
AUDIT LIMBAH B3 
Bahan Berbahaya dan Beracun



Limbah
Sisa suatu usaha dan atau kegiatan

Limbah B3
Sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan
berbahaya dan atau beracun
Sifat, konsentrasi, dan jumlahnya dapat:

• Mencemarkan/merusak lingkungan hidup
• Membahayakan kesehatan & kelangsungan hidup manusia 

serta mahluk hidup lainnya

Peraturan Mengenai Pengelolaan Limbah B3:
PP 18/99 juncto 85/99 tentang Pengelolaan B3
(Bab II, pasal 6,7,8-Identifikasi Limbah B3)



Identifikasi Limbah B3

Limbah B3 dapat diidentifikasi menurut:
Sumber, dan atau
Uji karakteristik, dan atau
Uji toksikologi



Jenis Limbah B3 menurut Sumbernya

a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik
b. Limbah B3 dari sumber spesifik
c. Limbah B3 dari:

• Bahan kimia kadaluarsa
• Tumpahan
• Bekas kemasan
• Buangan produk yang tidak memenuhi 

spesifikasi (Off-spec)



Limbah B3 dari sumber tidak spesifik:
Berasal bukan dari proses utamanya, tetapi 
berasal dari : kegiatan pemeliharaan alat, 
pencucian, pencegahan korosi, pelarut kerak, 
pengemasan, dll
( Lampiran I Tabel 1 PP 85/99)

Limbah B3 dari sumber spesifik
Limbah B3 sisa proses suatu industri atau 
kegiatan yang secara sepesifik dapat ditentukan 
berdasarkan kajian ilmiah
( Lampiran I Tabel 2 & 3 PP 85/99)



Uji karakteristik limbah B3 meliputi:
a. Mudah meledak (Explosive)
b. Mudah terbakar ( Ignitable dan Flamable)
c. Bersifat reaktif
d. Beracun (Toxic)
e. Menyebabkan infeksi (Infectious)
f. Bersifat Korosif

Penentuan Sifat Racun
Baku mutu konsentrasi TCLP (Toxicity Characteristic 
Leaching Procedure) – Lampiran II PP 85/99



Uji Toksikologi:

Menentukan sifat akut dan atau kronik limbah

Sifat akut limbah
Uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respon antara limbah 
dengan kematian hewan uji, untuk mendapatkan nilai LD50 (Lethal 
Dose Fifty)

Apabila nilai LD50 > 50 mg/kg berat badan (Lampiran III PP 85/99)
maka dilakukan Evaluasi sifat kronis

Sifat kronis limbah
Toksik, mutagenik, karsinogenik

dilakukan dengan mencocokan zat pencemar limbah yang ada dalam
limbah tersebut dengan Lampiran III PP 85/99



Apabila:
1. Suatu limbah tidak termasuk dalam Lampiran I

Tabel 1 Sumber yg tidak spesifik
Tabel 2 Sumber yg spesifik
Tabel 3 Bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, 

atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi
2. Lolos uji Karakteristik limbah B3

(Untuk sifat racun → Lampiran II, baku mutu TCLP)
3. Lolos Uji LD50
4. Tidak bersifat kronis (lampiran III)

Maka limbah tersebut bukan merupakan limbah B3
(non B3). Namun pengelolanya harus memenuhi
ketentuan “Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan
pengenceran dengan maksud menurunkan konsentrasi zat racun
dan bahaya dari limbah yang dihasilkan”.



Pengelolaan Limbah B3 
Rangkaian yang mencakup: reduksi, penyimpanan, 
pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan 
penimbunan Limbah B3

Pelaku pengelolaan
Penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, 
pengolah, penimbun

Mata rantai siklus perjalanan limbah B3 harus dapat
diawasi. Perjalanannya dikendalikan dengan Sistem
Manifest berupa dokumen limbah B3.

Pengelolaan Limbah B3 mengenal konsep Cradle
to Grave.



