
PERATURAN DALAM PENGELOLAAN 

LIMBAH B3



Pada dasarnya pengelolaan limbah B3 di Indonesia mengacu pada

prinsip-prinsip dan pedoman pembangunan berkelanjutan yang elah

dituangkan dalam peraturan perudangundangan, khususnya

Undang-undang No.23tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

Secara spesifik pengelolaan limbah B3 telah diatur dalam:

�Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP18/1999)

�Peraturan Pemerintah No 85 tahun 1999 tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 (PP85/1999)

PP 18/99 jo PP 85/99 merupakan pengganti PP 19/94 jo PP12/95.



Peraturan-peraturan lain yang mengatur masalah limbah B3 adalah

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dari No.

01/Bapedal/09/1995 sampai No. 05/Bapedal/09/1995 yang

merupakan pengaturan lebih lanjut PP19/1994 dan PP12/1995, dan

tetap masih berlaku sebagai pengaturan lebih lanjut dari PP 18/99 jo

PP85/99.

Peraturan-peraturan yang langsung menangani lintas batas limbah 

adalah:

- Keputusan Presiden RI No.61/1993 tentang Pengesahan  

Convension on The Control of Transboundary 

Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal,

- Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 349/Kp/XI/92 

tentang pelarangan impor limbah B3 dan plastik

- Keputusan Menteri Perdagangan RI No.155/Kp/VII/95 

tentang barang yang diatur tata niaga impornya

- Keputusan Menteri Perdagangan RI No.156/Kp/VII/95 

tentang prosedur impor limbah



SK Menteri Perdagangan No. 156/KP/VII/95, limbah B3 yang dapat 

diimpor adalah skrap timah hitam (aki bekas), sampai jangka waktu 

terbatas.



PENGELOLAAN LIMBAH B3: 

PP 18/1999 JUNCTO PP 85/1999

PP 18/1999 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun 

terdiri dari 8 bab yang dibagi lagi menjadi 42 pasal. Kedelapan bab 

tersebut adalah :

�Bab I (Ps1 s/d Ps5): Ketentuan umum,

�Bab II (Ps6 /d Ps8): Identifikasi limbah B3

�Bab III (Ps9 s/d Ps26): Pelaku pengelolaan,

�Bab IV (Ps27 s/d Ps39): Kegiatan pengelolaan ,

�Bab V (Ps40 s/d Ps61): Tata laksana,

�Bab VI (Ps62 s/d Ps63): Sanksi,

�Bab VII (Ps64 s/d Ps65): Ketentuan peralihan,

�Bab VIII (Ps66): Ketentuan penutup.



Sedang PP 85/1999 yang merupakan perubahan dari PP

18/1999 hanya terdiri dari 2 (dua) pasal.

Pasal I berisi pasal-pasal dalam PP 18/1999 yang

mengalami perubahan, dan Pasal II (Penutup).

Dalam pasal I dijelaskan pasal-pasal dalam PP18/1999

yang mengalami perubahan, yaitu sebanyak 3 pasal,

yaitu: pasal 6, pasal 7, dan pasal 8.



Sumber, Karakteristk dan Proses Penentuan Limbah 

B3:

(Ps1-3). Pengertian pengelolaan limbah B3 adalah

'.....rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi,

penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,

pemanfaatan, pengolahan limbah dan penimbunan

limbah B3‘

(Ps2). Tujuan pengelolaan tersebut adalah : '...... untuk

mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3

serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang

sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali '



Sebelumnya PP 19/1994 mendefinisikan bahwa penghasil limbah B3

tidak hanya mereka yang bergerak dalam kegiatan yang bersifat

komersial tetapi termasuk juga perorangan

Kemudian PP 12/1995 membatasi, bahwa yang terkena definisi 

tersebut adalah badan usaha yang menghasilkan limbah B3.

PP18/99 mendefisikan bahwa penghasil limbah B3 adalah orang yang 

usaha dan atau kegiatannya menghasilkan limbah B3 seperti di 

tegaskan dalam Ps1(5).

Pengertian ‘orang’ yang sering muncul dalam PP18/99 

sepertidijelaskan dalam Ps1(18) adalah orang perorangan, dan atau 

kelompok orang dan atau badan hukum.

Limbah B3 Rumah tangga Ps9(6) ????



Pasal 1 angka 2 mendefinisikan limbah berbahaya dan beracun

(disingkat B3) adalah sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan

yang mengandung bahan berbahaya yang dapat diidentifikasikan

menurut sumber dan/atau uji karakteristik dan atau uji toksikologi

(PP85/99 Ps 6).

Sebuah limbah dinyatakan sebagai limbah B3, melalui beberapa 

langkah:

Langkah 1: mengidentifikasi limbah yang dihasilkan, dengan daftar 

limbah (Lampiran 1 Tabel 1 dan 3) atau daftar kegiatan (Lampiran 1 

Tabel 2) yang tercantum dalam PP85/99, seperti diatur dalam Ps 7(1). 

Bila terdapat dalam daftar, maka secara formal limbah tersebut 

adalah limbah B3. Bila tidak terdapat dalam daftar tersebut, maka 

identifikasi harus dilanjutkan dengan Langkah berikutnya

�Langkah 2: melakukan uji karakteristik sebagaimana tercantum 

dalam Ps 7(3) PP85/99



Ps 7 (1) PP85/99 menyebutkan bahwa jenis limbah B3 menurut 

sumbernya meliputi:

a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik (Lampiran I Tabel 1)

b. Limbah B3 dari sumber spesifik (Lampiran I Tabel 2)

c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas 

kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi 

(Lampiran I Tabel 3)

Ps 7(3) PP85/99 selanjutnya mendefinisikan uji karakteristik limbah 

B3 sebagai berikut:

a. Mudah meledak

b. Mudah terbakar

c. Bersiafat reaktif

d. Beracun

e. Menyebabkan infeksi

f. Bersifat korosif

g. Pengujian toksikologi untuk

menentukan sifat akut dan atau kronik.



