
PERATURAN trIALIKOTA KOTA BONTANG
NOMOR 54 TAIIUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 3 TAHUN

2OO5 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

WALIKOTA BONTANG.

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan persyaratan dan
masa berlakunya izin pembuangan limbah cair, maka
perlu merubah Peraturan Walikota yang telah ditetapkan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu
ditetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Perubahan
atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 20O5

tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Limbah
Cair.

Mengingat I. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 74, Tarrrbalran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 20O9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5O59);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan
Lermbaran Negara Nomor 4 16 1);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2O1O

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air:

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 3 TAHUN 2OO5

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN

LIMBAH CAIR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 3

Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan
Limbah Cair (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2O05 Nomor 3),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah dan menambah
1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

Permohonan izin pembuangan limbah cair diajukan kepada
Kepala Daerah melalui Badan Pelayanan Perizinan dan
Penanaman Modai.

Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat ( 1) harus
dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Mengisi formulir permohonan izin;

b. Peta lokasi yang menghubungkan limbah cair dengan
tempat pemgambilan air;

(1)

(2\



c. Gambar Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah

(IPAL) dan saluran pembuangan limbah;

d.lzinyang berkaitan dengan usaha dan/ atau kegiatan;

e. Dokumen Amdal, UKL-UPL, atau dokumen lain yang

dipersamakan;

f. Surat pernyataan tidak akan membuang limbah cair

golongan bahan berbahaya dan beracun (83);

g. Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat

ukur debit air pembuangan limbah cair;

h. Surat pernyataan bersedia membuang limbah cair sesuai

dengan saran teknis dari SKPD Teknis;

i. Surat pernyataan untuk mengolah terlebih dahulu air

limbah yang akan dibuang sesuai dengan ketentuan

baku mutu limbah cair ya.ng telah ditetapkan;

j. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengirirn hasil

pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik

laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah Kota

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebulan;

k. Surat pernyataan untuk tidak membuang limbah cair ke

dalam tanah: dan

l. Kajian Dampak Pembuangan Air Limbah;

(3) Format Permohonan izin dan persyaratan sebagaimana

dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampirarr Peratrrran ini.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 dibuah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(Il Izin Pembuangan Limbah Cair berlaku untuk jangka waktu

5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;

(2) Permohonan perpanj an gan izin pembuangan limbah cair

diajukan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pelayanan

Perizinan dan Penanaman Modal, dilengkapi dengan

persyaratan sebagai berikut:
a. Surat Permohonan;

b. Fotocopi Izin Pembuangan Limbah Cair yang masih
berlaku;

c. Kajian Dampat Pembuangan Air Limbah.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Bontang

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 2 November 2015
WALIKOTA BONTANG,

:+/
ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 2 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2OI5 NOMOR 54



lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

Peraturan Walikota Bontang
54 Tahun 2015
2 Nopember 2015
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

A. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IZIN

Telp/Fax........

DATA PEMOHON
Nama usaha dan/atau kegiatan
Jenis usaha dan/atau kegiatan
Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan

a. General manajcr

b. Manajer lingkungan
Alamat usaha dan/atau kcgiatan

a. Kode pos

b. Kecamatan

c. Kabupaten/kota

d. Provinsi
e. Telp.
l. Fax.

Alamat Usaha dan/atau Kcgiatan
a. Kode Pos

b. Kecamatan

c. Kabupatcn/kota

d. Provinsi
e. Telp
I Fax

PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyalakan bahwa scmua kotcrangan tcrlulis scbagaimana tcrcantum
di atas adalah benar. Saya bcrscdia bertanggung iawab apabila kctcrangan yang tcrtulis tidak benar.

Tandatangan
Nama Lengkap

Jabatan
(dicap pcrusahaan)

FORMULIR PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN YANG BERKAITAN
DENGAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR
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II.

a,

B, FORMAT PERSYARATAN PERPANJANGAN ]ZIN

I. DOKUMEN PERIZINAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Isi tabcl dan lampirkan dokumcn perizinan dan pcngclolaan lingkungan sesuai tabel di bawah :

INFORMASI PRODUKSI

Jelaskan jenis produksi dan nama dagang, sorta kapasitas tcrpasang dan kapasitas produksi
senyatannya sesuai dengan tabel di bawah :

Ntt, Jcnis Produk
Nama

Dagang

Kapasitas
TerDasang

Kapasitas
Produksi Senvatanya

Jumlah Satuan Jumlah Satuan
I

2.

3.

dst.

TOTAL
2 Proscs produksi : hatch kontinyu keduanya, jclaskan

b. Uraikan secara singkat dan jelas proses produksi scrta lampirkan neraca massa proses produksi
dengan menekankan pcnjclasan pada sumbcr air Iimbah, karakleristik dan kualitas air limbah yang
dihasilkan.

