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BUPATIMUSI BANYUASIN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR L1MBAH
KE AIR ATAU SUMBERAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37, 38, 39, 40, 41 dan 42 Peraturan,
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan Peraturan
Daerah Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah
Ke Sumber Air dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Retribusi lzin Pembuangan Air Limbah
Ke Sumber Air,

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2006
sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di alas, perlu di cabut karena tidak sesuai lagi dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi;

c. bahwa dalam upaya mencegah dan menanggulangi te~adinya pencemaran air, maka setiap
perorangan atau pemrakarsa atau penanggungjawab usaha danJatau kegiatan yang akan
melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, perlu dilakukan pengendalian dan
wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur melalui ketetapan izin dari Bupati;

d. 'bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c
di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air
atau Sumber Air.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota
Praja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nohlor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 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, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380);

\ 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang ~ .
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

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

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 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);

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

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

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

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapaian lain-lain;

15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Metoda
Analisis KualitasAir Permukaan Dan Pengambilan ContohAir Permukaan;

16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman
Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah
Ke Air Atau Sumber Air yang telah dirubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 142 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata
Cara Perizinan Ser1aPedomal) Kajian PembuanganAir Limbah Ke Air Atau Sumber Air ;

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 Nomor 33);

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

MEMUTUSKAN 4..v .
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR L1MBAH KE
AIR ATAU SUMBER AIR

BASI
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :
(1) Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
(2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
(3) Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
(4) Badan lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan yang selanjutnya disingkal BLHPP

adalah Badan Ungkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi
Banyuasin.

(5) Kepala BLHPP adalah Kepala BLHPP Kabupaten Musi Banyuasin.
(6) Air adalah semua air yang lerdapat di alas dan di bawah permukaan tanah.
(7) Sumber Air adalah wadah air yang lerdapat di atas dan di bawah permukaan, termasuk

dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
(8) Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen

yang ada atau harus ada dan / atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di
dalam air.

(9) Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zal, energi, dan / ataun
komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air
limbah yang telah ditetapkan.

(10) Beban pencemaran air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air
alau air limbah.

(11) Air limbah adalah sisa dan atau hasil samping yang berwujud cair dari usaha danlatau
kegiatan.

(12) Usaha dan/alau kegiatan adalah kegiatan perindustrian, pertambangan, rumah sakit,
perf1olelan, pemiagaan, real estate dan atau kawasan perumahan pemukiman, apartemen,
asramalmess dan rumah makan (resloran).

(13) Instalasi Pengolahan Air limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah merupakan sarana
atau unit pengolahan air Iimbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang
lerkandung di dalam air Iimbah hingga batas lertentu sesuai baku mutu yang ditetapkan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(14) Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk
dimasukkan ke media air.

(15) Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualilas air yang
diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi
alamiahnya ..

(16) Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran
air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu
air

(17) Pemohon izin adaJah perorangan atau pemrakarsa atau penanggungjawab usaha danlatau
kegiatan yang mengajukan permohonan izin untuk melakukan pembuangan air limbah ke air
atau sumber air.

(18) Pemegang Izin adalah perorangan atau pemrakarsa alau penanggungjawab usaha dan/amu
kegiatan yang diberikan izin metakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

(19) Izin Pembuangan Air Umbah yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan bagi
perorangan atau pemrakarsa amu penanggungjawab usaha danlatau kegiatan yang
melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

(20) Pembinaan dan Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung danlatau
tidak langsung oleh pejabat yang berwenang untuk mengelahui tingkat ketaatan perorangan
atau pemrakarsa atau penanggungjawab usaha danlatau kegiatan lerf1adap ketentuan
peraturan perundang-undangan danlatau persyaramn perizinan.

(21) Tim Verifikasi Teknis adalah Tim yang terdiri dari unsur leknis yang berasal dari BLHPP
Kabupaten Musi Banyuasin dan unsur Dinasllnstansi terkail yang bertugas melakukan
verifikasilpeninjauan lapangan serta merumuskan bahan-bahan pertimbangan untuk garis
kebijaksanaan Bupati dalam rangka pengambilan keputusan yang berkenaan dengan
permohonan izin.

BAB II ...tt.:....
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BAB II
RUANG L1NGKUP

Pasal2
Ruang Iingkup Peraluran Bupati ini, meliputi :
a. Syaral dan lala cara pengajuan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
b. Pembinaan dan Pengawasan lerhadap perorangan atau pemrakarsa atau penanggungjawab

usaha danlatau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal3
Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
a. meningkatkan ketaalan bagi perorangan atau pemrakarsa alau penanggungjawab usaha

danlalau kegiatan dalam melakukan pengelolaan air limbah sebelum dibuang ke air atau
sumberair.

b. mencegah te~adinya pencemaran dan/alau kerusakan lingkungan.

Pasal4
Sasaran pelaksanaan Pengelolaan Kualilas Air dan Pengendalian Pencemaran Air adalah :
a. Terwujudnya pemahaman lerhadap kelentuan peraturan perundang-undangan yang ber1<ailan

dengan pengelolaan kualilas air dan pengendalian pencemaran air,
b. Terwujudnya pengelolaan air limbah dengan baik sehingga memenuhi baku mutu dan layak

unluk dibuang ke air atau sumber air;
c. Te~aganya kelestarian fungsi air.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal5
Jenis perizinan yang ber1<aitandengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
sebagaimana di atur dalam Peraluran Bupati ini adalah Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air atau
Sumber Air.