Sumber limbah tidak spesifik adalah sumber limbah yang

menghasilkan limbah yang pada umumnya bukan berasal dari proses

utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian,

pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan. Terdapat 43 jenis

limbahyang termasuk kelompok ini.

Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah sisa proses suatu

industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan

berdasarkan kajian ilmiah. Sumber limbah ini terbagi dalam 51 jenis

kegiatan yang termasuk kelompok penghasil limbah B3.



Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung
bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung
maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan
lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup

DEFINISI LIMBAH B3

PP No. 18/1999 jo PP No. 85/1999 “Pengelolaan Limbah B3”

Identifikasi Limbah B3
Limbah B3 menurut sumbernya:

Berdasarkan Karakteristik Limbah B3

Berdasarkan Pengujian Toksikologi untuk menentukan sifat aku dan/atau kronisnya

1. Sumber tidak spesifik  (Lampiran I, Tabel 1, PP 85/1999)
2. Sumber spesifik (Lampiran I, Tabel 2, PP 85/1999)
3. Bahan Kimia Kadaluarsa; tumpahan;sisa kemasan; buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi

„ Mudah meledak
„ Mudah terbakar
„ Reaktif

„ Beracun
„ Menyebabakan infeksi
„ Bersifat korosif



LIMBAH Lampiran I PP 85/1999

Mudah meledak Mudah terbakar

Infeksius Korosif

Reaktif

Beracun

TCLP TEST
Lampiran II PP 85/1999

LD 50

Sifat Kronis
Lampiran III PP 85/1999

LIMBAH
non B3

LIMBAH B3

TIDAK

TIDAK

YA

> BMTCLP

< 50 mg/kg BB

YA

TIDAK

Identifikasi Limbah B3



Method 1010A: Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed 

Cup Tester

Method 1020B : Standard Test Methods for Flash Point by Setaflash (Small 

Scale) Closed-cup Apparatus

Limbah Mudah Terbakar

Limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut: 
(Penjelasan PP 18/1999)

1. Limbah yang berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari
24% volume dan/atau pada titik nyala tidak lebih dari 60 0C (140
0F) akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api
atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg.

2. Limbah yang bukan berupa cairan, yang pada temperatur dan
tekanan standar (25 0C, 760 mmHg) dapat mudah menyebabkan
kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan
kimia secara spontan dan apabila terbakar dapat menyebabkan
kebakaran yang terus menerus.

3. Merupakan limbah yang bertekanan yang mudah terbakar.

4. Merupakan limbah pengoksidasi. 



Titik nyala: suhu terendah pada saat uap yang ada diatas permukaan 

contoh uji menyala apabila terjadi kontak dengan api pada 

tekanan udara 760 mmHg

Alat: Pensky-Martens Closed Cup Tester

Periapan Contoh Uji:

- Panaskan contoh uji yang sangat kental (sampai mudah untuk 

dituangkan), tetapi tidak oleh melebihi 17 0C dibawah titik nyala

- Keringkan contoh uji yang mengandung air dengan melewatkan 

contoh uji melalui CaCl2 atau kapas

Method 1010A: 

Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester



Metode A: Prosedur dasar

• Besihkan semua bagian tempat pengujian contoh uji

• Masukan contoh uji sampai pada tanda tera

• Pasang tempat contoh uji pada alat

• Pasang termometer yang sesuai

• Panaskan alat dan contoh uji pada 15 ± 5 0C

• Nyalakan pembakar dan set pada diameter 4 mm

• Panaskan dengan kecepatan 5-6 oC

• Jalankan Pengaduk dengan kecepatan 90-120 rpm

• Semburkan nyala api dan catat suhu pada saat uap diatas larutan mulai 
menyala.



Metode B: Penentuan Titik Nyala Contoh Uji Berbentuk Suspensi dan 

Sangat Kental

1. Panaskan alat dan contoh uji sampai 15 ± 50C

2. Jalankan Pengaduk dengan kecepatan 250 ± 10 rpm

3. Naikan suhu dengan kecepatan 1 –1,5 0C/menit

4. Nyalakan pembakar dan set pada diameter 4 mm

5. Semburkan nyala api dan catat suhu pada saat uap diatas larutan  

mulai menyala.

Perhitungan: 

tf = titik nyala

C = titik nyala 

p = tekanan udara, kPa



Periapan Contoh Uji:

- Panaskan contoh uji yang sangat kental (sampai mudah untuk 

dituangkan), tetapi tidak oleh melebihi 17 0C dibawah titik nyala

- Keringkan contoh uji yang mengandung air dengan melewatkan contoh 

uji melalui CaCl2 atau kapas

Prosedur:

1. Bersihkan semua bagian tempat pengujian contoh

2. Masukan 2 mL contoh uji samapi tepat pada tera

3. Pasang tempat contoh uji pada alat

4. Pasang termometer sesuai dengan rentang perkiraan titik nyala

5. Panaskan alat dan contoh uji samapi 60OC

6. Nyalakan pembakar dan set nyala api pada diameter 4 cm

7. Jalankan pengaduk dengan laju 120 rpm

8. Dekatnkan nyala api dan catat suhunya pada saat uap diatas larutan 

mulai menyala

Method 1020B : 

Standard Test Methods for Flash Point by Setaflash (Small Scale) 

Closed-cup Apparatus



Perhitungan:

tf = titik nyala

C = titik nyala 

p = tekanan udara, kPa
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Limbah Korosif

Metode yang umum dipakai:

EPA Method 1120 : Dermal Corrosion

EPA Method 9040C:  pH Electrometric Measurement

EPA Method 1110A:  Corrosivity Toward Steel

Limbah bersifat korosif adalah limbah yang mempunyai salah satu 
sifat sifat sebagai berikut : (Penjelasan PP 18/1999)
(1) Menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit.
(2) Menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja (SAE 1020)
dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm/tahun dengan
temperatur pengujian 55 0C.
(3) Mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk limbah bersifat
asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.



