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Dewasa ini semakin disadari bahaya paparan debu asbes bagi keselamatan dan kesehatan 
pekerja. Karena itu diperlukan kumpulan peraturan tersendiri di bidang keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) yang secara khusus mengatur pemakaian asbes.  

 
 Melalui petunjuk teknis upaya pencegahan, upaya pengendalian dan upaya untuk 
memperkecil resiko terpapar debu asbes yang diberikan dalam kumpulan peraturan bukan 
undang-undang yang mengatur aspek K3 industri asbes ini (code of practice), Organisasi 
Ketenagakerjaan Internasional (ILO) ikut mengupayakan perbaikan kondisi keselamatan dan 
kesehatan kerja di tempat kerja yang mengandung asbes. 
 
 Bagian pertama kumpulan peraturan ini antara lain memberikan pedoman umum 
pemantauan limbah asbes di tempat kerja, upaya-upaya preventif untuk menangkal bahaya yang 
ditimbulkannya, upaya-upaya untuk melindungi dan mengawasi kesehatan pekerja, serta cara 
mengepak, menangani, memindahkan dan membuang limbah asbes.   
 
 Pedoman yang lebih rinci mengenai pembatasan kontak dengan asbes dalam kegiatan-
kegiatan tertentu dipaparkan dalam bagian kedua buku ini, yang terdiri dari bagian-bagian yang 
membahas masalah pertambangan, penggilingan, semen asbes, tekstil, material friksi (friction 
materials) dan penyingkiran bahan-bahan yang mengandung asbes. 
 
 Lampiran mengenai nilai ambang batas asbes di berbagai negara, metode pengukuran 
konsentrasi serat asbes di udara dan debu yang mengandung asbes, rekomendasi untuk 
pemeriksaan kesehatan serta daftar istilah melengkapi kumpulan peraturan ini. 
 
 
 
 

PEMAKAIAN ASBES SECARA AMAN 
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Sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Badan Pengurus Organisasi Ketenagakerjaan 
Internasional (ILO) pada sidangnya yang ke 219 (Februari-Maret 1982), pada tanggal 11 sampai 
20 Oktober 1983 di Jenewa diadakan pertemuan para ahli untuk menyusun kumpulan peraturan 
pemakaian asbes secara aman.  

 
Pertemuan itu melibatkan lima ahli yang ditunjuk melalui konsultasi dengan wakil-wakil 

pemerintah negara anggota ILO, lima ahli yang ditunjuk melalui konsultasi dengan wakil 
kelompok pengusaha dan lima ahli yang ditunjuk melalui konsultasi dengan wakil kelompok 
pekerja dari Badan Pengurus. 

 
Kumpulan peraturan ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang digariskan oleh 

Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi berikut ini, yang telah diterima dan disetujui 
oleh Konferensi Ketenagakerjaan Internasional:  

• Konvensi Mengenai Penyakit Kanker Akibat Kerja Tahun 1974 (No. 139) beserta 
Rekomendasinya (No. 147/1974),  

• Konvensi Mengenai Bahaya Lingkungan di Tempat Kerja (Pencemaran Udara, 
Kebisingan dan Getaran) Tahun 1977 (No. 148) beserta Rekomendasinya (No. 
156/1977), dan  

• Konvensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tahun 1981 (No. 155) beserta 
Rekomendasinya (No. 164/1981). 

 
Petunjuk, usulan dan saran praktis yang diberikan kumpulan peraturan ini dimaksudkan 

untuk digunakan oleh semua orang yang bekerja di sektor swasta maupun publik, yang 
bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja sehubungan dengan pemakaian asbes. 

 
Kumpulan peraturan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peraturan perundang-

undangan nasional atau standar-standar peraturan yang telah ada.  
 
Kumpulan peraturan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan perangkat pedoman 

kepada mereka yang menangani penyusunan ketentuan di bidang ini dan, khususnya, kepada 
instansi-instansi pemerintah atau badan-badan yang berwenang, komite atau manajemen 
perusahaan. 

 
Sampai seberapa jauh ketentuan-ketentuan yang ada dalam kumpulan peraturan ini dapat 

diterapkan tergantung pada kondisi setempat dan kemungkinan-kemungkinan yang ada.  
 
Selain itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kumpulan peraturan ini hendaknya 

disesuaikan dengan kondisi negara yang bermaksud menggunakan informasi yang terkandung di 
dalamnya. Untuk menerapkan kumpulan peraturan ini juga perlu diperhitungkan skala operasi 
dan kemungkinan-kemungkinan atau alternatif teknis. Dalam segi inilah, kebutuhan negara-
negara berkembang juga ikut diperhitungkan. 

 

Kata Pengantar 
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Naskah buku pedoman ini telah disetujui untuk dipublikasikan oleh Badan Pengurus 
Organisasi Ketenagakerjaan Internasional pada sidangnya yang ke 224 pada bulan November 
1983. 
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1. Tujuan, penerapan dan definisi 
 
1.1 Tujuan 
 
1.1.1 Kumpulan peraturan ini dimaksudkan untuk: 
 

(a) mencegah resiko bahaya terkena debu asbes di tempat kerja; 
(b) mencegah timbulnya pengaruh buruk terhadap kesehatan pekerja yang terkena debu 

asbes. 
(c) Memberikan prosedur pengendalian dan petunjuk praktis cara memperkecil bahaya 

terkena debu asbes di tempat kerja. 
 

1.1.2 Bahaya kesehatan yang ditimbulkan debu asbes: 
 

(a) asbestosis: fibrosis (yang menimbulkan penebalan dan luka gores pada paru-paru); 
(b) kanker paru-paru: termasuk kanker batang tenggorokan; 
(c) mesothelioma: kanker pada bagian lain saluran pernapasan seperti kanker pleura atau 

peritoneum. 
 

Debu asbes juga dapat menyebabkan penebalan pleura di sana sini (diffuse pleural 
thickening) dan timbulnya lapisan plak pleura (circumscribed pleural plaques) yang dapat 
mengarah pada pengapuran.  
 

Kondisi-kondisi seperti ini biasanya dianggap sebagai tidak lebih daripada bukti adanya 
kontaminasi debu asbes. Kanker jenis lain (misalnya kanker pada saluran pencernaan) juga 
sering dianggap sebagai akibat kontaminasi debu asbes. Tetapi hingga sekarang belum ada bukti 
meyakinkan yang memperkuat dugaan itu. 
 
1.2 Penerapan 
 
1.2.1 Kumpulan peraturan ini berlaku untuk setiap situasi kerja atau kegiatan kerja yang 

beresiko menyebabkan pekerja terkontaminasi debu asbes yang ada di udara, termasuk 
debu asbes yang terlepas ke udara sebagai akibat dari: 

 
(a) operasi penambangan atau penggilingan; 
(b) pengolahan bahan-bahan yang mengandung asbes atau akibat pembuatan/ produksi 

barang-barang yang mengandung asbes; 
(c) pemakaian atau penggunaan barang-barang hasil produksi yang mengandung asbes; 
(d) kegiatan membongkar, membuka, mencopoti, memperbaiki kerusakan (reparasi) atau 

merawat barang-barang hasil produksi yang mengandung asbes; 
(e) kegiatan menghancurkan dan merubuhkan bangunan pabrik atau bangunan lainnya 

yang mengandung bahan-bahan berasbes; 

A. Umum 
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(f) kegiatan memindahkan (transportasi), menyimpan dan kegiatan yang menyebabkan 
timbulnya kontak atau sentuhan fisik dengan asbes atau bahan-bahan yang 
mengandung asbes; 

(g) kegiatan-kegiatan lain yang menimbulkan resiko terkena debu asbes yang ada di 
udara.  

 
1.2.2 Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kumpulan peraturan ini hendaknya dianggap 

sebagai syarat-syarat dasar untuk melindungi kesehatan pekerja. Pihak berwenang 
disarankan mengambil langkah-langkah perlindungan tambahan yang dianggap perlu 
berdasarkan pengalaman, dan juga disarankan untuk memutuskan kapan peraturan-
peraturan ini sebaiknya mulai diberlakukan. 

 
1.3  Definisi 
 
1.3.1 Dalam kumpulan peraturan ini yang dimaksud dengan 
 

(a) asbes adalah bentuk serat mineral silika yang termasuk dalam kelompok serpentine 
dan amphibole dari mineral-mineral pembentuk batuan, termasuk: actinolite, amosite 
(asbes coklat, cummingtonite, grunnerite), anthophyllite, chrysotile (asbes putih), 
crocidolite (asbes biru), tremolite, atau campuran yang sekurang-kurangnya 
mengandung salah satu dari mineral-mineral tersebut. [Untuk informasi lebih lanjut, 
simak Chemical Abstracts Service Registry Handbook dari American Chemical 
Society yang dikeluarkan oleh Chemical Abstracts Service, P.O. Box 3012, 
Colombus, Ohio 43210, Amerika Serikat.] 

