
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JENIS-JENIS IZIN YANG DIBERIKAN, PERSYARATAN, DAN DOKUMEN PENDUKUNG 

 
 

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup 
(SPPL) 
Syarat-Syarat :  
1. Melengkapi formulir (dapat diunduh melalui web DLH Kulon Progo 

www.dlh.kulonprogokab.go.id)  
2. NIB (Nomor Induk Berusaha) 
3. Akte notaris pendirian usaha (jika ada) 
4. KTP dan NPWP penanggung jawab kegiatan 
5. Surat keterangan kesanggupan tetangga kiri-kanan-depan-belakang. Ditandatangani 

oleh tetangga dan diketahui oleh pihak desa. 
6. Berita acara sosialisasi yang dilengkapi dengan daftar hadir dan/atau hasil saran 

masukan/kesepakatan yang ada (untuk kegiatan jasa hiburan; warnet; peternakan; 
pertambangan) 

7. Surat ijin terkait usaha (jika ada) 
 
2. Izin lingkungan 

Syarat-Syarat : 
1. Melengkapi formulir (dapat diunduh melalui web DLH Kulon Progo 

www.dlh.kulonprogokab.go.id)  
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 
3. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; 
4. Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan ; dan 
5. Dokumen profil Usaha dan/atau Kegiatan. 
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3. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Kegiatan 
Penyimpanan Limbah B3 

 
PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN ( Baru ) 

IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN 
BERACUN KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH B3 

 

No. Persyaratan     Keterangan    

A. Keterangan tentang 
lokasi 

:  Nama lokasi kegiatan sesuai dengan nama  wilayah  
atau  daerah yang menunjukkan keberadaan lokasi 
kegiatan pengumpulan Limbah B3 sesuai dengan 
dokumen lingkungan; 

 Letak &titik koordinat (sesuai peta dan skala yang 
digunakan) untuk menunjukkan batas-batas lokasi 
kegiatan Pengumpulandengan dilengkapi koordinat 
Lokasi (lintang dan bujur); 

 Luas lokasi pengumpulan ditunjukkan dalam satuan 
meter persegi yang terukur secara sah. 

B. Jenis Limbah B3 yang 
akan dikelola. 

: Diisi dengan Informasi mengenai sumber, karakteristik, 
dan kode Limbah B3  yang  akan    dengan merujuk   ke   
Lampiran  I  Peraturan Pemerintah  Nomor  101 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. 

C. Sumber, karakteristik, 
dan kode Limbah B3 
yang akan dikelola. 

: Diisi dengan informasi tentang karakteristik Limbah B3 
(mudah menyala, mudah meledak, korosif dst) 
berdasarkan identifikasi dari  penghasil Limbah B3. 

D. Tata letak dan desaian 
kontruksi lokasi 
dan/atau bangunan 
Pengelolaan Limbah B3. 

:  Melampirkan rancang bangun fasilitas pengumpulan 
yang akan dibangun. Rancang bangun paling sedikit 
harus menjelaskan tentang dimensi tempat 
pengumpulan. (panjang, lebar, tinggi, luas/kapasitas, 
volume); 

 Material yang digunakan untuk membangun fasilitas 
tempat pengumpulan disesuaikan dengan 
karakteristik Limbah B3  yang  akan dikumpulkan; 

 Kondisi lantai kedap air dan kemiringan lantai; 

 Ventilasi dan fasilitas penerangan; 

 Saluran air yang menuju bak pengumpul; 

 Dimensi  bak  pengumpul  Limbah  B3 sehingga dapat 
menampung ceceran dan/ atau air bekas 
pembersihan dan/atau air hujan yang bersentuhan 
dengan Limbah B3; 

 Saluran air hujan yang terpisah; 

 Kondisi atap tempat pumpulan; 

 Penggunaan papan nama, simbol & label Limbah B3 
disertai dokumentasi fasilitas tempat pengumpulan 
Limbah B3. 
   



E.   Uji kualitas lingkungan. : Melampirkan hasil uji udara dan hasil uji air limbah 
( khusus pemanfaat Limbah B3 )  

F. Uraian Pengelolaan 
Limbah B3 yang 
dihasilkan dari proses 
Pengelolaan Limbah B3. 

: Diisi dengan informasi tentang tata cara pengumpulan  
Limbah  B3  yang  akan dilakukan (Standar Operating 
Procedure/SOP), misal penggunaan pallet, jarak antar 
kemasan dll). 

G. Diagram alir proses 
Pengelolaan Limbah B3 
yang dilengkapi dengan 
keterangan dalam 
bentuk narasi. 

: Diisi dengan  diagram  alir kegiatan pengumpulan  
Limbah  B3  dan  lengkap dengan neraca massa/mass 
balance. 

H. Jenis dan sepesifikasi 
peralatan Pengelolaan 
Limbah B3 

:  Diisi dengan jenis peralatan dan sepesifikasi teknis   
 peralatan pengumpulan Limbah B3. 

