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1. TUJUAN 

1.1 Mengatur tata cara pengelolaan pestisida dan limbah yang dihasilkannya sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku.  

1.2 Melindungi manusia dan lingkungan hidup dari paparan bahaya pengelolaan pestisida kimia dan 
limbahnya. 

2. RUANG LINGKUP 

2.1 Prosedur ini mengatur tata cara pengelolaan pestisida kimia yang meliputi kegiatan awareness, 
pengadaan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penanganan, peredaran, dan 
pemusnahan limbah B3 dari pestisida. 

2.2 Prosedur ini berlaku untuk kegiatan di perkebunan (kelapa sawit, karet, dll), hutan tanaman 
maupun pertanian. 

3. REFERENSI 

3.1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention n Persistent 
Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5020). 

3.2 Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

3.3 Undang-Undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 

3.4 Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. 

3.5 Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun. 

3.6 Peraturan Menteri Pertanian No 39 tahun 2015 tentang Pendaftaran Pestisida. 

3.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.03/Men/1986 tentang Syarat-Syarat 
Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja yang Mengelola Pestisida. 

4. DEFINISI 

4.1 Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan 
untuk: 

 Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-

bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian;  

 Memberantas rerumputan; 

 Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;  

 Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak 

termasuk pupuk;  

 Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak; 



4 | P a g e  
 

 Memberantas atau mencegah hama-hama air; 

 Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, 

bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau 

 Memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada 

manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau 

air. 

4.2 Bahan Aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam bahan teknis 
atau formulasi pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap 
organisme sasaran. 

4.3 Kegiatan Pengelolaan meliputi : awareness, pengadaan, penyimpanan, pengangkutan, 
penggunaan, penanganan, peredaran, dan pemusnahan. 

4.4 Tempat Pengelolaan  Pestisida adalah tempat kerja dimana dilakukan sebagian atau semua 
pengelolaan pestisida. 

4.5 Penyimpanan adalah persediaan Pestisida di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh 
importir, pedagang atau pada usaha-usaha pertanian. 

4.6 Penggunaan adalah menggunakan Pestisida dengan atau tanpa alat. 

4.7 Wadah adalah tempat yang terkena langsung dengan Pestisida untuk menyimpan selama 
dalam penanganan. 

4.8 Label adalah tulisan disertai dengan gambar atau simbol untuk memberikan keterangan 
tentang Pestisida dan melekat pada Wadah atau pembungkus Pestisida. 

4.9 Pemusnahan adalah menghilangkan sifat dan fungsi Pestisida. 

4.10 Jenis Limbah B3 yang dimaksud adalah limbah (bekas kemasan pestisida, pestisida kadaluarsa, 
tumpahan pestisida dan benda-benda lain yang terkontaminasi pestisida) yang dihasilkan dari 
kegiatan operasional pengelolaan pestisida. 

4.11 Limbah Pestisida adalah semua kegiatan pembuangan air limbah bekas pencucian (peralatan 
yang digunakan/dan kemasan pestisida agar dicegah untuk tidak mencemari lingkungan. 

4.12 Pencemaran air adalah: “masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan atau 
komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke 
tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. 

4.13 Parameter Uji adalah satuan/Unit yang harus dilakukan/diuji secara Laboratorium yaitu BOD, 
COD, TSS, PH, TDS, Amonium dan lain-lain. 

5. PENANGGUNG JAWAB 

5.1 Management Representatif bertanggung jawab atas pengawasan prosedur ini. 

5.2 Planning & Environment Head bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan prosedur ini. 
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5.3 Seluruh Departemen Pelaksana kegiatan yang menggunakan pestisida bertanggung jawab atas 
teknis operasional pelaksanaan prosedur ini. 

6. PROSEDUR 

6.1 Awareness terhadap pekerja yang menangani pestisida 

 Pekerja yang menangani pestisida berumur lebih dari 18 tahun. 

 Telah menjalani pemeriksaan kesehatan.  

 Telah mendapat penjelasan atau pelatihan tentang cara pengelolaan pestisida serta latihan 
pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).  

 Tidak boleh mengalami paparan lebih dari 5 jam sehari dan 30 jam seminggu. 

