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Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4377);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984
ten tang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274)

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985
tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3299);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3419);

9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
4389);

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990
tentang Pariwisata (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1982 tentang Tata Pengaturan Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3225);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
1991 tentang Sungai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor
20 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tatakerja BadanIKantor
Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten
Lahat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor
22 Tahun 2002;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN LAHAT

dan
BUPATI LAHAT

PERATORAN DAERAH TENTANG BAKU
MUTU AIR SUNGAl DAN BAKU MUTU
LIMBAH CAlR.16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

2001 tentang Pengelolaan Bahan
Berbahaya Beracun (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
138); BABI

KETENTUAN UMUM

17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun
2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4161);

Dalam Peraturan Daerah InI, yang dimaksud
dengan:

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor
17 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah
beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah.



4. Badan adalah Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten
Lahat.

7. Sumber air adalah sumber air dan wadah
air yang terdapat di permukaan tanah,
seperti sungai, empang, danau dan waduk.

12. Pencemaran air adalah masuknya atau
dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi
dan atau komponen lain ke dalam air oleh
kegiatan manusia, sehingga kualitas air
turun sampai pada tingkat tertentu yang
menyebabkan air turun sampai pada tingkat
tertentu yang menyebabkan air tidak dapat
berfungsi lagi sesuai peruntukannya.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kabupaten Lahat.

6. Air adalah semua air yang terdapat di atas
dan di bawah permukaan tanah, kecuali
air laut dan air fosil.

8. Pengendalian pencemaran air adalah upaya
pencegahan dan penanggulangan
pencemaran air serta pemulihan kualitas air
untuk menjamin kualitas air agar sesuai
dengan baku mutu air.

13. Industri adalah kegiatan ekonomi yang
mengelola bahan mentah, bahan baku,
barang setengah jadi dan atau barang jadi,
barang dengan nilai lebih tinggi untuk
penggunaannya termasuk rancang bangun
dan perekayasaan industri.

9. Baku mutu air adalah ukuran batas atau
kadar mahluk hidup, zat, energi atau
komponen yang ada atau harus ada dan
atau unsur pencemar yang ditenggang
keberadaannya di dalam air.

14. Beban pencemaran adalah jumlah suatu
parameter pencemaran yang terkandung
dalam sejumlah air atau limbah.

15. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar
dan jumlah unsur pencemaran yang
ditenggang adanya dalam limbah cair untuk
dibuang dari suatu kegiatan tertentu.

10. Limbah cair adalah limbah dalam wujud
cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri
yang dibuang ke lingkungan dan diduga
dapat menurunkan kualitas lingkungan.

16. Debit maksimum adalah debit tertinggi
yang masih diperbolehkan dibuang ke
lingkungan.

11. Badan Usaha adalah suatu badan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan bentuk apapun, persekutuan,
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta badan
usaha lainnya.

17. Mutu Limbah Cair adalah kondisi limbah
cair yang dinyatakan dengan debit, kadar
dan beban pencemaran

18. Daya tampung beban pencemaran adalah
kemampuan air pada sumber air untuk
menerima beban pencemaran limbah tanpa
mengakibatkan turunya kualitas air
sehingga melampaui baku mutu air yang
ditetapkan sesuai peruntukannya.



MAKSUD DAN TUJUAN
Pasa12

BAB III

PENGAWASANDANPENGENDALIAN
Pasa14

Maksud dilakukannya penetapan baku mutu air
sungai dan baku mutu limbah cair adalah sebagai
upaya untuk menjaga, memelihara dan
mempertahankan mutu air sungai agar tetap
berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Dalam rangka mempertahankan kualitas air sungai
dengan peruntukan yang telah ditetapkan, perlu
dilakukan pembinaan kepada masyarakat dan
pelaku usaha dan atau kegiatan agar dalam
pemanfaatan air sungai terse but tidak terjadi
perubahan peruntkan dan fungsinya

Tujuan ditetapkannya baku mutu air sungai dan
baku mutu limbah cair adalah sebagai berikut :

a. Untuk memberikan pedoman kepada pelaku
usaha dan atau kegiatan dalam setiap
pembuangan limbah cair agar tidak melebihi
ketentuan baku mutu limbah cair yang telah
ditetapkan.

b. Sebagai alat pengawasan dan pengendalian
tingkat pencemaran dan atau kerusakan air
sungai, agar air sungai tetap berfungsi sesuai
dengan peruntukannya.

c. Agar warga masyarakat tetap dapat
memanfaatkan air sungai sebagai salah satu
sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari.