Pasal6
(1) Setiap perorangan atau pemrakarsa atau penanggungjawab usaha danlatau kegialan yang akan

melakukan pembuangan air limbah ke air alau sumber air wajib mendapalkan izin lertulis dari
Bupali.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) pasal ini dilerbitkan dalam bentuk Keputusan Bupali.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayal (2) pasal ini wajib mencantumkan kelenluan
sekurang-kurangnya meliputi;
a. Sumber air yang dapal dpergunakan sebagai media penerima pembuangan air limbah;
b. Volume maksimal air limbah yang dibuang;
c. Kewajiban mengolah limbah;
d. Persyaratan mutu dan kualitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan
e. Persyaratan cara pembuangan air Iimbah;
f. Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
g. Persyaralan untuk melakukan pemanlauan mutu dan debit air limbah;
h. Larangan pembuangan air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
i. Larangan unluk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penaatan balas kadar yang

dipersyaratkan;
j. Kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melapor1<anhasil swapantau.

BAB V lc .
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BABV
PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal7

(1) Setiap perorangan atau pemrakarsa atau penanggungjawab usaha danlatau kegiatan yang akan
memperoleh izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib mengajukan pennohonan
izin kepada Bupati.

(2) Pennohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilengkapi persyaratan sebagai
berikut;
a. Pennohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala BLHPP (mempedomani tonnat yang

ditetapkan oleh BLHPP).
b. Data dan Infonnasi lentang usaha dan/atau kegiatan (menggunakan fonnulir yang disediakan

oleh BLHPP).
c. Copy Dokumen Pengelolaan Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL atau SEMDAL atau

Dokumen Lingkungan lainnya yang lelah mencantumkan rencana pelaksanaan pembuangan
air limbah).

d. Kartu Tanda Penduduk Pemohon Izin
e. Sural Izin Usaha (SIUP)
t. Akte Pendirian Perusahaan
g. Izin Lokasi (HGU)
h. 1MBPabrikllndustri
i. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
j. Sural Izin Pemanfaatan Air (SIPA)
k. Rekomendasi Camat Selempat
I. Gambar Layout IPAL
m. Gambar Desain/Konstruksi IPAL yang dilengkapi alat ukur debit air Iimbah.
n. Peta yang menampilkan lokasi pabrik dan IPAL tennasuk lokasiljarak pemukiman terdekat,
o. Peta topografilkontur wilayah (terutama lokasi IPAL dan sekitamya).
p. Surat Bukti Kepemilikan Tanah.
q. Hasil Uji Laboratorium tentang kualitas air limbah yang akan dibuang pada 2 (dua) bulan

terakhir.
r. Surat Pemyataan dan atau perjanjian dari pemohon perorangan atau pemrakarsa atau

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tentang kesanggupan melakukan pengelolaan air
limbah, membayar ganti rugi serta melakukan pemulihan kualitas Iingkungan, apabila terjadi
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembuangan air
limbah.

(3) Bentuk fonnat pennohonan izin, fonnulir data & Infonnasi usaha danlatau kegiatan dan surat
pemyataan sebagaimana lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BABVI
MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN

PasalS

(1) Bupati segera menugaskan BLHPP Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan evaluasi
terhadap pennohonan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air yang meliputi penelitian
terhadap kelengkapan administrasi dan peninjauan lapangan dengan membentuk tim verifikasi
leknis.

(2) Tim Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini lerdiri dari :
a. Ketua Tim Kepala Bidang Pencegahan BLHHP Kabupaten Musi Banyuasin.
b. Sekretaris Kepala Sub Bidang Perizinan 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 Bidang Pencegahan

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

sebagai Petugas Sampeling.
5. StafTeknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

(3) Pennohonan IZin~~
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(3) Permohonan izin yang dinyalakan lengkap alau belum lengkap secara administrasi, maka
Kepala BLHPP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari ke~a akan memberilahukan secara
tertulis kepada Pemohon,

(4) Permohonan izin yang dinyatakan belum lengkap secara administrasi, pemohon diminta
melengkapi kekurangan adminislrasi teriebih dahulu,

(5) Permohonan izin yang dinyatakan lengkap secara administrasi, akan dilindaklanjuti dengan
verifikasi/peninjauan lapangan oleh tim sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini.

(6) Hasil peninjauan lapangan oleh tim verifikasi diluangkan dalam berila acara dan dapat dijadikan
bahan pertimbangan dalam penolakan izin alau pemberian izin.

(7) Keputusan Penolakan Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dilerbitkan Bupati
apabila tidak memenuhi syarat adminislrasi dan/alau berdasarkan hasil verifikasi lapangan tidak
layak secara teknis,

(8) Keputusan Pemberian Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air diterbitkan Bupati
apabila memenuhi syarat administrasi dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan layak secara
teknis,

(9) Keputusan Penolakan Izin alau Kepulusan Pemberian lzin pembuangan air limbah ke air alau
sumber air diterbilkan Bupati paling Iambat 90 (sembilan puluh) hari ke~a terhilung sejak berkas
permohonan disampaikan berdasarkan bukti tanda dilerima permohonan.

(10) Form Berila Acara Peninjauan Lapangan dan Mekanisme Proses penerbilan izin sebagaimana
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraluran Bupati ini.

BABVII
MASA BERLAKU IZIN

Pasal9

(1) Izin Pembuangan air limbah ke air alau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Bupati ini beriaku sepanjang pemegang izin melakukan usahalkegiatan.

