
PERATURAN DALAM 

PENGELOLAAN B3

Pada dasarnya pengelolaan bahan

berbahaya dan beracun (B3) di Indonesia

mengacu pada prinsip-prinsip dan pedoman

pembangunan berkelanjutan yang telah

dituangkan dalam Undang-undang No. 23

tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup.



(UU-23/1997) Bahan berbahaya dan beracun (B3)

adalah setiap bahan yang karena sifat atau

konsentrasinya, jumlahnya, baik secara langsung

meupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau

merusakkan lingkungan hidup, kesehatan,

kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup

lainnya.

(Pasal 17 UU-23/1997) menegaskan bahwa setiap

usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan

bahan berbahaya dan beracun, yang meliputi kegiatan:

menghasilkan, mengangkut, mengedarkan,

menyimpan, menggunakan dan/atau membuang



Secara spesifik pengelolaan B3 ini telah

diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)

No 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan

Bahan Berbahaya dan Beracun



Beberapa peraturan yang secara langsung akan mempengaruhi

kualitas dan kuantitas limbah B3 yang dihasilkan adalah

peraturan peraturan yang mengatur masalah bahan berbahaya :

- Peraturan Pemerintah No.7/1973 tentang pengawasan atas

peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida

- Peraturan Menteri Kesehatan No.453/Menkes/Per/XI/1983 tentang

bahan berbahaya

- Keputusan Menteri Perindustrian RI No.148/M/SK/4/1985 tentang

pengamanan bahan beracun dan berbahaya di lingkungan industri

- Keputusan Menteri Pertanian No.724/Kpts/TP.270/9/1984 tentang

larangan penggunaan pestisida EDB

- Keputusan Menteri Pertanian No.536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang

pengawasan pestisida



Bahan/Limbah Radioaktif

Dikelola oleh Badan Tenaga Atom Nasional

(BATAN) yang tertuang dalam Peraturan

Pemerintah No.33 Tahun 1985 tentang

Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga

Atom Nasional dan Keputusan Presiden No.

82 Tahun 1985 tentang Badan Tenaga

Atom Nasional. Semua yang berkaitan

dengan ketenagaatoman pada dasarnya

diatur oleh Undang-undang No. 31 Tahun

1964 tentang Ketentuan-ketentuan pokok

tenaga atom.



Peraturan lain ttg bahan/limbah radioaktif 

- Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1975

tentang keselamatan kerja terhadap radiasi

- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1975

tentang izin pemakaian zat radioaktif dan atau

sumber radiasi

- Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1975

tentang pengangkutan zat radioaktif



PENGELOLAAN B3 DALAM PP 74/2001

PP74/2001 tentang pengelolaan Bahan Berbahaya dan

Beracun15 BAB / 43 PASAL

- Bab I (pasal 1 s/d 4) : Ketentuan Umum,

- Bab II (pasal 5) : Klasifikasi B3,

- Bab III (pasal 6 s/d 20) : Tata Laksana dan Pengelolaan B3,

- Bab IV (pasal 21) : Komisi B3,

- Bab V (pasal 22 dan 23) : Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

- Bab VI (pasal 24 s/d 27) : Penanggulangan Kecelakaan dan Keadaan 

Darurat,

- Bab VII (pasal 28 s/d 31) : Pengawasan dan Pelaporan,



- Bab VIII (pasal 32 sampai 34): Peningkatan Kesadaran Masyarakat,

- Bab IX (pasal 35 dan 36) : Keterbukaan Informasi dan Peran 

Masyarakat,

- Bab X (pasal 37): Pembiayaan,

- Bab XI (pasal 38): Sanksi Administrasi,

- Bab XII (pasal 39): Ganti Kerugian,

- Bab XIII (pasal 40): Ketentuan Pidana,

- Bab XIV (pasal 41 dan 42): Ketentuan Peralihan,

- Bab XV (pasal 43): Ketentuan Penutup.



PP 74/2001 (pasal 1 angka 1) : ‘bahan berbahaya dan

beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah

bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan

atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak

langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak

lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan

lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup

manusia serta makhluk hidup lainnya’
Sasaran pengelolaan B3 (pasal 2): 'untuk mencegah

dan atau mengurangi resiko dampak B3 terhadap

lingkungan hidup, kesehatan manusia dan mahluk hidup

lainnya’
Pengertian pengelolaan B3 (pasal 1 angka 2):

'kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan,

menyimpan, menggunakan dan atau membuang B3’



- Bahan radioaktif

- Bahan peledak

- Hasil produksi tambang serta minyak gas dan gas bumi dan hasil 

olahannya

- Makanan dan minuman serta bahan tambahan makanan lainnya

- Perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika 

- Bahan sediaan farmasi, narkotika, psikotropika dan prekursor lainnya

- Bahan aditif lainnya 

- Senjata kimia dan senjata biologi

Bahan berbahaya yang tidak termasuk yang 

diatur dalam PP 74/2001  (Pasal 3):



- Mudak meledak (explosisive)

- Pengoksidasi (oxidizing)

- Menyala:

- sangat mudah sekali menyala (extremely flammable)