Sebagai upaya mempertahankan kualitas air sungai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bagi setiap
penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib
untuk membuang limbah cairnya sesuai dengan
ketantuan baku mutu limbah cair yang telah
ditetapkan.

Kegiatan untuk memenuhi ketentuan baku mutu air
sungai dan baku mutu limbah cair yang telah
ditetapkan adalah sebagai berikut :
a. Pengambilan sample air sungai sample limbah

cair yang dihasilkan dari setiap usaha dan atau
kegiatan.

b. Melakukan pengukuran parameter lapangan
terhadap sample air sungai dan sample limbah
cair tersesbut.



c. Melakukan pemeriksaan secara kimiawi
terhadap sample air sungai dan sample arr
limbah di laboratorium.

d. Melakukan analisa terhadap data hasil uji
laboratorium untuk mengambil kesimpulan
dalam menentukan langkah selanjutnya.

e. Menyampaikan hasil analisa limbah tersebut,
kepada pelaku usaha dan data kegiatan.

a. Melakukan pengelolaan limbah cair sehingga
mutu limbah cair yang dibusng ke lingkungan
tidak melampaui baku mutu limbah cair yang
telah ditetapkan.

b. Membuat saluran pembuangan limbah cair yang
kedap air sehingga tidak terjadi perembesan
limbah cair ke lingkungan.

c. Memasang alat ukur debit atau laju alir limbah
cair dan melakukan pencatatan debit harian
limbah cair tersebut.

(1) Pengambilan dan pemeriksaan sample air sungai
dan debit limbah cair untuk menentukan
memenuhi atau tidak sample tersebut dengan
baku mutu air sungai dan baku mutu limbah
cair yang telah ditetapkan, dilakukan secara
periodik minimal 3 (tiga) bulan sekali dan atau
sewaktu-waktu diperlukan.

d. Tidak melakukan pengenceran limbah cair,
termasuk mencampurkan buangan air bekas
pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah
carr.

(2) Pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan
sample air sungai dan limbah cair sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah Kabupaten Lahat.

e. Memeriksa kadar parameter baku mutu limbah
cair sebagairnana tercantum pada lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini secara periodik
sekurang-kurangnya 1 (satw kali dalam sebulan.

f. Memisahkan saluran pembuangan limbah cair
dengan air hujan.

g. Melakukan pencatatan produksi bulanan
senyatanya.

h. Menyampaikan laporan tentang catatan debit
harian, kadar parameter baku mutu limbah cair,
produksi bulanan senyatanya sebagaimana
dimaksud pada huruf c, e dan g, sekurang-
kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati
Lahat melalui Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah Kabupaten Lahat, dan atau
instansi teknis lainnya yang dianggap perlu
menurut prosedur dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pelaku usaha dan atau kegiatan bertanggung jawab
atas limbah cair yang dihasilkan dari setiap usaha
dan atau kegiatan berkewajiban untuk :



Air yang dapat digunakan
sebagai bahan baku air
minum dan atau peruntuk
an lainnya.

(1) Terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan yang
belum memenuhi ketentuan baku mutu limbah
cair yang telah ditetapkan, dilakukan
pembinaan melalui peringatan sebanyak 3 (tiga)
kali berturut-turut dengan tenggang waktu yang
disesuaikan dengan dampak yang ditimbulkan.

Air yang dapat digunakan
Untuk keperluan rekreasi
Air, pertanian dan peter-
Nakan.

(2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tidak dipatuhi dan atau tidak
diindahkan, Bupati berwenang melakukan
penutupan dan penyegelann terhadap tempat
usaha dan atau kegiatan serta pencabutan
lzmya.

Air yang dapat digunakan
Untuk keperluan pertani-
an,peternakan, usaha
industri dan Pembangkit
Listrik (PLTA).

Air yang dapat digunakan
untuk pertanian dan atau
peruntukan lainnya
dengan persyaratan yang
sama

BABV

BAKU MUTU AIR SUNGAI

PasallO

(1) Baku mutu air sungai dalam daerah harus
disesuaikan dengan kriteria dan klasifikasi mutu
au.