III. TENAGA KEzuA DAN WAKTU KEGIATAN USAHA

Jumlah gelombang kerja (shift) per hari : ............
shifi

Jurnlah tenaga kerja ...... orang

Jumlah Jam Kcrja Produksi

jam/hari hari,/trulan bulan/tahun hari/tahun

DATA AIR tsAKU

a. Sumber Air Baku

Jclaskan sumbcr air baku yang digunakan dan kapasitas pcngambilan sesuai tabel di bawah ini:

No. Nama Sumber KaDasitas Pcnsambilan Keterangan

NO. NAMA IZIN NOMOR PEMBERI IZIN TANGGAL
BERLAKU

I Izin Usaha (SIUP)
2 lzin Mendirikan Banrrunan (lMB)
3 lzin Undang-undans Gantguan (HOl
4 lzin l-okasi
5 Izin Pensambilan Air (SIPA)
t) Izin Pembuansan Air Limbah
7 Izin lain yang berkaitan dcngan

pengelolaan limbah lainnva
8 Dokumcn AMDAI./UKUUPL
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b. Inlakc Air Baku

Jelaskan jumlah intakc yang digunakan untuk pengambilan air baku dan sebutkan krkasi serta koordinat
scsuai densan tabel di bawah ini:

Nomor/
Nama Intake

KOORDINAT
Sumbcr Air

Baku
Lintang Buiur

Deraiat Menit Dctik Dcraiat Mcnit Detik

c. Penggunaan Air

Fasilitas
Penggunaan air

(m'/bulan)
Air yang di rccycle

(m'/bulan)
a. Proses Produksi

b. Utilitas

c. Domestik
d. Lainnya

TOTAL

IV. DATA AIR LIMI]AH

a. Lampirkan lay out industri keseluruhan dan landai unil-unit yang berkaitan dengan intakc, unit
proscs pcngolahan air baku, proses produksi pcnghasil air limbah, unil pcngolahan air limbah dan
saluran pcmbuangan (outfal l).

b. Gambarkan ncraca air dcngan menggunakan perhitungan dcbit rata-rata. Ncraca air harus
mcnggambarkan kcseluruhan sistem pengambilan air baku (intakc), proses pengolahan air bcrsih,
pcmanlaatan air baku untuk proses industri alau kegiatan-kegiatan lain yang mcnghasilkan air
limbah, sistcm pcngolahan air limbah dan saluran pembuangan. Jika neraca air tidak bisa ditentukan,
misalnya kcgiatan pertambangan, maka gambarkan secara skcmatik sumber air limbah, sistcm
pcngumpulan, unit pengolahan dan jumlah air bersih yang digunakan.

c. Sumber Air Limbah

Jelaskan sumber air limbah bcrdasarkan uraian mcngcnai ncraca air limbah di atas. Sebutkan iumlah
air limbah yang dihasilkan dari masing-masing sumber dan karakteristiknya. Karaktcristik air limbah
adalah sifat fisika, kimia dan biologi air yang dapat menyebabkan tcrjadinya pcnccmaran air jika
tidak diolah dengan baik. Jelaskan pula dalam kolom keterangan, karakteristik alirannya apakah
bcrsilat kontinyu (terus menerus) atau bersilat batch (tidak dihasilkan sccara lcrus mcnerus, hanya
dibuang pada waktu tertenlu saja).

Sumber air limbah Volume (mr/hari; Karaktcristik Air Kctcrangan

a. Proscs Produksi
b. Utilitas

c. Domeslik

TOTAL



Karaktcristik Air Limbah

1. Untuk kegiatan yang sudah bcrjalan, lengkapi data karakterisitik air limbah yang dibuang. Data
yang digunakan harus dapat menggambarkan karaktcristik lluktuasi air limbah yang dibuang
scsuai densan tabel berikut:

No. Parametcr Satuan Minimum Maksimum Rata-rata
FISIK

I Temperatur
2. TDS ln'PJL

3. TSS ms/L
KIMIA

t Salinitas PSU
2. DH
3. Besi (Fe) r.EIL
4. Mangan (Mn) mg/L
5. Barium (Ba) mxlL
6. Tembasa (Cu) /ll,EIL
7. Seng (Zn) mg/L
at. Krom Heksavalen (Cr"') mgL
9. Krom total (Cr) mdL
10. Kadmium (Cd) mslL
ll Raksa (Hg) mgL
12. Timbal (Pb) mr/L
13. Stanum (Sn)

'JJ,EJL14. Arsen (ds) IJJ,CJL

15. Sclcnium (Se) mC/L
16. Nikel (Ni) mdL
1'7. Kohalt (Co) tlJ.PJL

18. Sulfida (HrS) lil.PJL

19. Fluorida (F) mr/L
20. KlrrinBebas (Clr) llJ'EJL

21. Amonia Bebas (NHrN) ME/L
22. Nitrat (NO3-N) n,SJL

Nitrit (NO2-N) MA/L
24. BOD .5 mc/L
z). coD melL
26. Fcnol rr,EIL
27. Minvak Nabati r.EIL
28. Minyak Mineral n].EIL

2. Jika tcrdapat parameter-parameter lain yang dapat mempengaruhi secara signifikan kualitas air,
llora, fauna laut serta keschatan manusia yang tidak diatur pada tabcl tcrscbut, scbutkan
paramctcr-parameler tersebut, jelaskan kuantitasnya dalam air limbah dan dampak yang dapat
ditimbulkannya.