(b) debu asbes adalah partikel-partikel asbes yang beterbangan/ bertebaran di udara atau 
partikel-partikel asbes terendap yang dapat terhambur ke udara sebagai debu di 
lingkungan kerja. 

(c) Serat asbes dapat terhirup adalah partikel asbes berdiameter kurang dari 3 um dan 
yang panjangnya sekurang-kurangnya tiga kali panjang diameternya. 

(d) Pekerja meliputi semua orang yang dipekerjakan; 
(e) Tempat kerja meliputi semua tempat di mana pekerja perlu ada atau tempat di mana 

pekerja perlu datang karena alasan pekerjaannya dan yang secara langsung atau tidak 
berada di bawah kendali pengusaha/ majikan; 

(f) Peraturan mencakup semua ketentuan berkekuatan hukum yang dikeluarkan oleh 
pihak berwenang yang berkompeten maupun pihak berwenang. 
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2. Kewajiban 
 
2.1  Kewajiban pihak berwenang  
 
2.1.1 Dengan memperhatikan kondisi-kondisi dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masing-

masing negara, pihak berwenang yang berhak menangani pencegahan dan 
penanggulangan bahaya polusi asbes wajib, setelah berkonsultasi dengan organisasi-
organisasi yang paling mewakili kepentingan pengusaha dan pekerja, mengeluarkan atau 
menyetujui dan secara berkala memutakhirkan peraturan-peraturan, atau ketentuan-
ketentuan lain yang sesuai, yang dimaksudkan untuk melindungi pekerja dari bahaya 
terpapar debu asbes di tempat kerja. 

  
2.1.2 Pihak berwenang yang berhak wajib memiliki kemampuan dan keahlian untuk 

mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam butir 2.1.1 serta memberikan nasihat dan informasi yang relevan. 

 
2.1.3 Semua peraturan yang dirancang untuk menangkal bahaya terpapar debu asbes di 

lingkungan kerja harus dengan jelas menyebutkan instansi mana, badan/ lembaga mana 
dan siapa yang bertanggung jawab sebagai pelaksana peraturan. 

 
2.1.4 (1) Pihak berwenang yang berhak berkewajiban menyusun prosedur-prosedur yang 

dianggap perlu untuk mewajibkan pengusaha memberikan laporan mengenai kegiatan, 
operasi dan tempat kerja yang melibatkan kontak dengan asbes atau bahan-bahan yang 
mengandung asbes, atau yang menyangkut produksi, perdagangan, pengolahan, 
penyimpanan atau penggunaan asbes/ bahan-bahan berasbes, dan situasi-situasi kerja 
lainnya yang menyebabkan asbes atau bahan-bahan berasbes menghasilkan debu asbes. 
(2) Laporan/pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) hendaknya 
memberikan informasi berikut: 

(a) sifat kegiatan atau operasi kerja yang melibatkan kontak dengan asbes/ bahan 
berasbes dan tempat dilakukannya kegiatan atau operasi kerja tersebut; 

(b) tipe dan jumlah asbes atau bahan berasbes yang ada; 
(c) jumlah seluruh pekerja yang terlibat dalam kegiatan/ operasi kerja tersebut; 
(d) lamanya atau perkiraan lamanya kegiatan/ operasi kerja itu dilakukan; 
(e) langkah-langkah perlindungan dan pencegahan apa yang akan diambil;  

 
2.1.5 Sebagaimana seharusnya, pihak berwenang berkewajiban menetapkan operasi atau teknik 

kerja mana yang termasuk kategori berbahaya sehingga harus dilarang atau 
pelaksanaannya harus diatur dengan ijin khusus dan harus mengikuti langkah-langkah 
pencegahan dan perlindungan yang sudah digariskan. 

 
2.1.6 Pihak berwenang berkewajiban menetapkan prosedur untuk: 
 

(a) menentukan nilai ambang batas debu asbes di lingkungan kerja; 
(b) standardisasi metode pemantauan debu asbes di lingkungan kerja; 
(c) menyetujui penggunaan perlengkapan pelindung tubuh. 
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2.1.7 Pihak berwenang hendaknya: 
 

(a) berupaya mempererat kerjasama dengan pengusaha dan pekerja untuk mencegah 
bahaya terpapar debu asbes; 

(b) membantu memberikan informasi mengenai bahaya asbes dan petunjuk 
pemakaian asbes dengan aman kepada panitia keselamatan dan kesehatan kerja, 
pengusaha dan pekerja. 

 
2.2  Kewajiban Pengusaha 
 
2.2.1 Pengusaha bertanggung jawab mengendalikan dan mencegah paparan debu asbes di 

lingkungan kerja perusahaan; Karena itu pengusaha berkewajiban melengkapi dan 
memelihara bangunan-bangunan, instalasi-instalasi, mesin-mesin dan tempat-tempat 
kerja, serta mengatur kegiataan kerja, sedemikian rupa sehingga kontaminasi asbes di 
lingkungan kerja dapat ditekan sekecil mungkin dan bahaya atau resiko pekerja terpapar 
debu asbes dapat dikurangi, atau setidak-tidaknya diusahakan agar tidak melebihi nilai 
ambang batas. 

 
2.2.2 Pengusaha berkewajiban memberikan laporan/ menyampaikan pemberitahuan kepada 

pihak berwenang yang berhak mengenai semua kegiatan, operasi kerja dan tempat kerja 
yang melibatkan penggunaan asbes atau bahan berasbes dengan mengikuti syarat-syarat 
yang ditetapkan dalam prosedur-prosedur sebagaimana diatur dalam butir 2.1.4.  

 
2.2.3 (1) Apabila dalam perancangan bangunan dan instalasi terjadi perubahan teknis yang 

dapat mempengaruhi kadar debu asbes di udara yang ada di tempat kerja, pengusaha 
berkewajiban menetapkan dan mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya debu 
asbes di lingkungan kerja. 
(2) Begitu pula halnya, apabila membeli perlengkapan atau unit kerja (seperti mesin, 
bahan, kendaraan, dll.), pengusaha berkewajiban mengeluarkan ketentuan bahwa 
perlengkapan atau unit kerja tersebut harus memenuhi standar keselamatan dan kesehatan 
kerja atau harus dirancang dan dilengkapi dengan kendali pengaman sedemikian rupa 
sehingga tidak mencemari lingkungan kerja dengan debu asbes. 

 
2.2.4 (1) Pengusaha berkewajiban menyelidiki bahaya asbes atau resikonya bagi kesehatan 

sebelum memproduksi atau menggunakan asbes sehingga pengusaha dapat segera 
mengidentifikasi tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah timbulnya 
bahaya/ resiko tersebut; sebelum tindakan-tindakan tersebut dijalankan, asbes tidak boleh 
diproduksi, digunakan atau diperdagangkan. 
(2) Pengusaha wajib menyusun dan melaksanakan suatu program pengendalian yang 
bersifat umum untuk mengurangi resiko pekerja terpapar debu asbes. 
 

2.2.5 (1) Pengusaha wajib menyediakan perlengkapan dan sarana yang diperlukan untuk 
memantau lingkungan kerja. 
(2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) wajib dipelihara dengan baik 
dan dikalibrasi sebagaimana seharusnya. 
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2.2.6 Pengusaha wajib memastikan dilakukannya pengawasan yang perlu agar pekerja dapat 
mengerjakan tugasnya dalam kondisi keselamatan dan kesehatan kerja sebaik mungkin; 
terutama wajib dilakukan inspeksi dan pemeliharaan rutin instalasi, mesin-mesin dan 
perlengkapan yang ada untuk mencegah paparan debu asbes di lingkungan kerja. 
 

2.2.7 (1) Pengusaha wajib memastikan bahwa semua pekerja telah secara berkala diberitahu 
tentang bahaya asbes bagi kesehatan mereka sehubungan dengan pekerjaan yang mereka 
lakukan dan bahwa mereka mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan untuk 
mencegah agar asbes tidak merusak kesehatan mereka.  
(2) Informasi seperti ini juga wajib disebarluaskan kepada para subkontraktor beserta 
pekerja mereka. 
(3) Pemberian penjelasan secara khusus untuk mempermudah pemahaman mengenai 
bahaya asbes bagi kesehatan beserta tindakan pencegahannya wajib diberikan kepada 
para pekerja yang baru diterima sebagai karyawan, pekerja-pekerja asing yang 
mengalami kesulitan berkomunikasi dalam bahasa setempat dan semua pekerja lainnya 
yang mengalami kesulitan untuk memahami instruksi tertulis.  
(4) Pengusaha wajib memastikan bahwa seluruh anggota staf manajemen terus 
meningkatkan upaya pencegahan bahaya asbes, bahwa mereka benar-benar menyadari 
tugas mereka untuk menangkal bahaya terkena debu asbes di tempat kerja, dan bahwa 
mereka telah terlatih dengan benar dan secara terus-menerus memutakhirkan 
pengetahuan mereka di bidang ini sehingga mereka mampu memberikan instruksi secara 
tepat dan benar kepada pekerja mengenai upaya pencegahan yang harus mereka lakukan 
sebelum menjalankan pekerjaan dan apa yang harus mereka lakukan apabila terjadi hal-
hal tidak diinginkan yang menyebabkan timbulnya debu asbes. 
   