EPA Method 1120 : Dermal Corrosion

Ruang Lingkup dan Aplikasi:

Merupakan in vitro test untuk menetukan sifat 
potensial korosif suatu unsur terhadap kulit manusia

Prinsip pengukuran:

Didasarkan pada perubahan warna chemical detection 
system (CDS). Dibagi menjadi 3 katagori sifat korosif. 
Unsur yang tidak menimbulkan perubahan warna 
dalam 4 jam dikategorikan sebagai unsur non korosif



EPA Method 1110A:  Corrosivity Toward Steel

Peralatan :

• Bejana uji, volume 500-5000 mL

• Kondensor refluks

• Termokopel, dilengkapi pengatur temperatur

• Mantel pemanas

• Labu ukur, 100 dan 1000 mL

• Pipet ukur 25 dan 50 mL

• Gelas piala 750 dan 1000 mL

Prinsip:

Pengukuran korosifitas terhadap lempeng baja, dimana dapat

diaplikasikan untuk limbah aqueous dan nonaqueos liquid

waste.



Bahan :

• Larutan natrium hidroksida (NaOH) 20%
• Serbuk seng (Zn)
• Asam klorida pekat (HCl)
• Stano klorida (SnCl2)
• Antimon klorida (SbCl3)
• Asam sulfida pekat (H2SO4)
• Larutan diortholil tiourea atau quinolin ethiodida atau 
inhibitor organik lainnya

Persiapan contoh uji :

Perbandingan volume contoh uji terhadap luas permukaan pelat
baja sebesar 40 mL/cm2



Persiapan Pengujian

1. Persiapan Pelat Baja (bentuk bulat, diameter 3,75 cm, tebal
0,32 cm yang tengahnya dilubangi dengan diameter 0,8 cm.
Setelah bersih lalu ditimbang sebagai berat awal (W1))

2. Pembuatan Larutan Pembersih I (terdiri dari 200 gr serbuk
seng dalam 400 mL larutan NaOH 20% dalam gelas piala 1000
mL)

3. Pembuatan Larutan Pembersih 2 (terdiri dari 50 gr SnCl2 dan
20 gr SbCl3 dengan 500 mL HCl pekat dalam gelas piala 500
mL)

4. Pembuatan Larutan NaOH 20% (200 gr NaOH dengan 500 mL
air suling dalam gelas piala 750 mL)



Pengujian Laju Korosi

1) Masukkan pelat baja ke dalam bejana yang mengandung
larutan uji hingga terendam seluruhnya.

2) Campuran diaduk dengan kecepatan 60 rpm

3) Campuran dipanaskan dengan mantel pemanas sampai
T=55ºC

4) Pengujian selama 24 jam

5) Pelat baja yang sudah terkorosi kemudian dicuci dengan
aseton, diklorometana atau alkohol untuk menghilangkan
lemak, minyak atau bahan resin

6) Pelat baja dibersihkan

7) Pelat baja setelah kering ditimbang (W2)



Pembersihan Korosi pada Pelat Baja

1) Cara Mekanik

Bagian terkorosi pada pelat baja di gosok dengan sikat kawat dan ampelas halus
(hindarkan penggosokan pada bagian yang tidak terkorosi). Penyikatan dilakukan
dengan getaran ultrasonik bila baja sukar dibersihkan

2) Cara Kimiawi

Rendam pelat baja yang telah terkorosi dengan pelarut aseton, diklorometan atau
alkohol untuk membersihkan minyak, lemak, bahan resin, atau hasil-hasil korosi.
Perendaman dilakukan di ruang asap

3) Cara Elektrolitik

Elektrolisis pelat baja terkorosi dilakukan pada kondisi sebagai berikut :

larutan elektrolisis : Asam sulfat 50 gr/L

Anoda : Karbon atau Timbal

Katoda : Pelat baja terkorosi

Rapatan arus katoda : 20 amp/cm2

Inhibitor : 2 ml inhibitor organik/liter larutan elektrolisis

Temperatur : 74º C

Waktu elektrolisis : 3 menit

Arus listrik hanya mengalami kontak dengan pelat baja untuk menghindari
kontaminasi larutan pembersih dengan ion logam yang mudah tereduksi dari pelat
baja dan untuk menghindari terjadinya dekomposisi inhibator.



Perhitungan

Laju korosi (mmpy) = 

Berat yang hilang (mg) x 11.415 

Luas pelat baja (cm2) x waktu (jam) 

Luas permukaan pelat baja bulat dihitung dengan persamaan berikut :

Luas = 3,14/2 (D2 – d2) + (t) (3,14) (D) + (t) (3,14) (d)

Keterangan :

t = tebal pelat baja, cm   

D = diameter pelat baja, cm

d = diameter lubang , cm



A. Termokopel

B. Botol Resin

C. Coupon

D. Mantel Pemanas

E. Sampel Limbah

F. Pengaduk

G. Kondensor



EPA Method 9040C:  pH Electrometric Measurement

Ruang Lingkup:

-Metode ini digunakan untuk mengukur pH dengan limbah

yang bersifat cair dan larut dalam air ataupun multifasa

dimana fasa air tidak kurang dari 20%

Prinsip Pengukuran:

Mengunakan pH Meter dimana kalibrasi harus termasuk

buffer pH 2 untuk limbah yang bersifat asam dan buffer pH

12 untuk limbah yang bersifat basa. Sampel harus diukur

pada 25±1 oC jika pH suatu limbah diatas 12,0



Limbah yang bersifat reaktif adalah limbah-limbah yang 
mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut : (Penjelasan PP 
18/1999)

1. Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat 
menyebabkan perubahan tanpa peledakan.

2. Limbah yang dapat bereaksi hebat dengan air
3. Limbah yang apabila bercampur dengan air berpotensi 

menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap atau asap 
beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan 
manusia dan lingkungan.