3. Untuk unit pengolahan yang pada saat proses pcrizinan masih dalam tahap konslruksi, jelaskan
karakteristik air limbah yang akan dibuang bordasarkan spesilikasi alat yang digunakan atau
informasi lain yang relevan dan dapat dipcrcaya.

Sistem Pengolahan Air Limbah

l. Deskripsi dari sistem pengolahan IPAL termasuk uraian mcngcnai teknologi pengolahan air
limbah yang digunakan, kapasitas terpasang dan kapasitas sebenarnya.

2. Lampirkan diagram alir dan/atau tata lctak (lay oat) sistem pengolahan air limbah sampai dcngan
pembuangan air limbah dari IPAL ke sumber air.

3. Jika terdapat lumpur/padatan dan/atau gas yang dihasilkan sclama proses pengolahan, ielaskan
cara pengelolaan lirnbah padat atau gas tcrsebut.
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a.

f. Jelaskan sistem pembuangan air limbah, apakah borsil'at intcrmitcn atau musiman, dengan mcngisi
tabel bcrikut:

Nama Saluran
Pcmbuangan

Sumber
Limbah

Frckucnsi Aliran
hari pcr
minggu

bu lan
p0r

tahun

Dcbit Tolal volume
rata-raIa
bulanan

maksimum
harian

bulanan
maksimum

harian

Jangka waktu pembuangan limbah dari : tg1...../b1...../thn....... sampai dengan
t91...../b1n....../1hn............

TITIK PEMtsUANGAN

Jelaskan jumlah titik pembuangan yang digunakan untuk pembuangan air limhah dan sebutkan
lokasi titik pembuangan bcserta koordinatnya scsuai dcngan tabcl bcrikut:

Untuk tiap saluran pembuangan/outfall, tuliskan koordinat lintang dan bujur

No. Titik
Pcmbuangan

Lintang Ilujur
Kedalaman

(m)

Sumber
Air

Pcncrima
Dcrajal Menit Detik Dcrajat Mcnit Dctik

Isilah jumlah air limbah yang dibuang. Jika jumlah titik pembuangan lebih dari l(satu), jelaskan
sumber air limbah dari masing-masing titik pcmbuangan, debit rata-rata air limbah dan proses
pcngolahan air limbah sebelum dibuang, scsuai dcngan tabcl di bawah:

Saluran
Pembrangan/Outfall

Sumbcr Limbah
Dcskripsi Pcngolahan Arr LimhahNama proscs/

keqiatan
Dcbit

rala-rata

Vl. l-okasi Sumbcr Air Pcncrima

a. Jclaskan jarak sumbcr air penerima dengan titik pcmbuangan air limbah scsuai dcngan tabcl bcrikut:

No. Pcruntukan Laut
Jarak dari

Titik Pcmhuangan Air
Limbah (m)

Keterangan

l. Kawasan suaka alam
2. Kawasan konscrvasi
3. Taman nasional
4. Taman wisata alam
5. Kawasan budidava Derikanan
6. Kawasan pemijahan dan pcmbiakan

(Spawning and Nursery\
7. Pemukiman penduduk yang

menggunakan air dari sumbcr air
penerima untuk keperluan mandi,
mrnum

Jika memungkinkan, lampirkan pcta yang mcnggambarkan ktkasi saluran pembtzngan (outfull)
terhadap peruntukan di atas.

b.
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VII, KAJ IAN PEMBUANGAN AIR LIMtsAH

a. Jclaskan dan lengkapi informasi lcntang kondisi lingkungan perairan tcmpat pcngambilan dan
pcmbuangan air limbah.

b. Karakleristik kimia
Lampirkan data kualitas air laut dengan paramcter seperti tcrcantum pada tabel di bawah ini. Data
yang disampaikan harus dapat memberikan gambaran tcntang kualitas air disckitar intake, outlet dan
satu titik kontrol- Titik kontrol merupakan titik pcmantauan yang mcwakili kondisi kualitas air laut
yang tidak terpengaruh oleh aktifitas kegiatan dari usaha dan/atau kcgiatan yang mengajukan izin.
Data kualitas air tambahan juga dapal diambil pada titik-titik yang potensial untuk digunakan sebagai
titik pcmantauan pada saat dilakukan pcmhuangan air limbah.