2.2.8 Pengusaha wajib menyediakan perlengkapan dan pakaian pelindung diri secara cuma-
cuma kepada pekerja apabila bahaya debu asbes tidak dapat dicegah atau dikendalikan. 

 
2.2.9 Pengusaha wajib menginformasikan kepada para subkontraktor peraturan-peraturan 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan tindakan pencegahan yang perlu mereka 
ketahui. Pengusaha juga berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap orang yang 
berada di tempat kerja – sekalipun orang itu tidak berada di bawah perintahnya secara 
langsung – mengikuti peraturan-peraturan K3 dan melakukan tindakan pencegahan yang 
diwajibkan. 

 
2.3  Kewajiban Pekerja 
 
2.3.1 Dalam batas-batas yang menjadi tanggung jawabnya, pekerja wajib melakukan apa saja 

yang dapat mereka lakukan untuk mencegah timbulnya debu asbes dalam lingkungan 
kerja. 

 
2.3.2 (1) Pekerja wajib mentaati setiap instruksi yang diberikan kepada mereka sehubungan 

dengan upaya untuk mencegah bahaya debu asbes di lingkungan kerja. 
(2) Pekerja wajib mengikuti pemeriksaan medis yang ditentukan menurut kebiasaan yang 
berlaku secara nasional. 
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(3) Pekerja wajib memakai sampler masing-masing (alat pengambil sampel yang 
mengukur kadar debu asbes yang keluar melalui hembusan nafas pekerja), bilamana 
perlu, untuk mengukur tingkat paparan debu asbes yang mereka alami. 
(4) Pekerja wajib memakai perlengkapan dan pakaian pelindung diri yang telah 
disediakan apabila metode pengendalian debu asbes tidak dapat dijalankan atau apabila 
pemakaian perlengkapan dan pakaian pelindung diri tersebut diperlukan di samping 
metode pengendalian debu asbes lainnya. 
 

2.3.3 Pekerja wajib memberitahu pihak manajemen setiap kali terjadi perubahan dalam 
lingkungan atau kondisi proses kerja yang berpotensi menimbulkan debu asbes. 

 
2.4  Kewajiban pembuat dan penjual mesin/ peralatan pengolah asbes atau bahan berasbes 
 
2.4.1 Pembuat maupun penjual mesin dan peralatan yang digunakan untuk mengolah asbes 

atau bahan yang mengandung asbes wajib memastikan bahwa mesin dan peralatan 
tersebut dilengkapi dengan alat yang berfungsi untuk menampung dan mengumpulkan 
debu asbes pada saat dan pada tempat debu tersebut dihasilkan. 

  
2.4.2 Pembuat maupun penjual bahan-bahan berasbes atau produk yang mengandung asbes 

wajib melengkapi setiap pembelian bahan atau produk tersebut dengan instruksi 
pemakaian yang mengikuti prinsip-prinsip K3 serta memperingatkan pembeli akan 
bahaya yang dapat timbul apabila instruksi-instruksi tersebut tidak dilaksanakan. 

 
2.4.3 Siapa saja yang memasok, menyewakan, atau menjual mesin dan perlengkapan pengolah 

asbes ke negara-negara sedang berkembang berkewajiban memastikan bahwa standar 
keselamatan dan kesehatan kerja sehubungan dengan pemakaian mesin atau 
perlengkapan tersebut setidak-tidaknya sama dengan standar K3 yang berlaku di negara 
asal pembuatnya dan sesuai dengan persyaratan-persyaratan K3 yang berlaku secara 
nasional di negara sedang berkembang tersebut. 

  
2.5   Kerjasama dan Konsultasi 
 
2.5.1 Harus diupayakan kerjasama di semua tingkat antara pihak berwenang yang berhak, 

lembaga-lembaga penelitian ilmiah, pengusaha, pekerja beserta wakil-wakil mereka serta 
petugas K3. 

 
2.5.2 Berdasarkan ketentuan nasional, konsultasi dengan petugas K3 harus sudah dilakukan 

semenjak konstruksi dan instalasi unit kerja baru yang akan dibangun masih berada 
dalam tahap rancangan. Konsultasi dengan petugas K3 juga wajib dilakukan sebelum 
dilakukannya perubahan konstruksi bangunan atau perubahan teknis yang bersifat 
penting. 
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2.5.3 Panitia-panitia K3 yang dibentuk bersama oleh pengusaha dan pekerja harus memberikan 
perhatian yang selayaknya terhadap upaya pencegahan bahaya asbes.1 

 
2.5.4 (1) Harus dilakukan konsultasi secara teratur pada tingkat unit kerja antara wakil 

pengusaha dan wakil pekerja. 
(2) Dalam konsultasi-konsultasi tersebut harus terjadi pertukaran informasi untuk 
mengkomunikasikan segala sesuatunya secara jujur, terbuka dan terus terang, misalnya 
mengenai: 
(a) sifat serat asbes yang berbahaya dan apa akibatnya apabila pekerja terkena serat 

tersebut; 
(b) hasil pemantauan lingkungan kerja; 
(c) tindakan pencegahan yang akan diambil; 
(d) hasil kajian epidemiologi yang telah dilakukan, meskipun kajian itu dilakukan di 

negara lain, untuk kondisi kerja serupa;  
(e) hasil inspeksi unit kerja; dan 
(f) pembuangan limbah asbes. 
 

2.5.5 Panitia K3 wajib berusaha untuk memastikan diberlakukannya peraturan-peraturan untuk 
mencegah debu asbes dan secara teratur memeriksa hasil pemantauan lingkungan kerja. 

 
2.5.6 Sesuai dengan perundang-undangan nasional, wakil-wakil pengusaha dan atau pekerja 

harus diijinkan untuk mendampingi inspektur pada saat mereka mengawasi penerapan 
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pencegahan debu asbes di lingkungan kerja.   

 
 

                                        
1 Lihat Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO): Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1981 (No. 
155) dan Rekomendasi 1981 (No. 164). 
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3. Batas Paparan (exposure limits) 
 
3.1.1 Konsentrasi debu asbes di lingkungan kerja tidak boleh melebihi nilai ambang batas 

paparan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang yang berhak setelah dikonsultasikan 
dengan lembaga-lembaga ilmiah yang telah diakui kredibilitasnya dan dengan organisasi-
organisasi pengusaha dan pekerja yang paling mewakili kepentingan pengusaha dan 
pekerja. 

 
3.1.2 Tujuan penetapan nilai ambang batas paparan tersebut adalah untuk melenyapkan atau 

mengurangi bahaya yang ditimbulkan oleh serat asbes yang terdapat di udara dan 
berakibat buruk bagi kesehatan pekerja, sejauh hal tersebut dimungkinkan. 

 
3.1.3 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan nasional, tingkat-tingkat 

paparan debu asbes di lingkungan kerja wajib ditetapkan: 
(a) berdasarkan undang-undang; atau 
(b) berdasarkan persetujuan kolektif atau berdasarkan persetujuan lainnya yang dibuat 

antara pengusaha dan pekerja; atau 
(c) melalui saluran-saluran lain atas persetujuan pihak berwenang yang berhak setelah 

dikonsultasikan dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja yang paling 
mewakili kepentingan pengusaha dan pekerja. 

 
3.1.4 Nilai ambang batas paparan harus secara berkala dikaji ulang, dengan bertolok ukur pada 

kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu kedokteran yang berkaitan dengan bahaya 
kesehatan yang timbul akibat terkena debu asbes, dan khususnya dengan bertolok ukur 
pada hasil pemantauan debu asbes di tempat kerja.2 

 

                                        
2 Nilai ambang batas paparan debu asbes di lingkungan kerja di beberapa negara disajikan pada Lampiran A. 
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4. Pemantauan Debu Asbes di Tempat Kerja 
  
4.1 Umum 
 
4.1.1 Konsentrasi debu asbes harus diukur di semua tempat kerja yang beresiko terpapar debu 

asbes. 
 
4.1.2 (1) Untuk mengidentifikasi sumber-sumber emisi debu asbes dan untuk menentukan 

derajat paparan debu asbes, pemantauan statis maupun pemantauan diri sendiri wajib 
dilakukan pada saat asbes atau produk yang mengandung asbes diproduksi, diolah atau 
digunakan dengan cara sedemikian rupa sehingga asbes atau produk berasbes itu 
mengeluarkan/ menghasilkan debu asbes. 
(2) Analisa bahan dalam jumlah besar wajib dilakukan apabila data komposisi bahan 
tidak tersedia. 
 

4.1.3 Pembuat produk-produk yang mengandung asbes wajib memberikan rincian hasil 
pemantauan paparan debu asbes sebagai tolok ukur dari penggunaan (termasuk 
penyalahgunaan) produk-produk tersebut; data hasil pemantauan tersebut wajib 
diberitahukan kepada para pemakai produk sehingga, apabila data tersebut dianggap 
memadai, mereka tidak perlu melakukan pemantauan sendiri. 

