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OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN

a. bahwa sebagai upaya unluk melaksanakan kelenluan Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan
Pemerinlah Nomor 82 Tahun 2001 lenlang Pengelolaan Kualilas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air, perlu melakukan pengelolaan air limbah industri melalui pemanfaalan air
limbah dari induslri minyak sawil pada lanah di perkebunan kelapa sawil;

b. bahwa unluk melakukan pemanfaalan air limbah dari induslri minyak sawil pada lanah di
perkebunan kelapa sawi\, perlu dilakukan pengkajian lerlebih dahulu minimal selama 1
(salu) lahun dimana dalam kurun waklu lersebul kecendrungan adanya pencemaran dan
alau perusakan lingkungan dapal dikelahui;

c. bahwa air limbah dari induslri minyak sawit mempunyai potensi akumulasi bahan pencemar
yang linggi sehingga kegiatan pengkajian dan pemanfaalan air Iimbah dari induslri minyak
sawil pada lanah di perkebunan kelapa sawil sangal polensial menimbulkan pencemaran
dan atau perusakan lingkungan;

d. bahwa unluk mencegah le~adinya pencemaran dan alau perusakan Iingkungan
sebagaimana dimaksud pada huruf "c", perlu dilakukan pengendalian melalui kelelapanizin
dari Bupali;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c
dan hum! d di alas, perlu menetapkan Peraluran Bupali tentang Pengkajian Dan
Pemanfaalan Air Limbah Dari Induslri Minyak Sawil Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa
Sawi!'

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 lentang Pembenlukan Daerah Tingkal II dan Kola
Praja di Sumalera Selalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 lentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlar!i'~erinlahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Hian Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana lelah diubah beberapa kali, lerakhlr,dEingan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 lenlang pembahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang
Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.Undang .
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Peraturan
Nomor 53,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengeriai Darnpak Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838);

9. Peraturan Pemerintah Nomer 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4161);

10. Peraturan Pemerintah Nomer 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupatenl Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana
Pengendalian PencemaranAir,

14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman
Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah
di PerkebunanKelapa Sawit;

15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2\l Tahun 2003 tentang PedOman
Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah
di Perkebunan Kelapa Sawit;

16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Metoda Analisis
Kualitas Air Permukaan Dan Pengambilan Contoh Air Permukaan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomer 33);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomer 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Ke~a Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah 37
Tahun 2008).
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENGKAJIAN OAN PEMANFAATAN AIR
L1MBAH OARIINOUSTRI MINYAK SAWIT PADA TANAH 01 PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraluran ini yang di maksud dengan :
(1) Kabupaten adalah Kabupalen Musi Banyuasin,
(2) Pemennlah Kabupaten adalah Pemennlah Kabupaten Musi Banyuasin.
(3) Bupati adalah Bupali Musi Banyuasin.
(4) Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan yang selanjutnya disingkal BLHPP

adalah Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi
Banyuasin.

(5) Kepala BLHPP adalah Kepala BLHPP Kabupaten Musi Banyuasin,
(6) Sumber Air adalah wadah air yang lerdapal dialas dan di bawah permukaan, lermasuk

dalam pengertian ini akuifer, mala air, sungai, rawa, danau, sttu, waduk dan muara.
(7) Baku Mutu Air adalah ukuran balas alau kadar makhluk hidup, zal, energi alau komponen

yang ada alau harus ada dan I alau unsur pencemar yang dttenggang keberadaannya di
dalam air.

8) Pencemaran Air adalah masuk alau dimasukkannya makhluk hidup, zal, energi, dan I alaun
komponen lain ke dalam air oleh kegialan manusia sehingga melampaui baku mutu air
limbah yang lelah ditelapkan.

(9) Beban pencemaran air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang lerkandung dalam air
alau air Iimbah..

(10) Air limbah adalah sisa dan suatu hasil usaha dan/alau kegialan yang berwujud cairo
(11) Baku mulu air limbah adalah ukuran balas alau kadar polutan yang dttenggang untuk

dlmasukkan ke media air.
(12) Pengelolaan kualilas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualttas air yang

diinginkan sesuai perunlukannya unluk menjamin agar kualilas air lelap dalam kondisi
alamiahnya ..

(13) Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran
air serta pemulihan kualttas air untuk menjamin kualttas aii agar sesuai dengan baku mutu
air.

(14) Pengkajian pemafaalan air Iimbah adalah pengkajian/penelitian temadap air Iimbah dan
industri minyak sawtt yang diaplikasikan pada lanaMahan di perkebunan kelapa sawil

(15) Land Application yang selanjutnya disingkal LA adalah pemanfaalan air limbah dan industri
minyak sawn yang pada kondisi lertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapal
dimanfaatkan sebagai substitusi pupuk dengan methode penyiraman lanah pada lahan
pembudidayaan lanaman kelapa sawn.

(16) Pemohon izin adalah perorangan alau pemrakarsa dan alau badan usaha suatu kegialan
yang mengajukan permohonan ilin untuk melakukan pengkajian dan alau pemanfaalan air
limbah industri minyak sawil pada lanah di perkebunan kelapa sawil.

