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Dangerous Goods

“Are articles or substances which are

capable of posing a risk to health, safety,

property or the environment and which

are shown in the list of dangerous goods

regulation”



Dunia sepakat



1.1.4 International Air Transport Association (IATA)

The IATA Dangerous Goods Regulations (the Regulations)

contain all of the requirements of the Technical Instructions.

IATA has included additional requirements, which are more

restrictive than the Technical Instructions and reflect industry

standard practices or operational considerations. These are

identified by the symbol in the margin.

1.1 Basis of these

Regulations



Kedudukan IMDG Code

IMDG Code sebagai standar UTAMA dalam 

Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya Di 

LAUT. Bila terjadi perbedaan atau konflik dengan 

standar lain maka IMDG Code menjadi yang 

UTAMA dalam hal penanganan dan 

pengangkutan barang berbahaya di Laut.

(Berdasarkan IMDG Code sub-chapter 1.1.1.6)



European Agreement Concerning The International

Carriage of Dangerous Goods By Road (ADR)

The IATA Dangerous Goods Regulations (the Regulations)

contain all of the requirements of the Technical Instructions.

IATA has included additional requirements, which are more

restrictive than the Technical Instructions and reflect industry

standard practices or operational considerations. These are

identified by the symbol in the margin.

For The Purpose of This 

Agreement



PERATURAN TENTANG

PP No. 74 Tahun 2001

Pengangkutan Bahan Berbahaya

dan Beracun (B3) di Jalan

PM No. 60 Tahun 2019 Penyelenggaraan Angkutan Barang

dengan kendaraan Bermotor di Jalan

SK DIRJEND HUBDAT  

SK.725/AJ.302/DRJD/2004 

Pengelolaan Barang Berbahaya

dan Beracun

Keputusan Menteri

KM No. 30 Tahun 2002 

Penyelenggaraan Angkutan Barang

di Jalan



Barang Berbahaya AMAN untuk 

diangkut asalkan sesuai prosedur



Filosofi Umum
(Dangerous Goods Safe for Transport)

Barang Berbahaya dapat diangkut dengan aman menggunakan Transportasi darat,

laut dan udara, dengan menerapkan prinsip-prinsip tertentu sebagai syarat-syarat

keselamatan telah dipenuhi. “IATA DGR”, “IMDG”, “ADR”, “RID” sebagai manual

yang mudah digunakan menyediakan sistem yang terharmonisasi dalam

penerimaan dan pengangkutan barang-barang berbahaya agar selamat dan

effisien.

ATRHAYA TRAINING CENTER



Permasalahan tentang prosedur

penanganan dan pengangkutan

Terbakarnya pabrik 

petasan di Kosambi 

“Bagaimana 

selama ini proses 

pengiriman barang 

tersebut?”



Kecelakaan Asam 

Sulfat di tol

Jelambar



RESPONSIBILLITIES

Pengirim 

Bertanggung 

Jawab untuk 

melakukan 

IDENTIFIKASI 

barang berbahaya 

yang akan 

dikirimnya.

Yang harus diidentifikasi :

• Kelas Bahaya

• Packing Group

• Propper Shipping Name

• UN Number



Terdaftar
Dalam DG List

Terklasifikasi
Dalam 9 class 

of DG

Diatur UU

Dasar Penentuan

Barang dinyatakan sebagai
Dangerous Goods



Classification and identification

Terdiri dari 9 Class 

dimana dari 9 class terbagi dalam beberapa divisi untuk Class 1,2,4,5 dan 6

dan Category I,II dan III untuk class 7

masing-masing ada 6 divisi untuk class 1,

ada 3 untuk class 2 dan 4, dan ada 2 untuk class 5 dan 6, jadi total semua ada 16 divisi .



Class 1: Explosives
Division 1.1: substances and articles which have a mass explosion hazard (missile)

Division 1.2: substances and articles which have a projection hazard but not a mass
explosion hazard

Division 1.3: substances and articles which have a fire hazard and either a minor blast
hazard or a minor projection hazard or both, but not a mass explosion hazard
(fireworks)

Division 1.4: substances and articles which present no significant hazard (ammunition)

Division 1.5: very insensitive substances which have a mass explosion hazard

Division 1.6: extremely insensitive articles which do not have a mass explosion hazard



Class 2 : Gases

Div 2.1: flammable gases

( LPG, Hydrogen)

Div 2.2: non-flammable,

non-toxic gases

(Nitrogen, Helium, Carbon Dioxide)

Div 2.3: toxic gases

(Chlorine,

Carbon Monoxide

Ammonia)