(2) Sebagai upaya pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap izin sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini, pemegang izin diwajibkan melaksanakan teliti ulang lerhadap izin setiap 1 (satu)
lahun sekali.

(3) Permohonan leliti ulang izin diajukan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum berakhimya
masa lelili ulang unluk izin yang bersangkutan.

(4) Persyaratan permohonan telili ulang izin sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini adalah
sebagaiberikut:
a. Permohonan teliti ulang izin dengan mengikuti format yang diletapkan oleh BLHPP.
b. Copy izin pembuangan air limbah alau copy teliti ulang izin lahun sebelumnya.
c. Copy hasil uji laboratorium tentang kualitas air limbah yang dibuang selama 2 (dua) bulan

terakhir.

(5) Mekanisme pengajuan permohonan telili ulang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4)
Pasal ini adalah sebagai berikul:
a. Pemohon mengajukan permohonan telili ulang izin ke Bupati melalui Kepala BLHPP

Kabupaten Musi Banyuasin dilengkapi persyaralan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
pasal ini.

b. Permohonan izin yang dinyatakan Iengkap alau belum lengkap secara administrasi, maka
Kepala BLHPP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari ke~a akan memberitahukan
secara tertulis kepada Pemohon.

c. Permohonan izin yang dinyalakan belum lengkap secara administrasi, pemohon diminla
melengkapi kekurangan administrasi terlebih dahulu.

d. Permohonan izin yang dinyatakan lengkap secara adminislrasi, akan ditindaklanjuti dengan
verifikasi/peninjauan lapangan oleh Tim Verifikasi Teknis sebagaimana tersebut pada ayat
(2) pasal 8 Peraturan Bupati ini.

e. Hasil pengecekan .....V.



e. Hasil pengecekan lapangan drruangkandalam belita acara dan dapat dijadikan bahan
pertimbangan penerbitan teliti ulang izin.

!. Teliti ulang izin diterbitkan dalam bentuk Surat Keterangan Teliti Ulang (SKTU) oleh Kepala
BLHPP Kabupaten Musi Banyuasin.

(6) Fonn Pennohonan Izin teliti ulang sebagaimana Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan pada Peraturan Bupati ini

Pasal 10
Izin dinyatakan tidak ber1akuapabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:
a. Habis masa ber1aku,pemegang izin tidak memperpanjang izin; atau
b. Berakhimya kegiatan dan atau tidak lagi melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air

selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; atau
c. Izin dipindahtangankan sehingga berganti kepemilikan; atau
d. Adanya pencabutan Izin.

Pasal 11
(1) Pencabutan Izin dimaksud huruf d pasal10 dapat dilakukan, apabila Kegiatan Pembuangan Air

Limbah Ke air atau sumber air memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:
a. Adanya pelanggaran terhadap izin; atau
b. Te~adinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; atau
c. Membahayakan kepentingan umum; atau
d. Adanya peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemelinlah yang

mengharuskan pencabutan izin.

(2) Pelanggaran terhadap izin sebagaimana dimaksud huru! a ayat (1) pasal ini adalah apabila
kegiatan Pembuangan Air Limbah ke air atau sumber air tidak sesuai dengan ketentuan dan
persyaratan yang tennuat dalam Keputusan Izin sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 6
Peraturan Bupati ini.

Pasal 12
(1) Bupati dapat mencabut izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air apabila telah te~adi

pelanggaran terhadap keputusan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 11 Peraturan Bupati
ini.

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

(3) Pencabutan izin yang disebabkan salah satu unsur sebagaimana dimaksud huruf b, c, atau d ayat
(1) Pasal11 dapat dilakukan tanpa adanya pelingalan tertulis ter1ebihdahulu.

Pasal 13
(1) Pemegang izin yang izinnya dinyatakan tidak ber1akusebagaimana dimaksud huruf a, b dan c

Pasal10 dan ayat (1) Pasal12 dapat memperoleh izin kembali dengan mengajukan pennohonan
izin sesuai dengan mekanisme dan prosedur pembelian izin sebagaimana diatur pada Bab VI
Pasal8 Peraturan Bupati ini.

(2) Pengajuan pennohonan kembali izin sebagaimana dimaksud huruf c Pasal 10 dilengkapi tanda
bukti berupa belita acara atau bukti atau keterangan lain yang sah sesuai peraturan perundang-
undangan yang ber1akutentang adanya pengalihan/perubahan kepemilikan.

(3) Pemegang Izin yang izinnya telah dicabut sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 12 tidak dapat
mengajukan pennohonan izin kembali.

BAS VIII
PERUBAHAN IZIN

Pasal 14
(1) Pemegang izin yang akan melakukan perubahan terhadap izin dapat mengajukan pennohonan

perubahan izin kepeda Bupati.
(2) Perubahan terhadap Izin dapat dilakukan apabila;

a. Adanya perubahan penambahan volume air limbah yang dibuang; atau
b. Adanya perubahan terhadap IPAU media penelima
c. Adanya perubahan/pemindahan lokasi pembuangan air limbah. tk.

(i) Perubahan....~ .... '....



~(2) Alai ukur.. .

~

(3) Perubahan tertladap izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disertai surat keterangan yang
menjadi dasar adanya perubahan.