Kewajiban Pelaku Pengelolaan Limbah B3 
(Penghasil)
1. Penghasil wajib:

• Mereduksi limbah B3 >> bila masih menghasilkan limbah B3 maka 
residunya harus diolah kembali dengan memanfaatkan sendiri atau 
memberikannya kepada pihak pemanfaat

• Mengolah limbah B3>> dapat mengolah sendiri atau memberikannya 
kepada pihak pengolah (dalam atau luar negeri)

• Menimbun limbah B3

2. Apabila limbah yang dihasilkan ,50 kg/hari, dapat menyimpan 
lebih dari 90 hari sebelum diserahkan ke pihak 
pengumpul/pemanfaat/penimbun

3. Wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai Jenis, 
karateristik dan jumlah Limbah B3 yg dihasilkan serta nama 
pengangkut dan pihak pengumpul/pemanfaat/pengolah/penimbun

4. Wajib menyampaikan catatan di atas sekurang-kurangnya 6 bulan 
sekali kepada instansi yang terkait dan Bupati/walikota



1. Wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai 
Jenis, karateristik dan jumlah Limbah B3 yg dihasilkan 
serta nama pengangkut dan pihak 
pengumpul/pemanfaat/pengolah/penimbun

2. Wajib menyampaikan catatan di atas sekurang- 
kurangnya 6 bulan sekali kepada instansi yang terkait 
dan Bupati/walikota

3. Menyimpan paling lama 90 hari

Kewajiban Pelaku Pengelolaan Limbah B3 
(Pengumpul)



Kewajiban Pelaku Pengelolaan Limbah B3 
(Pengangkut)

1. Pengangkutan dapat dilakukan oleh penghasil atau 
pihak lain yang telah memiliki izin

2. Wajib disertai dokumen limbah B3

(Pemanfaat)
1. Pemanfaat limbah B3 adalah suatu kegiatan:

• Perolehan kembali (Recovery)
• Penggunaan kembali (Reuse)
• Daur ulang (Recycle)

yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi
suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga
aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia



Reduksi Limbah
Suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah 
dan mengurangi sifat bahaya dan beracun limbah B3, 
sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan

Pengemasan
• Kemasan = Tempat/wadah untuk menyimpan, 

mengangkut, dan mengumpulkan limbah B3
• Setiap kemasan wajib diberi simbol dan label yang 

menunjukan karakteristik dan jenis limbah
Simbol : Gambar yang menyatakan karakteristik
Label   : Tulisan yang menyatakan karakteristik dan 

jenis limbah B3 

Kegiatan Pengelolaan



Pengumpulan
Kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan sbb:

• Memperhatikan karakteristik limbah B3
• Mempunyai laboratoriun mendeteksi karakteristik limbah B3 

kecuali uji toksikologi
• Memiliki perlengkapan penanggulangan terjadinya 

kecelakaan
• Memiliki konstruksi bangunan kedap air dan bahan 

bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah
• Memiliki lokasi pengumpulan yang bebas banjir

Pengangkutan
• Penyerahan limbah B3 oleh 

penghasil/pengumpul/pemanfaat/pengolah kepada 
pengangkut wajib disertai dokuman limbah B3

• Pengangkatan dilakukan dengan alat khusus

Pemanfaatan : meliputi 3R



Pengolahan
Dilakukan melalui proses Thermal, 
Stabilisasi dan solidifikasi, fisika, kimia, 
biologi, atau cara lain yg sesuai dengan 
perkembangan teknologi
– Thermal: insinerator
– Stabilisasi dan solidifikasi: landfill B3

Lokasi pengolahan harus bebas dari banjir, 
tidak rawan bencana, bukan kawasan 
lindung, serta telah diperuntukan sebagai 
kawasan industri berdasarkan rencana tata 
ruang wilayah setempat



Penimbunan

• Lokasi pengolahan harus bebas dari banjir, tidak 
rawan bencana, bukan kawasan lindung, serta telah 
diperuntukan sebagai kawasan industri berdasarkan 
rencana tata ruang wilayah setempat

