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Dasar Hukum Pengendalian Pencemaran Air 

 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air; 

 PermenLH 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana 

Pengendalian Pencemaran Air 

 PermenLH 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air 

Limbah 



UU. No. 32 / 2009 tentang PPLH 

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau 

dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi, atau 

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu 

lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 

Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran air adalah memasuknya atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau 

komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, 

sehinga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu 

yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai 

dengan peruntukannya; 

(PP. 82/2001) 



UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG 

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  

 
 Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

 Pasal 13 ayat (1) UU PPLH. 

 

 Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

 a. pencegahan 

 b. penanggulangan; dan 

 c. pemulihan. 

 Pasal 13 ayat (2) UU PPLH. 

 

 Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan 
tanggung jawab masing-masing    

  Pasal 13 ayat (3) UU PPLH. 



 Membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan 

darurat dan/atau yang tidak terduga lainnya 

 Melakukan penanggulangan dan pemulihan 

 Melestarikan kualitas air pada sumber air 

 Mengendalikan pencemaran air pada sumber air 

 Memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai 

pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran 

air 

 Menyampaikan laporan penaatan persyaratan izin aplikasi air limbah 

pada tanah  paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan kepada 

bupati/walikota dengan tembusan  Menteri LH. 

 

Kewajiban Penanggung  Jawab Usaha dan/atau 

Kegiatan Dalam PPA Sesuai PP No. 82 Tahun 2001 



 Menyampaikan laporan penaatan persyaratan izin pembuangan air 

limbah ke air atau sumber air paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan 

kepada bupati/walikota dengan tembusan  Menteri LH. 

 Mendapat izin dari bupati/walikota  bagi pemanfaatan air limbah 

untuk aplikasi pada tanah. 

 Mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air  bagi 

yang membuang air limbah ke air atau sumber air. 

 Mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin pembuangan air 

limbah ke air atau sumber air. 

 Mendapat izin dari bupati/walikota  bagi yang membuang air 

limbah ke air atau sumber air 

 Mendapat izin dari Menteri  bagi yang membuang air limbah ke 

laut/ membuang air limbah dengan cara injeksi ke formasi 

 

Lanjutan…. 



MUATAN PERMENLHK NO 93 

TAHUN 2018 



   Pasal 1 

 adalah sistem yang dipergunakan untuk memantau, 

mencatat dan melaporkan kegiatan pengukuran kadar suatu parameter dan/atau 

debit air limbah secara otomatik, terus menerus dan dalam jaringan 

Alat Pemantauan Air Limbah Terus Menerus dan Dalam Jaringan 

(Alat Sparing)  adalah alat yang dipergunakan untuk mengukur kadar suatu 

parameter kualitas air limbah dan debit air limbah melalui pengukuran dan 

pelaporan debit air limbah secara otomatik,  terus menerus dan dalam jaringan.  

 

 



Lanjutan.... 

Pasal 2 

1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam 
melakukan pemantauan kualitas air limbah dan 
pelaporan pelaksanaan pemantauan kualitas air 
limbah  wajib memasang dan mengoperasikan  
Sparing.  

2) Usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan 
memasang dan mengoperasikan Sparing 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

      j) Pertambangan Batubara 



Sparing meliputi: 

a. Alat Sparing 

b. Data logger yang mencatat, menyimpan dan mengirim 
ke pusat data; dan 

c. Pusat data yang menerima dan mengolah data hasil 
pemantauan kualitas air limbah 

 

 



Mekanisme Kerja Sparing 

1. teknologi pengambilan sampel dilakukan menggunakan 
multiprobe sensor kualitas air limbah yang dapat dicelupkan 
secara langsung ke dalam air limbah pada titik penaatan;  

2. teknologi jaringan dan komunikasi data menggunakan 
teknologi komunikasi bergerak (Global System Mobile/GSM) 
atau internet agar dapat menjangkau lokasi di remote area 
tanpa harus membangun inftrastruktur jaringan. Teknologi 
ini digunakan sebagai media komunikasi antara pusat data 
dan Remote Terminal Unit (RTU) di lokasi pemantauan; dan  

3.  teknologi pengelolaan data dan sistem informasi dapat 
menggunakan aplikasi berlisensi berbasis windows atau 
aplikasi sumber terbuka (open source software) untuk 
mengurangi biaya investasi perangkat lunak.  