4. Merupakan limbah Sianida, Sulfida atau Amoniak yang pada 
kondisi pH antara 2 dan 12,5 dapat menghasilkan gas, uap atau 
asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan 
manusia dan lingkungan.

5. Limbah yang dapat mudah meledak atau bereaksi pada suhu dan
tekanan standar (25-0C, 760 mmHg).

6. Limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepas atau 
menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak 
stabil dalam suhu tinggi.

Limbah Reaktif



Peralatan :

• Labu leher tiga, 500 mL

• tabung gas scrubber, 50 mL

• alat pengaduk, 30 rpm

• Timbangan analitik

• Pompa air

• Pipet ukur, 20 dan 50 mL

• Gelas ukur, 200 dan 500 mL

• Gelas piala 1000 mL

• Labu ukur, 100 dan 1000 mL

• rotometer/flowmeter

Bahan :

• Natrium hidroksida (NaOH)

• Asam sulfat , 1 N

• Natrium sulfida (Na2S.9H2O)

EPA Method 7.3 Uji Limbah Reaktif - Sulfida



A. Persiapan Contoh Uji – Sulfida

Contoh uji ditempatkan dalam wadah tertutup dan diisi sampai penuh
(sedikit mungkin mengandung udara), kemudian disimpan dalam tempat
dingin dan gelap. Pengujian sesegera mungkin untuk menghindari
perubahan sifat fisik dan kimia contoh uji.

Persiapan Pengujian (1)

1. Pembuatan Larutan Induk Natrium Hidroksida (NaOH) 1,25 N (terdiri dari
50 gr NaOH dengan 500 mL air suling dalam gelas piala 1000 mL)

2. Pembuatan Larutan NaOH 0,05 N dan 0,25 N (40 mL dan 200 mL larutan
induk NaOH dipipet dan masing-masing dimasukkan ke dalam labu ukur
1000 mL, ditambahkan air suling tepat sampai tanda tera)

3. Pembuatan Larutan Asam Sulfat 1 N (28 mL asam sulfat pekat dimasukkan
ke dalam labu ukur 1000 mL, ditambahkan air suling tepat sampai tanda
tera)



4. Pembuatan Larutan Baku Sulfida (4,02 gram Na2S.9H2O dilarutkan
dengan 500 mL air suling dalam gelas piala 1000 mL, dipindahkan
dalam labu ukur 1000 mL dan ditambahkan air suling sampai tanda
tera)

5. Uji kadar sulfida dengan tahapan sebagai berikut :

- pipet 50 mL larutan NaOH 1,25 N dan masukkan ke dalam tabung
gas scrubber.

- tutup rapat tabung, kemudian atur laju alir gas nitrogen sebesar 60
mL/menit

- 10 gram contoh uji dimasukkan dalam labu leher tiga kemudian
ditambah 3 – 5 mL indikator biru timol

- Tambahkan asam sulfat 1 N ke dalam labu leher tiga sampai
larutan berwarna merah. Jika tidak terjadi perubahan warna,
pengujian diulangi dengan menggunakan larutan asam sulfat yang
lebih pekat, diaduk dan dibiarkan 30 menit kemudian tutup
aliran gas nitrogen dan lepas tabung gas scrubber



Cara Uji

Pengujian kadar sulfida dalam tabung gas scrubber dilakukan

sesuai dengan Cara Uji Kadar Sulfida dalam Air dan Air

Buangan (Standars Method atau SNI 19 – 1664 – 1989)

Perhitungan

R = 
(A x L)

W x S 

Keterangan :

A = Konsentrasi H2S dalam tabung gas scrubber (mg/L)

L = volume larutan dalam tabung gas scrubber (L)

W = berat contoh uji (kg)

S = waktu pengujian (detik)

Jumlah gas H2S yang dilepaskan = R x 1800 mg/kg

=  mg.kg-1.det-1



EPA Method 7.3 Uji Limbah Reaktif - Sianida

Peralatan :

• Labu leher tiga, 500 mL

• tabung gas scrubber, 50 mL

• alat pengaduk, 30 rpm

• Timbangan analitik

• Pompa air

• Pipet ukur, 20 dan 50 mL

• Gelas ukur, 200 dan 500 mL

• Gelas piala 1000 mL

• Labu ukur, 100 dan 1000 mL

• Rotometer/flowmeter

Bahan :

• Natrium hidroksida (naOH)

• Asam sulfat , 1 N

• Kalium sianida (KCN)

• Kalium hidroksida (KOH)



Persiapan Contoh Uji

Contoh uji ditempatkan dalam wadah tertutup dan diisi sampai penuh
(sedikit mungkin mengandung udara), kemudian disimpan dalam tempat
dingin dan gelap. Pengujian sesegera mungkin untuk menghindari
perubahan sifat fisik dan kimia contoh uji.

Persiapan Pengujian 

1. Pembuatan Larutan Induk Natrium Hidroksida (NaOH) 1,25 N (terdiri
dari 50 gr NaOH dengan 500 mL air suling dalam gelas piala 1000 mL)

2. Pembuatan Larutan NaOH 0,25 N (200 mL larutan induk NaOH dipipet,
masing-masing dimasukkan ke dalam labu ukur 1000 mL, ditambahkan
air suling tepat sampai tanda tera)

3. Pembuatan Larutan Asam Sulfat 0,01 N (2,8 mL asam sulfat pekat
dimasukkan ke dalam labu ukur 1000 mL, ditambahkan air suling tepat
sampai tanda tera)



4. Pembuatan Larutan Baku Sianida 1 mg/mL (2,51 gr KCN dan 2 gr
KOH dengan 500 mL air suling dalam gelas piala 1000 mL,
pindahkan ke dalam labu ukur 1000 mL, encerkan sampai tepat
pada tanda tera. Standarisasi dengan larutan AgNO3 0,0192 N)

5. Pembuatan Larutan Biru Timol (0,4 gram natrium timol sulfonftalin
dilarutkan dengan 17,2 larutan NaOH 0,05 N dalam gelas piala
1000 mL)

6. Pembuatan Larutan Sianida Standar 1 mg/mL (2,5 gr KOH dan 2,51
gr KCN dilarutkan dengan 500 mL air suling dalam gelas piala
1000 mL, pindahkan ke dalam labu ukur 1000 mL, encerkan sampai
tepat pada tanda tera. Standarisasi dengan larutan AgNO3 0,0192 N



7. Uji kadar sianida dengan tahapan sebagai berikut :

- pipet 50 mL larutan NaOH 1,25 N ke dalam tabung gas
scrubber.