• Permeabilitas tanah maksimum 10-7 cm/det
untuk jenis limbah B3 dengan LD50 >50 mg/kg Berat 
Badan, permeabilitas maks 10-5 cm/det

• Tidak merupakan daerah resapan air tanah, 
khususnya yg untuk digunakan untuk air minum



Tata Laksana Pengelolaan Limbah B3

Perizinan
• Penyimpan/pengumpul/pemanfaat/pengolah/penimbun →Instansi 

yg bertanggung jawab (BPLH)
• Pengangkut → Menteri Perhubungan
• Pemanfaat → Instansi yang berwenang
• Pengolahan → Instansi yang berwenang

Kewajiban Amdal,
• bagi pengumpulan/pemanfaatan/pengolahan/penimbunan

limbah B3 sebagai ketentuan utama
• Kegiatan pengolahan dan pemanfaatan yang berlokasi sama Amdal 

dibuat terintegrasi
• Kegiatan pengumpulan berskala kecil (mis: pelumas bekas, 

tumpahan minyak) → UKL/UPL



Pengawasan
• Dilakukan oleh menteri melalui instansi berwenang
• Meliputi pemantauan terhadap penataan persyaratan serta 

ketentuan teknis dan administratif oleh 
Penghasil/pengumpul/pemanfaat/pengolah/penimbun

Perpindahan lintas batas
• Dilarang melakukan impor limbah B3
• Kegiatan transit/melintasi wilayah RI harus melalui persetujuan 

Instansi Berwenang
• Ekspor limbah B3 dengan persetujuan tertulis dari pemerintah 

penerima dengan ketentuan negara penerima harus memiliki 
fasilitas pengolahan/pemanfaatan limbah B3 yang layak

Tata Laksana Pengelolaan Limbah B3



Informasi dan 
pelaporan

• Setiap orang berhak 
atas informasi 
mengenai pengelolaan 
limbah B3

• IB wajib memberikan 
informasi secara 
terbuka

Tata Laksana Pengelolaan Limbah B3

Setiap orang

Aparat Pemerintah
terdekat

IB

Proses
Tindak lanjut

berhak melapor tertulis/lisan bila
terdapat potensi pencemaran

wajib melapor (3 hari kerja)

wajib melapor
diinformasikan kepada
pelapor dan masy luas



Penanggulangan dan Pemulihan
• Penghasil/pengumpul/pemanfaat/pengolah/penimbun 

(P6) bertanggung jawab atas penanggulangan 
kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat 
lepas atau tumpahnya limbah B3 yang menjadi tanggung 
jawabnya

• Wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat
• Wajib memberikan informasi tentang Sistem Tanggap 

Darurat kepada masyarakat
• Wajib melaporkan bahan dan limbah B3 yang dihasilkan 

kepada IB

Tata Laksana Pengelolaan Limbah B3



Pengawasan

• Dilakukan Pemda Kabupaten/Kota
• Bersama-sama Pemda Propinsi untuk skala yg 

tidak dapat diatasi Pemda Kabupaten/Kota atau 
lintas propinsi bila dampak yang ditimbulkan 
sangat besar dan luas

• P6 wajib segera menanggulangi pencemaran 
atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya

• Apabila P6 tidak menanggulangi sebagaimana 
mestinya → IB melakukan penanggulangan 
dengan beban biaya P6


	AUDIT LIMBAH B3�Bahan Berbahaya dan Beracun
	Slide Number 2
	Identifikasi Limbah B3
	Jenis Limbah B3 menurut Sumbernya
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Kewajiban Pelaku Pengelolaan Limbah B3�(Penghasil)�
	Kewajiban Pelaku Pengelolaan Limbah B3�(Pengumpul)
	Kewajiban Pelaku Pengelolaan Limbah B3�(Pengangkut)
	Kegiatan Pengelolaan
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Tata Laksana Pengelolaan Limbah B3
	Tata Laksana Pengelolaan Limbah B3
	Tata Laksana Pengelolaan Limbah B3
	Tata Laksana Pengelolaan Limbah B3
	Pengawasan