(17) Pemegang Izin adalah perorangan alau pemrakarsa dan alau badan usaha suatu kegialan
yang dibenkan izin melakukan pengkajian dan alau pemanfaalan air limbah industri minyak
sawn pada lanah di perkebunan kelapa sawn.

(18) Izin Pengkajian Pemanfaalan Air Limbah Dan Industri Minyak Sawn Pada Tanah Di
Perkebunan Kelapa Sawil dan llin Pemanfaalan Air Limbah Dan Industri Minyak Sawn Pada
Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawil yang selanjutnya disebut izin adalah yang dibenkan
bagi perorangan dan alau badan usaha suatu kegialan yang melakukan pengkajian dan
alau pemanfaalan air limbah.

(19) Pembinaan dan Pengawasan adalah kegialan yang dilaksanakan secara langsung dan/alau
tidak langsung oleh pejabat yang berwenang untuk mengelahui tingkal kelaalan
penanggung jawab usaha dan/alau kegialan temadap ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/alau persyaratan penlinan dalam pemanfaatan air Iimbah dan industri
minyak sawil pada lanah di perkebunan kelapa sawtt.

(20) Tim Verifikasi Teknis adalah Tim yang terdin dan unsur teknis yang berasal dan BLHPP
Kabupaten Musi Banyuasin dan Dinasllnslansi terkatt yang bertugas melakukan
verifikasi/peninjauan lapangan serta merumuskan bahan-bahan pertimbangan untuk gans
kebijaksanaan Bupati dalam rangka pengambilan keputusan yang berkenaan dengan
permohonan izin.

BAB II....•••••••..........•••••



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal2

Ruang lingkup Peraturan Bupati inl, meliputi :
a. Syarat dan Iala cara pengajuan izin pengkajian pemanfaatan air limbah dari Industri minyak

sawit pada tanah dl per1<ebunankelapa sawit;
b. Syarat dan tala cara pengajuan Izin pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada

lanah di per1<ebunankelapa sawit;
c. Pembinaan dan Pengawasan terhOOap pemantaatan air limbah dari industri minyak sawit

pada lanah di per1<ebunankelapa sawi!.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal3

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
a. meningkatkan ketaatan dalam pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada lanah

di per1<ebunankelapa sawit;
b. meningkatkan kine~a pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada lanah di

per1<ebunankefapa sawit;
c. mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal4

Sasaran pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di
Per1<ebunanKelapa Sawit adalah :
a. menlngkatkan pemahaman terhOOap kelentuan peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan pengelolaan air limbah dari industri minyak sawit pada lanah di
per1<ebunankelapa sawit;

b. meningkatkan kelaatan pelaku dalam pengelolaan air limbah dari industri minyak sawit pada
lanah di per1<ebunankelapa sawit;

c. pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada lanah di per1<ebunankefapa sawit
sebagai pengganti pupuk untuk lanaman sawit;

d. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang
dilakukan usaha danlatau kegialan yang ber1<aitandengan pengelolaan air limbah termasuk
rencana pemulihan bila te~adi pencemaran;

BABIV
PERIZINAN

Pasal5

(1) Jenis-jenis perizinan yang diatur di dalam Peraturan Bupati ini yang ber1<ailandengan pengelolaan
air limbah industri minyak sawit pooa lanah di per1<ebunankelapa sawit OOalah:
a. Izln pengkaJlan pemanfaalan air limbah dari Industri minyak sawit pada lanah di per1<ebunan

kelapa sawit ; dan
b. Izln pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada lanah di per1<ebunankelapa

sawit.

(2) Permohonan izin pengkajian pemanfaatan air limbah dari industri minyak kelapa sawit pada tanah
di per1<ebunankelapa sawit, dldasarlran pada salah satu hasil kajian berikut inl :
a. AMDAL (Analisis Mengenal Dampak Lingkungan), atau
b. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Ungkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan), atau
c. SEMDAL (Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan), atau
d. Dokumen Pengelolaan Ungkungan lainnya.

Pasal6 •.........•..



Pasal6

(1) Setiap perorangan atau pemrakarsa dan atau badan usaha yang akan mekakukan kegiatan
pengkajian dan kegiatan pernanfaatan air limbah dan induslri minyak sawit pada tanah di
perkebunankelapasawit wajib mendapatkanizin dan Bupati.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam aya! (1) pasal ini diterbitkan dalam bentuk
KeputusanBupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimanadimaksud ayat (2) pasal ini wajib mencantumkanketentuan
sekurang-kurangnyameliputi;
a. hasil pemantauan terhadap air limbah, air tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan

masyarakal;
b. methodedan frekwensi pemantauan;
c. pelaporan hasil pemantauan dilakukan oleh pemrakarsa kepada Bupati

sekurang-kurangnya dilakukan 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan ke Gubemur
dan MentenUngkungan Hidup;

d. laranganmengenai;
1. adanya air lanan (run off) yang masuk ke sungai;
2. pengenceranair limbahyang dimanfaatkan;
3. membuangair limbah pada tanah di luar Iokasiyang ditetapkan;
4. membuangair Iimbahke sungai bila air limbahnyamelebihi ketentuanyang ber1aku.

