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Transporter Hazardous & Toxic Materials
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Tentang Kami
PT. Tirta Amerta Lestari didirikan pada tahun 2002 sebagai bentuk kepedulian kami
terhadap lingkungan, khususnya mengenai air buangan industri. Sistem pengolahan air

limbah yang kami rancang dan bangun adalah sistem yang mudah dioperasikan,

ekonomis, dan mampu memberikan solusi air olahan yang layak dikembalikan ke alam
maupun untuk didaur ulang. Kami memberikan one stop solution dimulai dari
merancang, membangun instalasi pengolahan, dan menyediakan bahan kimia untuk
kebutuhan pengolahan air limbah dan air industri yang beragam.

PT. Tirta Amerta Lestari hadir dan berkomitmen untuk mendukung keputusan menteri

Lingkungan Hidup no. 51 tahun 1998 yang mengatur baku mutu air buangan industri.
Keputusan menteri ini diperkuat dengan UU no. 32 tahun 2009 tentang lingkungan

hidup. Regulasi tersebut secara tegas mengatur kewajiban perusahaan dalam menjaga
air buangan agar memenuhi baku mutu yang berlaku.

Pada tahun 2021, PT. Tirta Amerta Lestari mengembangkan usaha yang bergerak di

bidang pengangkutan (transporter) limbah B3 sebagai bentuk kepedulian lebih lanjut
kami terhadap lingkungan dan keseriusan dalam mendukung program-program
pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pengembangan usaha kami berdasarkan dengan semakin pesatnya kegiatan industri dan

juga usaha di bidang kesehatan di Indonesia yang berdampak pada peningkatan volume

limbah, terutama dalam kategori bahan berbahaya dan beracun (B3). Tanpa pengelolaan

limbah B3 yang memadai, penumpukan volume limbah akan berdampak mencemari dan
merusak ekosistem lingkungan secara keseluruhan. Kegiatan pengelolaan limbah B3

melibatkan banyak pihak mulai dari penghasil, transporter, pengumpul, pemanfaat,
pengolah dan penimbun limbah B3.

Our Core Solutions
Water & Waste Water Treatment
Instalasi WWT (Waste Water Treatment)
Bahan kimia pengolahan air
Bahan kimia pengolahan air bersih
Bahan kimia pengolahan air limbah
Bahan kimia pengolahan air pendingin
Bahan kimia pengolahan air boiler

Hazardous & Toxic Waste Transporter
Pentingnya Treatment Limbah B3
Transporter Limbah
Mengapa Kami
Pengangkutan & Pergerakan Manifes Limbah B3
FESTRONIK

ONE STOP ENVIRONMENTAL SOLUTION

VISI
Menjadi perusahaan yang memberikan solusi secara terpadu dalam
penanganan limbah dan pelestarian lingkungan secara profesional dengan
memperhatikan aspek kemudahan, ekonomis, dan ramah lingkungan

MISI
Menangani masalah dengan menjalankan prosedur yang sesuai dan teruji
dimulai dari merumuskan spesifikasi, pemilihan bahan kimia, membangun
sistem pengolahaan air limbah, dan pengangkutan limbah B3
Terus berinovasi dengan melakukan penelitian dan pengembangan teknologi
yang ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan
dan kepuasan kepada pelanggan dan lingkungan
Berperan aktif membangun kerjasama dengan Pemerintah, swasta, dan
masyarakat untuk mewujudkan dan menjaga pelestarian lingkungan yang
bersih dan sehat
Membangun kerjasama saling menguntungkan dan berkelanjutan

WATER SOLUTIONS

Menyediakan solusi pengolahan air dan penanganan limbah
yang sesuai dengan kebutuhan industri anda.