 Memakai alat pelindung diri yang sesuai. 

 Menjaga kebersihan badan, pakaian, alat pelindung diri, perlengkapan kerja dan tempat 
kerja. 

 Tidak dalam keadaan mabuk atau kekurangan lainnya, fisik maupun mental. 

 Tenaga kerja yang luka atau mempunyai penyakit kulit dilarang bekerja menangani pestisida, 
kecuali bila dilakukan tindakan perlindungan. 

 Dilarang bekerja menangani pestisida bagi wanita hamil atau menyusui. 

6.2 Pengadaan 

 Penggunaan pestisida kimia dilakukan jika tidak ada alternative lain yang efektif dan efisien 
secara ekologi, ekonomi dan sosial. 

 Dalam pengadaan pestisida kimia, tidak membeli dan menggunakan jenis-jenis pestisida yang 
dilarang digunakan. 

 Jenis-jenis pestisida yang dilarang digunakan meliputi: 

a) Daftar WHO tabel 1A (amat sangat berbahaya) dan 1B (sangat berbahaya). 

b) Bersifat beracun, mutagenic, karsinogenik.  

c) Dilarang menurut legislasi negara. 

d) Dilarang menurut kesepakatan internasional yang telah ditandatangani seperti Konvensi 
Stockholm tentang bahan pencemar organik persisten (POPs) dan Konvensi Rotterdam 
tentang prosedur persetujuan atas dasar informasi awal untuk bahan kimia dan pestisida 
berbahaya tertentu dalam perdagangan internasional. 

6.3 Penyimpanan 

 Semua pestisida disimpan di dalam gudang khusus bahan kimia. 

 Lokasi gudang harus terpisah dari aktivitas umum, tidak terkena banjir, lantai gudang harus 
miring.  

 Dinding dan lantai gudang harus kuat dan mudah di bersihkan.  
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 Pintu ditutup rapat dan di beri tanda peringatan atau dengan tulisan atau gambar.    

 Selalu di kunci apabila tidak ada kegiatan, dan hanya petugas khusus yang menangani gudang 
yang bisa memasuki gudang ini. 

 Mempunyai ventilasi, penerangan yang cukup dan suhu memenuhi ketentuan yang berlaku.  

 Dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran. APAR (Alat pemadam api ringan) harus tersedia 
pada jarak 15 meter. 

 Perhatikan dan patuhi ketentuan yang tertulis dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) 

 Pestisida disimpan secara terpisah berdasarkan klasifikasi dan sifatnya, seperti herbisida, 
fungisida, bakterisida, insektisida, dan berdasarkan sifatnya (mudah meledak, beracun, 
berbahaya, dll). 

 Penyimpanan bisa di dalam wadah kemasan asli atau desain khusus yang diberi label dan 
simbol menurut klasifikasinya.  

 Pengeluaran pestisida hanya boleh dilakukan oleh petugas gudang. 

6.4 Pengangkutan 

 Asisten dan mandor/pengawas perawatan/pemeliharaan mempersiapkan pengeluaran 
material yang dibutuhkan setiap hari di dalam wadah atau kemasan aslinya yang diberi tanda 
dengan jelas.  

 Pastikan semua wadah pestisida dikembalikan ke gudang setelah selesai bekerja. 

 Bila kemasannya terlalu besar untuk dibawa ke lapangan, cairan pekat bisa dipindahkan ke 
dalam jerigen/wadah lain yang bersih, jenis pestisida dan konsentrasi yang direkomendasikan 
jelas ditandai.  

 Bila bahan kimia ini dipindahkan ke wadah yang lain, wadah ini harus diberi label yang jelas 
dengan identitas pestisida. 

 Pestisida tidak boleh diedarkan atau diangkut dalam wadah biasa (yang selalu dipakai pada 
rumah tangga, seperti botol minuman, jeligen minyak goreng, dsb). 

 Gunakan wadah/alat angkut yang aman dan tidak bocor untuk memindahkan pestisida dari 
dan ke lahan atau Gudang. 

 Unit pengangkutan layak/layak operasi dan sesuai dengan tata cara pengangkutan. 

