
 

STANDAR PELAYANAN 

IJIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH 

 

1 Dasar hukum Permen LHK Nomor 

P102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 

tentang Tata Cara Perijinan Pembuangan Air 

Limbah Melalui Pelayanan Perijinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik 

2 Persyaratan 1. NIB ( Nomor Induk Berusaha ) 

2. Ijin Lingkungan Defnitif 

3. Ijin operasional dengan komitmen 

4. Pernyataan pemenuhan komitmen, 

dilengkapi dengan dokumen teknis 

pembuangan air limbah 

3 Sistem mekanisme dan 

prosedur 

1. Pemohon ke OSS untuk permohonan ijin 

komersial / operasional terkait ijin 

pembuangan air limbah 

2. Pemohon menyampaikan permohonan 

pemenuhan komitmen ijin komersial / 

operasional terkait ijin pembuangan air 

limbah ke DLH Kab. Cilacap yang 

dilengkapi print out NIB ( Nomor Induk 

Berusaha ), Ijin Lingkungan definitif, , ijin 

komersial / operasional, surat pernyataan 

pemenuhan komitmen beramatrai,  

dokumen teknis pembuangan air limbah 

dan fakta integritas bermatrai. 

3. DLH Kab. Cilacap memvalidasi data 

permohonan pemenuhan komitmen  ijin 

pembuanagn air limbah yang telah 

dilampirkan 



4. DLH Kab. Cilacap menginformasikan 

hasil validasi kepada pemohon : 

a. Apabila hasil validasi belum / tidak 

lengkap maka pemohon harus 

memenuhi kelengkapannya 

dengan batas waktu maksimal 10 

hari 

b. Apabila hasil validasi lengkap 

maka akan segera dilaksanakan  

verifikasi teknis lapangan 

5. Hasil verifikasi teknis lapangan 

dituangkan dalam Berita Acara 

pemenuhan komitmen : 

a. Apabila komitmen tidak dipenuhi 

maka DLH Kab. Cilacap akan 

menerbitkan rekomendasi belum 

terpenuhinya  komitmen 

b. Apabila komitmen dipenuhi maka 

DLH Kab. Cilacap akan menerbitkan 

rekomendasi telah terpenuhinya 

komiten kepada pemohon dengan 

tembusan DPMPTSP 

6. Rekomendasi tersebut disampaikan ke 

OSS untuk diterbitkan notifikasi perijinan 

yang telah diterbitkan 

4 Jangka waktu 

penyelesaian 

Penerbitan rekomendasi pemenuhan 

komitmen pembuangan air limbah 

diterbitkan selambat – lambatnya 25 hari 

dari pemenuhan kelengkapan validasi 

5 Biaya / Tarif Gratis 

 

6 Produk pelayanan Surat rekomensdasi pemenuhan komitmen 



pembuangan air limbah diterbitkan selambat 

– lambatnya 25 hari dari pemenuhan 

kelengkapan validasi 

7 Sarana, prasarana / 

fasilitas 

Ruang tunggu ber – AC, parkir luas, toilet 

8 Kompetensi Pelaksana 1. Kemampuan menggunakan komputer 

2. Pengetahuan teknis pengelolaan air 

limbah  dan peraturannya 

 

9 Pengawasan internal Melaksanakan cek dan recek 

10 Penanganan pengaduan, 

saran dan masukan 

Sama dengan pelayanan lainnya 

11 Jumlah pelaksana 3 orang 

12 Jaminan pelayanan Memenuhi standar pelayanan publik 

13 Jaminan keamanan dan 

keselamatan 

Bebas pungli 

14 Evaluasi kinerja 

pelaksana 

Survey Kepuasan Masyarakat 

 



 