Waste Water Treatment

Installation

Instalasi pengolahan limbah yang dapat kami sediakan untuk anda

Filter Press untuk Sludge Dewatering
Instalasi untuk jenis limbah campuran kimia, logam, dan potensi
keberadaan mikrobia.
Daftar proyek instalasi:
2013 : PT Jababeka Infrastruktur
2013 : PT Kayaba Indonesia

Acid Pickling Rinse

Penanganan limbah secara kimia untuk mengendapkan logam dan
menetralkan asam.
Daftar proyek instalasi:
2018 :
PT Bekaert Indonesia
2018 : PT Mega Pratama Ferindo

Limbah industri farmasi dan domestik

Limbah mengandung berbagai bahan organik dan adanya kemungkinan senyawa nitrogen. Pengolahan limbah dilakukan secara kimia
fisika dan mikrobiologi.
Daftar proyek instalasi:
2011 : PT Eagle Indo Pharma
2012 : PT Dion Putra Bintang

Limbah Painting and Washing

Limbah mengandung sisa cat, thinner, grease, sabun, bahan organik
lain, dan terkadang tercemar logam berat. Pengolahan limbah dilakukan
dengan kombinasi cara kimia fisika dan mikrobiologi.
Daftar proyek instalasi:
2019 : PT Isuzu Astra Motor Indonesia
2011 : PT Kayaba Indonesia

Borax Treatment

Limbah mengandung campuran borax, sabun, dengan bahan lain
yang menggumpal pada suhu ruangan. Pengolahan bertujuan untuk
mencegah penggumpalan dan menghasilkan air yang memenuhi
mutu yang berlaku.
2012

Daftar proyek instalasi:
: PT Bekaert Indonesia

Die Casting, Machining, dan Painting

Instalasi pengolahan limbah mengandung bahan organik. Pengolahan
dilakukan dengan proses kimia dan proses mikrobiologi.
2012
2015
2010
2018

:
:
:
:

PT
PT
PT
PT

Daftar proyek instalasi:
Astra Honda Motor Plant 1
Astra Honda Motor Plant 3
Astra Honda Motor Plant 3
Astra Honda Motor Plant 5

Limbah Plating

Penanganan limbah bersifat asam, mengandung logam berat terutama chrome hexavalen, zinc, dan nikel. Proses pengolahan dilakukan
dengan cara reduksi dan presipitasi.
Daftar proyek instalasi:
2009 : PT Sinar Cemerlang Platindo
2011 : PT Kayaba Indonesia

Polishing & Painting

Instalasi pengolahan limbah bersifat asam, mengandung logam berat
terutama chrome hexavalen, zinc, dan nikel. Proses pengolahan
dilakukan dengan cara reduksi dan presipitasi.
2011

Daftar proyek instalasi:
: PT Yutaka Manufacturing Indonesia - Plant I

Pengolahan Air Bersih

Pengolahan air bersih umumnya terdiri atas proses koagulasi,
flokulasi, netralisasi, dan disinfeksi. Bahan kimia yang kami
sediakan untuk proses tersebut adalah:
•
•
•
•
•

Aluminum sulfate atau tawas (Al2(SO4)3) • Calcium hypochloride
Polyaluminum chloride (PAC)
• Sodium hypochloride
Polymer flokulan
• Lime Powder (325 Mesh)
Asam khlorida (HCl)
• Dan lain-lain
Soda api (NaOH)

Pengolahan Air Limbah
Pemilihan bahan kimia untuk air limbah
sebaiknya melalui jar test dikarenakan jenis
material limbah, dosis, maupun kondisi
operasi dapat berbeda antara limbah yang
satu dengan lainnya.

Bahan kimia yang digunakan untuk pengolahan
air bersih umumnya juga diperlukan untuk
pengolahan air limbah. Beberapa bahan kimia
khusus digunakan untuk pengolahan air limbah
adalah:
•
•
•
•

Heavy metal precipitant
Antifoam
Nutrient untuk proses mikrobiologis
Dan lain-lain.

Chemicals

Waste Water Treatment

Pengolahan Air Pendingin

Air merupakan media pendingin yang paling banyak digunakan.
Bahan kimia yang kami sediakan untuk pengolahan air pendingin
meliputi untuk treatment kerak, korosi, dan mikrobia.
• Scale & corrosion inhibitor untuk cooling tower dan chiller
• Non-oxydizing biocide untuk cooling tower
• Oxydizing biocide untuk cooling tower
• Biocide untuk chiller

Bahan Kimia

Pengolahan Air & Air Limbah

Pengolahan Air Pada Boiler

Pemilihan bahan kimia untuk air limbah sebaiknya melalui jar test dikarenakan
jenis material limbah, dosis, maupun kondisi operasi dapat berbeda antara
limbah yang satu dengan lainnya.
Bahan kimia yang digunakan untuk pengolahan air bersih umumnya juga
diperlukan untuk pengolahan air limbah. Beberapa bahan kimia khusus
digunakan untuk pengolahan air limbah adalah:
•
•
•
•
•