BABV
PERSYARA TAN DAN PROSEDUR

PERMOHONAN IZIN

Bagian Kesatu

Izin Pengkajian

Pasal7

(1) Setiap perseorangan atau pemrakarsa atau badan usaha yang akan melakukan pengkajian
pemanfaatan air limbah dan induslri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawil
wajib mengajukanpermohonanizin pengkajiankepada Bupati.

(2) Permohonan izin sebagaimami dimaksud aya! (1) pasal ini, harus memenuhi persyaratan
administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Persyaratanadminislrasi dimaksudayat (2) pasal ini minimalterdin dan;
a. Permohonanter1uliskepadaBupati melalui Kepala BLHPPdenganmengikuti format yang

ditetapkanoleh BLHPP.
b. Data perusahaan.
c. ProposaVdokumenyang memua! usulan rencanapengkajian.
d. Dokumen Lingkungan(AMDAL atau UKL-UPLatau SEMDAL atau Dokumen Lingkungan

lainnya yang telah mencantumkanrencanapelaksanaanpemanfaatanair limbah).
e. Sural Izin Usaha (SIUP)
f. Akte PendinanPerusahaan
g. Izin LokasiPerkebunan(HGU)
h. 1MBPabnkllnduslri
i. Layout IPAL
j. Peta yang menampilkanlokasi pabnk termasuk IPALdan Iokasi pemukimanterdekat,
k. Peta topografilkonturwilayah(terutamalokasi yang direncanakanuntuk LandApplication).
I. Data curah hujan bulanandan stasiun terdeka! untuk 5 (lima) tahun terakhir.
m. Surat Persetujuan Karyawan Pabnkllnduslri Minyak Sawit dan masyaraka! yang berada

pada radius 500 meterdan lokasi pemantauan.
n. Sural Pemyataan dan atau Pe~anjian dan Penanggungjawab kegiatan..

(4) Persyaratan .



(4) Persyaratan teknis dimaksud ayat (2) pasal ini minimal terdili dali;
a. Pengamatan pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman;
b. Pengamatan pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah;
e. Pengamatan pengaruh terhadap kesehatan masyarakat;
d. BOD tidak boleh melebihi 5000 mgJIiter;
e. nilai pH berkisar 6-9;
f. dilakukan pada lahan selain lahan glimllut;
g. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 emljam;
h. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang dali 1,5 emrjam;
i: tidal( tlOletl dilliksanakan p-ada fll/fan dengan klldllfalfflfn airtana1T kOl1llfg dali2 meter~
j. areal pengkajian seluas 10 - 20 persen dali seluruh areal yang akan digunakan untuk

pemanfaatan air limbah;
k: pembllatiln somor pantao:
I. Pelaksanaan Pengkajian hanya dilakukan 1 (satu) kali pada lokasi dan termpat yang sama;
m. Pelaksanaan Pengkajian minimal selama 1 (satu) tahun;
n: Pelaksanaan' Pengkajian mengikuti pedoman teknis sesoai ketentuan' per.nuran

perundang-undangan yang ber1aku.

P<!1Ii118
(1) Bupati segera menugaskan BLHPP Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan evaluasi

terhadap permohonan izin pengkajian pemanfaatan air Iimbah yang meliputi penelitian terhadap
kelengkapan administrasi dim peninjauan lapangan dengan membentiJk tim verilikasi teknis.

(2) Tim Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdili dali :
a: Ketua'Tim K-epaiaBidangPencegahan'BLHHP Kabupaten Musi Banyuasin:

. b. 8ekretaris Kepala Sub Bidang Pelizinan pada Bidang Pencegahan BLHPP Kabupaten
Musi Banyuasin.

c. Anggota 1. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian BLHPP Kabupaten Musi
Banyuasin.

2. Kepala Sub Bidang Amdal & UKL-UPL pada BidangPencegahan
BLHPP Kabupaten'Musi'Banyuasin:

3. Kepala Laboratolium Lingkungan BLHPP Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Stat Laboratolium Lingkungan BLHPP Kabupaten Musi Banyuasin

sebagaiPetugas Sampeling:
5. Stat Teknis Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Stat Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

(3) Permohonan izin yang dinyatakan lengkap atau belum lengkap secara administiasi, maka
Kepala BLHPP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) han keQaakan memberitahukan secara
tertulis kepada Pemohon.

(4) Permohonan izin yang dinyatilkan belum Iimgkap secara administfasi, pemohon diminta
melengkapi kekurangan administrasi ter1ebihdahulu.

(5)' Permohonan' izin' yang dinyalakan len9kap secara administrasi; akan ditindaklanjuti'dengan
velifikasi/peninjauan lapangan oleh tim sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini.

(6) Hasil peninjauan lapangan oleh tim verifikasi dituangkan dalam berita acara dan dapat dijadikan
bahan pemmbangan dalam penolakan izin atau pemberian izin.

(7) Keputusan Penolakan lzin pengkajian pemanfaatan air Iimbah dan industri minyak sawit pada
tanah di perliebunan kelapa sawit diterliitkan Bupati apabila tidak memenuhi syarat administrasi
dan/atau berdasarkan hasil verifikasi Iapangan tidak layak secara teknis.