(2) Baku mutu air sungai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kriteria mutu air untuk setiap kelas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 11, tercantum dalam
lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BABIV
BAKU MUTU LIMBAH CAIR

Peruntukan air sungai menurut klasifikasi mutu air
terdiri dari : (1) Baku Mutu Limbah Cair untuk jenis industri

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran



II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Baku Mutu Limbah Cair bagi jenis-jenis industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan
berdasarkan beban pencemaran dan kadar,
kecuali jenis industri farmasi dan industri
pestisida formulasi pengemasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf w dan huruf y,
ditetapkan berdasarkan kadar.

(2) Baku Mutu Limbah Cair untuk jenis-jenis
industri, adalah sebagai berikut :
a. Soda kostik / klor
b. Pelapis logam
c. Penyamakan kulit
d. Minyak sawit
e. Sabun, deterjen dan produk-produk minyak

nabati.
f. Pulp dan kertas
g. Karet
h. Gula
1. Tapioka
J. Tekstil
k. Pupuk
1. Ethanol
m. Mono Sodium Glumate (MSG)
n. Kayu Lapis
o. Susu, makanan yang terbuat dari susu
p. Minuman ringan
q. Bir
r. Baterai sel kering
s. Cat
t. Farmasi
u. Pestisida
v. Pengilangan minyak bumi
w. Kegiatan eksplorasi
x. Kegiatan eksplorasi dan produksi MIGAS
y. Kegiatan pengilangan LNG dan LPG terpadu
z. Kegiatan instalasi, depopt dan terminal

minyak
aa. Rumah sakit
bb. Hotel
ce. Cold storage / pengalengan / pembekuan ikan

/ udang
dd. Industri lem kayu
ee. Keeap dan produk-produk dari kedelai
ff. Produk-produk makanan lain (kopi, permen,

mie dan biskuit)

(4) Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran III yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini, setiap saat tidak boleh dilampaui.

(5) Perhitungan tentang debit limbah eair
maksimum dan beban peneemaran maksimum
adalah sebagaimana tereantum dalam Lampiran
IV yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Untuk industri yang tidak termasuk dalam
Lampiran II Peraturan Daerah ini, Baku Mutu
Limbah Cairnya berpedoman pada Lampiran III
Peraturan Daerah ini.

(7) Untuk mempermudah dan meningkatkan fungsi
pengawasan dan pengendalian peneemaran dan
kegiatan swapantau yang dilakukan oleh pihak
industri / pemrakarsa maka parameter yang
tereantum dalam Lampiran III Peraturan
Daerah 1m, dapat disederhanakan setelah
melalui proses penelitian.

(8) Proses penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), menyangkut komponen bahan baku,
bahan pendukung dan bahan lainnya, baik yang
terpengaruh oleh proses maupun tidak, yang
diidentifikasikan terdapat dalam komponen
limbah yang dihasilkan.



9) Hasij penelitian harus dilaporkan dan mendapat
pers:tujuan dari Bupati Lahat melalui Kepala
Badnn Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah Kabupaten Lahat.

g. Mendatangkan orang ahli dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

BABVII
PENYIDIKAN

Pasal14

h. Mengadakan penghentian penyidikan
setelah mendapat petunjuk dari penyidik
bahwa tidak terdapat cukup bukti atau
peristiwa terse but bukan merupakan tindak
pidana dan selanjutnya melalui penyidik
memberitahukan hal terse but kepada
Penuntut Umum, tersangka atau
keluarganya.

1. Mengadakan tindakan lain yang menurut
hukum dapat dipertanggungjawabkan.

1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas
men.;idik tindak pidana, penyidikan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik
PegElwai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lahat yang
pengangkatannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum.

2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari
seseorang tentang adanya tindak pidana.

BABVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal15

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu
ditempat kejadian dan melakukan
pemeriksaan.

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan
memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.

Pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam
Peraturan Daerah ini, diancam pidana sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undanagn
yang berlaku.

e. Mengambil sidik jadi dan memotret
seseorang.

BABIX
KETENTUANPENUTUP

Pasal16

f. Memanggil orang untuk didengan dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 18 November 2005

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 23 November 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAHAT,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2005 NOMOR 14