- tutup rapat tabung, kemudian atur laju alir gas nitrogen
sebesar 60 mL/menit.

- 10 gram contoh uji dimasukkan dalam labu leher tiga
kemudian ditambah 3 – 5 mL indikator biru timol

- Tambahkan asam sulfat 1 N ke dalam labu leher tiga sampai
larutan berwarna merah. Jika tidak terjadi perubahan warna,
pengujian diulangi dengan menggunakan larutan asam sulfat
yang lebih pekat, diaduk dan dibiarkan 30 menit kemudian tutup
aliran gas nitrogen dan lepas tabung gas scrubber



Cara Uji

Pengujian kadar sulfida dalam tabung gas scrubber dilakukan

sesuai dengan Cara Uji Kadar Sianida dalam Air dan Air

Buangan (Standard Method atau SNI 19 – 1504 – 1989)

Perhitungan

RHCN  = 
(A x L)

W x S 

Keterangan :

A = Konsentrasi HCN dalam tabung gas scrubber (mg/L)

L = volume larutan dalam tabung gas scrubber (L)

W = berat contoh uji (kg)

S = waktu pengujian (detik)

Jumlah gas HCN yang dilepaskan = R x 1800 mg/kg

=  mg.kg-1.det-1



Pengertian Limbah Infeksius adalah: (Penjelasan PP 18/1999)

Bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan dari tubuh
manusia yang terkena infeksi, limbah dari laboratorium atau limbah
lainnya yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular. Limbah
ini berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis
dan kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan, dan
masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah.

Limbah Infeksius



Limbah mudah meledak adalah: (Penjelasan PP 18/1999)

limbah yang pada suhu dan tekanan standar (25 0C, 760 mmHg) dapat 
meledak atau melalui reaksi kimia dan/atau fisika dapat menghasilkan 
gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak 
lingkungan sekitarnya.

Di US karakteristik mudah meledak dimasukan dalam karakteristik 
mudah menyala (Reactive characteristic). Ditentukan secara qualitatif 
berdasarkan aturan dalam 49 CFR 173.51, or a Class A explosive as 
defined in 49 CFR 173.53, or a Class B explosive as defined in 49 CFR 
173.88 

Di Eropa, terdapat metode untuk menentukan  karakteristik mudah 
meledak (Dir 92/69/EEC). Trdapat tiga pendekatan: thermal sensitivity, 
mechanical sensitivity (shock) dan mechanical sensitivity (friction)

Limbah Mudah Meledak (explosive)



Limbah beracun adalah: (Penjelasan PP18/1999)

limbah yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi
manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau
sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui
pernafasan, kulit atau mulut.

Penentuan sifat racun untuk identifikasi limbah ini dapat
menggunakan baku mutu konsentrasi TCLP (Toxicity
Characteristic Leaching Procedure) pencemar organik dan
anorganik dalam limbah sebagaimana yang tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Apabila limbah mengandung salah satu pencemar yang terdapat
dalam Lampiran II, dengan konsentrasi sama atau lebih besar dari
nilai dalam Lampiran II tersebut, maka limbah tersebut merupakan
limbah B3. Bila nilai ambang batas zat pencemar tidak terdapat
pada Lampiran II tersebut maka dilakukan uji toksikologi.

Limbah Beracun



Method 1311: Toxicity Characteristic Leaching Procedure

Batasan Umum
• Test TCLP bersasaran untuk menentukan mobilitas analit-

analit organik maupun anorganik yang berada pada limbah
cair, padat dan multi-fase,. Hasil analisa kosentrasi
komponen komponen ekstrak TCLP dibandingkan dengan
baku mutu No. Kep03/BAPEDAL/09/1995 untuk
menentukan apakah limbah tersebut termasuk limbah B3
dilihat dari sudut karekteristik toksisitas.

• Bila pada analisa ekstraksi total ternyata tidak dijumpai
adanya komponen analit atau dijumpai pada kosentarasi
yang rendah sedemikian rupa sehingga tidak akan melebihi
baku mutu TCLP, maka tes TCLP tidak perlu dilanjutkan



• Bila analisa pada salah satu fraksi ekstrak TCLP menunjukan
danya kosentrasi analit yang cukup tinggi dan dengan
memperhitungkan faktor pengenceran sekalipun tetap tetap k
osentrasinya lebih tinggi dari baku mutu TCLP , maka limbah
tersebut berkatagori limbah B3 dan tidak dibutuhkan analisa

fraksi lainnya.

• Bila dari hasil ekstraksi yang menggunakan botol ekstraksi sudah
dapat menunjukan bahwa terdapat senyawa organik yang

melebihi baku mutu TCLP maka ekstraksi dengan Zero-Head
Space Extractor (ZHE) tidak dibutuhkan lagi , namun ekstraksi dengan

botol ekstraksi tidak dapat digunakan untuk menunjukan bahwa
senyawa volatil lebih rendah dari baku mutu TCLP



a) Berdasarkan Volatilitasnya :
• Limbah Non-Volatil
• Limbah Volatil

b) Berdasarkan Fase Cair/Padat
· Limbah cair: Langsung digunakan sebagai Ekstrkasi TCLP
· Limbah Multi Fase :

- Bagian Padat –Kering < 0,5 % dilakukan pemisahan Fasa-Cair

dengan padatannya. Fasa cair langsung dianggap sebagai Ekstra
TCLP sedangkan Fasa padatannya dibuang
- Bagian Padatan-Kering > 0,5 % kedua Fasa digunakan

untuk memperoleh Ekstrak TCLP dan Fasa Padat di Ekstrak TCLP
- Limbah padat tanpa Fasa cair diekstrak sesuai dengan prosedur
ekstrak TCLP