(8) Keputusan' Pemberian Izin' pengkapan pemanfaatan air limbah'dari industri minyak sawit pada
tanah di perkebunan kelapa sawit diterbitkan Bupati apabila memenuhi syarat administrasi dan
berdasarkan hasil verifikasi Iapangan layak secara teknis.

(9) KeputUsan Penolakan lzin atau KeputiJsan Pembelian llin pengkajian pemanfaatan air limbah
dari industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit diterbitkan Bupati paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari keQa terhitung sejak berkas permohonan disampaikan
berdiisarlian buliti tanda ditelima permohonan.

(10) Form Permohonan Izin, Data Perusahaan, Berita Acara Peninjauan Lapangan, Pemyataan dan
PenanggungjawabKegiatan'danProsedur Proses'penerbltan' izinsebagaimana 'tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

Baglan Kedua ••••••••••••••••
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Baglan Kedua

Izin Pemanfaatan

f'asaf9

(1) Setiap perseorangan atau pemrakarsa atau badan usaha yang akan melakukan pemanfaatan air
limbah dari induslri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit wajib mengajukan
perrnohonan izin kepada Bupati.

(2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diajukan setelah pemohon
selesai melakukan pengkajian.

(3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memenuhi persyaratan
administrasi dan persyaratan leknis sesuai dengan ke!entuan peraturan perundang,undangan
yang berlaku.

(4) Persyaratan administrasi dimaksud ayal (3) pasal ini minimal lardiri dari;
a. Permohonan tertulis kepada Bupati melaIui Kepala BlHPP dengan mengikuti format yang

diletapkan oleh BLHPP.
b. Izin Pengkajian Pemanfaatan air limbah pada tanah di perkebunan kelapa sawil.
c. Dokumen laporan hasil pengkajian pemanfaatan air limbah yang telah disetujui;
d. Sural Perselujuan Karyawan Pabrikllnduslri Minyak Sawil dan masyarakat yang berada pada

radius 500 meIer dari lokasi pemantauan.
e. Sural Pemyataan dan atau -Peljanjian dari Penanggungjawab Kegiatan.

(5) Persyaratan teknis dimaksud ayat (3) pasal ini minimal !erdiri dari;
a. BOD tidak boleh melebihi 5000 mglliler,
b. nilai pH berkisar 6-9;
c. dilakukan pada lahan selain !ahan gambut;
d. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cmJjam;
e. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabililas kurang dari 1,5 cm~am;
f. tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter,

Pasall0

(1) Bupati segera menugaskan BLHPP Kabupalen Musi Banyuasin unluk melakukan evaluasi
terfladap permohonan izin pemanfaatan air Iimbah yang metiputi penefitian terfladap
kelengkapan adminlstrasi dan verifikasl teknis (pennintaan presentasi atas hasil pengkajian
dan peninjauan lapangan).

(2) Permohonan izin yang dinyatakan lengkap atau belum lengkap secara administrasi, maka
Kepala BLHPP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja akan memberilahukan secara
lerlulis kepada Pemohon.

(3) Permohonan izin yang dinyatakan belum Iengkap secara administrasi, pemohon diminta
melengkapi kekurangan admini8trasi terlebih dahulu.

(4) Perrnohonan izin yang dinyatakan lengkap secara administrasi, akan dilindaklanjuli dengan
meminta kepada pemohon untuk melakukan presentasi atas hasil pengkajian dan dilanjutkan
dengan verifikasi/peninjauan lapangan.

(5) Presentasi ditakukan oleh pemohon izin dihadapan iim Verifikasi ieknis sebagaimana
lercantum pada ayat (2) pasal8 Peraturan Bupati ini dan anggota lain yang dianggap perlu.

(6) Hasil peninjauan lapangan yang dituangkan dalam berila scara dan hasil presantasi dapat
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan surat penolakan izin atau pemberian
izin.

(1) Keputusan Penotakan lzin pemanfaatan air limbah dari induslri minyak sawil pada tanah di
perkebunan kelapa sawit dnerbilkan Bupati apabila tidak memenuhi syarat adminislrasi dan/atau
berdasarkan hasil verifikasi lapangan tidak layak secara !eknis.

(8) Keputusan Pemberian lzin pemanfaatan air Iimbah dan Induslri mlnyak sawit pada tanah di
perkebunan kelapa sawit dilerbilkan Bupati apabila memenuhi syarat administrasi dan
berdasarkan hasil verifikasi lapangan layak secara !eknis.

(9) Kepulusan Penotakan .
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(9) Keputusan Penolakan lzin atau Keputusan Pemberian Izin pemanfaalan air limbah dari induslri
minyak sawit pada lanah di perkebunan kelapa sawit dilerbitkan Bupati paling lambat 90
(sembilan puluh) hari kerja terhilung sejak berkas permohonan disampaikan berdasarkan bukti
landa dilerima permohonan.

(10) Form Permohonan Izin, Berita Acara Peninjauan Lapangan, Pemyataan dari Penanggungjawab
Kegiatan dan Prosedur Proses PenertJitan lzin sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

BABVI
MASA BERLAKU IZIN

~asal11

(1) Izin Pemanfaalan air limbah dari induslri minyak sawit pada lanah diperkebunan kelapa sawit
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini beriaku selama 3 (tiga) lahun.