(4) Mekanisme dan prosedur pengajuan permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini, berlaku ketentuan sebagaimana di alurdalam Bab VI Pasal8 Peraturan Bupali
ini.

BABIX
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal15

Seliap perorangan atau pemrakarsa alau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang akan
melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib terlebih dahulu melakukan
pengelolaan air Iimbahnya dan memenuhi persyaratan dan baku mutu yang telah ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal16

Seliap kegiatan Pembuangan air limbah yang dimaksud Pasal 15 dilarang ;
a. Melakukan pengenceran dalam upaya untuk memenuhi stimdar baku mutu yang dipersyaratkan,
b. Melakukan pembuangan secara sekaligus atau secara dadakan dalam satu saa!.

Pasal17

Pengelolaan air Iimbah yang dimaksud Pasal 15 melipuli ;
a. Pengolahan melalui IPAL
b. Penyediaan saluran pembuangan air limbah
c. Penyediaan sarana pendukung lainnya.
d. Penanggulangan darura!.

Pasal18

(1) Pengolahan melalui IPAL yang dimaksud huru! a Pasal17, dapat menggunakan:
a. IPAL milik sendin; atau
b. Jasa Perusahaan Pengolahan Air Limbah; alau
c. Ke~asama dengan kegiatan/usaha lain yang sejenis yang telah memiliki IPAL.

(2) Penyediaan saluran pembuangan air limbah yang dimaksud huruf b Pasal 17, sekurang-
kurangnya memenuhi ketentuan sebagai benkut:
a. Mampu menampung air limbah sehingga lidak te~adi luapan air yang keluar dan saluran.
b. Terpisah dengan saluran air hujan alau saluran lainnya yang lidak ada kailannya dengan air

limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupali ini.

(3) Penyediaan sarana pendukung lainnya yang dimaksud huruf c Pasal 17, sekurang-kurangnya
terdin alas;
a. Sarana untuk melakukan analisa sesaat tertladap air limbah yang dibuang.
b. Tempat Penyimpanan Sementara untuk air limbah yang mengandung bahan berbahaya dan

beracun.

(4) Penanggulangan darura! yang dimaksud huru! d Pasal 17, wajib dilakukan apabila IPAL lidak
berfungsi secara optimal sehingga lidak mampu melakukan pengolahan air limbah hingga
memenuhi baku mutu yang diletapkan.

(5) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini dapat dilakukan dengan
cara Pengaturan produksi yaitu operasi proses produksi untuk sementara dialihkan pada kegiatan
yang diperkirakan tidak akan menimbulkan pencemaran, Proses Netralisasi, Penampungan
sementara atau Pengangkutan limbah ke tempat yang ditentukan oleh Bupali.

Pasal 19

(1) IPAL wajib dilengkapi alat ukur debit yang mampu menghitung atau menunjukkan akumulasi
jumlah air limbah yang dibuang dalam jangka waktu tertentu.



(2) Alat ukur debit sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditempatkan sekurang-kurangnya pada
saluran akhir IPAL sebelum air limbah dilepas ke air atau sumber air atau media penerima.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal20

Setiap perorangan atau pemrakarsa atau penanggungjawab usaha danlatau kegiatan yang akan
melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib melakukan pemantauan terhadap
pengelolaan air limbahnya.

Pasal21

Kewajiban melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud Pasal 20 adalah sebagai berikut;
a. Melakukan Analisa Kualitas Air Limbah yang dibuang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam

setiap bulan melalui Laboratorium Rujukan;
b. Melakukan pencatatan harian debit air limbah yang dibuang;
c. Melakukan pengawasan terhadap beroperasinya sistem pengolahan air limbah.

Pasal22

(1) Tata cara Pemantauan sebagaimana dimaksud huruf a Pasal 21 dapat dilaksanakan sebagai
berikut;
a. Pengambilan sampel dilakukan oleh Petugas Laboralorium;
b. Dilakukan pada titik pengambilan sampel sekurang-kurangnya pada saluran autlet IPAL
c. Dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan sampel yang ditandatangani oleh Petugas

Pengambil Sampel dan diketahui oleh Penanggungjawab usaha danlatau kegiatan.

(2) Tata cara Pemantauan sebagaimana dimaksud huruf b Pasal 21 dapat dilaksanakan sebagai
berikut;
a. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menunjuk Petugas untuk melaksanakan

pencatatan harian debit air limbah yang dibuang.
b. Pencatatan harian debit air limbah dituangkan dalam buku catatan harian debit air limbah

yang dilandatangani oleh petugas pencatat dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

(3) Tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud huruf c Pasal 21 dapat dilaksanakan sebagai
berikut;
a. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menunjuk petugas untuk mengawasi kegiatan

operasionallPAL
b. Mengawasi dan mencatat pemakaian bahan kimia yang digunakan untuk operasional IPAL

dan dituangkan dalam buku catatan operasi IPAL yang ditandatangani oleh petugas
pengawas dan penanggungjawab kegiatan usaha dan/atau kegiatan.

c. Penanggungjawab usaha dan/atau kegialan dan petugas pengawas melakukan evaluasi
terhadap kine~a IPAL berdasarkan hasil analisa kualitas air limbah.

Pasal23

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud Pasal 22 wajib dilaporkan kepada Bupati melalui BLHPP
sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

BABX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal24

(1) Pembinaan terhadap pemegang jzin dilakukan oleh BLHPP Kabupaten Musi Banyuasin dan
Instansi terkai!.

