UNIVERSITAS GADJAH MADA
Direktorat Aset

Bidang

SMPK

Sub Bidang

Pengelolaan Limbah B3

Nomor SOP

02.03.01

Nama SOP

Proses Pengadaan Penyedia Jasa Pemunahan Limbah B31)

Efektif Berlaku
Disahkan Oleh

Direktur Aset

TUJUAN SOP

RUANG LINGKUP

Sebagai pedoman bagi lembaga internal UGM dalam melakukan
penanganan limbah B3 secara benar sehingga tidak mencemarkan dan
atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan
hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makluk hidup lain.

Berlaku untuk lembaga internal 2) UGM

DASAR HUKUM

KETERKAITAN
Bidang

1.
2.
3.

PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun
PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 18
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun
PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan
Berbahaya dan Beracun

No

Uraian Kegiatan

Pelaksana
Fakultas/ Direktur Kasubdit
Kasi
unit kerja Aset
Sarana
SMPK

fakultas/unit
kerja

Sub Bidang
pengelola limbah
fakultas, laboran

Nama SOP
-

Mutu Baku
Ptgs.
Koord. TPS

PPK

Penyedi Kelengka
pan
a Jasa3)

Wakt
u

Output

Mulai
1

Fakultas memberitahukan pengiriman
limbah ke petugas TPS

data jenis
dan jumlah

1 hr surat pengantar

2

fakultas/unit kerja berkoordinasi dengan
Koord. Urusan Pengelolaaan Limbah
perihal rencana pengangkutan limbah B3
ke TPS.

surat
pengantar

1 hr

jadwal
pengiriman

logbook dan
neraca
limbah

1 hr

data limbah
TPS

data limbah
TPS

1 hr

RAB

RAB dan
dokumen
teknis

1 hr

surat
persetujuan

Direktur Aset memberikan disposisi ke
PPK untuk memproses kegiatan
pemunahan limbah dan menunjuk pihak
ketiga

surat
persetujuan

1 hr

disposisi

7

PPK dan pihak ketiga berkoordinasi
untuk pelaksanaan pemunahan limbah

disposisi

1 hr

lelang

9

petugasTPS bersama tim pengawas
yang ditunjuk PPK untuk mengawal
proses pemilahan kembali, pengepakan,
pengangkutan ke TPA dan kegiatan
pemusnahannya

peralatan
dengan
standar K3

7 hr

limbah
terangkut

Petugas TPS membuat catatan siirkulasi
limbah dalam neraca limbah

logbook

1 hr

data

3

4

5

6

10

Petugas TPS menerima limbah B3
fakultas dan mencatat data limbah5)
yang masuk dalam logbook
Petugas TPS segera mengajukan
kegiatan pemunahan limbah ke Kasi
SMPK.
Kasi SMPK menyusun RAB dan
Dokumen Teknis dan melaporkan ke
Kasubdit Sarana dan Kasubdit Sarana
melaporkan kepada Direktur Aset.

Selesai

Keterangan:
1
) Limbah B3 : 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 merusak lingkungan
hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makluk hidup lain (PP No.18/1999).
2
) Lembaga internal UGM : kelembagaan dibawah kantor pusat UGM, fakultas, pusat studi, UKM dan atau unit kerja lainya di
lingkungan UGM.
3
) PPLI : pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang telah ditunjuk oleh UGM untuk menangani limbah yang
dihasilkan oleh fakultas/unit kerja di lingkungan UGM.
4
) Surat permohonan pemunahan limbah B3 harus memuat : jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya/waktu penyerahan
limbah B3.
5
) Data limbah B3 yang dicatat petugas TPS harus memuat : sumber/asal, jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya
limbah,waktu penyerahan limbah B3, nama pengangkut limbah yang melaksanakan pengiriman
6
) Sarana transportasi untuk mengangkut limbah menjadi tanggung jawab fakultas yang bersangkutan.