(2) Sebagai upaya pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap jzin sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini, pemegang izin diwajibkan mengajukan perpanjangan izin.

(3) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 60 (enampuluh) hari sebelum berakhimya
masa beriaku izin.

(4) Persyaratan perpanjangan izin pemanfaatan airlimbah dari induslri minYak sawit pada tanah
di perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut :
a. Permohonan perpanjangan izin dengan mengikuti format yang dilelapkan oleh BlHPP

Kabupaten Musi Banyuasin.
b. Copy jzin pemanfaatan air Iimbah dari induslri minyak saw~ pada lanah diperkebunan kelapa

sawit yang lama (masa beriakunya akan berakhir).
c. Laporan hasi' pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan air Bmbah induslri minYak

sawit pada lanah di perkebunan kelapa sawit pada 6 (enam) bulan terakhir.

(5) Mekanismepemberian perpanjangan izin pemanfaatan air limbah dari induslri minyak sawit pada
lanah di perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut:
a. Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin ke Bupati melalui Kepala BlHPP

Kabupaten Musi Banyuasin dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
Pasal ini. ' - '" , " ,

b. Permohonan izin yang dinyatakan Iengkap atau belum lengkap secara administrasi, maka
Kepala BlHPP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja akan memberitahukan
secara tertulis kepada Pemohon.

c. Permohonan izin yang dinyatakan belum Iengkap administrasi, pemohon diminta untuk
melengkapi kekurangan administrasi teriebih dahulu.

d. Permohonan izin yang dinyatakan lengkap administrasi akan ditindaklanjuti dengan
peninjauan lapangan oleh Tim Verifikasi Teknis sebagaimana yang tercantum pada ayat (2)
pasal8 Peraturan Bupati ini.

e. Hasil pengecekan lapangan d~uangkan dalam berita acara dan dapat dijadikan bahan
penyusunan rekomendasi sebagai pertimbangan penerbMn perpanjangan izin .

.(6) Form Permohonanperpanjangan lzin, Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Prosedur Proses
penerbMn sural keputusan perpanjangan lzin sebagaimana tercantum pada Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Izin dinyatakan tidak beriaku apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:
a. Habis masa beriaku, pemegang jzin tidakmemperpanjang izin; alau
b. Berakhimya kegialan dan atautidak lagi melaksanakan pemanfaatan air Iimbah dari induslri

minyak sawit pada lanah di perkebunan kelapa sawit selama 2 (dua) lahun berturut.turut; atau
c. lzin dipindahlangankan atau berganti kepemilikan; alau .
d. Adanya pencabutan Izin.

Pasal13

(1) Pencabutan lzin dimaksud pasal 12 huruf d dapat ditakukan, apabila kegialan pengkajian alau
pemanfaalan air Iimbah dari induslri minyak sawit pada lanah di perkebunan kelapa sawit
memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. Adanya pelanggaran .



a. Adanya pelanggaran terhadap keputusanlzin; alau
b. Te~adinya pencemaran danlalau kerusakan lingkungan; alau
c. Membahayakan kepentingan umum; alau
d. Adanya peraturan perundang-undangan danlalau kebijakan pemerintah yang mengharuskan

pencabulan izin.

(2) Pelanggaran terhadap keputusan izin sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) Pasal Ini adalah
apabila kegialan pengkajian alau pemanlaalan air limbah dari induslri minyak sawlt pada tanah di
perkebunan kelapa sawlt lidak sesuai danlalau melanggar ketenluan dan persyaratan yang
termuat dalam -Keputusan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) pasa/6 Peraturan i1upati inl.

Pasal1A

(1) Bupati dapat mencabut izin pengkajian alau pemanlaalan air limbah dari induslri minyak sawlt
pada .lanah.di.perkebunan .kelapa.sawilapabila .telahte~adi .pelanggaran ler:lJadapkeputusanizin
sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal13 Peraluran Bupati inL

(2) Proses pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah ter1ebih
dahulu dlberikan peringalan tertulis oleh Kepala BLHPP sebanyak 2 (dua) kali berturut-lurut
dengan tenggang waktu masing-masing selama 10 (sepuluh) hari.

(3) Pencabulan izin yang disebabkan salah satu unsur sebagaimana dimaksud PasaI13 ayat (.1)
huruf b. c. alau d dapal dilakukan lanpa adanya peringalan tertulis ter1ebihdahulu.

Pasal15

(1) Pemegang izin yang izinnya dinyalakan tidak ber1akusebagaimana dimaksud Pasal12 huruf a
.dan bdapal memperoleh mn .kembali.denganmengajukan permohonan .sesuaiprosedur .dan .lala
cara sebagaimana dialur pada Pasal 9 dan 10 di dalam Peraturan Bupati inL

(2) Pemegang izin yang izinnya dinyalakan tidak ber1akusebagaimana dimaksud Pasal12 huruf c
dapat memperoleh izin kembali dengan mengajukan permohonan sesuai prosedur dan lata cara
sebagaimana di alur pada Pasal 9 dan 10 di dalam Peraturan Bupati inl dilengkapi dengan landa
bukti berupa berila acara alau bukti alau keterangan lain yang sah sesuai peraluran perundang-
-uRdanganyang beI1akutenlang adanya pengalihanlperubahan kepemilikan.

