PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
KISARAN – 21216

BERITA DAERAH
KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 21 TAHUN 2011
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR : 21 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ASAHAN,
Menimbang :
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Kapala Daerah berwenang menerbitkan Peraturan
Kepala Daerah;
b. bahwa pemerintah kabupaten berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap kegiatan dan/atau usaha yang berhubungan dengan lingkungan, terutama
yang berkaitan dengan pembuangan limbah cair;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pembuangan Limbah Cair;
Mengingat

:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
5. 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 5058);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.

Pemerintah Daerah adalah Bupati
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

dan

Perangkat

Daerah

sebagai

unsur

2.

Daerah adalah Kabupaten Asahan.

3.

Bupati adalah Bupati Asahan.

4.

Izin Pembuangan Limbah Cair yang selanjutnya disebut Izin adalah pembuangan
limbah cair ke sumber air yang disediakan Pemerintah Daerah atau sumber air yang
berada dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.

5.

Limbah Cair adalah setiap bahan hasil samping kegiatan ekonomi atau proses
produksi atau permukiman yang masuk atau dimasukan ke dalam sumber air dan
tanah dalam jumlah atau kandungan mutu air dan cara tertentu yang mengakibatkan
perubahan kualitas sumber air.

6.

Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang
ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.

7.

Air adalah semua air yang terdapat atau berasal dari sumber air dan terdapat di atas
permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat dibawah
permukaan tanah.

8.

Sumber Air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat air di atas permukaan
tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ rawa, laut dan saluran pembuangan.

9.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah
kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan
pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

10. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang
selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha
dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.
11. Tim Teknis adalah Tim yang diberi tugas melaksanakan penelitian kelayakan sebelum
dan/atau sesudah Izin Pembuangan Limbah Cair dari kegiatan usaha diberikan.
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BAB II
PENGELOLAAN DAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan
Pasal 2
(1) Setiap orang atau Badan sebelum melaksanakan pembuangan limbah cair wajib
melakukan pengelolaan terlebih dahulu dengan memenuhi baku mutu limbah cair
yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tersedianya sarana dan prasarana pengolahan (IPAL);
b. tersedianya saluran pembuangan yang memudahkan pengawas melakukan
pemeriksaan;
c. tersedianya alat ukur debit limbah cair;
d. melakukan pencatatan harian debit limbah yang dibuang;
e. melakukan analisa kualitas limbah cair yang dibuang melalui laboratorium rujukan
sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan;
f. melaporkan hasil analisa kualitas limbah cair yang dibuang, dibuat secara rutin
dalam setiap bulan kepada Bupati melalui instansi pengawas; dan
g. tidak melakukan proses pengenceran.
Bagian Kedua
Perizinan
Pasal 3
(1) Setiap orang atau Badan yang melaksanakan pembuangan limbah cair ke sumber air
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau dibawah pengawasan Pemerintah
Daerah wajib memiliki Izin dari Bupati.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelola
Perizinan atas nama Bupati tanpa dipungut biaya/gratis.
Pasal 4
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan secara tertulis diatas
kertas bermaterai dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
a. surat rekomendasi camat setempat;
b. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab;
c. fotocopy izin gangguan dan izin mendirikan bangunan (IMB);
d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. pas photo penanggung jawab ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
f. fotocopy surat kepemilikan tanah;
g. dokumen AMDAL atau UKL/UPL;
h. gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta saluran
pembuangan limbah cair dan neraca air;
i. rekaman hasil analisa kualitas limbah cair yang dibuang dari laboratorium rujukan;
j. surat pernyataan akan melakukan pengelolaan limbah cair sesuai ketentuan yang
berlaku; dan
k. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan/atau
pemulihan kualitas sumber air jika terjadi pencemaran terhadap sumber air akibat
pembuangan limbah cair dari kegiatannya.
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(2) Bupati dapat menentukan persyaratan tambahan yang diperlukan untuk menunjang
pelaksanaan penelitian dalam rangka pemberian izin.
Pasal 5
(1) Untuk memproses permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
diperlukan saran/advis dari Tim Teknis.
(2) Susunan keanggotaan dan tatakerja Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
Pasal 6
(1)

Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya
12 (dua belas) hari kerja setelah berkas permohonan izin diterima secara lengkap.

(2)

Penolakan izin disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan yang
mendasari penolakan dimaksud.
BAB III
MASA BERLAKU IZIN
Pasal 7

(1)

Izin berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan.

(2)

Izin wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
sebelum tanggal penerbitan izin.
Pasal 8

Izin tidak berlaku apabila :
a.

berakhirnya kegiatan;

b.

pemegang izin tidak melaksanakan daftar ulang; dan/atau

c.

pencabutan izin.
BAB IV
PENCABUTAN IZIN
Pasal 9

Pencabutan izin dilaksanakan apabila :
a.

pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun sejak
dikeluarkannya izin;

b.

melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini ; dan/atau

c.

izin dipindah tangankan tanpa persetujuan Bupati.
Pasal 10

(1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terlebih dahulu dilakukan
melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu
masing-masing 1 (satu) bulan.
(2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan
dengan pembekuan sementara izin untuk waktu 30 (tiga puluh) hari.
(3) Apabila pembekuan izin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diindahkan maka izin dicabut.
Pasal 11
Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal:
a.

perolehan izin dilakukan dengan melawan hukum; dan/atau

b.

membahayakan kepentingan umum.
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BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12
Bupati melalui instansi yang membidangi lingkungan hidup wajib melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap kegiatan atau usaha yang melakukan pembuangan limbah cair.
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 13
Operasional pelaksanaan dan penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan kegiatan atau
usaha yang melaksanakan pembuangan limbah cair dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap
berlaku dengan menyesuaikan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Bupati ini.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 28 April 2011
BUPATI ASAHAN,
dto
TAUFAN GAMA SIMATUPANG
Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 28 April 2011
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. SOFYAN, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600411 198602 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2011 NOMOR 21
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