(2) pembinaan.....V,..
~



(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi :
a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait tentang izin pembuangan air

limbah;
b. melakukan bimbingan teknis.

Pasal25

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 24 disesuaikan dengan tugas
pokok dan flIngsi masing-masing instansi terkait.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal26

(1) Pengawasan terhadap pemegang izin dilakukan oleh BLHPP Kabupaten Musi Banyuasin dan
Instansi terkait.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Pengawasan langsung ke Iokasi kegiatan pembuanganair limbah ke air atau sumber air;
b. Pengawasan tidak langsung dengan mengevaluasi pelaporan kegiatan pembuangan air

limbah ke air atau sumber air.

(3) Pelaksanaan pengawasandilakukan sejak diterbitkannya izin oleh Bupati Musi Banyuasin secara
berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu bila
diperlukan.

Pasal27

Petugas pengawas dalam melakukan pengawasandi Iapangan berwenang :
a. Memasuki lokasVareaIPAL dan sekitamya;
b. Mengambil sampel air untuk diperiksa di laboratorium apabila diperlukan;
c. Meminta keterangan dari pemegang izin terkait dengan pelaksanaan pembuangan air limbah;
d. Melakukan pengambilan fotolvideo kegiatan pembuangan air limbah;
e. Membuat Berita Acara hasil peninjauan lapangan yang diketahui oleh pihak pemegang izin.

Pasal28

Dalam hal kepentingan tertentu Kepala BLHPP berwenang;
a. Menunjuk 1 (satu) atau lebih Laboratorium terakreditasi danlatau rujukan untuk melakukan

pengujian kualilas air limbah dan penelilian terhadap beban pencemaran.
b. Melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk keperluan penegakan hukum lingkungan

dan/atau sengketa lingkungan.
c. Melaksanakan penutupan secara paksa saluran pembuangan air Iimbah yang membahayakan

kepentingan umum.
d. Melakukan untuk kepentingan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BABXI
PELAPORAN

Pasal29

(1) Hasil pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal
24, 25, 26, 27, dan Pasal 28 dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup.

(2) Masyarakat dapat ikut berperan serta dengan melaporkan setiap kejadian pelanggaran dalam
kegiatan pembuangan air limbah ke air atau sumber air kepada Bupati melalui BLHPP
Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB XII 1:: .



BABXII
PEMBIAYAAN

Pasal30
(1) Segala biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan permohonan izin yang diajukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal7 ayal (1) dan Pasal9 ayal (2) dan Pasal13 ayal (1) dan Pasal14 ayal (1)
dibebankan kepada pemohon izin.

(2) Segala biaya yang dibutuhkan dalali1 rangka pelaksanaan kegialan unluk kepentingan lertenlu
sebagaimana dimaksud Pasal 28 dibebankan kepada penanggungjawab usaha danlalau kegialan
alau pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Peraluran Bupati ini.

(3) Segala biaya yang dibuluhkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 24, 25, 26 dan 27 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupalen Musi Banyuasin.

BABXIII
SANKSI DAN TANGGUNGJAWAB PEMULIHAN

Pasal31
(1) Setiap Pemegang izin akan dikenakan sanksi adminislrasi sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku, apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:
a. Tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin; alau
b. Lalai danlalau lerlambal mengajukan permohonan izin hingga melewati batas waktu berlaku

izin; alau
c. Lalai dan/alau melakukan kegialan pembuangan air limbah tidak sesuai dengan kelelapan

Kepulusan Izin sebagaimana lelah dialur dalam Peraturan Bupati ini sehingga
menyebabkan timbulnya pencemaran danlalau kerusakan lerhadap lingkungan.

(2) Sanksi adminislrasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) berupa :
a. Peringalan lertulis;
b. Paksaan Pemerinlah; dan
c. Pencabulan izin.

(3) Sanksi administrasi yang lelah diberikan sebagaimana dimaksud ayal 2 Pasal ini lidak
membebaskan pemegang izin alau penanggungjawab usaha danlalau kegialan dari langgung
jawab pemulihan apabila le~adi pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf c ayal (1) Pasal ini.

(4) Tanggungjawab pemulihan yang dimaksud ayal (3) Pasal ini adalah melakukan pemulihan
kualilas dan fungsi lingkungan hidup termasuk membayar ganti kerugian pada orang lain yang
diakibatkan adanya pencemarandan/alau kerusakan lingkungan dimaksud.

(5) Sanksi adminislrasi berupa peringalan lertulis alas pelanggaran terhadap izin pembuangan air
limbah ke air alau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huru! a pasal ini dikeluarkan
oleh BLHPP Kabupalen Musi Banyuasin

(6) Sanksi adminislrasi berupa upaya paksa dan pencabulan izin sebagaimana dimaksud pada
huru! b dan c ayal (2) pasal ini diberikan oleh Bupali.

(7) Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin sudah bersifal kejahalan, akan
dikenakan sanksi hukum-sesuai kelenluan peraluran perundang-undanganyang berlaku.

BABXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal32
Peraluran Bupati ini mulai berlaku pada langgal dilelapkan.

Pasal 33 V .



•

Pasal33

Dengan dilelapkan dan diberlakukannya Peraluran Bupali ini maka Peraluran Daerah Kabupalen Musi
Banyuasin Nemer 25 Tahun 2005 Tenlang Relribusi Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air dan
Peraluran Bupali Musi Banyuasin Nemer 3 Tahun 2006 Tenlang Pelunjuk Pelaksanaan Peraluran
Daerah Kabupalen Musi Banyuasin Nemer 25 Tahun 2005 Tenlang Relribuis Izin Pembuangan Air
Limbah Ke Sumber Air, dinyatakan tidak berlaku lagl.