 Dilengkapi dengan MSDS atau lembar data keselamatan bahan (LDKB) masing-masing pestisida 
yang diangkut. 

 Pengangkutan pestisida dilakukan siang hari. 

6.5 Pencampuran dan Penggunaan 

a. Pencampuran pestisida 

 Baca label instruksi dengan teliti sebelum menggunakan pestisida.  

 Gunakan pakaian pelindung yang sesuai risiko dan bahayanya.  
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 Jangan melebihi dosis yang disarankan.  

 Beberapa pestisida yang sangat berbahaya dibuat dalam bentuk butiran untuk mengurangi 
resiko dalam menangani dan aplikasi. Pestisida ini tidak boleh dijadikan larutan.  

 Penanganan larutan pestisida harus dengan hati-hati. 

 Sewaktu menyiapkan larutan semprot, tuangkan herbisida dengan perlahan untuk 
menghindari percikan 

 Larutan harus dipersiapkan dalam ruangan yang berventilasi baik untuk menghindari terhirup 
uap atau debu racun. 

 Dilarang makan, minum atau merokok saat menangani atau mengaplikasikan pestisida. 

b. Aplikasi pestisida di lapangan 

 Periksa alat aplikasi dari kebocoran dan pastikan alat tersebut dapat bekerja sebagaimana 
mestinya. 

 Jangan gunakan alat yang bocor. 

 Jangan mengisi tangki alat semprot melebihi dari tutupnya. 

 Pakai pakaian yang tepat, terutama sewaktu penyemprotan dengan LV atau VLV, karena 
larutan semprotan mempunyai konsentrasi tinggi dari bahan aktif. 

 Penyemprotan selalu sama dengan arah angin dan tidak boleh dilanjutkan bila angin bertiup 
keras. Hal ini juga untuk menghindari percikan semprotan. 

 Penyemprotan dilakukan pada saat cuaca cerah (tidak hujan), pada waktu pagi atau sore hari. 

 Dilarang melakukan penyemprotan pada lokasi dekat dengan sumber air (sungai, waduk, 
danau, saluran irigasi dan mata air), yakni pada jarak 50 meter. 

 Tanaman-tanaman produksi yang berada pada radius 50 m dari sumber air diberi tanda silang 
dengan cat merah, sebagai penanda larangan penyemprotan dan pemupukan kimia. 

 Pekerja semprot tidak boleh menggunakan mulut untuk menghembus atau menghisap nozzle 
yang tersumbat. 

 Pengganti nozzle harus disediakan oleh mandor/pengawas untuk menukar nozzle yang 
tersumbat. 

 Tidak boleh makan, minum atau merokok sewaktu mengaplikasi pestisida. 

c. Pasca aplikasi pestisida 

 Setelah selesai aplikasi, pekerja secepatnya harus membersihkan diri dan semua alat semprot 
dengan menggunakan air yang banyak dan mengalir. 

 Jangan membersihkan diri dan alat pada sumber air yang digunakan untuk umum yang 
mengakibatkan air tercemar. 

 Cuci baju pelindung secara berkala. 
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6.6 Penanganan Limbah Pestisida 

 Pestisida yang kadaluarsa dan atau tidak memenuhi kelas spesifikasi atau bekas kemasan wajib 
dikembalikan sesuai prosedur. 

 Limbah pestisida termasuk limbah B3, tidak boleh digunakan kembali terkecuali sudah 
dilakukan upaya-upaya pembersihan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

 Penggunaan kembali kemasan ini hanya untuk wadah pestisida yang sama dan tidak boleh 
digunakan sebagai wadah-wadah keperluan rumah tangga karena sangat sulit untuk 
dibersihkan dari residu pestisida. 

 Wadah-wadah bekas pestisida harus dirusak dengan pembocoran atau pemecahan dan 
dikumpulkan di tempat pengumpulan sementara (TPS) limbah B3 yang berizin. 

 Pisahkan limbah pestisida/B3 dan Limbah non B3 untuk kemudian Limbah yang B3 
dikumpulkan dimasing-masing lokasi yang sudah ditentukan (TPS limbah B3). 