Class 3 : Flammable Liquid



Class 4 : Flammable Solid
Class 4: Flammable solids; substances liable to spontaneous 

combustion; substances which, in contact with water, emit 

flammable gases

Div 4.1: flammable solids, self-reactive substances and desensitized 

explosives(cotton, wetted TNT, sulfur)

Div 4.2: substances liable to spontaneous combustion (phosporus, 

charcoal, Metal Alkys)

Div 4.3: substances which, in contact with water, emit flammable 

gases (Calcium Carbide, Thrichlorosilane)



Class 5 : Oxidizer & Organic Peroxide

Class 5: Oxidizing substances and organic peroxides

(Ammonium nitrates, Hydrogen Peroxides,

Calcium Hypochlorite/bleaching agents)

Div 5.1: oxidizing substances

Div 5.2: organic peroxides



Class 6 : Toxic & Infectious Substance

Class 6.1: toxic substances (insecticides, Sodium 

Cyanides, Methyl Isocyanite)

Class 6.2: infectious substances

(Bacteria, Virus, Medical wastes)



Class 7 : Radioactive Material



Class 8 : Corrosive Substance



Class 9 : Miscellaneous

Chemical wastes, asbestos



PROSEDUR PENGANGKUTAN

BARANG BERBAHAYA

Dangerous Goods

Identifikasi

Packing

Marking dan Labelling

Documentation

Handling



IDENTIFIKASI
Dangerous Goods List (ADR Volume I)



Klasifikasi & Packing Group (DG List)

• Dangerous Goods Class 1  s/d  9

• Class Division 1,2,4,5,6

• Name and Description (PSN)

• Packing Group ;

– Packing group I (High danger)

– Packing group II (Medium danger)

– Packing group III (Low danger)



JENIS KEMASAN
• Limited Quantity 

Packaging

• UN Packaging

• Others



TABEL KEMASAN ADR DG List (kolom 7a-15)

Intruksi 

pengemasan

Selain Mengikuti ketentuan

kemasan, pengemasan barang

berbahaya harus mengikuti

ketentuan sesuai dengan PI

pada daftar barang berbahaya



• Single Packaging

Hanya satu cara pengepakan tanpa bungkus tambahan,

misalnya Steel Drum.
• Combination Packaging

Biasanya terdapat 2 cara pengepakan, satu bagian dalam dan

bungkus diluarnya, misalnya botol plastik didalam kotak fibre.
• Intermediate Bulk Container ( IBC )

Pengepakan yang besar tidak boleh lebih dari 3000 m3 atau
3000 liter, yang diangkut memakai alat mekanik (seperti forklift).

• Tank

Pengertian tangki termasuk "Portable Tank" atau "Road tank

vehicle" dengan kapasitas lebih dari 450 liters dan dilengkapi
peralatan pelayanannya seperti slang, kran dll.

PACKING / KEMASAN



KEMASAN BARANG BERBAHAYA

(DG Packaging specification & packing instruction)

Untuk Barang Berbahaya yang dikemas dalam jenis botol atau
kemasan kecil lainnya, dapat diangkut dengan menggunakan
kendaraan pengangkut biasa sepanjang keamanan Bahan Berbahaya
dapat dijamin selama dalam perjalanan dengan menggunakan
kemasan tersebut .

1) Setiap jenis kemasan sebagaimana dimaksud, harus memenuhi

persyaratan kekuatan bahan berdasarkan serangkaian pengujian

terhadap bahan kemasan.
2) Pengujian terhadap bahan kemasan sebagaimana dimaksud point (1)

meliputi :
a. Test jatuh;
b. Test anti bocor;
c. Test tekanan internal;

d. Test penumpukan.
3) Pengujian sebagaimana dimaksud point (2) harus dilakukan pada saat

bahan kemasan pertama dibuat dan secara periodik pada periode
tertentu.



KETENTUAN UMUM KEMASAN

Barang berbahaya harus dikemas kedalam kemasan
yang memiliki kualitas yang baik.
 Memiliki kontruksi yang kuat untuk menahan guncangan selama

proses pengangkutan dan pemuatan normal.

 Memiliki kontruksi yang kuat dan tertutup sehingga bisa menahan isi
pada kemasan agar tidak berkurang atau hilang akibat kondisi normal
seperti getaran, perubahan suhu, perubahan tekanan, perubahan
kelembaban, atau perubahan tekanan yang terjadi selama proses
pemuatan, pengangkutan dan penyimpanan.

 Kondisi kemasan masih sesuai dengan informasi yang dikeluarkan oleh
pembuat kemasan.

 Tidak terdapat residu barang berbahaya yang menempel pada bagian
luar kemasan.