Agar setiap erang dapal mengelahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraluran Bupali ini dengan
penempalannya dalam Berila Daerah Pemerinlah Kabupalen Musi Banyuasin.

Dilelapkan di Sekayu
pada Ianggal: Slf' f€~",,,,,\ 'lOll

BUPATI MUSI BANYUASINt •

/
~ H. PAHRIAZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada langgal : • 'l.1 ~eb\lVt>\'l\ 'WI'\.

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATE ANYUASIN,

V H. YULIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2.01~ NOMOR Z9~



Contoh Surat Permohonan Izin Lampiran I Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor
Tanggal

KOP PERUSAHAAN

....................................................................

Nomor
Lampiran
Perihal : Permohonan ( Izin I Teliti Ulang Izin)* Pembuangan

Air limbah

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

S E KAY U

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama .
Jabatan .
Alamat .
Bertindak dan Alas Nama : PT .

Dengan ini mengajukan permohonan (Ilin I Teliti Ulang Ilin)' Pembuangan Air Limbah usahalkegiatan
....... yang berlokasi di .

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :
(Iampiran un/uk Permohonan Ilin )'
a. Data dan Informasi tentang usahalkegiatan/perusahaan, menggunakan formulir yang disediakan

oleh BLHPP.
b. Dokumen Pengelolaan Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL atau SEMDAL atau Dokumen

Lingkungan lainnya yang telah mencantumkan rencana pelaksanaan pembuangan air limbah).
c. Kartu Tanda Penduduk Pemohon Izin.
d. Surat Izin Usaha (SIUP).
e. Akte Pendirian Perusahaan.
1. Izin Lokasi (HGU).
g. 1MBPabrikllndustri.
h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
i. Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA).
j. Rekomendasi Camat Setempat.
k. Gambar Layout IPAL.
I. Gambar Konstruksi IPAL yang dilengkapi bangunan alat ukur debit air limbah.
m. Peta yang menampilkan lokasi pabrik termasuk IPAL dan Iokasifjarak pemukiman terdekat,
n. Peta topografi1konturwilayah (terutama lokasi IPAL dan sekitamya).
o. Surat Bukti Kepemilikan Tanah.
p. Hasil Uji Laboratorium tentang kualilas air limbah yang dibuang pada 2 (dua) bulan terakhir.
q. Surat Pemyataan dan atau pe~anjian dari pemohon perorangan atau pemrakarsa atau

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mengenai kesanggupan melakukan pengelolaan air
limbah, kesanggupan untuk membayar ganti rugi serta melakukan pemulihan kualilas Iingkungan,
apabila te~adi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan
pembuangan air limbah.

r. Keterangan yang menjadi dasar perubahan ilin (tambahan persyaratan utk permohonan perubahan
ilin).

(Iampiran un/uk permohonan Teliti Ulang Ilin)'
a. Copy izin pembuangan air limbah atau copy teliti ulang izin tahun sebelumnya.
b. Copy hasil uji laboratorium tentang kualitas air limbah yang dibuang selama 2 (dua) bulan terakhir.

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

Calalan:
(") pilih sesuai pennohonan.

BUPATI MUSI BANYUASINr
/

Hormat kami,

Malerai 6000



Contoh Formulir Isian Data Lampiran II Peraturan Bupati Musi ilanyuasin
Nomor
Tanggal

KOP PERUSAHAAN

DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN

•

I. NAMA USAHA I KEGIATAN :

1. Jenis Industri :

o Salterai Kering o Minuman Ringan

o Sir o Minyak Nabati

Deal o Minyak sawit

o Etanol DMSG

o Farmasi o Pelapisan Logam

o Gula o Pengilangan Minyak

o Karet o Penyamakan Kuli!

o KayuLapis o Pestisida

2. Jenis Kegiatan/Usaha Lainnya :

o Penambangan o Hotel

o Kawasan Industri o Rumah Saki!

3. Jenis Permohonan :

o Baru o Teliti Ulang

II. INFORMASI UMUM:
1. Lokasi Kegialan/Usaha :

a. JalaniDesaiKelurahan
b. Kecamatan
c. KabupateniKodya
d. Provinsi
e. KodePos
f. Telepon
g. Faximile

2. General Manager

3. Kontak Person:
a. Nama
b. Jabatan
c. Telepon

o Pulp & Paper

o PupukUrea

DSabun/Detergen

o Soda Kostik

o Susu & Makanan

o Tapioka

o Tekstil

o Lainnya, .

o Apartemen

o Lainnya, .

o Perubahan

4. Lokasi Kantor Pusat (Jika berbeda dengan lokasi kegialan/usaha):
a. JalaniDesaiKelurahan
b. Kecamalan
c. KabupateniKodya
d. Provinsi
e. Kode Pos
f. Telepon
g. Faximile

5. Jika Kegiatan/Usaha .

~



5. Jika Kegiatan/Usaha merupakan bagian dari sualu group perusahaan (Holding Company),sebutkan;
a. Nama Group
b. JalanlDesalKelurahan
C. Kecamatan
d. KabupatenlKodya
e. Provinsi
f. Kode Pos

