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2. Rekomendasi Alat Angkutan Laut 
 

 
I. PERSYARATAN ADMINISTRASI 

Rekomendasi  

1. Lembar pernyataan 
keabsahan dokumen 

: Diisi dengan pernyataan yang menyatakan bahwa 
semua lampiran persyaratan izin yang disampaikan 
sesuai dengan dokumen asli dan ditandatangani di 
atas meterai Rp. 6000,- 

2. Akta Pendirian 
Perusahaan/Akta 
Perubahan 

:  Diisi dengan nomor dan tanggal akta pendirian 
perusahaan serta nama notaris yang 
mengesahkannya, dan foto kopi akta dilampirkan. 

 Bagi usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 
pengangkutan sendiri Limbah B3 yang  
dihasilkannya, maka akta pendirian yang 
disampaikan sesuai dengan kegiatan utamanya. 

3. NPWP : Diisi sesuai dengan nomor NPWP perusahaan 
pemohon yang berlaku, foto kopi NPWP dilampirkan 

4. Foto kopi SIUPAL (Surat 
Izin Usaha Perusahaan 
Angkutan Laut) 

: Diberlakukan hanya untuk penanggung jawab 
kegiatan yang memiliki kapal sendiri atau operator 
kapal). 
Untuk SIUPAL: Berupa foto kopi Surat Izin Usaha 
Pengangkutan Angkutan Laut tersebut dan jika 
perusahaan yang mengajukan permohonan 
merupakan operator maka SIUPAL yang diisikan di 
formulir dan dilampirkan adalah milik operator 
tersebut. 

5 Foto kopi Kontrak kerja 
sama antara penanggung 
jawab kegiatan 
(transporter) dengan 
pemilik kapal yang telah 
dilegalisir  

: Diberlakukan bagi penanggung jawab kegiatan yang 
bertindak sebagai operator yang tidak memiliki kapal 
sendiri. 
 
Bagi operator kapal yang menyewa kapal wajib 
melampirkan bahwa perjanjian/kerja sama kapal 
(bermeterai 6000) dan penyataan bahwa kapal yang 
disewa adalah dalam operasional perusahaan 
operator kapal dimaksud. 

6. Foto kopi buku Polis 
Asuransi Pencemaran 
Lingkungan Hidup 

: Diisi dengan nama perusahaan asuransi, nomor polis 
asuransi, ruang lingkup kegiatan dan masa 
berlakunya. Berlaku hanya untuk jasa pengangkutan 
Limbah B3. Dokumen  asuransi sudah disampaikan di 
awal permohonan). 
 
Catatan: 

 Asuransi wajib atas nama perusahaan pemohon 
izin 
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 Asuransi merupakan asuransi pencemaran 
lingkungan hidup 

 Asuransi masih berlaku 

 Pertanggungan asuransi minimal 5 (lima) miliar 
rupiah. 

 Asuransi mencantumkan daftar alat angkut yang 
dimohonkan. 

 Asuransi wajib berbahasa Indonesia (atau dalam 
bahasa Indonesia dan bahasa asing) sesuai dengan 
UU 24 /2009  tentang bendera, bahasa, dan 
lambang negara serta lagu kebangsaan 

7. Surat bukti kepemilikan 
alat angkut kapal  

:  

 
Tabel boleh dilampirkan, apabila jumlah kapal 
banyak) 
 
Bukti kepemilikan alat angkut kapal adalah foto kopi 
Grosse Acta (Akta Kepemilikan kapal) dan/atau Surat 
Laut masing-masing kapal 

Nomor Nama 
Kapal 

Tanggal Terbit Terakhir 

Grosse Acta Surat Laut 

    

    

    

    

8. Foto kopi izin kelayakan 
kapal dari instansi terkait  
 

:  

 
Tabel boleh dilampirkan, apabila jumlah kapal 
banyak). 
 