 Kemasan yang digunakan untuk barang berbahaya harus dipastikan
terbebas dari korosi, kontaminasi, dan kerusakan lainnya.



KETENTUAN UMUM KEMASAN

 Bagian kemasan yang bersentuhan langsung dengan barang berbahaya

tidak bereaksi dan atau menimbulkan effek signifikan seperti

pelemahan kontruksi kemasan ketika kontak dengan barang berbahaya

yang dimuat kedalamnya.

 Kemasan harus mampu menahan tekanan internal yang ditimbulkan

oleh barang berbahaya pada kondisi normal pengangkutan.

 Untuk kemasan yang akan diisi cairan, harus dipastikan bahwa kemasan

tidak bocor dan mampu menahan kebocoran ketika terjadi ekspansi

cairan yang disebabkan oleh perubahan suhu ketika proses

pengangkutan. Meskipun demikian pengisian cairan tidak lebih dari 98

% dari batas kapasitas maksimum kemasan tersebut, dan harus

memprhitungkan untuk menyisakan ruang agar pada saat terjadi

ekspansi bahan seperti akibat perubahan suhu.



Fibreboard 

Box (4G)

Inner divider 

for  cushioning

Inner 

packaging(s)



Combination packagings 

- Outer packaging

UN PACKAGING





SERTIFIKAT KEMASAN 

(UN PACKAGING)



Road Tank Vehicle

• Truk tanki merupakan 

salah satu kemasan 

dalam ADR, Ketentuan 

tentang truk tanki harus 

memenuhi ketentuan 

dalam regulasi ADR di 

Part 4.



Barang berbahaya yang dipackage dalam tangki terdiri dari :

1. Liquid Dangerous Goods ( tangki tipe 1, 2 dan 4)
2. Non - Refrigerated Liquefied Gases ( tangki tipe 5 dan 6)
3. Refrigerated Liquefied Gases ( tangki tipe 7 dan 8)

Tipe tangki-tangki adalah sebagai berikut :

1. Tipe 1 Tangki Portable dengan tekanan diatas 1, 75 bar
2. Tipe 2 Tangki portable dengan tekanan antara 1,0 - 1,75 bar
3. Tipe 4 Tangki permanen yang ditempatkan pada chasis dengan 4 – ISO

Twistlocks berkapasitas lebih dari 450 liters dan hanya digunakan untuk

"Short International Voyage".
4. Tipe 5 Tangki portable untuk "Non - Refrigerated Liquefied Gases"
5. Tipe 6 Tangki mobil untuk "Non - Refrigerated Liquefied Gases"
6. Tipe 7 Tangki Portable yang dilapisi bahan tahan panas untuk "Refrigerated

Liquefied Gases"

7. Tipe 8 Tangki mobil untuk "Refrigerated Liquefied Gases " Short
international Voyages artinya kapal berlayar tidak lebih dari 200 mil dari

tempat atau pelabuhan yang aman, jarak pelayaran pulang pergi tidak lebih
dari 600 mil.

Persyaratan pengepakan dan tangki-

tangki 



MARKING & LABELLING

Ketentuan Umum

• Marka yang digunakan harus 

memenuhi ketentuan berikut ini :

 Mudah terlihat dan mudah

dibaca

 Masih dapat teridentifikasi dan

bertahan paling tidak selama tiga

bulan bila terendam di laut.

 Dibuat dengan menggunakan

warna yang kontras dengan

kemasan.

 Tidak dicetak atau ditempelkan

pada bagian kemasan yang telah

terdapat marka atau simbol lain.

Marking Minimal

 Pada setiap kemasan barang

berbahaya harus mencantumkan

nama pengapalan (Propper

shipping name) dan Nomor PBB

(UN Number).

 Penulisan Nomor PBB harus

lengkap dengan huruf “UN” dan

diikuti nomornya (contoh penulisan

UN 1202, tidak boleh hanya ditulis

1202, tetapi harus lengkap “UN
1202”).



POSISI DAN UKURAN MARKING

 Untuk IBC dengan kapasitas diatas 450 liter dan kemasan besar
harus diberikan marka di dua tempat yang berlawanan.

 Ukuran Minimal Penulisan kode UN:



Marking - Packages



Pelabelan (LABELING)

Setiap paket barang
berbahaya harus diberikan
label bahaya yang sesuai
dengan klasifikasi bahaya
barang yang ada didalamnya.

Bila di dalam kemasan
terdapat lebih dari satu
klasifikasi, atau barang
tersebut memiliki bahaya
sampingan (Subsidiry
hazard) maka seluruh label
bahayanya harus
dicantumkan.