III. INFORMASI PERIZINAN :
Sebutkan Nomor dan Nama Instansi pemberi izin berikut ini: (/ampirkan)
a. Izin Usaha,

Nomor
Pemberi Izin

b. Izin Mendirikan Bangunan,
Nomor
Pemberi Izin

C. Izin Undang-Undang Gangguan (HO),
Nomor
Pemberi Izin

d. Izin Lokasi,
Nomor
Pemberi Izin

e. Izin Pengambilan Air,
Nomor
Pemberi Izin

IV. INFORMASI PRODUKSI :

1. Tahun Mulai Operasi

2. Total Kebuluhan Air dan Sumbemya (m3/bulan);
a. PAM
b. AirTanah
c. Sungai
d. Laut
e. Lainnya

3. Penggunaan Air Untuk (m'/hari);
a. Produksi
b. Cooling Water
c. Domestik
d. Lainnya

4. Bahan Baku dan Penolono; *
Sumber(%l

No Nama Bahan Nama Daaana Wuiud*** Domestik Imoor!

* ) bagi kegiatan non industri, di isi sesuai dengan kegiatannya.
***) gas, padat, cair

5. Ka asitas Produksi Te

No Nama Baran NamaDa an Domestik

*) untuk kegiatan non industri disesuaikan dengan kegiatannya, misalnya hotel dan rumah sakit dilihat
berdasarkan tempat tidumya.

6. Kapasitas Produksi .

~



0--
o ISO 14000

V INFORMASI L1NGKUNGAN :
1. Sertifikat yang Ielah dimiliki;o IS09000

6. Kaoasitas Produksi Senvatanya (per-tahunl
Kaoasitas

No Nama Produk Nama Daaana Domestik Import

7. Waktu Kegiatan/Usaha;
a. Jumlah Gelombang Ke~a (Shift) per-han: Shift
b. Jam jam ke~a produksi :

.................... jam I han

.................... han I bulan

.................... bulan I tahun

.................... han I tahun

Tahun .
Assesar *j .
Tahun .
Assesor*) .
Tahun .
Assesor*)

*) Assesor adalah konsultan yang berhak mengaudit dan mengeluarkan sertifikat

r APjkah Perusahaan Saudara mempunyai kebijaksanaan pengelolaan lingkungan ?
Tidak

o Va,lampirkan

r APjkah Perusahaan Saudara dilengkapi dengan Dokumen Studi Lingkungan ?
Tidak

OVa, - Nomor Persetujuan (Iampirkan) : .
- Jenis Dokumen .
- Konsultan Pelaksana .
- Alamat .

Telepon
- Komisi Pelaksana

j' APjkah Perusahaan Saudara pemah melakukan Audit Lingkungan ?
Tidak

OVa, o Manajemen Lingkungan Tahun .
Auditoro Audit Pentaatan (Compliance Audit) Tahun .
Auditoro Audit Resiko (Risk Assesment) Tahun .
Auditor0--------- Tahun .
Auditor

VI. INFORMASI AIR L1MBAH .



VI INFORMASI AIR L1MBAH:
1. Media Lingkungan Penerima Air Limbah :

o Sungai

o Danau

o Laul

o Lainnya

Nama: .

Nama: .

Nama: .

Nama: .

2. Apakah aliran buangan air limbah kontinyu dan reguler :

o Tidak

OVa

3. Apakah ada Instalasi pengolahan air limbah (lPAL) :

o Ada

o TidakAda

o Sedang Dibangun

o Belum Dibangun

o Sempuma

4. Jika ada atau sedang dibangun IPAL, sebutkan kapasitas pengolahannya: m'lhari.
Apakah mencakup sislem sebagai berikul :

o Grit Removal o Koagulasi

o Screening o Sedimentasi

~'. o Netralisasi o Lumpur Aktif

o Ekualisasi o Kolam Oksidasi (Lagoons

D Trickling Fi~er o Anaerobik

D Grinding D Aerobik

D Rotary Biological Contactor o Lainnya, ........................

Lampirkan layOut dan diagram alir proses instalasi pengolahan air limbahnya.

5. Jumlah seluran pembuangan air limbah : .

6. Type seluran pembuangan air limbah :

DPipa

D Saluran Terbuka

D Saluran Tertulup

7. Apakah semua saluran pembuangan air limbah tersebut dilengkapi dengan alai ukur debit?

o Tidak

OVa

8 Sebutkan Type .

~



8. Sebutkan Type alat ukur debit yang digunakan:

o Rectangular Weir

o Venturi Meter

o Current Meter

o Inductive Meter

o TriangularWeir

o Magnetic Flow Meter

o Ultrasonic Meter

o Lainnya, .

9. Rata-rata air Iimbah yang dihasilkan: m'/hari.

10. Apakah Perusahaan Saudara pemah menganalisa air limbah :

o Tidak

OVa

VII INFORMASI L1MBAHPAOAT:

1. Apakah ada limbah padat yang dihasilkan :

o Tidak

OVa

2. Methode Pengelolaan :

o Kimia- Fisika- Biologi

o Stabilisasi I Solidifikasi

o Landfill di luar pabrik

o Landfill di dalam pabrik

IV. Pemyataan Penanggungjawab Kegiatan ;

o Insinerasi (Thermal Treabnent)

o Oi kirim ke PPLI-B3

o Oi kirim ke Vendor

o Oi jual ke pihak lain

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana
tercantum di atas adalah benar.