Jenis Limbah



PERALATAN UTAMA

1. Rotary Agitator : untuk mengaduk limbah secara rotasi end-over-end, dengan

spesipikasi putaran 30 + 2 rpm salama 18 jam

2. Botol ekstraksi untuk limbah non-volatil : digunakan botol gelas mampu

menampung cairan 1,0 - 2,0 liter yang telah dimodivikasi dan disesuaikan dengan

alat rotary agitator

3. Zero-Head Space Exctractor (ZHE) : digunakan untuk ekstraktor limbah volatil,

dengan model MILLIPORE

4. Wadah untuk pengumpul ekstrak limbah volatil dari ZHE : menggunakan Tedlar

bags/glass atau gas-tight syringe.

5. Alat / wadah untuk memindahkan ekstrak limbah volatil ke ZHE : pompa

peristaltik, gas-tight syringe, atau unit filtrasi bertekanan.

6. pH meter : akurasi lebih dari 0,05 pada 25°C

7. Timbangan dengan ketelitian 0,01 gram

8. Lain-lain : labu Beaker / Erlenmeyer 500 mL, kaca arloji, pengaduk magnetis

9. Alat filtrasi :

- Filter holder untuk limbah non-volatil menggunakan alat yang umum dijumpai.

Untuk limbah volatil : digunakan ZHE.

- Filter borosilicate glass-fiber 0,6-0,8 m, dengan unit filter holder vakum 50 psi,

berukuran minimum 47 mm, volume internal minimum 300 ml. Filtrasi vakum

hanya digunakan pada limbah padatan kurang dari 10 %.

- Bahan untuk wadah penampung filtrat : Gelas, Pet, Stainles Steel : dapat

digunakan untuk limbah organik dan anorganik

- HDPE, PP atau PVC : hanya digunakan untuk limbah mengandung logam.

- Botol gelas borosilicat : disarankan untuk limbah anorganik.



REAGENT

1. Air ekstraksi limbah non volatil  : air ASTM tipe-2 

2. Air ekstraksi limbah volatil dibuat dengan berbagai cara : 

Air keran yang dilakukan pada filter karbon aktif 500 gram, atau Air

dididihkan selama 15 menit , kemudian selama mendidih dimasukan gas inert

seperti nitrogen selama 1 jam, kemudian dipindahkan segera ke botol

penampung , dan segera ditutup rapat.

3.        Bahan kimia : 

· HCI (PA) : 1,0 N

· NaOH (PA): 1,0 N

· HNO3 (PA) : 1,0 N 

· Asam asetat (HOAc) glasial



4. Larutan Ekstraksi # 1 :

· Dibuat saat dipakai

· 500 ml air ekstraksi/ Aquadest

· Tambah : 5,7 ml HOAc glasial

· Tambah : 64,3 ml NaOH

· Jadikan volume 1 liter dengan air ekstraksi

· pH = 4,93 lebih dari 0,05 (periksa pH sebelum digunakan)

· Limbah volatil selalu menggunakan larutan ekstraksi # 1

5. Larutan Ekstraksi # 2 :

· Dibuat saat digunakan

· Tambahkan 5,7 ml HOAc glasial ke dalam air ekstraksi/Aquadest sehingga menjadi

1 liter



PENANGANAN SAMPEL

1. Seluruh sampel yang masuk ke Laboratorium ditangani
sesuai tata-cara baku, seperti pencatatan awal :

· Jenis dan penampakan limbah secara visual
· Pewadahan yang digunakan
· Sumber limbah
· Tanggal pengambilan sampel dan tanggal sampel masuk

ke Laboratorium

2. Seluruh sampel harus dianalisa sesegera mungkin, sampel
yang tidak dapat diperiksa segera, harus disimpan didalam
refrigerator pada 4° C, dengan waktu yang sesuai (bag: Kontrol
Kualitas ). Tidak diperkenankan menambahkan pengawet pada
sampel. Sampel limbah yang bersifat volatil dicegah agar volatil
yang terkandung tidak menguap



a) Guna penentuan awal, disiapkan sampel minimum berat 100
gram untuk penentuan:

• Persen PADATAN-KERING : dengan oven 105 °C
• Persen BAGIAN-PADATAN untuk ekstraksi : dengan filtrasi
• Apakah memerlukan reduksi ukuran partikel terlebih dahulu
• Larutan ekstraksi yang akan digunakan pada TCLP

b) Penentuan awal BAGIAN-PADATAN : adalah fraksi sampel
limbah ( % terhadap total sampel ) bila tidak terdapat lagi cairan
yang keluar dengan menggunakan tekanan

c) Bila tidak terdapat bagian cairan melalui filtrasi , artinya 100 %
bagian padatan, maka selanjutnya perlu ditentukan apakah
dibutuhkan reduksi ukuran partikel agar lolos 9,5 mm.

EVALUASI AWAL TERHADAP SAMPEL



• Filtrasi : bila diperlukan didahului dengan sentrifugasi (untuk 
limbah nonvolatil), dan atau dapat dilakukan dengan filtrasi vakum
• Bila digunakan filtrasi vakum, maka peningkatan tekanan harus 

bertahap, yaitu dengan penambahan setiap 10 psi, dan disesuaikan 
dengan kebutuhan. 

• Untuk sekali pemisahan, maka hanya digunakan 1 (satu) buah 
filter, artinya filter tidak boleh diganti 
• Bagian yang tertahan pada filter disebut fasa padat  ( BAGIAN 

PADATAN ), sedang fitratnya disebut fasa cair  (BAGIAN 
CAIRAN)
• Beberapa jenis limbah, seperti limbah ber-oil, cat dsb, biasanya 

berpenampilan seperti cairan, tetapi sulit untuk difiltrasi 
walaupun dengan menggunakan filter vakum sampai 50 psi. 