 
4.2 Pemantauan Statis 
 
4.2.1 Untuk mendapatkan indikasi mengenai distribusi ruang dan waktu debu asbes [radius dan 

lama paparan] di lapisan udara di tempat kerja, wajib diambil sampel udara: 
(a) di dekat sumber emisi untuk mengevaluasi konsentrasi debu atau untuk mengevaluasi 

standar kinerja tombol-tombol pengatur kerja mesin/ perlengkapan yang ada. 
(b) Di berbagai tempat di lingkungan daerah kerja untuk mengukur penyebaran debu 

asbes; dan 
(c) Dari daerah-daerah kerja yang biasanya memang terpapar debu asbes. 

 
4.3 Pemantauan Diri Sendiri 
 
4.3.1 Untuk mengetahui besar kecilnya resiko pekerja terkena debu asbes, tiap-tiap pekerja 

diwajibkan mengumpulkan sendiri udara yang dihembuskannya keluar ketika bernafas ke 
dalam kantong-kantong sampel (sampler) yang disediakan untuk keperluan ini pada saat 
pekerja yang bersangkutan sedang melakukan pekerjaannya. 

 
4.3.2 Meskipun konsentrasi debu asbes bervariasi dari satu jenis kegiatan kerja atau tahapan 

kerja ke kegiatan atau tahapan kerja lainnya, pengambilan sampel debu asbes melalui 
hembusan nafas pekerja harus dilakukan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga 
tingkat rata-rata dan tingkat maksimum pekerja terpapar debu asbes dapat ditentukan.  



 17

4.3.3 (1) Pengambilan sampel diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam 4.3.1 dan 4.3.2 wajib 
dilakukan berkali-kali pada saat yang berbeda-beda sepanjang pergantian waktu kerja 
(shift). Bilamana perlu, pengambilan sampel jangka pendek dapat dilakukan sebagai 
tambahan pada saat emisi debu asbes sedang mencapai puncaknya. 
(2) Tingkat resiko terpapar debu asbes untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu atau untuk 
kategori pekerjaan tertentu harus disusun berdasarkan data yang dikumpulkan dari 
sampel-sampel udara yang diambil pada saat dilakukannya berbagai jenis kegiatan kerja 
dan menurut lamanya pekerja terpapar debu asbes pada waktu melakukan jenis-jenis 
kegiatan kerja tersebut. 

 
4.4 Metode Pengukuran 
 
4.4.1 Pengukuran konsentrasi partikel asbes di udara dilakukan menurut prosedur-prosedur 

terstandardisasi yang dinyatakan dalam satuan jumlah serat per milimeter udara atau 
dalam satuan miligram per kubik meter (mg/ m3). 

 
4.4.2 Modifikasi-modifikasi laboratorium yang dilakukan terhadap metode pengukuran 

tersebut harus disahkan melalui referensi yang diberikan oleh program-program kendali 
mutu. 

 
4.4.3 Sedapat mungkin, metode dan instrumen yang dipakai untuk memantau lingkungan kerja 

harus sama dengan yang digunakan untuk menetapkan atau merevisi nilai ambang batas. 
Apabila metode yang digunakan berbeda, hasilnya harus disesuaikan sebagaimana 
seharusnya. 

 
4.4.4 Pengukuran konsentrasi serat debu asbes yang dinyatakan dalam satuan serat per 

milimeter udara di tempat kerja harus dilakukan dengan metode filter membran 
menggunakan mikroskop fase kontras ringan [phase contrast light microscopy] 
sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran B. Semua serat yang dapat terhirup sewaktu 
bernafas, yang panjangnya lebih dari 5 milimikron (5 µm) harus dihitung dengan metode 
ini. 

 
4.4.5 Pengukuran konsentrasi serat debu asbes (mg/ m3) dalam udara di tempat kerja harus 

dilakukan dengan metode gravimetri sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran C. Massa 
jumlah total debu yang terkumpul harus ditentukan, dan melalui analisa, harus ditentukan 
juga jenis asbes and persentase massanya. 

 
4.4.6 Alat pengukur langsung kadar debu asbes seperti alat penghitung partikel dan fotometer 

debu hendaknya digunakan hanya untuk melakukan pemantauan statis dan untuk 
aplikasi-aplikasi kegiataan engineering. Agar kondisi kerja yang ada dapat dievaluasi 
dengan tepat dan benar, alat-alat ini harus dengan cermat dikalibrasi dengan debu tempat 
kerja dan hasilnya harus secara teratur dihubungkan ke metode filter membran. 
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4.5 Strategi Pemantauan 
 
4.5.1 (1) Suatu program yang dimaksudkan untuk secara sistematis mengukur tingkat paparan 

debu asbes harus disusun sehingga dapat dievaluasi apakah tingkat paparan debu asbes 
yang dialami pekerja telah berhasil dikendalikan. Pemantauan diri sendiri sebaiknya 
dimasukkan ke dalam program tersebut dengan tujuan untuk mengukur konsentrasi serat. 
Disamping itu, pengambilan sampel statis dapat dilakukan bilamana dianggap relevan. 
(2) Tujuan program sebagaimana dimaksud dalam butir (1) adalah: 

(a) untuk memastikan bahwa kesehatan pekerja dilindungi dengan baik; 
(b) untuk memastikan bahwa tindakan preventif yang telah diberlakukan masih 

efektif; 
(c) untuk memastikan bahwa tingkat-tingkat paparan sebagaimana yang telah diukur 

sebelumnya tidak berubah atau jatuh; 
(d) untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang terjadi atau dilakukan dalam 

proses manufaktur (produksi) atau praktek kerja tidak menyebabkan paparan 
debu asbes secara berlebihan; dan 

(e) untuk mempromosikan implementasi tindakan preventif yang lebih efisien. 
  

4.5.2 (1) Sebelum dilakukannya survey awal K3 harus dilakukan kunjungan pendahuluan ke 
tempat kerja untuk menentukan sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya paparan 
debu asbes, untuk memutuskan perlu tidaknya dilakukan suatu survei besar-besaran atau 
perlu tidaknya disusun suatu program pemantauan berkelanjutan, dan khususnya, untuk 
menetapkan tempat dan waktu pengambilan sampel. 
(2) Untuk itu, perlu dilakukan konsultasi dengan wakil-wakil pekerja yang ditugaskan 
dalam kunjungan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam butir (1), pengawas dan 
petugas K3.  
 

4.5.3 (1) Pemantauan konsentrasi debu asbes di lingkungan kerja hanya boleh dilakukan oleh 
petugas ahli dengan perlengkapan dan latihan teknis yang memadai. 
(2) Adalah tugas pengusaha untuk menjamin dilakukannya inspeksi secara teratur, 
pemeliharaan dan kalibrasi alat pengukur yang digunakan. 
 

4.5.4 Setiap perubahan yang terjadi dalam unit kerja, perlengkapan, proses, bahan atau praktek 
kerja yang berpotensi menimbulkan perubahan dalam tingkat paparan debu asbes harus 
selalu diinformasikan kepada dinas yang bertanggung jawab memantau lingkungan kerja. 

 
4.6 Pencatatan 
 
4.6.1 Pengusaha harus membuat catatan-catatan mengenai seluruh aspek paparan debu asbes. 

Catatan tersebut harus dengan jelas menyebutkan tanggal, daerah kerja dan lokasi unit 
kerja. 

 
4.6.2 (1) semua data yang relevan dari pengukuran debu asbes di lingkungan kerja harus 

dicatat secara sistematis. 
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(2) para pekerja, atau wakil-wakil mereka, harus boleh melihat dan mengecek catatan-
catatan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.6.1. 
(3) Selain hasil pengukuran yang bersifat numerik (dinyatakan dalam angka-angka), data 
pemantau juga harus menjelaskan, misalnya: 

(a) komposisi dan nama merek bahan-bahan berasbes; 
(b) lokasi, sifat, dimensi dan sifat-sifat lain yang menonjol dari tempat kerja tempat 

dilakukannya pengukuran statis; rincian secara akurat mengenai lokasi tempat 
dilakukannya pengukuran berdasarkan pemantauan diri sendiri, nama-nama 
pekerja yang melakukan pemantauan diri sendiri beserta jenis pekerjaan yang 
mereka lakukan; 

(c) sumber atau sumber-sumber emisi debu asbes beserta lokasinya, dan tipe 
pekerjaan atau kegiataan kerja yang dilakukan selama berlangsungnya 
pengambilan sampel; 

(d) informasi yang relevan mengenai fungsi proses, tombol atau alat pengendali 
mesin/ perlengkapan, ventilasi, dan kondisi cuaca sehubungan dengan emisi debu 
asbes; 

(e) alat pengambil sampel yang digunakan, asesorinya dan metode analisa yang 
dipakai; 

(f) tanggal dan rincian akurat mengenai waktu dilakukannya pengambilan sampel; 
(g) lamanya pekerja terpapar debu asbes, digunakan atau tidak digunakannya alat 

pelindung pernafasan dan hal-hal atau keterangan-keterangan lain yang berkaitan 
dengan evaluasi paparan debu asbes; 

(h) nama-nama orang yang bertanggung jawab melakukan pengambilan sampel dan 
melakukan analisa. 