(3) Pemegang izin yang izinnya telah dicabut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 14 dapat
rnemperoleh Izin .kembali dengan mengajukan permohonan sesuai prosedur dan lata cara
sebagaimana dialur pada Pasal 7. 8. 9 dan 10 di dalarn Peraluran Bupati ini.

(4) Pemegang Izln yang izinnya telah dicabut sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal14 tidak dapat
mengajukan permohonanizin -IIembali.

BABVlI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Baglan Kesatu
'Pemblnaan
Pasal16

(1) Pembinaan terhadap badan usaha dan alau kegialan yang memanlaatkan air Iimbah dari induslri
minyak sawit pada lanah di perkebunan kelapa sawlt dilakukan oleh BLHPP Kabupaten Musi
Banyuasin dan instansi terkall.

(2) Pembinaan sebagalmana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi :
a. Kegialan Sosialisasi peraturan perundang-undangan tenlang pemanlaalan air limbah dari

induslri minyak sawlt pada lanah di perkebunan kelapa sawlt;
b. Bimbingan tekms.

Paul 17

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 'PeraturanBupati im disesuaikan
dengan lugas pokok dan fungsi masing-masing instansi terkail.

Baglan Kedua •••••••••••••
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Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal18

(1) PengawasantertJadapbadan usaha dan alau kegiatan yang melakukan pemanfaalan air limbah
daTi industTi minyak sawn pada tanah di perkebunan kelapa sawn dilakukan oleh BlHPP
Kabupaten Musi Sanyuasindan Inslansi terkai!.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayal (1) lerdiri dari :
a, Pengawasan langsung ke 'Iokasikegiatan pemanfaalan air Iimbah dari industri minyak sawit

pada tanah di perkebunankelapa sawit;
b. Pengawasan tidak langsung dengan mengevaluasi pelaporan kegiatan pemanfaatan air

limbah dari industri minyak sawit pada tanah di perkebunankelapa sawi!.

(3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan sejak diterbitkannya izin pengkajian oleh Supati Musi
Banyuasin Secaraberkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-
waktu bila dibutuhkan.

Pasal19

Petugas pengawasdalam melakukan peninjauan lapangan berwenang :
a. Memasuki area pemanfaalan air limbah dari induslri minyak sawil pada lanah di perkebunan

kelapa sawil;
b. Mengambil sampel air unluk diperiksa di laboratoriunl apabila diperlukan;
c. Meminta kelerangan berhubungandengan pelaksanaan pengawasan pemanfaalan air limbah

dari industri minyak sawit pada lanah di perkebunan kelapa sawit;
d. Melakukan pengambilan folo/video kegiatan pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit

pada tanah di perkebunan kelapa sawil;
e. Membual Berita Acara hasil peninjauanlapangan yang diketahui oleh pihak pemrakarsa yang

dikunjungi.

BABVlII
PELAPORAN
Pasal20

(1) Hasil pembinaan danpengawasan yang lelah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal
16, 17, 18 dan 19 dilaporkan kepada Supati dengan tembusan Menleri Negara lingkungan
Hidup.

(2) Masyarakat dapal ikul berperan serta dengan melaporkan setiap kejadian pelanggaran dalam
kegiatan pemanfaatan air limbahdariinduslri minyak sawit pada lanah di perkebunan kelapa
sawil kepada BLHPP Kabupalen Musi Banyuasin.

BABIX
PEMBIAYAAN

Pasa/21

Segala biaya sehubungan dengan permohonan izin yang diajukan sebagaiinana dimaksud dalam
Pasal7 ayat(1) dan PasaI9 ayat(1)dan Pasal12 ayat (2)dibebankan kepada pemohon izin.

Pasal22
Biaya penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal16, 17, 18
dan 19 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APSD) Kabupalen Musi
Banyuasin.

BABX
SANKSI ADMINISTRASI DAN TANGGUNGJAWAB PEMULIHAN

Pasa/23
(1) Setiap Badan Usaha danlatau Pemegang izinakan dikenakan sanksi administrasi sesuai

peraluran perundang-undanganyang berlaku,apabila melakukan pelanggaransebagai berikut:

a. Tidak .
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a. Tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin; atau

b. lalai dan terlambat mengajukan permohonan izin hingga melewati batas waktu berlaku izin;
atau

c. Telah lalai dan/atau melakukan kegiatan pengkajian dan pemanfaatan air limbah tidak
sesuai dengan ketetapan Keputusan Izin sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati
ini sehingga menyebabkan timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. Penngatan tertulis;
b. Paksaan Pemenntah; dan
c. Pencabutan izin.

(3) Sanksi administrasi yang telah dibenkan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini tidak
membebaskan Badan Usaha dan/atau pemegang izin dan tanggung jawab pemulihan apabila
te~adi pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf c ayat (1) Pasal ini.

(4) Tanggungjawab pemulihan yang dimaksud ayat (3) Pasal ini adalah melakukan pemulihan
kualitas dan fungsi lingkungan hidup termasuk membayar ganti kerugian pada orang lain yang
diakibatkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan Iingkungan dimaksud.