Sulfite based oxygen scavenger
DEHA based oxygen scavenger
Phospate based scale inhibitor
Non phosphate scale inhibitor
All organic scale inhibitor

•
•
•
•

Neutralizing amine
Condensate polishing amine
New boiler cleaner
Descalant

JASA TRANSPORTASI LIMBAH B3
Pengangkutan limbah Bahan Beracun & Berbahaya (B3),
dari pelayanan kesehatan, dan hasil buangan proses industri

Pentingnya Pengelolaan
Limbah B3

Kesinambungan kehidupan masyarakat dan alam yang lestari

Etika operasi bisnis yang baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah
mengenai pengelolaan lingkungan Undang-undang 32 tahun 2009
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Jenis Limbah B3

Limbah B3 Infeksius

Limbah yang dihasilkan oleh fasyankes yang terkontaminasi dan
mengandung patogen (bakteri, virus, parasit, dan jamur) yang
dapat mencemarkan lingkungan hidup dan manusia (KLHK,2018)

Limbah B3 Beracun
Limbah beracun adalah limbah yang memiliki atau mengandung
zat yang bersifat racun bagi manusia atau hewan, sehingga
menyebabkan keracunan, sakit, atau kematian baik melalui kontak
pernafasan, kulit, maupun mulut. Contoh limbah b3 ini adalah
limbah pertanian seperti buangan pestisida.

Transporter Limbah
Pengemasan Limbah B3

Standard Operasional Prosedur pada pengemasan limbah B3
sebelum diserahkan ke pihak transporter.

Pengangkutan Limbah B3
Pengangkutan Limbah B3 Hanya boleh dilakukan oleh pihak transporter Limbah
B3 yang sudah mendapat rekomendasi dari KLHK, rekomendasi KEMENHUB dan
mempunyai Standard Operational Procedure pada proses pengangkutannya.

Mengapa Kami
Berpengalaman dalam bidang pengelolaan
limbah industri sesuai dengan aturan
perundang-undang kementrian lingkungan
hidup dan kehutanan.
Memiliki izin rekomendasi pengangkutan
limbah B3 dan kementerian lingkungan
hidup dan kehutanan
Memiliki izin rekomendasi pengangkutan
limbah B3 dari Kementerian Perhubungan
Pelaporan limbah B3 dilakukan secara
FESTRONIK
Tepat waktu dalam pengangkutan limbah B3

Tersertifikasi ISO
Memiliki Standard operasional pengangkutan yang sudah disetujui oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penggunaan APD (alat pelindung diri) pada
saat pengambilan dan pengangkutan
Mempunyai standarisasi kemasan limbah
yang bertujuan untuk mengantisipasi
kebocoran pada saat pengangkutan
Armada kami memiliki asuransi lingkungan
untuk mengantisipasi bila terjadi
pencemaran lingkungan pada saat
pengangkutan

Pengangkutan & Pergerakan
Manifes Limbah B3

Fasilitas
Pengumpul

Fasilitas
Pemanfaat

Sumber
Penghasil

Fasilitas
Pengolah

Penimbun

Penghasil limbah B3 menyerahkan limbah kepada pihak pengangkut yang sudah
memiliki rekomendasi KLHK dan Kemenhub, selanjutnya limbah yang diangkut

diserahkan kepada pihak pengumpul, pengolah, pemanfaat dan penimbunan
limbah B3 yg sudah mendapatkan rekomendasi dari KLHK.

FESTRONIK

KLHK
Transporter

Penghasil/ Pengumpul/ Pemanfaat/
Pengolah/ penimbun

Pelacakan manifest dengan FESTRONIK
Pelaporan Limbah B3 dilakukan secara Festronik. Proses pelaporan limbah B3
dimulai dari pihak penghasil melalui akun Festronik meminta persetujuan
pengangkutan

kepada

pihak

pengangkut,

selanjutnya

pihak

pengangkut

meneruskan ke pihak pemusnah, pemanfaat, pengumpul dan penimbun. Selama
proses pengangkutan semua pihak baik penghasil, pengangkut, pemusnah,
pemanfaat, pengelola dan penimbun di awasi oleh KLHK.