 
4.6.3 Hasil dari masing-masing pengukuran konsentrasi debu asbes harus dicatat. Begitu pula, 

rata-rata waktu tertimbang (time-weighted averages) konsentrasi paparan juga harus 
dihitung dan dilaporkan. 

 
4.6.4 Pekerja yang terpapar debu asbes harus diperbolehkan membuka dan melihat catatan 

mengenai paparan debu asbes di tempat kerja mereka. Serikat-serikat pekerja dan 
instansi-instansi pemerintah juga harus diperbolehkan melihat catatan itu asalkan hal 
tersebut tidak menyalahi rahasia perdagangan. 

 
4.6.5 Catatan-catatan mengenai semua aspek paparan debu asbes harus tetap disimpan selama 

tidak kurang dari 30 tahun setelah berakhirnya hubungan kerja. Catatan-catatan tentang 
sumber-sumber asbes, komposisi produk dan kandungan asbes, konsentrasi debu asbes di 
lingkungan kerja, dan informasi medis terkait boleh disimpan dalam mikrofilm. Tetapi, 
semua hasil foto radiologi (röntgen) dada (pemotretan dengan sinar X) yang asli harus 
tetap disimpan.  

 
4.7 Interpretasi data 
 
4.7.1 Interpretasi atau penafsiran terhadap perkiraan-perkiraan paparan numerik murni hanya 

boleh dilakukan dalam hubungannya dengan lamanya waktu paparan dan keadaan-
keadaan lain sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 
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4.8 Aplikasi data pemantau 
 
4.8.1 Apabila kadar debu asbes melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan, tindakan 

penanggulangan harus dilakukan secepat mungkin melalui konsultasi dengan wakil-wakil 
pekerja. 

 
4.8.2 Prosedur pemantauan yang relevan harus terus dilakukan dan dilanjutkan sekalipun kadar 

debu asbes tidak melebihi nilai ambang batas paparan yang ditetapkan. 
 
4.8.3 Apabila hasil pemantauan menunjukkan tingkat paparan yang melebihi nilai ambang 

batas, pengusaha harus segera menginformasikannya kepada pekerja dan memberitahu 
mereka tindakan apa yang harus dilakukan. 

 
4.8.4 Tanda-tanda peringatan dan instruksi untuk melindungi diri dari paparan debu asbes 

harus dipasang di setiap lokasi kerja yang berpotensi mendapat paparan serat debu asbes 
yang melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan. 
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5. Metode-metode Pencegahan 
 
5.1 Bhan-bahan alternatif 
 
5.1.1 Sedapat mungkin, bahan-bahan berbahaya diganti dengan bahan-bahan lain yang kurang 

lebih sama fungsi dan manfaatnya tetapi yang tidak berbahaya atau kurang berbahaya. 
 
5.1.2 Apabila, karena pertimbangan K3, diputuskan untuk menggunakan bahan alternatif, maka 

semua resiko bahaya kesehatan yang mungkin timbul sehubungan dengan pembuatan, 
jual beli, pemakaian, transportasi, penyimpanan dan pembuangan bahan alterantif yang 
disarankan tersebut harus dipertimbangkan masak-masak. 

 
5.1.3 Apabila diputuskan untuk memakai bahan-bahan alternatif di luar asbes, resiko bahaya 

kesehatan yang dapat timbul sehubungan dengan pemakaian bahan-bahan alternatif 
tersebut harus menjadi pertimbangan pertama. Aspek teknologi dan ekonomi juga 
hendaknya menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan akan bahan-bahan 
alternatif tersebut. 

 
5.2 Metode-metode Pengendalian 
 
5.2.1 Semua tindakan yang melibatkan hal ihwal teknis/ permesinan (engineering), praktek 

kerja, dan pengendalian administrasi yang dapat dilakukan harus diupayakan untuk 
melenyapkan atau meminimalkan peluang pekerja terpapar debu asbes di lingkungan 
kerja. 

 
5.2.2 Upaya-upaya pengendalian teknis permesinan harus meliputi pemeliharaan mekanis, 

pembuatan ventilasi dan rancang ulang proses yang dimaksudkan untuk melenyapkan, 
mengisolir atau mengumpulkan emisi debu asbes dengan cara sebagai berikut: 
(a) proses separasi, otomasi atau penutupan; 
(b) mengikat serat asbes dengan bahan lain untuk mencegah terbentuknya debu; 
(c) secara umum melengkapi semua daerah kerja dengan ventilasi sehingga udara bersih 

bisa masuk; 
(d) membuat ventilasi lokal untuk seluruh proses kerja, operasi kerja, perlengkapan dan 

peralatan kerja untuk mencegah penyebaran debu; 
(e) menggunakan metode basah untuk mencegah terbentuknya debu; 
(f) memilah-milah tempat kerja dengan menetapkan tempat-tempat kerja tertentu untuk 

proses-proses tertentu. 
 
5.2.3 Praktek kerja yang tepat dan benar harus diterapkan dalam pemakaian bahan atau 

pelaksanaan proses kerja yang berpotensi mengakibatkan terbentuknya debu asbes di 
lingkungan kerja. Praktek kerja tersebut hendaknya meliputi: 
(a) syarat-syarat pemakaian dan pemeliharaan sistem mesin pengolah, instalasi, 

perlengkapan, alat-alat, alat pembuang udara lokal, dan ventilasi sesuai dengan 
instruksi yang digariskan; 
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(b) membasahi produk-produk asbes dan bahan-bahan berasbes di tempat kerja sebelum 
dilakukan pengolahan, pemakaian, kontak tangan, pengolahan dengan mesin, 
pembersihan, pengupasan, atau pemindahan; 

(c) upaya untuk membersihkan mesin-mesin dan daerah kerja secara teratur mengikuti 
metode yang tepat dan benar; 

(d) pemakaian alat pelindung diri secara tepat dan benar. 
 
5.3 Program Pengendali 
 
5.3.1 Setiap pengusaha, setelah berkonsultasi dengan wakil-wakil pekerja, berkewajiban 

menyusun dan melaksanakan suatu program pengendali yang bersifat umum guna 
mengurangi paparan debu asbes yang dialami pekerja. 

 
5.3.2 Program pengendali sebagaimana dimaksud dalam 5.3.1 harus memperhatikan ciri-ciri 

khusus masing-masing tempat kerja yang disimpulkan berdasarkan hasil evaluasi. 
Program tersebut juga harus memuat secara tertulis hal-hal berikut: 
(a) penjelasan rinci tentang tiap-tiap operasi kerja yang menyebabkan terbentuknya debu 

asbes, proses dan jenis mesin yang digunakan, bahan yang dipakai, alat-alat 
pengendali, jumlah pekerja yang terpapar debu asbes, pekerjaan yang menjadi 
tanggung jawab masing-masing pekerja, prosedur operasi dan pedoman 
pemeliharaan; 

(b) penjelasan rinci tentang cara-cara khusus untuk mengendalikan paparan debu asbes; 
(c) rencana teknis/ permesinan, lembar data K3, laporan hasil studi maupu informasi 

teknis lainnya yang relevan; 
(d) data pemantauan udara mengenai efisiensi tindakan pengendalian; 
(e) penjelasan mengenai praktek kerja atau upaya-upaya pengendalian administrasi yang 

dibutuhkan; dan 
(f) jadwal rinci untuk implementasi program pengendali. 

 
5.3.3 (1) Berdasarkan permintaan, harus dibuat program tertulis yang ditempatkan di tempat 

kerja untuk inspektur pengawas perburuhan dan wakil-wakil pekerja. 
(2) Program tertulis tersebut harus secara teratur direvisi dan dimutakhirkan supaya 
mencerminkan status perkembangan teknis atau perkembangan lainnya yang ada 
sekarang. 
(3) Dalam kaitan ini, pengusaha harus mendefinisikan dan menetapkan tanggung jawab 
teknis.  

 
5.3.4 Di perusahaan-perusahaan besar hendaknya ditetapkan departemen-departemen khusus, 

cabang-cabang atau petugas-petugas khusus yang mempunyai tugas-tugas khusus dalam 
mengimplementasikan program pengendali, khususnya dalam kaitannya dengan: 
(a) rancangan bangunan-bangunan baru, perlengkapan, proses dan bahan-bahan; 
(b) pembelian bahan, produk, mesin-mesin atau perlengkapan; 
(c) kontrak untuk pasokan dan pemeliharaan sistem ventilasi dan perangkat-perangkat 

lain pengendali teknis/ permesinan; 
(d) informasi dan pelatihan bagi pekerja; dan 
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(e) pembelian dan pemeliharaan perlengkapan pelindung diri beserta petunjuk cara 
pemakaiannya. 