(5) Sanksi administrasi berupa penngatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
Pasal ini dikeluarkan oleh BLHPP Kabupaten Musi Banyuasin.

(6) Sanksi administrasi berupa paksaan pemenntah dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dan c dikeluarkan oleh Bupati.

(7) Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin sudah bersifat kejahatan, akan
dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Benta Daerah Pemenntah Kabupaten Musi Banyuasin.

--
,
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BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2.012. NOMOR 2.76



Lampiran I Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor
Tanggal

BAGAN ALiR PROSES PENERBITANizlN
(KAJIAN LAND APPLICATION, PELAKSANAAN LAND APPLICATION DAN PERPANJANGAN LAND APPLICATION)

LAYAK

PENINJAUAN LAPANGAN

TlOAK

REKOMENDASI
PENOLAKAN IllNPENOLAKAN IllN

SESUAI JENIS PERMOHONAN

PEMOHON SUPATI I INSTANSI I
DOKUMEN MASUK I EVALUASI DOKUMEN I

t
lIDA!'. lENGlIAP

MELENGKAPIKEKURANGAN
DOKUMEN

PRESENTASI .~ , _ __ __ _ __ u u u _ u _ u u _ u _ _ u _ u u _ u _ u u _ u -I~__PE_R_M_IN_T_M_N_PR_E_S_EN_T_A_SI__

TIOAK DAPAT DILAKSANAKANKAJIAN
atau

TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN LA
atau

TIDAK DAPAT MEMPERPANJANG
PELAKSANAAN LA

DAPAT MELAKSANAKAN KAJIAN
atau

DAPAT MELAKSANAKAN LA
atau

DAPAT MENERUSKAN LA

SESUAI JENIS PERMOHONAN

PENERBITAN IllN

REKOMENDASI
PEMBERtAN IllN

I PEMANTAUAN I Tuga. Monnoring

I
4-

ILAPORAN

LANJUTKAN KAJIAN atau
LANJUTKAN LA

__ P_E_NG_A_W_A_S_A_N_I

~
__ HA_S_IL_E_V_AL_U_AS_I_I

ADA dan
RINGAN

LAKUKAN
PEMBINMN

1
TlOAK
ADA

ACAdan
BERAl

REKOMENDASI STOP KAJIAN
atausTOP LA

PENGABUTAN IllN

TERUSKAN KAJIAN atau
TERUSKAN LAND
APPLICATION

STOP KAJIAN atau
STOP LAND APPLIGA TlON

KETERANGAN :

-----. = Pelaksanaan LA



Contoh Surat Permohonan LampiranII PeraturanBupatiMusiBanyuasin
Nomor
fanggal

KOP PERUSAHAAN

.................... , .

: PT. .

Nomer
Lampiran
Perihal : (Permohonan Izin Pengkajian

LAiPelaksanaan LAlPerpanjangan
Pelaksanaan LA)*

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama
Jabatan
Alamat
Bertindak dan Atas Nama

Kepada Yth.
Bupati Musi Banyuasin
Melalui Kepala BLHPP Kab. Muba
di-

S E KAY U

Dengan ini mengajukan permohonan Izin (Pengkajian Land Applicationl
Pelaksanaan Land Application/Perpanjangan Pelaksanaan Land Application)'
pada Perkebunan Kelapa Sawit PT.................. yang berlokasi di
.............................................................................................................................

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :
(Iampiran untuk pennohonan Izin Pengkajian LAr
a. Data perusahaan.
b. Proposalldokumen yang memuat usulan rencana pengkajian.
c. Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL atau SEMDAL atau

Dokumen Lingkungan lainnya yang telah mencantumkan rencana
pelaksanaan pemanfaatan air limbah).

d. Surat Izin Usaha (SIUP)
e. Akte Pendirian Perusahaan
f. Izin Lokasi Perkebunan (HGU)
g. 1MBPabrikllndustri
h. Layout IPAL
i. Peta yang menampilkan lokasi pabrik termasuk IPAL dan lokasi

pemukiman terdekat.
j. Peta topografi/kontur wilayah(terutama lokasi yang direncanakan untuk

Land Application).
k. Data curah hujan bulanan daristasiun terdekat untuk 5 (lima) tahun

terakhir.
I. Surat Persetujuan Karyawan Pabrikllndustri Minyak Sawit dan

masyarakat yang berada pada radius 500 meter dari lokas; pemantauan.
ffi. Surat Pernyataan dan atau Perjanjian dari Penanggungjawab kegiatan.

(Iampiran untuk pennohonan Izin Pelaksanaan LA)'
a. Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri minyak kelapa sawit

pada tanah di perkebunan kelapa sawit.
b. Dokumen Laporan Hasil Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri

minyak kelapa sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit yang telah
disetujui.

c. Surat Persetujuan Karyawan Pabrikllndustri Minyak Sawit dan
masyarakat yang berada pada radius 500 meter dari lokasi pemantauan.

d. Surat Pernyataan dan atau Perjanjian dari Penanggungjawab kegiatan.