Bagian limbah yang melekat pada filter tersebut dianggap sebagai 
BAGIAN  PADATAN 
• Menentukan berat FASE-CAIR atau BAGIAN –PADATAN adalah 

dengan mengurangi berat wadah yang digunakan oleh filtrat 
tersebut. Tentukan pula berat FASE-PADAT, dengan mengurangi 
total berat limbah dengan berat FASE-CAIR.

d). Bila sampel berupa cairan atau multi fasa, maka perlu dilakukan 
pemisahan, melalui :



Total berat limbah

PersenPADATAN

X       100Berat FASE-PADAT   =

Bila persen PADATAN ≥ 0,5 % selanjutnya perlu ditentukan apakah 
diperlukan reduksi ukuran partikel

Pengukuran PADATAN KERING pada limbah non-volatil selanjutnya 
adalah dengan memasukan bagian padatan tersebut beserta filternya 
ke dalam oven 100 ±20 oC sampai berat konstan ( perbedaan sekitar 
1 % ) 

Bagian PADATAN KERING= x 100 %

(Berat bagian padatan + filter ) – berat filter 

Berat awal limbah



Bila bagian PADATAN KERING < 0,5 % maka selanjutnya:

Limbah non volatil : diekstraksi sesuai prosedur 
Limbah volatil       : diekstraksi sesuai prosedur dengan  
menggunakan limbah yang segar

Bila bagian PADATAN-KERING ≥ 0,5 % maka perlakuan BAGIAN 
PADATAN limbah non-volatil berikutnya adalah menentukan apakah 
diperlukan reduksi ukuran partikel.

Bila sampel tidak mengandung cairan  (100 % bagian padatan ) maka 
langkah  berikutnya adalah menentukan apakah diperlukan reduksi 
ukuran partikel. 

Bila diperlukan, bagian padatan harus direduksi ukuran partikelnya 
sehingga lolos  dari saringan diameter 9,5mm. Reduksi padatan 
dilakukan dengan pemotongan, penggerusan atau penggilingan. Baik 
bagian padatan maupun cair, selanjutnya diproses mengikuti langkah 
pada : 

- Limbah non volatil : diekstraksi sesuai Prosedur 

- Limbah volatil : diekstraksi sesuai Prosedur
·



a) Penentuan air ekstraksi yang digunakan :
- Siapkan bagian padatan kering pada 105°C
- Lakukan penyaringan padatan kering dengan saringan berukuran

9,5 mm; pada sampel padatan ,bila perlu dilakukan pengerusan,
penghalusan atau pemotongan.

- Timbang sedekat mungkin ke nilai 5 gram padatan yang lolos
saringan (catat beratnya sampai 2 desimal)

- Pindahkan ke dalam labu Erlemeyer 500 mL
- Tambahkan air ASTM tipe 2 sampai sebanyak 96,5 ml
- Tutup dengan kaca arloji
- Aduk dengan pengaduk magnetis selama 5 menit
- Ukur pH : jika pH < 5,0 selanjutnya gunakan larutan ekstraksi #

1
- Jika pH > 5,0selanjutnya tambahkan HCI 1,0 seperti langkah

berikut

Penentuan Larutan Ektraksi



o Tambahkan 3,5 ml HCI 1,0 N 
o Tutup dengan kaca arloji
o Panaskan sampai temperatur 50 °C sekitar 50 menit
o Dinginkan larutan pada temperatur kamar
o Ukur pH, jika pH tetap > 0,5 selanjutnya gunakan larutan   

ekstraksi # 2.

Jika larutan mempunyai pH > 5 : 

V1. C1 + V2. C2

V1+V2

C final =

V1 = volume fase-1 (L)

V2 = volume fase-2 (L)

C1 = konsentrasi cemaran fase-1 (mg/L)

C2 = konsentrasi cemaran fase-2 (mg/L)



V1. C1 + V2. C2

V1+V2

C final =

V1 = volume fase-1 (L)

V2 = volume fase-2 (L)

C1 = konsentrasi cemaran fase-1 (mg/L)

C2 = konsentrasi cemaran fase-2 (mg/L)

Limbah multi fasa yang tidak dapat digabung, maka kedua larutan tersebut 
dianalisa terpisah dengan rumus gabungannya menjadi : 



20 x persen solid x berat limbah yg disaring

100

X       100

Berat lar. ekstraksi   =

25

Persen solid

X       100Berat Limbah untuk ZHE   = 

Khusus untuk TCLP volatil:

Kecepatan agitator:  30 ± 2 rpm

Waktu extraksi: 18 ± 2 jam

Tekanan penyaringan : 10 – 50 psi



• Dibutuhkan satu blanko dengan menggunakan larutan ekstraksi yang sama seperti

yang digunakan pada sampel. Paling tidak untuk setiap 20 buah sampel.

• Disamping itu dibutuhkan sebuah matrix spike, untuk setiap jenis limbah yang

akan dianalisa , paling tidak untuk setiap sebuah batch pengamatan. Disamping

itu, matrix spike juga diperlukan sesuai panduan pada masing-masing metode

analisa komponen analit.

• Matrix spike ditambahkan setelah dillakukan filtrasi ekstrak TCLP, dengan

volume nominal yang sama seperti pada ekstrak TCLP yang tanpa matrix spike

• Kuantitas matrix spike yang ditambahkan adalah minimum = setengah dari

konsentrasi analit yang diperiksa, tetapi tidak boleh lebih rendah dari 5 kali batas

deteksi sesuai metode yang digunakan.