 
5.4 Rancangan dan instalasi 
 
5.4.1 Bahan, proses dan perlengkapan harus dirancang sedemikian rupa sehingga resiko 

pekerja terpapar debu asbes dapat dihilangkan atau ditekan sekecil mungkin. 
 
5.4.2 Pembuat mesin-mesin, perlengkapan dan bahan harus memberikan keterangan mengenai 

sifat dan tingkat emisi debu asbes beserta cara pengendaliannya. 
 
5.4.3 Ruang kerja harus dirancang, dibangun dan dipelihara sedemikian rupa agar: 

(a) ruangan yang digunakan untuk operasi kerja berbahaya letaknya terpisah dari 
ruangan-ruangan lain di lokasi unit kerja; 

(b) sedapat mungkin jumlah permukaan tempat terkumpulnya debu asbes dikurangi; 
(c) dilakukan upaya-upaya untuk mempermudah pembersihan lantai, dinding, langit-

langit dan mesin-mesin; 
(d) dilakukan upaya-upaya untuk mempermudah pengumpulan debu asbes yang karena 

satu dan lain hal, mungkin terlepas keluar. 
 
5.4.4 Kontak tangan langsung dengan asbes atau bahan berasbes hendaknya dihindari melalui 

otomatisasi proses atau dengan menggunakan sistem kendali jarak jauh (remote control).  
 
5.4.5 Bahan bangunan berasbes seperti papan, lembaran dan plat hendaknya dirancang 

sedemikian rupa dan setiap tahap pembuatannya hingga menjadi produk jadi seluruhnya 
dikerjakan di pabrik, termasuk pengemasannya, sehingga bahan bangunan itu dijual 
dalam kondisi benar-benar siap pakai dan pemakai tidak perlu lagi melakukan 
pemotongan, pengeboran, atau tindakan lain untuk memakainya. 

 
5.4.6 Pengukuran emisi debu asbes dan tingkat paparan debu asbes yang dialami pekerja harus 

segera dilakukan begitu pemasangan mesin dan perlengkapan selesai dilakukan, agar 
memenuhi standar yang ditetapkan pihak berwenang. 

 
5.5 Ventilasi pembuangan udara kotor lokal 
 
5.5.1 (1) Apabila isolasi total tempat proses kerja yang menghasilkan debu asbes tidak dapat 

dilakukan, perlengkapan ventilasi untuk pembuangan udara di tempat itu harus 
disediakan serta dipelihara dengan baik. 
(2) Supaya efisien, ventilasi udara tersebut harus ditempatkan sedekat mungkin dengan 
sumber emisi debu, dengan menggunakan kap penahan (captor hoods), anjungan tertutup 
(booths) atau tempat tertutup (enclosures). 
(3) Sistem pembuangan udara di tempat itu harus dirancang untuk mengumpulkan dan 
membuang semua udara yang mengandung asbes. 
(4) Lubang-lubang di tempat-tempat tertutup (enclosures) haruslah dibuat sekecil 
mungkin ukurannya tanpa menghalangi akses ke operasi kerja yang perlu. 
 



 24

(5) Bila kap penahan dan anjungan tertutup digunakan, perlengkapan ventilasi hendaknya 
dibuat sedemikian rupa sehingga pergolakan udara dan putaran angin yang timbul akibat 
proses kerja atau yang ditimbulkan oleh pekerja tidak menghalangi pembuangan debu. 
 

5.5.2 Ventilasi untuk pembuangan udara di tempat kerja (atau metode pembuangan lain yang 
efektif) harus digunakan untuk operasi-operasi kerja pabrik, seperti misalnya: 
(a) Proses-proses yang melibatkan penggunaan bahan-bahan berasbes seperti feeding 

(kegiatan memasukkan bahan untuk diolah), conveying (menggiring bahan dengan 
konveyor), crushing (pelumatan), milling (penggilingan), screening (pengayakan), 
mixing (kegiatan mencampur bahan) atau bagging (kegiatan memasukkan bahan ke 
dalam kantong-kantong). 

(b) Proses-proses yang dilakukan terhadap kain atau tekstil yang mengandung asbes 
seperti carding (proses pencucian, penyisiran, dan pengumpulan serat tekstil dengan 
mesin penyisir serat), spinning (pemintalan), weaving (penenunan), sewing (kegiatan 
menjahit) dan cutting (pemotongan/ pengguntingan). 

(c) Proses-proses yang melibatkan semen asbes dan bahan friksi (friction materials) 
seperti cutting (pemotongan/ pengguntingan), punching (pemakaian mesin pembuat 
lubang), drilling (pengeboran), sawing (penggergajian), grinding (kegiatan 
menggerinda) atau proses pengolahan lainnya. 

 
5.5.3 (1) Rancangan sistem ventilasi pembuangan udara di tempat kerja yang digunakan untuk 

proses kerja yang melibatkan bahan-bahan berasbes memerlukan keahlian khusus, dan 
karena itu, harus diserahkan kepada orang yang benar-benar ahli di bidang ini. 
(2) Sehubungan dengan rancangan sistem ventilasi sebagaimana dimaksud dalam butir 
(1), sifat dan jumlah emisi debu yang akan dihasilkan harus diperhitungkan, terutama 
pada waktu: 

(a) merancang tempat-tempat tertutup (enclosures); 
(b) memilih perlengkapan untuk gerakan udara, penyaluran udara dan filtrasi 

debu; 
(c) menghitung laju aliran udara dan velositas tangkapan (capture velocities); dan 
(d) memilih perangkat pemantau. 

 
5.5.4 (1) Pemasok sistem ventilasi pembuangan udara diwajibkan melakukan uji unjuk kerja 

instalasi sistem ventilasi yang dijualnya langsung di hadapan wakil-wakil pekerja dan 
memberikan salinan hasil uji yang diperoleh kepada pembeli dan wakil-wakil pekerja. 
(2) Pengujian unjuk kerja sistem pembuangan udara harus dilakukan secara berkala 
melalui uji asap (smoke tests) atau pengukuran aliran udara, atau dengan membandingkan 
pembacaan tekanan statis di dalam sistem dengan pembacaan yang tercatat pada titik-titik 
uji yang sama pada saat perintah pengujian diberikan. 
(3) Sertifikat efektivitas harus dikeluarkan dan disediakan untuk inspeksi. 
(4) Debu asbes yang dikumpulkan oleh perlengkapan filtrasi harus disingkirkan secara 
teratur dengan mengikuti ketentuan-ketentuan K3 yang dipersyaratkan secara ketat. 
 

5.5.5 Semua tipe perlengkapan pengendali debu harus diperiksa oleh tenaga ahli dengan 
kompetensi teknis yang handal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan 
oleh pihak berwenang yang menangani bidang ini. 
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5.5.6 Pengusaha juga berkewajiban memastikan bahwa perlengkapan sebagaimana dimaksud 

dalam 5.5.5 setiap saat selalu dioperasikan, dipelihara dan diservis dengan tepat dan 
benar menurut cara yang sudah ditetapkan. 

 
5.6 Ventilasi Untuk Seluruh Daerah Kerja 
 
5.6.1 Selain ventilasi yang baik untuk pembuangan udara di tempat-tempat kerja yang 

melibatkan penggunaan bahan-bahan berasbes, ventilasi yang baik juga harus diusahakan 
untuk seluruh daerah kerja yang ada untuk menjamin adanya suplai udara bersih untuk 
menggantikan udara kotor yang terbuang dan untuk mengurangi konsentrasi partikel 
asbes yang ada di udara. 

 
5.6.2 Tingkat aliran ventilasi untuk seluruh daerah kerja yang ada hendaknya cukup untuk 

mengganti udara di tempat kerja sesuai dengan persyaratan K3. 
 
5.6.3 Udara kotor yang terbuang harus disaring secara efisien dan tidak boleh dimasukkan 

kembali ke lingkungan kerja, kecuali bila ketentuan-ketentuan berikut ini dipenuhi: 
(a) konsentrasi debu asebes yang ada jauh lebih kecil dibandingkan tingkat paparan dan 

tidak menaikkan tingkat paparan yang ada; 
(b) sistem filtrasi dan ventilasi diperiksa dan dipelihara secara teratur; 
(c) kualitas udara selalu dipantau dengan perangkat-perangkat pemantau yang memadai; 
(d) proses kerja yang dilakukan telah disetujui oleh pihak berwenang sesuai dengan 

kebiasaan nasional yang berlaku. 
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6. Perlindungan Diri 
  
6.1 Plindung Pernafasan 
 
Penyediaan dan Pemakaian 
 
6.1.1 Penggunaan alat pelindung pernafasan hendaknya hanya bersifat sementara atau 

dilakukan hanya dalam keadaan darurat, dan sama sekali bukanlah alternatif 
pengendalian teknis debu asbes sehingga dengan demikian, pemakaian alat pernafasan ini 
tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak melakukan pengendalian teknis debu asbes. 