(Berupa foto kopi Sertifikat keselamatan konstruksi 
kapal barang dan/atau Sertifikat kelayakan kapal 
yang mengangkut barang berbahaya, serta Surat 
Pengoperasian Kapal Tramper di dalam negeri 

Nomor Nama 
Kapal 

Masa Berlaku 

Surat 
Konstruksi 

Surat 
Tramper/Liner 
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dan/atau Surat Pengoperasian Kapal Liner di dalam 
negeri, untuk masing-masing kapal). 

9. SOP tata cara muat sesuai 
dengan jenis dan 
karakteristik Limbah B3 
yang akan diangkut 

: SOP berupa dokumen yang ditandatangani oleh 
penanggung jawab kegiatan dan diberikan stempel 
perusahaan, mengikuti format sistem mutu). 
 
Catatan: 

 SOP tata cara muat merupakan 1 (satu) dokumen 
terpisah. 

 SOP tata cara muat merupakan dokumen resmi 
perusahaan, SOP setidaknya memuat tentang 
bagaimana cara muat Limbah B3 ke dalam alat 
angkut, mulai dari penentuan titik muat, cara 
memindahkan untuk masing-masing jenis kemasan 
Limbah B3 yang digunakan termasuk alat bantunya 
(jika ada), dan tata letak berbagai kemasan Limbah 
B3 yang digunakan dalam setiap jenis alat angkut. 

10. SOP tata cara bongkar 
sesuai dengan jenis dan 
karakteristik Limbah B3 
yang akan diangkut 

: SOP berupa dokumen yang ditandatangani oleh 
penanggung jawab kegiatan dan diberikan stempel 
perusahaan, mengikuti format sistem mutu). 
 
Catatan: 

 SOP tata cara bongkar merupakan 1 (satu) 
dokumen terpisah. 

 SOP tata cara bongkar merupakan dokumen resmi 
perusahaan, SOP setidaknya memuat tentang 
bagaimana cara bongkar atau memindahkan 
Limbah B3 sesuai dengan jenis/berbagai kemasan 
Limbah B3 yang digunakan dan menyebutkan alat 
bantu pembongkaran (jika ada) dari setiap jenis 
alat angkut ke tempat/titik bongkar yang telah 
ditentukan oleh penerima Limbah B3. 

11. SOP penanganan dalam 
keadaan darurat sesuai 
dengan jenis dan 
karakteristik Limbah B3 
yang akan diangkut 

: SOP berupa dokumen yang ditandatangani oleh 
penanggung jawab kegiatan dan diberikan stempel 
perusahaan, mengikuti format sistem mutu. 
 
Catatan: 

 SOP penanganan dalam keadaan darurat 
merupakan 1 (satu) dokumen terpisah. 

 SOP penanganan dalam keadaan darurat 
merupakan dokumen resmi perusahaan. SOP 
setidaknya memuat tentang bagaimana cara 
penanganan setiap keadaan darurat yang 
berpotensi terjadi pada saat proses pengangkutan 
Limbah B3. Mohon disebutkan peralatan yang 
digunakan untuk setiap kondisi darurat. 
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II. PERSYARATAN TEKNIS UMUM PENGANGKUTAN LIMBAH B3 

1. Foto alat angkut kapal : Foto berwarna alat angkut yang terlihat jelas nama 
kapal 

2. Foto Alat Tanggap 
Darurat dan Foto Alat 
Perlindungan Diri (APD) 

: Berupa foto berwarna setiap alat yang digunakan pada 
saat keadaan darurat yang berpotensi terjadi pada saat 
pengangkutan Limbah B3 serta foto APD yang wajib 
dikenakan oleh karyawan yang melakukan 
pengangkutan termasuk pada saat proses muat dan 
bongkar kemasan Limbah B3. 

3. Foto Kemasan Limbah B3 : Berupa foto berwarna setiap kemasan jenis Limbah B3 
yang digunakan) yang dilengkapi dengan simbol, label 
dan tanda lain yang diperlukan sesuai dengan PERMEN 
LH 14/2013. 