(Iampiran. )



(Iampiran untuk permohonan izin Perpanjangan Pelaksanaan LA) *.

a. Copy lzin Pelaksanaan Pemanfaatan Air Limbah dari Industri minyak
kelapa sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit yang lama (masa
berlakunya akan berakhir).

b. Laporan HasH Pemantauan terhadap pelak.sanaan Pemanfaatan Air
Limbah dari Industri minyak kelapa sawit pada tanah di perkebunan
kelapa sawit sejak 6 (enam) bulan terakhir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak
diucapkan terima kasih.

Calalan:
(OJ pilih sesuai izin yg diajukan.

Hormat kami,

Materai 6000
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Contoh Formulir Isian Data Lampiran III Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor
Tanggal

KOP PERUSAHAAN

DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN
I. Data Dan Informasi Tentang Identitas Perusahaan;

1. Nama Perusahaan
2. Penanggungjawab/Pimpinan Perusahaan;

- Nama
- Jabatan
- Kontak Person

3. Alamat Kantor Perusahaan (Lengkap)
4. Penanggungjawab di Lokasi Kegiatan;

- Nama
- Jabatan
- Kontak Person

5. AlamaULokasi Kegiatan (Lengkap)
6. Tahun mulai beroperasi
7. Perizinan yang dimiliki(diisi no. & tgl);

-Izin Usaha
- Akte Perusahaan
- Izin lokasi (HGU)
- 1MB Pabrikllndustri
- Kelayakan/Rekomendasi Lingkungan

8. Jenis Industri

II. Data Dan Informasi Teknis Tentang Rencana Kegiatan;
1. Kapasitas Produksi
2. Penggunaan Air (m3/hari)
3. Volume air limbah dihasilkan (m3/hari)
4. Jenis tanah rencana lokasi kegiatan
5. Luas Lahan Perkebunan
6. Luas Lahan rencana kegiatan (LA)
7. Luas Lahan rencana pengkajian
8. Luas Lahan kontrol
9. Volume air limbah untuk aplikasi(m3/hari):
10.Jenis alat ukur debit
11.Methode yang digunakan
12.Rotasi Pengaliran air limbah
13.Dosis Pemakaian air limbah
14.Jumlah penduduk di lokasi terdekat
15.Jarak pemukiman terdekat
16.Jumlah sumur penduduk
17.Kedalaman muka air tanah
18.Nama-nama sungai terdekat
19.Jarak sungai dari Jokasi
20.Hasil anal isis kualitas air sungai dan-

Air sumur terdekat (Iampirkan) : Terlampir
21.Hasi\ anal\sis sifat fisik.-kimia tanah-

(Iampirkan) : Terlampir
22.Nama kolam IPAL sbg lokasi outlet LA
23.Hasil analisis air limbah outlet (/ampirkan): Terlampir

III. Pernyataan .



"

III. Pernyalaan Penanggungjawab Kegialan :

Saya yang bertandalangan di bawah ini menyalakan bahwa semua kelerangan lertulis
sebagaimana lercanlum di alas adalah benar.

Penanggungjawab



Contoh Surat Pernyataan Lampiran IV Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nemer
Tanggal

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama
Jabatan
Alamat

Yang bertindak untuk dan atas nama:

Perusahaan
Alamat
Lokasi Kegiatan
Jenis Kegiatan

: PT .

: Industri/Perkebunan .

Dengan ini menyatakan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan pengkajian dan atau pelaksanaan pemanfaatan air limbah
dari industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit dan kami
berjanji sebagai berikut :
1. Akan melakukan pengelolaan terhadap air Iimbah yang

digunakanJdimanfaatkan.
2. Bersedia melakukan ganti rugi dan atau pemulihan kualitas lingkungan

serta dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, apabila terjadinya pencemaran dan atau kerusakan I\ngkungan
yang disebabkan oleh kegiatan dimaksud.

3. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Izin dan
akan menyampaikan laporan pemantauan secara berkala sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bersedia dipantau oleh Instansi yang terkait yang memiliki surat tugas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan rasa
penuh tanggungjawab.

. ,. .

Yang membuat penyataan

Malerai 6000
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Contoh Berita Acara Peninjauan Lapangan
Lampiran V Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor
Tanggal

BERllA ACARA
HASIL PENINJAUAN LAPANGAN AlAS PERMOHONAN IZIN

(PENGKAJIAN lAIPELAKSANAAN lAIPERPANJANGAN PELAKSANAAN LA)'

Nomor : .

yangkamitanggal. bulan tahun ,
h' .

ini
d'be an a anQan 1 awa 1m:

No Nama/NIP/Panqkat Jabatan Dinasllnstansi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pada hari
brt dt

Telah melakukan peninjauan lapangan atas permohonan izin (Pengkajian
LAlPelaksanaan Pemanfaatan LAlPerpanjangan Pelaksanaan LA)* oleh
PT.. , yang berlokasi di.. .

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:
1. . .

2.

3.

4. . dst

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.. , tanggal tersebut di atas

Pihak Perusahaan :
1 .

2. .. .

Calalan:
, (pilih sesuai izin yg diajukan)

Tim Verifikasi:
1..................... .. .
2..................... .. .
3..................... . .
4.. . .
5.. .. .
6..................... .. .
7..................... . .
8..................... .. .
9..................... .. .
10................... . .
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