
PENGANTAR

P
enggunaan bahan kimia dan bahan berbahaya dan

beracun (Bahan B3) telah akrab di kehidupan sehari-

hari maupun dalam aktifitas perusahaan. Karena

karakteristik dan dampaknya, bahan kimia dan Bahan B3

harus dikelola penggunaan dan penyimpanannya. Mengingat

akhir-akhir ini, sering sekali terjadi kasus-kasus yang terkait

dengan Bahan B3 sehingga perusahaan perlu memberikan

perhatian yang intens dan menerus untuk hal ini.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah no. 74 tahun

2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

(Bahan B3), Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai

kewenangan untuk mengawasi penggunaan Bahan B3 dari

aspek pelestarian lingkungan hidup. Kewenangan ini tentu

terkait pula dengan kewenangan Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang diataur dalam

Peraturan Pemerintah no. 18 dan 85 tahun 1999. Perusahaan

dituntut untuk melakukan pengelolaan Bahan B3 sesuai

dengan yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut

diatas dan juga pengetahuan teknis implementasinya,

seperti: pemahaman karakteristik dan identifikasi Bahan B3,

dampak lingkungannya, Material Safety Data Sheet (MSDS),

label & simbol, penyimpanan, pengangkutan, penanganan

keadaan darurat dan memastikan pengelolaannya di

perusahaan.

Pengelolaan B3 tidak semata-mata untuk memenuhi

peraturan yang berlaku, tetapi juga merupakan kebutuhan

bagi perusahaan. Pengelolaan Bahan B3 terkait dengan

meningkatnya keamanan dan keselamatan pekerja karena

dapat menekan resiko kecelakaan kerja yang terjadi. Dengan

demikian perusahaan secara tidak langsung telah melindungi

aset sumber daya manusia dalam perusahaan dan dapat

memperbesar saving cost.

TUJUAN PELATIHAN
Pelatihan ini didesain untuk memenuhi kompetensi sebagai

berikut:

� Peserta pelatihan memahami peraturan tentang

pengelolaan Bahan B3

� Peserta pelatihan mampu mengenali karakteristik B3

yang diatur menurut peraturan perundangan yang

berlaku

� Peserta pelatihan mampu melakukan pengelolaan

bahan B3 secara tepat guna.

MATERI PELATIHAN
� Peraturan Terkait Pengelolaan Bahan Kimia dan B3 (

Pengertian pengelolaan B3, B3 yang tidak termasuk

lingkup, klasifikasi B3, tata laksana pengelolaan B3)

� Prinsip-prinsip pengelolaan Bahan Kimia dan B3 (

Tujuan pengelolaan bahan B3, bentuk umum

kecelakaan akibat bahan kimia dan B3, tindakan

pengendalian dengan tujuan pengelolaan bahan kimia dan

B3

� Karakteristik dan Dampak Bahan Kimia dan B3 ( Klasifikasi

B3 berdasarkan PP Nomor 74 tahun 2001, United

Nations (UN), Globally Harmonized System (GHS), &

National Fire Protection Association (NFPA)

� Material Safety Data Sheet (MSDS) ( Kewajiban

terkait MSDS dan penjelasan konten-konten dalam

MSDS)

� Simbol dan Label Bahan B3 ( Pengenalan simbol B3

versi NFPA, GHS, UN, WHMIS, dan ILO, ketentuan

pemasangan simbol B3 versi GHS, serta ketentuan

pemasangan label dan konten di dalam label.)

� Prinsip Penyimpanan Bahan Kimia dan B3 ( Tata cara

dan persyaratan penyimpanan B3, petunjuk operasi

tertulis, pemantauan dan pengelolaan kegiatan

penyimpanan B3)

� Pengangkutan dan Pemindahan Bahan Kimia dan B3

( Pengertian pengangkutan, persyaratan

umum pengangkut B3, persyaratan kendaraan

pengangkut B3, persyaratan pengemudi dan

pembantu pengemudi pengangkut B3, operasi dan

pelaksanaan pengangkutan B3, Kewajiban pengangkut

B3 dan pemilik B3 yang diangkut)

� Pengelolaan Keadaan Darurat Bahan Kimia dan B3 (

Definisi keadaan darurat, tujuan tanggap darurat,

pengelolaan sistem tanggap darurat, operasi pasca

keadaan darurat, evaluasi dan tindakan koreksi, pelatihan

tanggap darurat)

BIAYA PELATIHAN
Rp. 5.500.000,-/orang

Fasilitas : materi, kit pelatihan, sertifikat, makan siang & rehat
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