I. Fasilitas pengendalian 
pencemaraan apabila 
menghasilkan polutan 
pencemar lingkungan. 

: Peralatan penyimpanan memenuhi persyaratan dan 
terdapat saluran drainase menuju bak pengumpul. 

J. Perlengkapan sistem 
tanggap darurat. 

: Diisi dengan Standar Operasional Prosedur  (SOP)  
tanggap  darurat  terdiri Dari dokumen Standar 
Operasional Prosedur (SOP) Tanggap darurat beserta 
dokumentasi  dari  jenis-jenis  peralatan tanggap darurat 
di lokasi kegiatan. Dokumen Standar Operasional 
Prosedur(SOP) dan Foto dilampirkan. 

K. Tata letak saluran 
drainase untuk 
peyimpanan Limbah B3 
fase cair 

: Diisi dengan melampirkan tata letak (layout) serta 
penjelasan mengenai tata letak saluran drainase. 

L. Izin Pengelolaan Limbah 
B3 yang dimiliki 

:  Diisi dengan surat kerjasama sesuai jenis Limbah 
B3 yang dikumpulkan dengan izin pengolah dan/ 
atau pemanfaat dan/ atau penimbun. 

 Dokumen dilampirkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN ( Perpanjang ) 
IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN 

BERACUN KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH B3 
(.............................................................) 

 

No. Persyaratan     Keterangan    

A. Keterangan tentang 
lokasi 

:  Nama lokasi kegiatan sesuai dengan nama  wilayah  atau  
daerah yang menunjukkan keberadaan lokasi kegiatan 
pengumpulan Limbah B3 sesuai dengan dokumen 
lingkungan; 

 Letak &titik koordinat (sesuai peta dan skala yang 
digunakan) untuk menunjukkan batas-batas lokasi kegiatan 
Pengumpulandengan dilengkapi koordinat Lokasi (lintang 
dan bujur); 

 Luas lokasi pengumpulan ditunjukkan dalam satuan meter 
persegi yang terukur secara sah. 

B. Jenis Limbah B3 yang 
akan dikelola. 

: Diisi dengan Informasi mengenai sumber, karakteristik, dan 
kode Limbah B3  yang  akan    dengan merujuk   ke   Lampiran  
I  Peraturan Pemerintah  Nomor  101 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Limbah B3. 

C. Sumber, karakteristik, 
dan kode Limbah B3 
yang akan dikelola. 

: Diisi dengan informasi tentang karakteristik Limbah B3 
(mudah menyala, mudah meledak, korosif dst) berdasarkan 
identifikasi dari  penghasil Limbah B3. 

D. Tata letak dan desaian 
kontruksi lokasi 
dan/atau bangunan 
Pengelolaan Limbah B3. 

:  Melampirkan rancang bangun fasilitas pengumpulan yang 
akan dibangun. Rancang bangun paling sedikit harus 
menjelaskan tentang dimensi tempat pengumpulan. 
(panjang, lebar, tinggi, luas/kapasitas, volume); 

 Material yang digunakan untuk membangun fasilitas 
tempat pengumpulan disesuaikan dengan karakteristik 
Limbah B3  yang  akan dikumpulkan; 

 Kondisi lantai kedap air dan kemiringan lantai; 

 Ventilasi dan fasilitas penerangan; 

 Saluran air yang menuju bak pengumpul; 

 Dimensi  bak  pengumpul  Limbah  B3 sehingga dapat 
menampung ceceran dan/ atau air bekas pembersihan 
dan/atau air hujan yang bersentuhan dengan Limbah B3; 

 Saluran air hujan yang terpisah; 

 Kondisi atap tempat pumpulan; 

 Penggunaan papan nama, simbol & label Limbah B3 
disertai dokumentasi fasilitas tempat pengumpulan 
Limbah B3.   

E.   Uji kualitas lingkungan. : Melampirkan hasil uji udara dan hasil uji air limbah 
( khusus pemanfaat Limbah B3 )  



F. Uraian Pengelolaan 
Limbah B3 yang 
dihasilkan dari proses 
Pengelolaan Limbah B3. 

: Diisi dengan informasi tentang tata cara pengumpulan  
Limbah  B3  yang  akan dilakukan (Standar Operating 
Procedure/SOP), misal penggunaan pallet, jarak antar 
kemasan dll). 

G. Diagram alir proses 
Pengelolaan Limbah B3 
yang dilengkapi dengan 
keterangan dalam 
bentuk narasi. 

: Diisi dengan  diagram  alir kegiatan pengumpulan  Limbah  B3  
dan  lengkap dengan neraca massa/mass balance. 

H. Jenis dan sepesifikasi 
peralatan Pengelolaan 
Limbah B3 

:  Diisi dengan jenis peralatan dan sepesifikasi teknis   
 peralatan pengumpulan Limbah B3. 

