPARING selain ID 
PENDAFTARAN.

Jadi ada perusahaan yg sudah mendaftar 

Sparing, ada juga yg baru lapor. Yg baru 

lapor ini karena situasi pandemi 

pemasangan  sparing tidak berjalan. 

SE Menteri No 5 Tahun 2020.docx






MAPPING

1. Pilih data izin dan titik SIMPEL-PPA 

yang sesuai dengan data izin dan titik 
SPARING.

2. Klik tombol MAPPING PPA-SPARING 
untuk menyimpan pilihan data.





Pesan ini muncul ketika 

perusahaan melakukan 

MAPPING dan Titik yang 

dipilih bukanlah Titik yang 

harus dilaporkan data 

hariannya
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Ketentuan Teknis











Ketentuan input data dan template excel data harian

1. Format file Excel adalah .xls (Ms. Excel Versi 1997-2004).

2. Format tanggal pada template adalah 'YYYY-MM-DD contoh '2019-09-10.

3. Data dengan bilangan desimal, tanda pemisah desimal tidak menggunakan koma (,)

namun titik (.) contoh 0.5. Untuk bilangan bulat tidak menggunakan pemisah apapun.

Contoh 10, 100, 1000 dst.

4.Untuk parameter suhu deviasi 2 di baku mutu dibuat range BM seperti pH . Bagi

industri harus mengukur dulu suhu di lokasi outlet titik penaatan.Hasilnya dikurangi

dan ditambah 2. Misal hasil pengukuran di lokasi outlet air limbah industri A suhu 27,

maka range nya 25 - 29.

5. Parameter dengan baku mutu alami diukur pada kondisi alami tempat yg dipantau

dan parameter dengan baku mutu nihil dibuat 0.

6. Upload data harus sesuai dengan format 1- 5, jika tidak sesuai maka data tidak akan

terbaca oleh sistem pada database simpel PPA.



PENTING

1. Jika anda memilih tidak wajib izin sistem akan membaca

tidak wajib izin, input izin yang lain tidak akan terbaca oleh

sistem maka agar jenis izin yang lain terbaca oleh sistem maka

jenis izin tidak wajib izin harus dihapus.

2. Validasi dilakukan 14 hari kerja, pastikan pengaturan titik

penaatan dan data harian.

3. Data yang belum divalidasi akan diinformasikan ke industri

melalui sistem.



Terima Kasih