- sangat mudah menyala (highly flammable)

- mudah menyala (flammable)

- Beracun:

- amat sangat beracun (extremely toxic)

- sangat beracun (highly toxic)

- beracun (moderately toxic)

PP 74/2001 mengklasifikasikan B3 dalam 8 kelompok (pasal 5):



- Bebahaya (harmful)

- Korosif (coorosive)

- Bersifat iritasi (irritant)

- Berbahaya bagi lingkungan (dangerous to the 

environment)

- Toksik yang bersifat kronis:

- karsinogenik (carcinogenic)

- teratogenik (teratogenic)

- mutagenik (metagenic)



- B3 yang dapat atau boleh dipergunakan di 

Indonesia 

(Lampiran I PP 74/2001)

- B3 yang dilarang dipergunakan di Indonesia 

(Lampiran II Tabel 1, PP 74/2001)

- B3 yang terbatas dipergunakan 

(Lampiran II Tabel 2, PP 74/2001)

(Pasal 5) Untuk mempermudah menentukan B3 yang 

diatur dalam PP 74/2001, B3 dibagi menjadi 3 bagian: 



Lampiran I PP 74/2001 mencantumkan 209 buah bahan

kimia yang tergolong B3 yang dapat digunakan di Indonesia,

74 diantaranya dibatasi penggunaannya sampai tahun 2040,

semuanya organik-berhalogen.

Lampiran II - Tabel 1 mencantumkan 10 bahan B3 yang

dilarang pengunaannya

Lampiran II - Tabel 2 mencantumkan 45 bahan B3 yang

dibatasi pengunaannya di Indonesia.

Bahan kimia dalam daftar tersebut, disertai keterangan:

- No. Reg. Chemical Abstract Service yang bersifat universal

- Nama bahan kimia

- Sinonim/nama dagang

- Rumus molekul









(Pasal 6) Setiap produsen yang menghasilkan B3 baru

yang termasuk diatur dalam PP ini, maka sebelum

dipergunakan secara luas produsen tersebut harus

mendaftarkan terlebih dahulu kepada yang berwenang,

dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup

Bahan berbahaya lain yang tidak diatur dalam PP

74/2001, registrasinya harus diajukan kepada instansi

yang bertanggung jawab, misalnya Badan Tenaga Atom

Nasional untuk bahan radioaktif.

B3 yang diimport dari luar negeri, maka bahan tersebut

terlebih dahulu harus didaftarkan oleh importirnya untuk

diregistrasi sebelum secara rutin diimport.



(Pasal 8) Bila bahan yang akan dimpor adalah termasuk

dalam daftar B3 yang terbatas dipergunakan, maka

pihak otorita negara yang akan memasukkan bahan

tersebut ke Indonesia terlebih dahulu harus

menyampaikan notifikasi kepada pihak yang

bertanggung jawab di Indonesia

Jawaban boleh tidaknya barang tersebut masuk ke

Indonesia harus diterima oleh otorita negara pengekspor

dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal

diterimanya notifikasi tersebut.

Prosedur ini adalah sesuai dengan Konvensi Basel yang 

mengatur lintas batas bahan dan limbah B3 antar negara.

(Pasal 7) Prosedur yang sama diberlakukan bagi B3

yang akan diekspor ke luar negeri



Salah satu informasi penting yang selalu harus

disertakan dalam produksi B3 adalah Lembar Data

Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet -

MSDS).

Informasi MSDS disamping harus tercantum pada

produksi B3 (Pasal 11), juga harus muncul pada

dokumen pengangkutan, penyimpanan, dan pengedaran

B3 (Pasal 12), dan juga pada kemasan bahan tersebut

(Pasal 14).

Isi Lembar MSDS: Merek dagang, Rumus kimia B3,

Jenis B3, Klasifikasi B3, Teknik penyimpanan, dan Tata-

cara penanganan bila terjadi kecelakaan



PP 74/2001 mengatur juga secara umum pengangkutan

B3 (Pasal 13), pengemasan B3 (Pasal 15), pemberian

label dan simbol (Pasal 17), penyimpanna B3 (Pasal 18).

Lokasi dan konstruksi tempat penyimpanan B3

membutuhkan pengaturan tersendiri, agar tidak terjadi

kecelakaan akibat kesalahan dalam penyimpanan

Salah satu persyaratan kelengkapan pada tempat

penyimpanan tersebut adalah sistem tanggap darurat dan

prosedur penanganan B3 (Pasal 19).

B3 yang dianggap kadaluwarsa, atau tidak memenuhi

spesifikasi, atau bekas kemasan, yang tidak dapat

digunakan tidak boleh dibuang sembarangan, tetapi harus

dikelola sebagai limbah B3 (Pasal 20)



PP 74/2001 mengatur juga masalah kesehatan dan

keselamatan kerja bagi orang yang bekerja di bidang ini,

yang menjadi tanggung jawab bagi pengusaha.

Salah satu langkah yang wajib dilakukan adalah

kewajiban uji kesehatan secara berkala bagi pekerja,

sekurangkurangnya 1 kali dalam 1 tahun, dengan

maksud untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya

kontaminasi oleh zat/senyawa kimia B3 terhadap pekerja

atau pengawas lokasi tersebut (Pasal 23).