• Recovery dari matrix spike dihitung sebagai :

R ( % ) = 100 ( xs – xu ) / ks

Dengan : xs = nilai sampel spike dari pengukuran

xu = nilai sampel tanpa spike dari pengukuran

ks = besaran spike yang sebetulnya

Kontrol Kualitas



• Dibutuhkan kalibrasi internal, sesuai metode yang digunakan untuk  

komponen metalik bila :

- Nilai R dari ekstrak TCLP < 50 %, dan konsentrasi tidak melebihi baku   

mutu TCLP

- Konsentrasi pencemar dari ekstrak TCLP berada pada 20%  terhadap 

level baku mutu yang ada

• Seperti analisa rutin lainnya, maka dalam penggunaan alat sperti GC, 

HPLC, AAS dsb, maka kontrol kualitas mencakup  :

- Linieritas data standar dengan koefisien determinasi mendekati 1 

- Intersepsi garis linier tersebut menuju ke titik 0 Limit deteksi ( MDL ) 

atau Kualitatif deteksi ( MDQ ) adalah  =  K . s/b  dengan : 

K = 3 untuk MDL dan K = untuk MDQ

s  = simpangan baku

b  = slope garis linier

- Ketelitian (presesi) adalah dihitung melalui koefisien variasi :

KV = ( s / rata-rata ) x 100 %

- Akurasi dinyatakan sebagai persen recovery



Acid digestion using US EPA Method 3050B (US EPA, 1996) was conducted

below the boiling point to determine the heavy metal concentrations available for

leaching, which did not include the elements bound to silicate structure. The

method was applied because it does not allow the leaching of silicate-bound

metals, which are very stable in natural condition. Approximately 1 gram of

sample was added with 10 mL of 1:1HNO3. The slurry was mixed and then

refluxed at 95±5 0C for 10 to 15 minutes without boiling. After cooling, 5 mL of

concentrated HNO3 was added to the sample and reflux process was repeated for

30 minutes. This step was repeated until no brown fumes are given off and then

the sample was added with 2 mL of water and 3 mL of 30% H2O2. The mixture

was heated until effervescence subsides. Addition of 1mL of 30% H2O2 with

warming was done continually until the effervescence became minimal. Heating

of the sample at 95±5 0C was continued without boiling until the volume has

been reduced to approximately 5 mL. After the sample became cool, it was diluted

to 100 mL with water.

US EPA Method 3050B Acid Digestion of Sediment, Sludges and Soil



Limbah yang Dapat Dikeluarkan dari Daftar Lampiran I:

Menurut PP85/99, daftar limbah yang dapat dikecualikan adalah seperti terdapat pada Lampiran I ‟
Tabel 2, dengan kode:

- D220: limbah dari kegiatan eksplorasi dan produksi minyak, gas dan panas bumi. Asal 
limbahnya adalah slop minyak, drilling mud bekas, sludge minyak, karbon aktif dan absorban bekas, 
sludge dari IPAL, cutting pemboran, residu dasar tanki.

- D221: limbah dari kegiatan kilang minyak dan gas bumi. Asal limbahnya adalah sludge 
minyak, katalis bekas, karbon aktif bekas, sludge dari IPAL, filter bekas, residu dasar tanki, limbah 
laboratorium, limbah PCB

- D223: PLTU yang menggunakan bahan bakar batubara. Asal limbahnya adalah fly ash, 
bottom ash, limbah PCB

Limbah tersebut di atas dapat dinyatakan sebagai limbah B3 setelah dilakukan uji karakteristik dan atau
uji toksikologi. Namun pada kenyataannya di lapangan, semua jenis limbah tersebut oleh yang
berwenang dinyatakan sebagai limbah B3, tanpa menunggu pembuktian terlebih dahulu.



Selanjutnya Ps 8 mengatur bahwa limbah B3 yang 

tercantum dalam Lampiran I Tabel 2 PP85/99 dapat 

dikeluarkan dari daftar setelah dapat dibuktikan bukan 

limbah B3 berdasarkan prosedur pembuktian secara 

ilmiah, yaitu:

�Uji karakteristik limbah B3

�Uji toksikologi

�Hasil studi yang menyimpulkan bahwa limbah yang 

dihasilkan tidak menimbulkan pencemaran dan gangguan 

kesehatan terhadap manusia dan mahluk hidup lainnya.



MEKANISME PERJALANAN DAN ALIRAN DOKUMEN LIMBAH B3

PENGIRIMAN

LIMBAH B3

LEMBAR 4 & 7  ( a )

KLH

LEMBAR 4 & 7  ( a )

PENGANGKUTAN

LIMBAH B3

LEMBAR 1 ( g )

PENERIMAAN

LIMBAH B3

LEMBAR 5

BUPATI/
WALIKOTA

LEMBAR 2

LEMBAR 6

(b)

LEMBAR 7

LEMBAR

1,2,3,4,5,6,7 *

LEMBAR 2
( f )

LEMBAR 4

(d)

LEMBAR 3

(e)

LEMBAR 1,2

LEMBAR 3,4,5

BAG l & ll LEMBAR 1 S/D 7 DIISI DAN DITANDATANGANIOLEH PENGIRIM & PENGANGKUT PADA SAAT LIMBAH DIANGKUT

BAG lll  LEMBAR 1 S/D 5 DIISI DAN DITANDATANGANI OLEH PENERIMA PADA SAAT LIMBAH DITERIMA



Listing dan Delisting Limbah B3

“Listing”

 Uji karakteristik Limbah B3 dan/atau
 Uji toksikologi

Limbah
Tidak terdapat dalam daftar jenis LB3 Lampiran I Tabel 2 
PP 85/1999

Terbukti memenuhi salah satu atau lebih kriteria :

Limbah B3

Masuk daftar Jenis Limbah B3



“Delisting”

 Uji karakteristik Limbah B3 dan/atau
 Uji toksikologi dan/atau
 Hasil studi yang menyimpulkan bahwa limbah yang dihasilkan tidak

menimbulkan pencemaran dan gangguan kesehatan terhadap manusia dan
makhluk hidup lainnya

Limbah Terdapat dalam daftar jenis LB3 Lampiran I Tabel 2 PP 
85/1999

Pembuktian secara ilmiah :

Bukan Limbah B3 Keluar daftar Jenis Limbah B3

Listing dan Delisting Limbah B3