 
6.1.2 Di tempat kerja harus selalu ada persediaan alat pelindung pernapasan dalam jumlah yang 

lebih dari cukup, yang dapat segera dipakai dan berfungsi dengan baik dan benar pada 
saat dibutuhkan. 

 
6.1.3 Pelindung pernafasan sebagaimana dimaksud dalam 6.1.2 harus tersedia bagi semua 

pekerja yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyebabkan 
mereka berada dalam situasi kerja dengan kadar serat debu asbes melebihi atau 
cenderung melebihi nilai ambang batas yang telah ditentukan. 

 
6.1.4 Pekerja harus segera diberitahu apabila konsentrasi serat debu asbes melebihi nilai 

ambang batas sebagaimana dimaksud dalam 6.1.3. 
 
6.1.5 Pekerja yang telah diberitahu sebagaimana dimaksud dalam 6.1.4 harus segera memakai 

alat pelindung pernafasan yang telah disediakan. 
 
6.1.6 Pekerja yang diharuskan memakai alat pelindung sebagaimana dimaksud dalam 6.1.5 

harus diberitahu cara pemakaian yang benar dari alat tersebut sampai pekerja yang 
bersangkutan sanggup memakai sendiri alat tersebut dengan benar. 

 
6.1.7 Pengusaha berkewajiban memberikan petunjuk dan pengarahan untuk memastikan bahwa 

alat pelindung pernafasan tersebut dipakai dengan benar sebagaimana seharusnya. 
 
6.1.8 Semua alat pelindung pernafasan harus disediakan dan dipelihara agar tetap berfungsi 

dengan baik oleh pengusaha tanpa menarik bayaran dari pekerja. 
 
Pemilihan  
 
6.1.9 Jenis-jenis alat pelindung pernafasan yang boleh dipakai hanyalah yang kualitasnya 

sudah teruji dan telah disetujui oleh pihak berwenang. 
  
6.1.10 (1) Pihak berwenang berkewajiban memberikan pedoman mengenai jenis-jenis alat 

pelindung mana yang paling sesuai digunakan untuk masing-masing kisaran konsentrasi 
debu asbes. Misalnya: 

(a) respirator-respirator pemurni udara (air-purifying respirators) dari jenis yang 
bertekanan negatif (masker setengah wajah); 
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(b) alat pelindung pernafasan bertekanan positif; 
(c) alat pernafasan dengan saluran udara langsung. 

(2) Pemilihan alat pelindung hendaknya dilakukan, setelah dikonsultasikan dengan wakil-
wakil pekerja, berdasarkan kapasitasnya untuk menangkal konsentrasi maksimum debu 
asbes yang dapat dijumpai. 

 
6.1.11 Apabila ada dua jenis respirator yang sama kualitasnya dan mampu memberikan standar 

perlindungan yang sama, pengusaha hendaknya menyuruh pekerja untuk memilih sendiri 
respirator mana yang menurut mereka paling nyaman dan enak dipakai. 

 
6.1.12 Apabila tidak ada masker yang dapat dengan sempurna menutup wajah seorang pekerja, 

misalnya karena pekerja yang bersangkutan berjenggot, maka pekerja tersebut hendaknya 
diwajibkan memakai respirator bertekanan positif meskipun respirator jenis ini tidak 
dapat memberikan perlindungan seratus persen. 

 
Pelatihan 
 
6.1.13 Semua pekerja yang diharuskan memakai alat pelindung pernafasan harus diberitahu 

petunjuk pemakaian yang benar dari alat tersebut sampai pekerja yang bersangkutan 
sanggup memakai sendiri alat tersebut dengan benar.  

 
6.1.14 Petunjuk pemakaian harus menjelaskan hal-hal berikut: 

(a) alasan penggunaan alat tersebut, dan pentingnya usaha sungguh-sungguh untuk 
menggunakan alat itu; 

(b) dalam kondisi atau keadaan yang bagaimana alat itu harus dipakai dan bagaimana 
cara mengenali kondisi atau keadaan tersebut; 

(c) cara mengoperasikan alat tersebut; 
(d) metode pemakaian yang benar serta pengecekan apakah alat itu pas dipakai atau 

tidak; 
(e) metode untuk mengecek cara menjalankan alat itu dengan benar; 
(f) perlunya alat itu diservis secara teratur;  

 
Pembersihan, pemeliharaan dan penyimpanan 
 
6.1.15 Respirator hendaknya dibagikan untuk dipakai hanya oleh pekerja yang memang 

diwajibkan memakai respirator itu. 
 
6.1.16 Sebelum dipakai kembali, respirator harus dibersihkan secara teratur dan diservis oleh 

petugas yang telah terlatih. 
 
6.1.17 Tempat penyimpanan yang cocok, seperti misalnya kotak logam atau kantong plastik, 

harus disediakan untuk menyimpan respirator satu per satu apabila sedang tidak 
digunakan. 

 
6.1.18 Respirator harus dibersihkan setiap minggu atau lebih sering lagi apabila respirator itu 

dipakai secara teratur. Lapisan-lapisan filter awal (pre-filters) yang ada pada respirator 
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udara tersaring (filtered air respirators) harus diganti dan filter-filter tersebut harus selalu 
dicek setiap kali respiratornya dibersihkan. 

 
6.1.19 Harus dibuat catatan penggunaan untuk masing-masing respirator atau alat saluran udara 

(air line apparatus). Catatan itu harus menyebutkan untuk siapa respirator atau alat 
tersebut dikeluarkan, dan kapan respirator atau alat tersebut dibersihkan dan diservis. 

 
6.1.20 Untuk setiap pekerja harus dibuatkan catatan mengenai pelatihan dan petunjuk 

pemakaian alat pelindung pernafasan yang telah diberikan kepada pekerja yang 
bersangkutan. 

 
6.1.21 Fakta-fakta sehubungan dengan alat pelindung pernafasan yang digunakan harus dicatat 

dalam catatan pemantau paparan debu untuk tugas atau pekerjaan tertentu. 
 
6.2 Pakaian pelindung 
 
Penyediaan dan pemakaian 
 
6.2.1 Supaya pakaian milik pribadi yang dipakai pekerja dari rumah tidak terkontaminasi debu 

asbes, maka pengusaha, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan 
setelah berkonsultasi dengan wakil-wakil pekerja, harus menyediakan pakaian kerja yang 
layak bagi pekerja. 

 
6.2.2 Apabila kadar debu asbes di lingkungan kerja meningkat, maka selain diwajibkan 

memakai respirator, pekerja juga harus diwajibkan memakai pakaian pelindung khusus. 
 
6.2.3 Pakaian pelindung khusus sebagaimana dimaksud dalam 6.2.2 harus menutup 

keseluruhan pakaian kerja sehingga tidak ada debu asbes yang menempel pada pakaian 
kerja pada saat pakaian pelindung khusus dilepas. Tutup kepala yang sesuai juga harus 
disediakan. 

 
6.2.4 Apabila disediakan pakaian pelindung atau pakaian kerja yang dapat dipakai kembali, 

harus disediakan kamar ganti terpisah supaya pakaian yang terkontaminasi debu asbes 
dapat disimpan di lemari ganti yang terpisah dari lemari ganti yang digunakan untuk 
menyimpan pakaian milik pribadi pekerja.  

 
6.2.5 (1) Alat penyedot debu hampa udara (vacuum cleaners) untuk menyedot debu dari 

pakaian pelindung atau pakaian kerja harus disediakan di pintu masuk kamar ganti yang 
digunakan untuk menanggalkan dan menyimpan pakain-pakaian itu. 
(2) Respirator hanya boleh dilepas setelah terlebih dahulu dibersihkan dengan mesin 
penyedot debu. 

 
6.2.6 (1) Kamar mandi dengan pancuran air (shower room) atau kamar cuci (washroom) harus 

disediakan dan harus terletak antara kamar ganti untuk pakaian kotor yang terkontaminasi 
debu asbes dan kamar ganti untuk pakaian bersih. 
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(2) Kamar mandi berpancuran air atau kamar cuci sebagaimana dimaksud dalam butir (1) 
harus dibersihkan secara teratur. 

 
6.2.7 Pakaian pribadi hendaknya dilepas, disimpan atau dikenakan kembali hanya di kamar 

ganti pakaian bersih yang disediakan. 
 
6.2.8 Kamar ganti untuk pakaian kotor yang terkontaminasi debu asbes harus dibersihkan dan 

diperiksa secara teratur untuk memastikan tidak adanya akumulasi debu asbes. 
 
6.2.9 Pakaian pelindung khusus tidak boleh dipakai di luar tempat kerja atau di luar kamar 

ganti yang telah disediakan untuk pakaian kotor yang terkontaminasi debu asbes. 
 
Pencucian pakaian 
 
6.2.10 Pengusaha bertanggung jawab dan berkewajiban menyediakan fasilitas untuk mencuci 

pakaian pelindung dan pakaian kerja. 
 