NO. PARAMETER SATUAN
LOKASI

I II III
FISIKA

l. Kecerahan M
2. Kekeruhan NTU
3. TSS mryl
A Tcmpcratur
5. Lapisan Minyak

KIMIA
I pH
2. Salinitas PSU
3. Oksiscn Tcrlarut (DO) m!tl
^ BOD 5 nJ.PJI

5. Amonia Total (NH1-N) mryl
o. Fosfat (POa-P) ms/l
7. Nitrat (NOr-N) ms/l
E. Sianida (CN) mP/l
9. Sulfida (H.S) mc/l
10. PAH (Poliaromatik Hidrokarbon) mP/l
11. Scnyawa Fenol Total mgI
12. PCB Total (Poliklor Bifenil) wEll
'13. Surfaktan (deterien) mdl
14. Minyak dan lemak mltl
15. Pestisida rdl
16. TBT (tributil tin) F9l

LOGAM TERLARUT
I Raksa (Hs) mlyl
2. Kromium heksavalen (Cr "') mtyl
3. Arscn (As) ms.Jl
1 Kadmium (Cd) mgl
5. Tcmbaga (Cu) mc/l
6. Timbal (Pb) mdl
7. Scng (Zn) mP/l
6. Nikel (Ni) MAy'I

BIOLOGI
l. Colilbrm (rotal)' MPN/l(X) ml
2. Patogcn Scl/l(X) ml
3. Plankton Scl/1(X) rnl

c. Binlogi

Jelaskan secara detail komunitas biologi (soperti: plankbn, makrobentos, ikan dcmcrsal) di sckitar
lcmpat pembuangan air limbah. Pcnjclasan karaklcristik komunilas biologi mencakup komposisi
spcsics, kclirnpahan, dominasi, diversil.as, distribusi ruang/waktu, pertumbuhan dan reproduksi,
iickucnsi timbulnya penyakit, struktur tropis, produktivitas, keberadaan spesies oportunis,
bioakumulasi berbahaya dan beracun.



d. Dampak Pembuangan air limbah.

Lampirkan kajian/modeling yang dapat mcnggambarkan beberapa hal sebagai borikut:
1. Penycbaran air limbah di sumber air.
2. Kajian harus dapal. mengidcntilikasi kondisi yang paling kritis akibat variasi kondisi biokrgi,

jumlah/volume dan komposisi serta polensi hioakumulasi atau persistcnsi dari air limbah yang
dibuang;

3. Penentuan Zonc of Iniliul Dilution (ZID) yaitu suatu zona di mana organismc, termasuk bentos
dapat terpapar olch penccmar dengan konscntrasi yang melebihi baku mutu air sccara tcrus
mencrus.

4. Potcnsi perpindahan polutan mclalui prosos biologi, lisika atau kimiawi.
5. Komposisi dan kcrontanan komunitas biokrgi yang memungkinkan tcrpapar olch air limbah,

termasuk adanya spesics yang unik dan cndcmik, atau adanya spcsies ytng dilindungi olch
peraturan porundang-undangan, atau adanya sposics kunci dalam struktur okt)sist0m tersebut.

6. Nilai pcnting sumbcr air penerima air limbah tcrhadap komunitas biokrgi di sekitarnya, termasuk
adanya daerah pemijahan, jalur pcrpindahan spcsics migratori, atau dacrah yang mcmiliki nilai
pcnting dalam siklus hidup spcsics tcrtcntu.

7. Adanya krkasi akuatik khusus, termasuk kawasan suaka alam.
8. Potensi dampak tcrhadap kcsehatan manusia, baik langsung maupun tidak langsung.
9. Keberadaan atau potcnsi lokasi sebagai dacrah rckrcasi alau perikanan dan lainnya.

c. Jclaskan upaya pollution prerention, minimalisasi air limbah, elisicnsi cncrgi dan sumbcrdaya yang
dilakukan ponanggungjawab usaha dan/atau kcgiatan yang berkaitan dengan pcngclolaan air limbah.

VIII. PENANGANAN KONDISI DARURAT

Uraikan penanganan kondisi darurat pencemaran air meliputi :

a. Uraian tcntang unit yang bertanggung jawah tcrhadap pcnanganan kondisi darurat, termasuk
didalamnya struktur organisasi, peran dan tanggung jawab serta mekanismc pcngambilan kcputusan.

b. Uraian lentang rcncana dan proscdur tanggap darurat lcrmasuk uraian dctil pcralatan dan ]okasi,
prosedur, pclatihan, proscdur peringatan dan sistem komunikasi.

WALIKOTA BONTANG,

<--_-7 /_- /-.-------------._./
ADI DARMA