Contoh Label Barang Berbahaya



Berdasarkan standar Internasional



Contoh Label Container



Contoh Label Container



PM No. 60 Tentang Angkutan Barang

Khusus

Paragraf 2

Angkutan Barang Berbahaya

Pasal 13

(1) Mobil barang yang digunakan untuk mengangkut barang berbahaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus sesuai dengan

jenis dan karakteristik barang berbahaya yang diangkut.

(2) Jenis dan karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;

c. Plakat atau label Barang Berbahaya yang memuat tanda khusus

harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang Mobil

Barang dan disesuaikan dengan jenis peruntukannya.



PLAKAT



PENEMPATAN PLAKAT



Contoh Plakat



DOKUMENTASI

MSDS

Shipper declaration of DG

Manifest Limbah B3

Dokumen lain yang diperlukan sesuai

dengan peraturan yang berlaku

MSDS/solar-dikonversi.pptx


Multimodal Form



HANDLING / PENANGANAN

1. PENGEMUDI

2. ALAT PELINDUNG

3. PENEMPATAN

4. PENGANGKUTAN

5. MANAJEMEN RESIKO DAN PROSEDUR DARURAT



Bab IX Pasal 77

(1) Pengemudi dan pengemudi cadangan mobil barang yang

mengangkut barang khusus harus memiliki kompetensi

sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut

berdasarkan uji kompetensi standar Internasional.

(2) Kompetensi sebagaimanan yang dimaksud pada ayat (1)

harus diperoleh melalui pelatihan dasar yang berdasarkan

standar internasional.

PM No. 60 Tentang Awak Kendaraan



Pelatihan dasar yang dimaksud ;

a. Persyaratan umum tentang pengangkutan barang khusus

b. Jenis bahaya utama dalam pengangkutan barang khusus

c. Perlindungan lingkungan dalam pengendalian pengangkutan

limbah

d. Tindakan pencegahan dan keselamatan yang sesuai dengan

jenis bahaya

e. Prosedur darurat setelah kecelakaan meliputi pertolongan

pertama, keselamatan jalan, pertolongan dasar tentang

penggunaan peralatan pelindung dan instruksi tertulis.

f. Pemberian plakat, label dan tanda pada angkutan barang

PM No. 60 Tentang Awak Kendaraan



g. Tindakan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan

pengemudi selama pengangkutan barang berbahaya

h. Metode pengoperasian peralatan teknis mobil barang

i. Larangan pemuatan campuran dalam mobil barang atau

wadah yang sama

j. Tindakan pencegahan yang harus diambil selama bongkar

muat barang khusus

k. Informasi umum tentang tanggung jawab perusahaan

angkutan umum

l. Penanganan dan penyimpanan barang khusus kedalam

kemasan

m. Pembatasan lalulintas di terowongan dan instruksi tentang

perilaku di terowongan meliputi pencegahan insiden dan

tindakan jika terjadi kebakaran ; dan

n. Keamanan barang khusus



Perlengkapan pengoperasian kendaraan pengangkut Barang
Berbahaya ;

a. Pelindung pernafasan / masker
b. Pelindung anggota badan
c. Helm
d. Kacamata pengaman
e. Sarung tangan, baik dengan bahan karet, kain ataupun kulit 

sesuai bahan berbahaya yang diangkut
f. Sepatu pengaman
g. Pakaian kerja. 

Peralatan Pelindung diri Pengemudi dan 
assisten pengemudi



PERLENGKAPAN KEADAAN DARURAT
(PM No. 60 Pasal 14)

a. Alat komunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau 

sebaliknya; 

b. Alat Pelindung diri sesuai karakteristik barang yang diangkut

c. Rambu lalu lintas sementara

d. Kerucut pengaman; 

e. Segitiga pengaman; 

f. Dongkrak sesuai kapasitas daya angkat kendaraan

g. Pita pembatas; 

h. Panduan Tanggap Darurat

i. Bahan penyerap sesuai dengan karakteristik muatan yang diangkut

j. Sekop yang tidak menimbulkan api

k. Lampu Senter

l. Pedoman pengoperasian kendaraan yang baik untuk keadaan normal dan 

darurat

m. Ganjal roda yang cukup kuat dan diletakan pada tempat yang mudah dijangkau 

oleh pembantu pengemudi.