4. Foto penempatan (tata 
letak) kemasan Limbah 
B3 di dalam kendaraan 

: Berupa foto berwarna yang menggambarkan tata letak 
berbagai kemasan Limbah B3 yang akan diangkut di 
setiap jenis kapal (memperhatikan kompatibilitas 
Limbah B3) serta proses muat dan bongkar Limbah B3. 
Apabila permohonan baru dan belum mendapat 
Limbah B3 untuk difoto maka mohon dilampirkan foto 
disain tata letak  (penempatan) berbagai kemasan 
Limbah B3 di dalam setiap jenis kapal yang akan 
digunakan (memperhatikan kompatibilitas Limbah B3) 
dan proses muat dan bongkar Limbah B3. 

Persyaratan tambahan untuk permohonan perpanjangan dan/atau penambahan alat 
angkut dan/atau perubahan jenis limbah untuk rekomendasi pengangkutan Limbah B3 

5. Foto kopi Kontrak kerja 
sama antara penanggung 
jawab kegiatan 
(transporter) dengan 
penghasil Limbah B3 

: Berupa foto kopi setiap kontrak kerja sama yang 
dimiliki oleh perusahaan pemohon (penanggung jawab 
kegiatan/transporter limbah B3) dan Penghasil/Pemilik 
Limbah B3 (asal/sumber limbah B3) yang akan 
diangkut Limbah B3nya. 

6. Foto kopi Kontrak kerja 
sama antara penghasil 
Limbah B3 dengan 
pengelola Limbah B3 

: Berupa foto kopi setiap kontrak kerja sama yang 
dimiliki oleh penghasil/ pemilik limbah B3 
(asal/sumber limbah B3) -yang akan diangkut Limbah 
B3nya oleh perusahaan pemohon (transporter) - dan 
pengelola (pengolah, pemanfaat, dll) Limbah B3. 

7. Laporan pengangkutan 
Limbah B3 

: Berupa dokumen laporan pengangkutan Limbah B3 
dari kegiatan pengangkutan Limbah B3 ke KLH melalui 
UPT, setidaknya 6 (enam) bulan terakhir). Dilengkapi 
dengan beberapa contoh lembar manifes 
pengangkutan Limbah B3 yang dilekati barcode. 
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III. PERSYARATAN TEKNIS KHUSUS PENGANGKUTAN LIMBAH B3 

1. Keterangan tentang moda transportasi 

 
Moda Angkutan Laut 

No.*) Nama Kapal Bendera Kapal Ukuran Berat 
Kotor 

Berat 
Bersih 

Kepemilikan 

       

       

       

       

       

       
 

Catatan: 
*) Rangkaian Kapal Tongkang/Barge dan Tug Boat/KM dibuat dalam satu nomor  

2. Keterangan tentang jenis limbah B3 

 
No. Jenis Limbah B3 Karakteristik 

Limbah B3 
Jenis 

Kemasan 
Limbah B3 

Kategori 
Bahaya 

Limbah B31) 

Asal Limbah 
B32) 

Tujuan akhir 
LimbahB3 3) 

       

       

       

       

       

       

       

       

Catatan: 
1) Diisi dengan Kategori Bahaya Limbah B3 sesuai dengan Lampiran I (Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan/atau 

Tabel 4) PP 101/2014. 
2) Diisi dengan nama perusahaan dan jenis industri/kegiatan, sesuai dengan Lampiran I (Tabel 1, Tabel 

2, Tabel 3 dan/atau Tabel 4) PP 101/2014. 
3) Diisi dengan nama perusahaan dan jenis SK Pengelola Limbah B3 (pengumpul, pengolah, pemanfaat, 

penimbun Limbah B3), dan eksportir Limbah B3. 

 

3. Perjalanan Limbah B3: 
 

Kota asal (sumber) limbah B3: 
 

Kota tujuan pengangkutan limbah B3 (Pengelola Limbah B3):  
 

  
 

 
  


