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AWALUDDIN MUURI, AP, MM 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19750731 199412 1 001 

PEMOHON BUPATI CILACAP            

Cq. KEPALA DLH 

KABUPATEN CILACAP                                                  

PENILAIAN ADMINISTRASI 

2 (dua) hari kerja sejak 

permohonan diterima dan 

dinyatakan lengkap dengan 

memberikan pernyataan tertulis 

VERIFIKASI TEKNIS 

Pemeriksaan kesesuaian kondisi di 

lapangan (45 kerja) sejak dinyatakan 

lengkap administrasi 

REKOMENDASI TEKNIS 
Penolakan permohonan 

yang disertai dengan 

alasan penolakan 

IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 

DITERBITKAN  

paling lama 7 hari kerja sejak 

hasil kelengkapan verifikasi 

memenuhi persyaratan 

Pengisian Formulir 

dengan Dilengkapi 

Persyaratan*) 

*Minimal * 

 



 

 
LAMPIRAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK 

KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH B3 DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 

 

 A. Persyaratan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 
1. Identitas Pemohon 
2. Akte Pendirian Badan Usaha 
3. Nama, sumber, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan. 
4. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan 

ketentuan : 
a. lokasi penyimpanan limbah B3 

- bebas banjir dan tidak rawan bencana alam. 
- di dalam wilayah kegiatan. 

b. Fasilitas penyimpanan limbah B3 sesuai dengan jumlah, karakteristik limbah b3 dan 
dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup dapat berupa : 
i.   Bangunan : 

-  desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar   
matahari. 

-  memiliki penerangan dan ventilasi 
-  saluran drainase dan bak penampung. 

ii. Tangki dan/atau kontainer 
iii. silo 
iv. tempat tumpukan limbah (waste pile) 
v. waste impoundment dan atau 
vi. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

c. peralatan penanggulangan keadaan darurat. 
- alat pemandaman api 
- alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai. 

5. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3 
a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristiknya 
b. memiliki petutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan 

penyimpanan, pemindahan atau pengangkutan. 
c. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat atau tidak rusak. 
d.  wajib ditempel label dan simbol limbah B3 pada kemasan. 

i.   Label : memuat : nama limbah B3, identitas penghasil limbah B3, tanggal limbah   
dihasilkan, tanggal pengemasan limbah. 

ii.  Simbol : sesuai dengan karakteristik limbah : mudah meledak, menyala, reaktif, 
infeksius, korosif dan/atau beracun. 

6. Dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan. 
7. SOP Penyimpanan Limbah B3 dan SOP Sistem Tanggap Darurat 

 
B. Persyaratan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3. 

1. Identitas Pemohon 
2. Akte Pendirian Badan Usaha 
3. Nama, sumber, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang dikumpulkan. 
4. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan 

ketentuan : 
a. lokasi penyimpanan limbah B3 

- bebas banjir dan tidak rawan bencana alam. 
- di dalam wilayah kegiatan. 

b. Fasilitas penyimpanan limbah B3 sesuai dengan jumlah, karakteristik limbah b3 dan 
dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup dapat berupa : 
i. Bangunan : 

- desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar   
matahari. 

- memiliki penerangan dan ventilasi 
- saluran drainase dan bak penampung. 

ii. tangki dan.\atau kontainer 
iii. silo 
iv. tempat tumpukan limbah (waste pile) 

 
 
 
 
 



 
 

v. waste impoundment dan atau 
vi. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

c.    peralatan penanggulangan keadaan darurat. 
- alat pemandaman api 
- alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai. 

5. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3 
a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristiknya 
b. memiliki petutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan 

penyimpanan, pemindahan atau pengangkutan. 
c. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat atau tidak rusak. 
d. wajib ditempel label dan simbol limbah B3 pada kemasan. 

i. Label : memuat : nama limbha B3, identitas penghasil limbah B3, tanggal limbah 
dihasilkan, tanggal pengemasan limbah. 

ii. Simbol : sesuai dengan karakteristik limbah : mudah meledak, menyala, reaktif, 
infeksius, korosif dan/atau beracun. 

6. Prosedur pengumpulan limbah B3  
7. Bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau 

kerusakan lingkungan hidup. 
8. Dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

 
C.  Masa Berlaku Izin dan Kewajiban Pemegang Izin 

1. Izin Pengelolaan Limbah B3 berlaku selama 5 (lima ) tahun dan dapat diperpangjang. 
2. Perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan dan pengumpulan 

limbah B3 diajukan kepada Bupati Cilacap Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Cilacap paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin terakhir. 

3. Pemegang Izin wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan persyaratan 
dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan tentang persyaratan meliputi :   
a. identitas pemegang izin 
b. akta pendirian badan usaha 
c. nama limbah B3 yang disimpan 
d. lokasi tempat penyimpanan limbah B3 dan/atau 
e. desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan limbah B3. 

4. Izin Pengelolaaan Limbah B3 berakhir jika : 
a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin. 
b. dicabut oleh bupati 
c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan 
d. Izin lingkungan dicabut. 

5. Kewajiban pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 : 
a. Memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam 

izin pengelolaan limbah B3. 
b. Melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama : 

- 90 hari untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg perhari atau lebih. 
- 180 hari untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah 

B3 kategori 1 
- 365 hari untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah 

B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum. 
- 365 hari untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah 

B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. 
c. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3. 

 

  