PEMISAHAN



Persyaratan Transportasi barang 

berbahaya
• Kendaraan yang mengangkut bahan berbahaya dan beracun (B3)

wajib memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan
bentuk barang yang diangkut:

1. Diberi tanda tertentu

2. Memarkir kendaraan ditempat yang ditetapkan

3. Membongkar dan memuat barang ditempat yg ditetapkan dan

dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang

yang diangkut

4. Beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan ,

keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dan

mendapat rekomendai dari instansi terkait



Paragraf 2

Angkutan Barang Berbahaya

Angkutan barang untuk Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf a mempunyai kriteria sebagai berikut ;

a. Menggunakan dengan mobil barang sesuai dengan peruntukannya;

b. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi kelas jalan;

c. Tersedianya fasilitas bongkar muat;

d. Batas kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

e. Memarkir kendaraan ditempat yang telah ditentukan; dan

f. Beroperasi sesuai dengan lintasan yang telah ditetapkan.

PM No. 60

Pasal 12



Bab VIII Pasal 75

Angkutan barang khusus berupa barang berbahaya harus

diawasi oleh pengawas yang memiliki kompetensi.

Bab VIII Pasal 76

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan

angkutan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang undangan.

PM No. 60 Tentang Pengawasan Muatan

Angkutan Barang



1. Perlengkapan yang harus dipersiapkan untuk

digunakan

a. Alas kaki yang lembut, sepatu boot dan kaus

kaki.

b. Sikat/ sapu yang lembut

c. Alat penadah dari plastik

d. Sarung tangan

e. Pakaian pelindung, baju tahan api dan lain-lain.

f. Pelindung kepala, kacamata pelindung.

g. Alat pernafasan automatis

h. Gas detector

MANAJEMEN RESIKO DAN PROSEDUR DARURAT 



2. Jenis adat pemadam yang dipergunakan.

a. Selang pemadam air (tidak untuk pemadaman kebakaran class 3)

b. T-isxarg h1vwa (foam)

c. Dry chemical

d. CO2 (carbon dioxide)



3. Cara menghadapi kejadian

a. Pakailah pakaian pelindung, gunakan baju tahan api jika kebakaran

semakin besar.

b. Bila terdapat gas beracun, gunakan alat pernafasan.

c. Jauhkan obyek dari segala sumber api, seperti nyala api terbuka,

aliran listrik, goncangan mekanik,gesekan-gesekan.

d. Kenali resiko dari sifat fisika dan sifat kimia barang berbahaya

tersebut.

e. Jika terdapat korban luka dan lain-lain, pertolongan ikuti prosedur

sesuai ERG (Emergency Respons Guidence)



Penanganan tumpahan untuk

Cairan mudah terbakar

1. Laporkan kepada pihak yang berwenang pemerintah

setempat/ Perusahaan

2. Cegah tumpahan dengan melakukan isolasi terhadap
daerah yang terkena tumpahan

3. Lakukan tindakan pembersihan jika luasan tumpahan
kecil dengan mempergunakan bahan-bahan sebagai
berikut:

 Bahan/ Bubuk penyerap (sorbent)

 Pasir
 Serbuk Gergaji
 Spill Kit



Kesimpulan

“Dangerous Goods aman untuk diangkut

menggunakan moda transportasi Darat,

Laut maupun Udara, asalkan mengikuti

ketentuan dan aturan Internasional yang

telah ditetapkan.”



DANGEROUS G O O D S



PT. PERTAMINA (PERSERO)

Direktorat – Pemasaran dan Niaga

Tanggal Pembuatan : Juni 2007  

Revisi

ke

: -

Halaman : 1 

dari 8

2. KOMPOSISI / INFORMASI Hidrokarbon dan Additive

3. PENGENALANBAHAYA Standar Komunikasi Bahaya :
Berdasarkan OSHA 29 CFR 1910.1200 (berbahaya)

Efek Pemaparan :
Iritasi pernapasan, pusing, mual, pingsan. Pada
pemaparan dalam waktu yang lama dan berulang-ulang
akan menyebabkan iritasi kulit atau gangguan kulit yang
lebih serius. Selain itu dilaporkan juga dari penelitian
bahwa produk ini dapat menyebabkan kanker kulit pada
manusia dengan kondisi kesehatan yang buruk,
diperkuat dengan pemaparan sinar matahari, waktu
pemaparan yang lama dan berulang.

Data Tanggap Darurat :
Cairan dapat terbakar.

4. TATA CARA  

PERTOLONGAN

PERTAMA

Kontak Mata :

Bilas mata sebanyak-banyaknya dengan air. Jika terjadi  

rasa sakit / kelainan hubungi dokter.

Kontak Kulit :

Keringkan bagian kulit yang terkena kontak dengan lap
kering dan bersih. Bilas bagian yang terkena bahan ini
menggunakan air sabun.