Kecelakaan B3 adalah lepasnya atau tumpahnya B3 ke

lingkungan, yang memerlukan penanggulangan cepat

dan tepat (Pasal 24)



Bila terjadi kecelakaan, maka kondisi awalnya adalah

berstatus keadaan darurat (emergency). Langkah

darurat yang harus dilakukan adalah (Pasal 25):

- Mengamankan (mengisolasi) tempat terjadinya 

kecelakaan

- Menanggulangi kecelakaan sesuai dengan  

prosedur standar penanggulangan kecelakaan

- Melaporkan kecelakaan atau keadaan darurat   

tersebut kepada aparat Kota/Kabupaten  

setempat

- Memberikan informasi, bantuan dan melakukan 

evakuasi masyarakat sekitar lokasi kejadian.



KARAKTERISASI B3 VERSI PP 74/2001

Penjelasan PP 74/2001 menguraikan secara singkat

klasifikasi B3 sebagai berikut:

a. Explosive (mudah meledak): adalah bahan yang pada

suhu dan tekanan standar (25oC, 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 di sekitarnya.

Pengujiannya dapat dilakukan dengan menggunakan

Diffrential Scanning Calorimetry (DSC) atau Differential

Thermal Analysis (DTA), sedang 2,4- dinitrotoluena atau

Dibenzoil-peroksida digunakan sebagai senyawa acuan.



b. Oxidizing (pengoksidasi): pengujian bahan padat

dilakukan dengan metode uji pembakaan menggunakan

ammonium persulfat sebagai senyawa standar. Sedang

untuk bahan cair, senyawa standar yang digunakan

adalah larutan asam nitrat.

c. Flammable (mudah menyala):

- Extremely flammable: padatan atau cairan yang 

memiliki titik nyala (flash point)di bawah 

0oC dan titik didih lebih rendah atau sama

dengan 35oC.

- Highly flammable: padatan atau cairan yang 

memiliki titik nyala 0oC - 21oC.



- Flammable:

- Bila cairan: bahan yang mengandung alkohol kurang

dari 24%-volume, dan atau mempunyai titik nyala ≤ 60oC

(140oF), akan menyala apabila terjadi kontak dengan api,

percikan api, atau sumber nyala lainnya, pada tekanan 760

mmHg. Pengujiannya dapat dilakukan dengan metode Closed-

up test.

- Bila padatan: bahan bukan cairan, pada temperatur

dan tekanan standar dengan mudah menyebabkan terjadinya

kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau

perubahan kimia secara spontan, dan apabila terbakar

dapatmenyebabkan kebakaran terus menerus dalam 10 detik.

Pengujian dapat pula dilakukan dengan Seta Closed-cup Flash

Point Test, dengan titik nyala di bawah 40oC.



d. Toxic (beracun): akan menyebabkan kematian atau

sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui

pernafasan, kulit atau mulut.

e. Harmful (berbahaya): padatan maupun cairan

ataupun gas yang jika kontak atau melalui inhalasi

(pernafasan) atau melalui oral dapat menyebabkan

bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu.



f. Corrosive (korosif): 

- Menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit

- Menyebabkan proses pengkaratan pada 

lempeng baja standar SAE-1020 dengan laju 

korosi lebih besar dari 6,35 mm/tahun dengan 

temperatur pengujian 55oC.

- Mempunyai pH ≤ 2 untuk B3 bersifat asam, dan

atau pH ≥ 12,5 untuk B3 bersifat basa.

g. Irritant (bersifat iritasi): padatan maupun cairan yang 

bila terjadi kontak secara langsung, dan apabila terus 

menerus kontak dengan kulit atau selaput lendir dapat 

menyebabkan peradangan



h. Dangerous to the Environment (berbahaya bagi 

lingkungan): seperti merusak lapisan ozon (misalnya CFC), 

persisten di lingkungan (misalnya PCBs), atau bahan 

tersebut dapat merusak lingkungan.

i. Chronic toxic (toksik kronis):

- Carcinogenic (karsinogen): sifat bahan penyebab 

sel kanker, yaitu sel liar yang dapat merusak jaringan 

tubuh

- Teratogenic: sifat bahan yang dapat 

mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan 

embrio

- Mutagenic: sifat bahan yang dapat menyebabkan 

perubahan kromosom yang dapat merubah 

genetika.



ありがとうございます

また来週



Kelompok 1 

•Anhidrida asetat

•Asam fenil asetat

•Asam lisergat

•Asam N asetil antranilat

•Ephedrin

•Ergometrin

•Ergotamin

•1-Fenil 2-propanon

•Isosafrol

•Kalium permanganat

•3,4-Metilen dioksi fenil-2-propanon

•Norefedrin

•Piperonal

•Pseudoefedrin

•Safrol

Kelompok 2 

•Asam antranilat

•Asam klorida

•Asam sulfat

•Aseton

•Etil eter

•Metil etil keton

•Piperidin

•Toluen