I. Fasilitas pengendalian 
pencemaraan apabila 
menghasilkan polutan 
pencemar lingkungan. 

: Peralatan penyimpanan memenuhi persyaratan dan terdapat 
saluran drainase menuju bak pengumpul. 

J. Perlengkapan sistem 
tanggap darurat. 

: Diisi dengan Standar Operasional Prosedur  (SOP)  tanggap  
darurat  terdiri Dari dokumen Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Tanggap darurat beserta dokumentasi  dari  jenis-jenis  
peralatan tanggap darurat di lokasi kegiatan. Dokumen 
Standar Operasional Prosedur(SOP) dan Foto dilampirkan. 

K. Laporan realisasi 
kegiatan Pengelolaan 
Limbah B3 

 Diisi dengan neraca dan manifest kegiatan penggelolaan 
Limbah B3 
 

L. Izin Pengelolaan Limbah 
B3 yang dimiliki 

:  Diisi dengan surat kerjasama sesuai jenis Limbah B3 
yang dikumpulkan dengan izin pengolah dan/ atau 
pemanfaat dan/ atau penimbun. 

 Dokumen dilampirkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Izin Operasional Pembuangan Air Limbah 
Syarat-Syarat : 

A. Kajian pembuangan Air Limbah ke air permukaan oleh Pelaku Usaha yang memuat 
informasi yang meliputi:  
1. kapasitas produksi;  
2. proses produksi;  
3. diagram alir proses produksi;  
4. rona lingkungan pembuangan Air Limbah yang  meliputi: 

a. Identifikasi Badan Air penerima Air Limbah; 
b. arah dan kecepatan air di Badan Air;  
c. kualitas sumber air;  
d. Status Mutu dan Kelas Air; 
e. daya tampung beban pencemaran dengan mempertimbangkan morfologi Badan 

Air dan topografi;  
f. pemanfaatan Badan Air oleh masyarakat;  
g. informasi ekosistem sumber air termasuk sensitif area, biota air, vegetasi, 

permukiman dan lain-lain; dan   
h. kegiatan lain di sekitar usaha dan/atau kegiatan.  

B. Dokumen mengenai tata letak  (layout) industry keseluruhan dan penandaan unit yang 
berkaitan dengan pengelolaan air limbah yang meliputi: 
1. Titik pengambilan air baku; 
2. Unit proses pengolahan air baku; 
3. Proses produksi penghasil air limbah; 
4. Kegiatan pendukung yang menghasilkan air limbah; 
5. IPAL; 
6. Titik penataan 
7. Titik pembuangan 
8. Titik pemantauan kualitas air 

C. Neraca Air Limbah yang menggambarkan keseluruhan system yang berkaitan dengan 
pengelolaan Air Limbah yang meliputi: 
1. sumber dan volume pengambilan air baku pada Titik Asupan (intake);  
2. proses pengolahan air bersih;  
3. pemanfaatan air baku untuk proses industri; 
4. pemanfaatan air baku untuk kegiatan kegiatan pendukung yang menghasilkan Air 

Limbah;\ 
5. sistem pengolahan Air Limbah dan saluran pembuangan;  
6. sumber dan volume Air Limbah;  
7. debit Pembuangan Air Limbah (m3/detik); dan  
8. pengelolaan lumpur endap (sludge), flok, dan padatan yang terbentuk.  

D. Dokumen mengenai deskripsi dari system IPAL yang meliputi: 
1. desain dan uraian mengenai teknologi pengolahan Air Limbah yang digunakan; 
2. kapasitas IPAL terpasang; 
3. kapasitas IPAL sebenarnya; 
4. kualitas air limbah baik inlet maupun outlet; 
5. lokasi dan titik koordinat inlet dan outlet; 
6. lokasi dan titik koordinat outfall; dan 
7. tata letak saluran Air Limbah.  



E. Dokumen yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan air 
limbah yang meliputi: 
1. Minimalisasi air limbah; 
2. Efisiensi air; 
3. Efisiensi energy; dan 
4. Sumberdaya yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan air limbah. 

F. Dokumen uraian penanganan kondisi darurat pencemaran air, 
G. Prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL; dan 
H. Pakta Integritas yang meliputi: 

1. pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan asli; 
2. data yang disampaikan benar dan menjadi tanggung jawab pemohon; dan  
3. pernyataan bahwa dalam proses perizinan tidak mengeluarkan biaya selain yang 

ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 
 

CATATAN :  

 Persyaratan dan dokumen pendukung dapat berubah menyesuaikan dengan 
regulasi/peraturan perundangan yang berlaku. 

 Informasi Lebih Lanjut hubungi Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon 
Progo Jl. Sugiman Margosari Pengasih Kulon Progo. Telp/Fax (0274) 774638        
E-mail : dlh@kulonprogokab.go.id (pada hari dan jam kerja). 
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