NAMA PRODUK  
NAMA LAIN  
PRODUSEN

: SOLAR
: DIESEL FUEL
: PT. PERTAMINA (PERSERO)

Jl. Medan Merdeka Timur No.1A
Jakarta Pusat - Kode Pos 10110
Telepon : 021-79173000
SMS (021) 71113000
Pertamina Contact Centre (PCC) :  
Faksimili : (021) 7972177
Email : pcc@pertamina.com

Nomor Telepon Dalam Keadaan Darurat dalam 24 Jam : 021-3816732
Nomor Telepon Informasi MSDS/LDKB : 021-3815578 / 3815504

MATERIAL SAFETY DATA SHEET  
(LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN)

1. PRODUK DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

1

2

1

mailto:pcc@pertamina.com


PT. PERTAMINA (PERSERO)

Direktorat – Pemasaran dan Niaga

Tanggal Pembuatan : Juni 2007  

Revisi

ke

: -

Halaman : 2 

dari 8

Terhirup :
Jauhkan korban dari pemaparan selanjutnya. Jika terjadi
iritasi pernapasan, pusing, mual dan pingsan maka
segera cari pertolongan tenaga kesehatan atau segera
panggil dokter. Bila terjadi HENTI NAPAS, lakukan
RESUSITASI DARI MULUT KE MULUT.

Tertelan :
Bila tertelan, segera beri minum 1 sampai 2 gelas air dan  
kemudian segera panggil / bawa ke dokter, Instalasi  
Gawat Darurat atau pusat pelayanan medis lainnya  
PERHATIAN :
Jangan sekali-kali merangsang efek muntah atau
memberikan sesuatu pada penderita yang tidak  
sadarkan diri.

5. TATA CARA  
PENANGGULANGAN  
KEBAKARAN

Media Pemadam Kebakaran :
Karbon dioksida, dry chemical dan foam
Prosedur Khusus Pemadam Kebakaran :
a. Karbon dioksida :

Semprotkan pada pangkal api searah dengan angin
b. Dry Chemical :

Semprotkan pada pangkal api searah dengan angin
c. Foam / Busa :

Bila dalam suatu wadah semprotkan busa pada
dinding bagian dalam jangan pada cairan yang
terbakar, searah dengan angin dan bila hanya suatu
ceceran semprotkan pada pangkal api sampai
semua terselimuti searah dengan angin

Alat Pelindung Khusus :

Untuk kejadian kebakaran pada area yang relatif
tertutup, orang yang melakukan pemadaman kebakaran
harus menggunakan Self Contained Breathing
Apparatus (SCBA)

Bahaya Ledakan dan Kebakaran lain :

Terjadi bila ada suatu tempat penampungan tidak
terlindung di sekitar lokasi kebakaran
Titik Nyala
Rentang Dapat Terbakar

: 140 oF atau 60 oC
: Batas Bawah : 1,3 %,  
Batas Atas : 6,0 %

Tingkat Bahaya Menurut NFPA :
Kemudahan Terbakar : 2 (Terbakar bila dengan panas

yang cukup)

Instabilitas

Bahaya Kesehatan

: 1(Tidak stabil biladipanaskan-
lakukan tindakan  
pencegahan normal)

: 1 (Sedikit berbahaya)

Dekomposisi Bahan Berbahaya : Karbon Monoksida.
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6. TATACARA  
PENANGGULAN
GAN  
TUMPAHAN 
DAN  
KEBOCORAN

Pelaporan :

Jika terjadi tumpahan segera laporkan sesuai dengan  

otorisasi setempat yang telah ditentukan.

Prosedur Penanggulangan

Kebocoran

atau  Tumpahan :

Singkirkan semua kondisi yang memungkinkan terjadinya
penyalaan. Keringkan tumpahan menggunakan bahan
penyerap (sorbent), pasir, tanah lempung dan bahan
penghambat kebakaran lainnya. Bersihkan dan buang
pada tempat pembuangan yang telah ditentukan oleh
peraturan setempat.

Perlindungan Lingkungan :

Cegah masuknya tumpahan ke dalam selokan umum,  

saluran pembuangan atau perembesan ke dalam tanah.

7. PENANGANAN

DAN  

PENYIMPANAN

Penanganan :

Menyebabkan efek yang serius jika terserap melalui kulit.
Hindari agar uap atau mist tidak terhisap oleh saluran
nafas. Wadah yang dapat dipindah yang digunakan untuk
menyimpan harus diletakkan ditanah dan nozzle harus
selalu kontak dengan wadah ketika pengisian untuk
mencegah timbulnya listrik statis

Penyimpanan :

Untuk penyimpanan di dalam ruangan harus
memperhatikan sistem ventilasi. Penyimpanan di tangki
timbun harus memperhatikan persyaratan sesuai dengan
klasifikasinya. Uap yang mudah terbakar dapat terbentuk
walaupun disimpan pada temperatur dibawah titik nyala.
Jauhkan dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Tempat
penyimpanan harus di "grounding" dan "bonding" serta
dilengkapi dengan pressure vacuum valve dan flame
arrester. Jauhkan dari bahan yang mudah terbakar, api,
listrik atau sumber panas lainnya

8. PENGENDALIAN
PEMAPARAN /  
PERLINDUNGAN DIRI

Ventilasi :

Apabila Solar digunakan pada ruangan yang relatif
tertutup maka harus dilengkapi dengan Ventilasi keluar
(exhaust fan). Ventilasi dan peralatan yang dipakai harus
bersifat kedap gas.