 Sisa kemasan yang sudah digunakan harus terdaftar di Ware House. 

 Kumpulkan sisa kemasan di TPS limbah B3 kemudian dikelola sesuai dengan persyaratan. 

 Simbol dan Label Untuk Standar Penyimpanan: 

- Simbol dipasang ditempat penyimpanan pestisida. 
- Simbol sesuai dengan karakteristik pestisida. 
- Ukuran 25 x 25 cm. 
- Terbuat dari (plastik, kertas, atau plat besi). 

 Tidak boleh dilepas selama tempat tersebut masih digunakan. 

 Limbah air membersihkan badan pekerja, pencucian alat aplikasi dan baju pelindung 
diperlakukan sebagai limbah B3 yang dikelola sesuai perundangan yang berlaku. 

6.7 Pendokumentasian 

 Pestisida yang digunakan harus terdokumentasi dengan jelas dan baik: jenisnya, jumlahnya, 
tujuan penggunaannya dan jenis bahaya bagi manusia dan lingkungan hidup manusia. 

 Limbah pestisida yang diperoleh harus terdokumentasi dengan jelas jenisnya, jumlahnya dan 
cara-cara penggunaannya – Register limbah B3 dan Rangkuman Register limbah B3). 

6.8 Penanganan Keadaan Darurat 

a. Penanganan tumpahan/ceceran 

 Setiap pestisida yang tumpah harus segera ditangani agar tidak mengakibatkan pencemaran. 

 Untuk pestisida berbentuk butiran/padat, bisa dibersihkan menggunakan sapu atau sekop, lalu 
tumpahan yang tidak bisa digunakan kembali dikumpulkan di TPS limbah B3 dan diperlakukan 
sebagai limbah B3. 

 Untuk pestisida yang berbentuk cairan, bisa dibersihkan dengan menggunakan pasir atau 
serbuk gergaji, lalu pasir/serbuk gergaji yang sudah terkontaminasi ini dikumpulkan di TPS 
limbah B3. 
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 Setiap benda (tanah/air/majun bekas/dll) yang terkontaminasi limbah pestisida diperlakukan 
sebagai limbah B3 yang penanganannya sesuai prosedur yang berlaku. 

b. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 

 Perincian/cara melakukan pertolongan pertama untuk pekerja semprot yang terkontaminasi 
oleh pestisida harus diketahui oleh semua orang yang bertanggung jawab pada kegiatan 
penyemprotan. 

 Hindari menghirup dan kontak langsung dengan pestisida setiap saat. 

 Jika terjadi kontaminasi atau gejala keracunan pestisida, maka: 

- Segera hubungi petugas medis terdekat untuk memperoleh pertolongan pertama. 

- Bila pestisida terkena kulit atau mata, segera bilas dengan air bersih sekitar 15 menit. 

- Lepaskan pakaian korban bila pestisida terkena pakaian. 

- Jika tidak sengaja menghirup pestisida dalam bentuk gas, segera bawa korban ke area 
terbuka agar menghirup udara segar.  

-  Informasikan kepada dokter/tenaga medis nama pestisida dan bahan aktif yang digunakan. 

-  Bila mungkin, berikan kepada dokter brosur/petunjuk mengenai pestisida atau label 
produksi. 

 Gejala-gejala umum dari keracunan adalah: 

- Pening 

- Mual 

- Muntah      

- Pada kasus berat, kejang dan tidak sadarkan diri.  

 Gejala-gejala ini kadang-kadang disalah artikan dan kurang mendapat perhatian. 

 Pekerja yang menangani pestisida, direkomendasikan melakukan pemeriksaan Kesehatan 
secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali. 

 Pekerja yang menangani pestisida, direkomendasikan mendapatkan makanan tambahan 
untuk mengurangi efek paparan pestisida jangka panjang, misalnya susu, bubur kacang hijau 
atau yang lainnya. 

6.9 Alat Pelindung Diri (APD) 

 Setiap pekerja yang bekerja menangani/mengelola pestisida harus menggunakan alat 
Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan risiko dan bahayanya. 

