
No. NAMA JENIS IZIN JENIS LAYANAN PERSYARATAN IZIN KETERANGAN BIAYA/TARIF

KTP Pemohon

NPWP

Izin Lokasi/Izin Usaha

IMB

SIPA

Gambar konstruksi instalasi pengolahan air limbah
Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran 

ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang 

tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatan

Surat pernyataan akan melakukan pengolahan limbah cair

Hasil analisi kualitas air limbah yang dibuang dari laboratorium 

rujukan sekurang kurangnya dalam tiga bulan terakhir bagi 

kegiatan yang telah beroperasi

Surat pernyataan tidak akan membuang limbah cair yang tidak 

sesuai dengan baku mutu di izinkan dan siap menerima sangsi 

apapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Kajian lingkungan intern perusahaan bagi yang perpanjangan / 

daftar ulang, untuk yang baru kajian dari konsultan lingkungan

Izin Pembuangan Air Limbah dari OSS

NIB

Dokumen AMDAL / UKL UPL - Izin Lingkungan yang telah efektif 

dari OSS

Dibuatkan oleh Konsultan dan mendapat Rekomendasi dari 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang 

Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kabupaten Sumedang

KTP Pemohon

NPWP

Izin Lokasi/Izin Usaha

IMB

SIPA

Gambar konstruksi instalasi pengolahan air limbah

Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran 

ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang 

tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatan
Surat pernyataan akan melakukan pengolahan limbah cair
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Hasil analisi kualitas air limbah yang dibuang dari laboratorium 

rujukan sekurang kurangnya dalam tiga bulan terakhir bagi 

kegiatan yang telah beroperasi

Surat pernyataan tidak akan membuang limbah cair yang tidak 

sesuai dengan baku mutu di izinkan dan siap menerima sangsi 

apapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Kajian lingkungan intern perusahaan bagi yang perpanjangan / 

daftar ulang, untuk yang baru kajian dari konsultan lingkungan

NIB

Izin Pembuangan Air Limbah dari OSS

Izin Pembuangan Air Limbah yang lama

Dokumen AMDAL / UKL UPL - Izin Lingkungan yang telah efektif 

dari OSS

Dibuatkan oleh Konsultan dan mendapat Rekomendasi dari 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang 
Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kabupaten Sumedang
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