Pelindung Pernapasan :

Pakailah alat perlindung pernapasan jika konsentrasi di
udara telah melebihi Nilai Ambang Batas.

Pelindung Mata :

Pakailah kacamata pelindung (goggles) untuk bahan
kimia.
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Perlindungan Kulit :

Pakailah sarung tangan dari karet atau PVC. Terapkan  
kebersihan perorangan yang baik

Nilai Ambang Batas : 500 ppm

No. KARAKTERISTIK SATUA

N

BATASAN METODE

MIN MAKS ASTM IP

1. Bilangan Cetana

Angka Setana atau - 48 - D 613-95

Indeks Setana - 45 - D 4737-96a

2. Berat Jenis pada 150C Kg/m3 815 870 D1298/D4052-96

3. Viscositas (pada suhu 400C) mm2/sec 2.0 5.0 D 445-97

4. Kandungan Sulfur %m/m - 0.35 1) D 2622-98

5. Distilasi

Temp. 95 ºC - 370

6. Titik Nyala ºC 60 - D 93-99c

7. Titik Tuang ºC - 18 D 97

8. Residu Karbon % m/m - 0.1 D 4530-93

9. Kandungan Air mg/kg - 500
D 1744-92

10. Biological Growth*) - Nihil

- 10

Tak terdeteksi

-

K

elas 1

-

0.01

-

0.01

-

0

-

0.6

-

-

Jernih &
Terang

11. Kandungan FAME*) % v/v

12. Kandungan metanol dan Etanol % v/v D 4815

13. Korosi Lempeng Tembaga merit D 130-94

14. Kandungan Abu % v/v D 482-95

15. Kandungan Sedimen % m/m D 473

16. Bilangan Asam Kuat mg KOH/g D 664

17. Bilangan Asam Total mg KOH/g D 664

18. Partikulat mg/l D 2276-99

19. Penampilan Visual

20. Warna No.ASTM 3.0 D 1500

9. DATA FISIK DAN KIMIAWI

*) Khusus untuk Minyak Solar yang mengandung Bio Diesel, jenis dan spesifikasi Bio Dieselnya mengacu ketetapan Pemerintah

CATATAN UMUM
1. Aditif harus kompatibel dengan minyak mesin (tidak menambah kekotoran mesin/kerak)  

Aditif yang mengandung komponen pembentuk abu (ash forming) tidak diperbolehkan.
2. Pemeliharaan secara baik untuk mengurangi kontaminasi (debu, air, bahan bakar lain dll)
3. Pelabelan pada pompa harus memadai dan terdefinisi

CATATAN KAKI

CATATAN 1 Batasan 0.35% m/m setara dengan 3500 ppm
Spesifikasi tersebut sesuaiLampiran Keputusan Dirjen Migas 3675 K/24/DJM/2006 tanggal 17 Maret 2006 dan dapat berubah  
sewaktu-waktu
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10. REAKTIVITAS Stabilitas terhadap suhu, cahaya, dll.:

Stabil.

Keadaan situasi yang harus dihindari :

Panas, percikan api, nyala maupun kondisi dimanadapat  
terbentuk listrik statis.

Ketidak sesuaian (bahan yang harus dihindari) :

Halogen, asam kuat, basa, dan oksidator kuat.

Dekomposisi Bahan Berbahaya :

Karbon monoksida.

Polimerisasi pembentukan bahan-bahan berbahaya :

Tidak terjadi.

11. DATA TOKSIKOLOGI DATA TOKSIKOLOGI AKUT :

Hasil toksikologi akut menunjukkan tidak ada pengaruh
akut melalui pernafasan, pada saat uji menggunakan
mist maupun uapnya.

