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Di Perusahaan Industri 

 
 

MENTERI PERINDUSTRIAN, 
 
Menimbang: 

a. bahwa, perkembangan industri dan kemajuan teknologi telah 
semakin meningkat dimana telah ditetapkan proses-proses 
canggih dalam industri yang banyak menggunakan dan 
mengolah serta menghasilkan bahan-bahan beracun dan 
berbahaya; 

b.  bahwa, perlu adanya usaha serta cara penanganan dari bahan 
beracun dan berbahaya tersebut untuk mencegah timbulnya 
dampak negatif yang tidak diinginkan; 

c. bahwa, untuk maksud tersebut di atas, perlu disusun pedoman 
pelaksanaannya dengan suatu Surat Keputusan. 

 
Mengingat: 
 1. Ordonansi Stbl No. 377 Tahun 1949 tentang Bahan Berbahaya. 
 2. Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 
 3. Undang-undang No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. 

4. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1973 tentang Pengawasan 
Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida. 

5. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 1975 tentang Keselamatan 
Kerja Terhadap Radiasi. 

6. Keputusan Presiden R.I No.44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Organisasi Departemen. 

7. Keputusan Presiden R.I No.15 Tahun 1984 tentang Susunan 
Organisasi Departemen. 

8. Keputusan Presiden R.I No.45/M Tahun 1983 tentang 
Pembentukan Kabinet Pembangunan IV. 

9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 228/M/SK/6/1084 
tentang Organisasi dan TAta Kerja Departemen Perindustrian. 

10. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 
453/Men.KEs/XI/1983 tentang Bahan Berbahaya. 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : 

PEDOMAN PENGAMANAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA DI 
PERUSAHAAN INDUSTRI. 
 

 



Pasal 1 
a. Yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun ialah bahan 

yeng termasuk dalam salah satu golongan atau lebih dari bahan-bahan 
berikut: 

 (1) Bahan Beracun, 
 (2) Bahan peledak. 
 (3) Bahan mudah terbakar/menyala, 
 (4) Bahan oksidator dan reduktor, 
 (5) Bahan yang mudah meledak dan terbakar, 
 (6) Gas Bertekanan, 
 (7) Bahan Korosi/iritasi, 
 (8) Bahan radioaktif, 

(9)  Bahan beracun dan Berbahaya lainnya yang ditetapkan oleh 
menteri Perindustrian. 

b. Jenis Bahan Berbahaya dan Beracun tersebut yang dimaksud dalam 
surat Keputusan ini adalah meliputi jenis-jenis komoditi kimia yang 
diantaranya tertera dalam Lampiran. 

 
Pasal 2 

Untuk menghindari timbulnya dampak negatif yang tidak diinginkan, sebagai 
akibat dipergunakannya Bahan Berbahaya dan Beracun oleh perusahaan 
industri, maka perusahaan industri yang bersangkutan bertanggung jawab 
sepenuhnya terhadap pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun mulai dari 
pengadaan di pabrik, penyimpanan, pengolahan, pengemasan dan 
pengangkutan sampai di distributor. 
 

Pasal 3 
Perusahaan Industri diwajibkan melaksanakan langkah-langka pengamanan 
teknis yang meliputi: 
a. Tahap Perencanaan dan Pengembangan Industri; 
 (1) Pemilihan lokasi, 
 (2) Pemilihan teknologi proses, 
 (3) Pemilihan disain dan peralatan. 
b. Tahap Operasi Industri: 

(1) Pengadaan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan dan 
pengangkutan Bahan Beracun dan Berbahaya, 

(2) Keamanan dan Keselamatan alat Proses dan instalasi, 
(3) Keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan perusahaan. 

 
Pasal 4 

Dalam menjalankan perusahaannya, Direksi/pimpinan/Penanggung jawab 
Perusahaan Industri diwajibkan mengadakan usaha-usaha : 
a. Membentuk suatu unit kerja dalam organisasi perusahaan industri 

yang khusunya menangani pengamanan teknis sebagaimana 
tercantum pada Pasal 3 diatas; 

b. Membuat buku panduan tentang pengamanan Bahan Berbahaya dan 
Beracun tersebut dalam Lampiran, termasuk bahan atau sesuatu yang 



baru yang belum dikenal dan patut diduga dapat menimbulkan bahaya 
yang berkaitan dengan perusahaan yang bersangkutan; 

c. Meningkatkan kewaspadaan, kesadaran, tanggung jawab, disiplin dan 
kesiap-siagaan karyawan/karyawati untuk mengikuti serta 
melaksanankan ketentuan pada buku panduan tersebut melalui 
pendidikan, penyuluhan dan latihan; 

d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan teknis kepad ekspeditur atau 
pihak ketiga lainnya yang bertanggung jawab atau yang melaksanakan 
pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun dari pabrik ke 
distributor. 

 
Pasal 5 

(1) Bagi industri yang belum beroperasi pada waktu Surat Keputusan ini 
dikeluarkan Direksi/Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan Industri 
wajib menyelesaikan buku panduan sebelum dimulai operasi 
percobaan. 

(2) Bagi industri yang telah beroperasi pada waktu Surat Keputusan ini 
dikeluarkan Direksi/Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan Industri 
wajib menyelesaikan buku panduan selambat-lambatnya tanggal 31 
Juli 1985. 

 
Pasal 6 

Sistem pengawan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan ini diberlakukan 
melalui 3 jalur yaitu:  
a. Oleh Direksi/Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan Industri sendiri 

dengan mengadakan pengawasan/penelitian secara berkala mengenai 
pelaksanaan pedoman panduan; 

b. Oleh Direktorat JEnderal yang membina dan atau Inspektorat Jenderal 
Departemen Perindustrian; 

c. Oleh Badan/Instansi Pengujian yang ditunjuk oleh Menteri 
Perindustrian. 

 
Pasal 7 

Direksi/Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan Industri : Wajib 
memberikan laporan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang 
berhubungan dengan penanganan Bahan Beracun dan Berbahaya kepada 
Menteri Perindustrian melalui Direktur Jenderal yang membina dengan 
tembusan kepada Skretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal melaksanakan 
rangkaian-rangkaian keamanan yang diperlukan. 
 

Pasal 8 
(1) Perusahaan Industri yang melakukan perbuatan yang bertentantangan 

atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam Surat keputusan ini 
dikenakan sanksi pencabutan Izin Usaha Industrinya sampai yang 
bersangkutan melaksanakan upaya pengamanan barang beracun dan 
berbahaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses 
serta hasil produksinya. 



(2) Perusahaan Industri yang melakukan perbuatan yang bertentantangan 
atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam Surat keputusan ini baik 
dengan sengaja maupun karena kelalaiannya sehingga menyebabkan 
pencemaran yang membahayakan keselamatan dan kesehatan 
masyarakat di sekelilingnya dikenakan sanksi sebagaimana tercantum 
di dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 
1984 tentang Perindustrian. 

 
Pasal 9 

Hal-hal yang masih memerlukan pengaturan lebih terperinci dalam 
pelaksanaan Surat Keputusan ini akan di tetapkan oleh masing-masing 
Direktur Jenderal yang membina. 
 
Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 1985 
 
Menteri Perindustrian R.I 
 
ttd 
 
Ir. Hartarto 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LAMPIRAN  

Keputusan Menteri Perindustrian No : 148/M/SK/4/1985 

Tanggal : 23 April 1985 

 

DAFTAR BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA 

 



 



 

 

 
MENTERI PERINDUSTRIAN RI, 

 
ttd 

 
Ir. HARTANTO 
 
 
 
 

______________________________________ 
 