 



lanjutan.... 

Pasal 5 

1) Pemasangan Alat Sparing sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf  a harus memenuhi ketentuan:   

       a. dipasang pada lokasi yang ditetapkan sebagai titik  

           penaatan;  

       b. digunakan untuk memantau parameter kualitas air   

           limbah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan  

          bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;   

      c. menggunakan spesifikasi teknis Alat Sparing paling        

          sedikit tercantum dalam Lampiran III yang merupakan   

         bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  



Pasal 5 

(2) Dalam hal titik penaatan lebih dari 1 (satu), Alat Sparing 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang pada 
titik penaatan yang memiliki beban terbesar dan/atau 
menentukan salah satu titik dalam hal beban sama besar.  

 

lanjutan.... 



Pasal 7 
Data dianggap sahih apabila Sparing:  
a. telah lulus uji konektivitas dengan pusat data yang berada di 

Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan;   
b. dibangun sesuai dengan spesifikasi dan kelengkapan yang 

disyaratkan dalam petunjuk operasional;   
c. dioperasikan sesuai dengan instruksi kerja sebagaimana 

tertulis dalam petunjuk operasional alat;  
d. dioperasikan sesuai dengan jaminan mutu yang tertulis dalam 

petunjuk operasional alat;  
e. berfungsi dengan baik;   
f. dilakukan pemantauan setiap 1 (satu) jam; dan   
g. dihitung berdasarkan data rata-rata harian paling sedikit 85% 

(delapan puluh lima persen) atau 20 (dua puluh) data hasil 
pembacaan yang sah.  



Pasal 8 

(1) Data hasil pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam 
wajib memenuhi baku mutu air limbah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Dalam hal terjadi kondisi tidak normal, hasil pemantauan 
kualitas air limbah dapat melebihi baku mutu air limbah 
paling banyak 5% (lima persen) dari data rata-rata harian 
pemantauan selama 1 (satu) bulan berturut-turut.  

(3) Kondisi tidak normal meliputi:  

a. Penghentian sementara dan penyalaan kembali         
operasi produksi;  

b. Kalibrasi peralatan; dan/atau  

c. Kondisi lain yang menyebabkan sparing tidak dapat 
digunakan secara optimal. 

 

 



Pasal 9 

1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib 
melakukan perawatan dan uji kelaikan Alat Sparing 
secara periodik.  

2) Kalibrasi dari Alat Sparing dilakukan setiap bulan sekali 
atau disesuaikan dengan persyaratan yang terdapat 
dalam petunjuk operasional alat, serta dinyatakan telah 
memenuhi persyaratan.   

 (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan  

      pencatatan dan pendokumentasian kegiatan   

      sebagaimana dimaksud pada ayat (1).    

 



Pasal 10 
1) Selain kewajiban pengoperasian Sparing, penanggung 

jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan 
pemantauan kualitas air limbah secara manual terhadap:  

a. Parameter yang tidak dilakukan pemantauan kualitas air 
limbah terus menerus;  

b. Titik penaatan yang tidak dipasang alat sparing; dan  

c. Parameter yang diwajibkan dalam pemantauan kualitas 
air limbah terus menerus dalam hal Alat Sparing 
mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan        
paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga)  

       bulan.  



(2) Pemantauan kualitas air limbah secara manual  

      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b  

      dilakukan 1 (satu) bulan sekali.  

(3) Pemantauan kualitas air limbah secara manual  

     sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c  

     dilakukan 1 (satu) minggu sekali.  

(4) Pemantauan kualitas air limbah dengan cara manual   

     dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh  

     laboratorium terakreditasi dan/atau teregistrasi di  

     Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. . 



Pasal 11 
Kewajiban:  

1. Menghitung beban pencemaran dari hasil      pemantauan 
terus menerus dan manual.  

2. Pelaporan secara terus menerus meliputi angka kualitas air 
limbah dan beban pencemaran setiap satu kali dalam satu 
jam. 

3. Pelaporan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota 
melalui pusat data KLHK. 

4. Rekapitulasi laporan dilaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali 
melalui sistem pelaporan dalam jaringan.  



TERIMA KASIH 
Direktorat Pengendalian Pencemaran Air 

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan  

Kerusakan Lingkungan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

“Gedung B Lantai 5”  

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Jakarta 13410  


