
 

PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS 

BERUPA KAJIAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH 

(Kegiatan Pemanfaatan Air Limbah untuk Menambah Nutrisi Tanah untuk Budidaya) 

 

No Persyaratan Keterangan 

1 Surat Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku 
Mutu Air Limbah 

Ditujukan kepada Gubernur 
Daerah Istimewa Yogyakarta c.q 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan DIY 

2 Dokumen Kajian Teknis untuk kegiatan Pemanfaatan Air 
Limbah untuk Menambah Nutrisi Tanah untuk 
Budidaya 

 

 1. Standar Teknis  
 A. Deskripsi Kegiatan  

 1) Jenis dan kapasitas Usaha dan/atau 
Kegiatan 

 

 2) Jenis dan jumlah bahan baku dan/atau 
bahan penolong yang digunakan 

 

 3) Proses Usaha dan/atau Kegiatan yang 
direncanakan termasuk kegiatan penunjang 
yang berpotensi menghasilkan Air Limbah 

 

 a. Proses utama dan proses penunjang 
Usaha dan/atau Kegiatan 

 

 b. Neraca air (sumber dan kapasitas air 
baku, penggunaan air baku, air limbah 
yang dihasilkan, dan karakteristik air 
limbah) 

 

 c. Fluktuasi atau kontinuitas produksi dan 
air limbah 

 

 d. Layout :  
 • Lokasi masing-masing unit 

proses/kerja, terutama unit kerja yang 
menhasilkan air limbah (sumber air 
limbah) dan saluran drainase 

 

 • Instalasi pengolahan air limbah (IPAL), 
saluran Air Limbah serta lokasi 
pembuangan Air Limbah (outfall) 

 

 B. Rona Lingkungan Awal (disesuaikan kebutuhan)  
 1) Topografi  
 2) Kondisi Tanah  
 a. Sifat fisik tanah (jenis tanah, 

permeabilitas, porositas tanah, tekstur 
tanah, kecepatan dan kapasitas infiltrasi, 
serta kedalaman solum tanah) 

 

 b. Sifat kimia tanah  



 

 c. Hidrogeologi  
 d. Iklim (curah hujan, jumlah hari hujan, arah 

dan kecepatan angin serta iklim (rata-rata 
bulanan dan tahunan minimal lima tahun 
terakhir)) 

 

 C. Prakiraan Dampak  
 1) Baku mutu air limbah  
 2) Dosis, debit dan rotasi pemanfaatan air 

limbah 
 

 3) Sebaran air limbah  
 4) Dampak terhadap tanah  
 5) Dampak terhadap tanaman  
 6) Sifat penting dampak (jumlah manusia yang 

terkena dampak, luas persebaran dampak, 
intensitas dan lamanya dampak 
berlangsung, komponen lingkungan lain 
yang terkena dampak, kumulatif dampak, 
serta berbalik atau tidaknya dampak) 

 

 D. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan 

 

 1) Rencana Pengelolaan Lingkungan  
 a. Instalasi pengolahan air limbah  
 b. Pemanfaatan air limbah untuk menambah 

nutrisi tanah untuk budidaya (karakteristik 
air limbah yang akan dimanfaatkan, lahan 
yang dimanfaatkan, karakteristik, jenis 
dan usia tanam pohon, metode 
pemanfaatan air limbah pada tanah, 
layout pengelolaan air limbah, serta 
prosedur operasional standar 
pemanfaatan air limbah untuk menambah 
nutrisi tanah untuk budidaya) 

 

 2) Rencana Pemantauan Lingkungan  
 a. Pemantauan air limbah (lokasi 

pengambilan contoh uji air limbah, mutu 
air limbah, dosis, debit dan rotasi 
pemanfaatan air limbah, serta frekuensi 
pemantauan) 

 

 b. Pemantauan mutu air tanah (lokasi sumur 
pantau upstream dan downstream, 
parameter mutu air tanah, serta frekuensi 
pemantauan air tanah) 

 

 c. Pemantauan tanah (lokasi pengambilan 
sampel, sifat-sifat fisika kimia tanah dari 
lahan yang terpengaruh dampak dan 
lahan kontrol, parameter yang dipantau, 
frekuensi pemantauan, serta 
pemeliharaan lahan) 

 

 d. Kebauan  
 3) Sistem penanggulangan keadaan darurat  
 a. unit yang bertanggung jawab terhadap 

penanganan kondisi darurat 
 

 b. rencana dan prosedur tanggap darurat  
 4) Internalisasi Biaya Lingkungan  
 5) Periode waktu uji coba  
 2. Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia  



 

 a. Struktur Organisasi  
 b. Sumberdaya manusia  
 3. Sistem Manajemen Lingkungan  

 

Informasi tambahan : 

Tata cara Penyusunan Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah mengacu pada 

Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Penerbitan Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan. 

 

 

 

 