 Pelindung kaki 

- Menggunakan sepatu boot yang terbuat dari karet, dengan tinggi sepatu di bawah lutut. 

- Jika pekerja tidak menggunakan sepatu boot, tidak dibolehkan bekerja menangani 
pestisida. 
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- Tipe sepatu yang digunakan sesuai dengan areal yang selalu dijalani pekerja, diperlukan 
persediaan untuk menukar sepatu secara teratur. 

- Jika sepatu mengalami kerusakan (robek, berlubang), segara diganti dengan yang baru, 
untuk menghindari kontaminasi yang berbahaya. 

 Pakaian Pelindung  

- Menggunakan celana panjang berbahan katun atau celana khusus buatan pabrik 

- Dari lutut ke atas terbuat dari kain khusus yang bermanfaat memungkinkan uap air dari 
badan dapat lewat dengan mudah, sehingga memberikan penguapan keringat tetapi tidak 
dapat menembus dari luar ke dalam.  Dari lutut ke atas, harus digunakan nilon yang tahan 
sobekan. 

- Menggunakan apron/celemek untuk melindungi perut dan punggung, yang terbuat dari 
bahan yang ringan dan tahan air. 

- Menggunakan baju lengan panjang. 

  Masker  

- Menggunakan masker pelindung yang sesuai dengan risiko dan bahaya pestisida (misal 
NIOSH N-95, dll) 

- Tidak menggunakan masker kain atau masker bedah. 
 Pelindung mata 

- Menggunakan pelindung mata (kaca mata/face shield) selama bekerja dalam penanganan 
pestisida. 

- Kaca mata yang digunakan harus yang mampu melindungi mata dari angin, debu dan lain-
lain. 

 Pelindung kepala 

- Menggunakan pelindung kepala, seperti helm, topi, caping, dll, tergantung risiko dan 
bahaya di tempat bekerja (tempat terbuka atau di bawah tegakan). 

- Untuk melindungi kepala dari paparan sinar matahari langsung maupun dari jatuhan 
benda di atas (ranting, buah, dll). 

 Sarung tangan 

- Sarung tangan harus selalu digunakan, tangan adalah bagian yang banyak terkontaminasi. 

- Sarung tangan harus tidak tembus air dan tidak mudah lecet, tergores, terpotong, 
berlobang dan robek. 

- Sarung tangan yang digunakan untuk menangani pestisida yang pekat lebih baik yang 
berbahan dasar ‘nitrile rubber’ yang tingkat perlindungannya lebih baik dibanding sarung 
tangan dari karet alam. 

- Sarung tangan berbahan karet alam harus digunakan bila yang lain tidak tersedia. 
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6.10 Perawatan dan penyimpanan APD 

 Semua baju pelindung harus dicuci langsung setelah selesai bekerja setiap hari dan paling lama 
satu minggu. 

 Dicuci terpisah dari cucian biasa karena terkontaminasi pestisida. 

 Hindari pencucian APD di sungai agar tidak terjadi pencemaran air. 

 Sarung tangan harus dibersihkan bagian dalam dan luarnya, dan periksa jika terjadi koyak.  

 Untuk menghindari penggunaan baju pelindung di luar jam kerja, simpan baju pelindung dan 
alat-alat di tempat khusus penyimpanan APD dan pastikan semuanya telah disimpan di sana 
pada setiap akhir jam kerja/setelah dicuci. 

 Jika APD rusak, maka segera diganti dengan yang baru. 

7. Monitoring dan Evaluasi 

7.1 Monitoring dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah kegiatan 
pengelolaan pestisida dilakukan. 

7.2 Evaluasi dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan terhadap implementasi 
prosedur, efektivitas dan dampak pengelolaan bahan kimia. 

7.3 Hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi bahan perbaikan pengelolaan selanjutnya (continual 
improvement). 

8. Lampiran  

8.1 Form Catatan Mutasi Gudang Bahan Kimia 

8.2 Form rekapitulasi Penggunaan Pestisida 

8.3 Daftar Pestisida WHO tabel 1A dan 1B 

8.4 Form catatan mutase TPS limbah B3 

8.5 Form monitoring APD pada kegiatan pengelolaan pestisida 