DATA TOKSIKOLOGI SUB KRONIK
Percobaan dilakukan terhadap tikus dengan paparan
melalui kulit selama 5 hari / minggu selama 90 hari pada
dosis paparan yang diperkirakan lebih tinggi dari pada
kondisi normal. Pada percobaan ini dilakukan
pengamatan terhadap organ-organ bagian dalam dan
kimia klinis cairan tubuh, ternyata hasilnya menunjukkan
bahwa produk ini tidak mempunyai efek yang merugikan

DATA TOKSIKOLOGI REPRODUKSI :

Paparan melalui kulit terhadap tikus yang sedang hamil
pada dosis representatif tidak memberikan efek yang
merugikan baik terhadap induknya maupun terhadap
keturunannya.

DATA TOKSIKOLOGI KRONIK :
Base oil yang terkandung dalam produk ini merupakan
solvent refined maupun hydrotreated. Studi yang
dilakukan dengan mengoleskan produk ini pada kulit
tikus tidak menunjukkan efek karsinogenik

DATA TOKSIKOLOGI LAIN :
Percobaan di laboratorium terhadap produk ini setelah
pemakaian pada kendaraan bermesin diesel tidak
memberikan efek karsinogenik
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12. INFORMASI EKOLOGI Pengaruh dan kerusakan terhadap lingkungan :  
Rembesan ke dalam tanah akan menyebabkan  
pencemaran air tanah atau aquifer

13.
PERTIMBA
NGAN-
PERTIMBA
NGAN  
PEMBUANG
AN

Pembuangan Limbah :

Dapat dibakar pada incinerator atau sesuai ketentuan  

Pemerintah.

Informasi Perundang-undangan :

Limbah Sludge produk ini dapat dinyatakan sebagai limbah
B3 kecuali setelah dilakukan uji TCLP (Toxicity
Characteristic Leaching Procedure) tidak terbukti, dan

ketentuan pembuangannya harus sesuai dengan ketentuan
yang berlaku

14. 

INFORM

ASI  

TRANSP

ORTASI

USA DOT :

SHIPPING 

NAME

: DIESEL FUEL  HAZARD CLASS &

DIV

: COMBUSTIBLE

LI

Q

UI

D

ID NUMBER : 

NA 1993

ERG NUMBER : 

12 8

PACKING GROUP : 

PG III

STCC :

4915112

DANGEROUS WHEN WET : Tidak ada

LABEL(s)

:

C

o

m
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15. INFORMASI PERUNDANG-

UNDANGAN

Status inventory :

Terdaftar pada TSCA dan 

EINECS/ELINCS  EEC labeling : Tidak

ada

Symbol : Xn = Harmful, F =

Flammable

EU labeling : Tidak ada

Risk Phrase(s) :

R40, Possible risk of irreversible 

effects.  Safety Phrase 

(s)

:

S24-2-36/37-62

Hindari kontak dengan kulit. Jauhkan dari jangkauan anak-
anak. Kenakan pakaian pelindung dan sarung tangan
khusus. Jika tertelan, jangan merangsang terjadinya

muntah, segera hubungi dokter.

16. INFORMASI LAIN-LAIN LABEL PERINGATAN :

Mengandung aromatic petroleum oil.
Berbahaya jika kontak dengan kulit pada pemaparan  
dalam waktu yang lama dan berulang-ulang.
Produk ini dapat terbakar

DAPAT MENYEBABKAN KANKER KULIT,
KERUSAKAN PADA HATI, KERUSAKAN KOMPONEN
DARAH.

Semua resiko penggunaan produk ditanggung oleh
pemakai. Tanda peringatan dan prosedur penanganan
produk ini harus dimiliki oleh pemakai dan petugas yang
menangani produk ini.
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17. KETERANGAN SIMBOL

NFPA

Putih

Radioaktif

Jangan kontak dengan air

Tingkatan Merah Biru Kuning

0 Tidak

dapat  

terbaka

r

Bahan biasa /  

tidak

berbahaya

Stabil dalam

kondisi  normal

1
Harus
dipanaskan  dulu 
untuk  terbakar

Sedikitberbahaya

Tidak stabil bila  
dipanaskan- lakukan  
tindakan 
pencegahan  normal

2
Terbakar 
bila  
dengan
panas  
yang cukup

Berbahaya  

gunakan 

alat -

pelindung  

pernafasa

n

Bahan kimia mungkin  

dapat bereaksi-

gunakan selubung 

dari  jarak aman

3 Terbakar

pada  suhu

normal

Sangat Berbahaya

- gunakan 

pakaian  

pelindungpenuh

Goncangan kuat 
atau  panas dapat  
meledakkan-
lakukan  monitor 
dari balik  
penghalang tahan  
ledakan

4
Sangat

mudah  

terbakar

Terlalu berbahaya  
untuk memapar  
uap atau
cairannya

Dapat meledak -
kosongkan area 
jika  bahan 
dipaparkan ke  api

Kuning

Merah

Biru

Putih