•••••••••••••••••••• "1' •••••••••• "••••••••••

Penanggungjawab

Jabatan

BUPATI MUSI BANVUASIN' •
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Contoh Sural Pernyataan Lampiran III Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nemer
Tanggal

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertandalangan di bawah ini:

Nama
Jabalan
Alamal

Yang bertindak unluk dan alas nama:

Perusahaan
Alamal
Lokasi Kegialan
Jenis Kegialan

Dengan ini menyalakan bertanggungjawab alas seluruh kegialall yang berkailan dengan Pembuangan
air Iimbah ke air alau sumber air dan kami be~anji sebagai berikut :
1. Akan melakukan pengelolaan lerhadap air limbah yang akan dibuang.
2. Bersedia melakukan ganti rugi dan alau pemulihan kualitas lingkungan serta dikenakan sanksi

sesuai ketentuan perundang-undangan yang bertaku, apabila le~adinya pencemaran dan alau
kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegialan dimaksud.

3. Bersedia menlaati seluruh kelenluan yang dilelapkan dalam Izin dan akan menyampaikan laporan
pemanlauan secara berkala sesuai kelentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku.

4. Bersedia dipanlau oleh Inslansi yang lerkait yang memiliki sural lugas.

Demikian pemyalaan ini dibual dengan sesungguhnya dan dengan rasa penuh langgungjawab .

............................................

Yang membual penyataan

Matera; 6000

BUPATI MUSI BANYUASlf'

~y
~ H. PAHRI AZHARI



Contoh Berita Acara Peninjauan Lapangan Lampiran IV Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor
Tanggal

i.,

BERITA ACARA
HASIL PENINJAUAN LAPANGAN ATAS PERMOHONAN
( IZIN I TELITI ULANG IZIN)' PEMBUANGANAIR L1MBAH

Nomor : .

Pada hari ini tanggal.. bulan tahun............• kami yang bertandalangan di bawah ini:

No NamaiNIP/Panakat Jabatan Dinas/lnstansi
1
2
3
4
5
6
7
8

Telah melakukan peninjauan lapangan alas permohonan (izin I teliti ulang izin)* Pembuangan Air Umbah oleh
usahalkegiatan.... .........................• yang berlokasi
di .

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan diperoleh dala-dala sebagai berikut:
1. Media Lingkungan Penerima Air Limbah (Sumber Air):

- Di Atas Permukaan Tanah : laut I sungai I danau I rawa I waduk I muara ')
- Di Bawah Permukaan Tanah : aquifer I mala air *)
- Lain -Iainnya .

2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (lPAL) : Ada I Belum Ada *)

3. Pembuangan Air Limbah : Kontinyu (terus menerus) I Reguler *)

4. Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) : m3

5. Sistem Pengolahan Air Limbah

6. Type Pembuangan Air Limbah

7. Alat Ukur Debit yang digunakan

8. Volume Air Limbah yang dihasilkan

9. Volume Air Limbah yang dibuang

10. Fakta dan temuan lainnya :

: Grit Removal I Screening I Grinding I Netralisasi I Ekualisasi I
Tricking Filter I Rotary Biological Contactor I Koagulasi I Aerobikl
AnAerobik I Kolam Oksidasi I Lumpur Aktif I Sedimenlasi *)

: Saluran Terbuka I Saluran Tertutup I Pipa I Saluran Lainnya. *)

: Rectagular Weir I Venturi Meter I Current Meter I Inductive Meterl
Triangular Weir I Magnetic Flow Meter I Ala! Ukur Lainnya *)

: m3/hari.

: m3/hari.

a .

b .

~ .

d .

e.............................. dst.

Demikian ~ .



~..
r
"

Demikian berita aeara ini dibuat dengan sebenamya dan dapat dipergunakali sebagaimana mestinya .

................... , tanggal tersebut di alas

Pihak Perusahaan :

1. . .

2. . .

Catatan:
'J pilih yang cocok

PIMPINAN/MANAGER

BUPATI MUSI BANYUASIN1'

~/
~ H. PAHRI AZHARI

Tim Verifikasi:

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

(---
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Lampirnn V Peraturnn Bupati Musi Banyuasin
Nomor:
Tanggal

BAGAN ALiR PROSES PENERBITAN IZIN

'.

PEMOHON

DOKUMEN MASUK

t
MELENGKAPIKEKURANGAN

DOKUMEN

BUPATI

TIDAK

INSTANSI

EVALUASI DOKUMEN

PENINJAUAN LAPANGAN

LENGKAP

TlDAK

SURAT KEPUTUSAN
PENOLAKAN IllN

SURAT KEPUTUSAN
IllN PEMBUANGAN AIR L1MBAH

STOP PEMBUANGAN AIR
L1MBAH

TERUSKAN PEMBUANGAN
AIRLIMBAH

PENERBITAN SURAT
PENOLAKAN IllN

PENERBITAN SURAT
PEMBERIAN IllN

PENERBITAN
PENCABUTAN IlIN

REKOMENDASI
PENOLAKAN IlIN

Tugas Monitoring

ADAllan
HERAT

REKOMENDASI STOP
PEMBUANGAN AIR L1MBAH

REKOMENDASI
PEMBERIAN IllN

ADA dan
R1NGAN

TlDAK
ADA LAKUKAN

PEMBINAAN

LANJUTKAN PEMBUANGAN
AIRLIMBAH

BUPAT!MUS! BANY"/'
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