6.2.11 Pencucian pakaian pelindung dan pakaian kerja harus dilakukan dalam kondisi terkontrol 

untuk mencegah emisi debu asbes pada waktu pakaian-pakaian itu dipegang dengan 
tangan, dipindahkan dan dicuci. 

 
6.2.12 Apabila pakaian yang terkontaminasi debu asbes dikirim ke luar pabrik untuk dicuci, 

pakaian itu harus dipak dalam wadah anti debu yang ditutup rapat, seperti misalnya 
kantong plastik yang lehernya diikat rapat. 

 
6.2.13 Wadah sebagaimana dimaksud dalam 6.2.12 harus diberi tanda yang jelas supaya orang 

tahu bahwa di dalamnya ada pakaian kotor yang terkontaminasi debu asbes. 
 
6.2.14 Apabila pencucian pakaian-pakaian yang terkontaminasi debu asbes diserahkan kepada 

kontraktor, hendaknya dipastikan bahwa kontraktor yang bersangkutan benar-benar 
memahami tindakan pencegahan yang perlu dilakukan untuk menangani pakaian yang 
terkontaminasi debu asbes. 

 
6.2.15 Pekerja dilarang keras membawa pulang pakaian pelindung atau pakaian kerja untuk 

dicuci di rumah. 
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7. Membersihkan Tanah/Bangunan Pabrik (Premises) dan Unit Kerja (Plant) 
  
7.1 Umum 
 
7.1.1 Setiap pengusaha berkewajiban mengupayakan agar tanah/ bangunan pabrik sebagai 

lokasi kerja (work premises) terpelihara dengan baik dan selalu berada dalam keadaan 
bersih dan bebas dari limbah asbes. 

 
7.1.2 Semua mesin, perlengkapan dan unit kerja harus dijaga agar tetap bebas debu. Begitu 

pula halnya dengan semua permukaan luar perlengkapan ventilasi pembuangan udara dan 
semua permukaan yang terdapat di dalam bangunan pabrik. 

 
7.1.3 (1) Debu asbes harus dibersihkan dengan alat penghisap debu (vacuum cleaning 

equipment) atau dengan cara lain sehingga tidak ada debu asbes yang beterbangan di 
udara atau terdorong keluar sehingga mencemari udara di tempat kerja. 
(2) Apabila diperlukan, alat penghisap debu dapat diberi selang tambahan (extension 
hoses) agar panjangnya sesuai dengan kebutuhan. 
  

7.1.4 (1) Apabila upaya membersihkan dengan metode tanpa debu tidak dapat dilakukan, 
pekerja yang bertugas membersihkan harus memakai pakaian pelindung dan alat 
pernafasan sebagaimana seharusnya. 
(2) Pembersihan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) harus dilakukan pada saat 
ruangan yang dibersihkan sedang dalam keadaan kosong dan di ruangan tersebut tidak 
ada pekerja lain selain petugas pembersih ruangan. Apabila kehadiran pekerja lain di 
dalam ruangan itu diperlukan, pekerja lain tersebut wajib memakai alat pelindung. 

 
7.2 Lantai 
 
7.2.1 Lantai harus dibersihkan secara teratur dari debu dan bahan-bahan buangan lainnya. 
 
7.2.2 Lantai harus dibersihkan dengan alat penyedot debu atau dengan cara lain yang tidak 

menyebabkan debu timbul kembali. Apabila penyapu mekanik (mechanical sweepers) 
dipakai untuk membersihkan lantai, penyapu mekanik tersebut hendaknya dimodifikasi 
sedemikian rupa, apabila diperlukan, guna memastikan bahwa pembersihan dengan 
penyapu mekanik tersebut tidak menghasilkan debu asbes. 

 
7.2.3 (1) Permukaan lantai harus dijaga agar selalu dalam keadaan baik. Permukaan lantai yang 

retak atau pecah harus segera diperbaiki. 
(2) Permukaan beton hendaknya dirancang atau diatur sedemikian rupa agar dapat 
dibersihkan dari debu dengan memuaskan.  

 
7.3 Dinding 
 
7.3.1 Bangunan-bangunan baru harus dibangun sedemikian rupa sehingga dinding-dindingnya 

memiliki permukaan yang rata dan halus. Dinding-dinding dari bangunan-bangunan lama 
sedapat mungkin harus dihaluskan permukaannya. 
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7.3.2 Dinding harus dibersihkan setiap tahun. Dinding harus lebih sering dibersihkan apabila 

sifat bangunan atau sifat proses kerja mengharuskan pembersihan lebih sering dilakukan. 
 
7.3.3 (1) Dinding harus dibersihkan dengan mesin penyedot debu atau dengan dicuci. 

(2) Apabila dinding dibersihkan dengan dicuci, air kotor yang mengandung asbes harus 
dibuang menurut syarat K3. 
(3) Air kotor mengandung asbes yang jatuh ke lantai pada saat pencucian dinding 
dilakukan jangan dibiarkan sampai mengering. 

 
7.4 Mesin dan perlengkapan 
 
7.4.1 Ventilasi pembuangan udara kotor (exhaust ventilation) dari mesin yang dilengkapi 

dengan alat pembuang udara kotor (exhaust equipment) harus dijalankan pada saat mesin 
itu dibersihkan. 

7.4.2 Semua debu yang ada hendaknya dibersihkan dengan alat penghisap debu.  
 
7.4.3 Bagian-bagian mesin/ peralatan yang tidak terjangkau oleh alat penghisap debu 

hendaknya dikorek dan dibersihkan dengan kuas yang diminyaki. Setelah kotoran-
kotoran itu jatuh, barulah kotoran-kotoran tersebut dibersihkan dengan alat penghisap 
debu. 

 
7.4.4 Mesin dan peralatan hendaknya selalu dibersihkan setiap berakhirnya gelombang waktu 

kerja (shift). Tugas membersihkan mesin dan peralatan harus dilakukan dalam interval 
tidak lebih dari satu minggu.  

 
7.5 Konstruksi bangunan bagian atas (overhead structures) 
 
7.5.1 Konstruksi bangunan bagian atas dari bangunan-bangunan baru hendaknya memiliki 

permukaan yang rata dan halus. Struktur langkan yang tinggi (high ledges) hendaknya 
dihindari.  

 
7.5.2 Debu yang melekat pada konstruksi bangunan di bagian atas ruangan harus dibersihkan 

dengan alat penghisap debu yang diperpanjang dengan selang tambahan (extension hoses) 
menurut kebutuhan, atau dengan cara lain yang tidak menyebabkan debu terbentuk 
kembali. 

 
7.5.3 Apabila upaya membersihkan ruangan tanpa menghasilkan debu tidak dapat dilakukan, 

pakaian pelindung dan alat pernafasan harus dipakai oleh siapa saja yang ada di dalam 
ruangan atau gedung yang sedang dibersihkan. 

 
7.5.4 Apabila pembersihan bagian atas ruangan sedang dilakukan, semua mesin, peralatan dan 

perlengkapan yang ada di ruangan itu harus ditutup dengan lembaran plastik. 
 



 32

7.6 Alat penghisap debu (vacuum cleaning equipment) 
 
7.6.1 Hanya alat penghisap debu dengan filter yang berfungsi sebagaimana seharusnya sajalah 

yang boleh dipakai untuk mengumpulkan debu asbes dan kotoran. Alat penghisap debu 
seperti ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga debu yang telah dihisap tidak dapat 
keluar lagi dan mencemari kembali udara di tempat kerja. 

 
7.6.2 Karena alat penghisap debu portabel (yang dapat dibawa-bawa) diperlukan untuk 

mengumpulkan debu dari satu lokasi ke lokasi lain, filter dengan efisiensi tinggi yang 
sesuai harus digunakan. 

 
7.6.3 Kantong-kantong pengumpul debu yang terdapat di dalam unit alat penghisap debu harus 

dapat dilepas untuk dibuang dan diganti lagi dengan yang baru. 
 
7.6.4 (1) Apabila kantong pengumpul debu yang terdapat di dalam alat penghisap debu 

portabel pecah dan isinya berhamburan keluar ketika alat penghisap debu itu sedang 
dijalankan, alat penghisap debu itu harus disingkirkan keluar dari tempat kerja, apabila 
memungkinkan di tempat terbuka. 
(2) Kantong yang pecah itu beserta isinya harus disingkirkan dan dimasukkan ke dalam 
kantong yang tidak dapat ditembus cairan maupun gas (impermeabel) oleh petugas yang 
memakai pakaian pelindung dan alat pernafasan. 
(3) Bagian dalam (interior) alat penghisap debu tersebut harus dibersihkan dari debu 
dengan menggunakan alat penghisap debu lainnya. 
 

7.6.5 Kotoran-kotoran yang terkumpul oleh alat penghisap debu harus dibuang sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam buku pedoman ini.  
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8. Pengepakan, Transportasi dan Penyimpanan 
  
8.1  Petunjuk Dasar Pengepakan Serat Asbes 
 
8.1.1 Serat asbes harus selalu dikemas dalam kantong-kantong yang tidak dapat ditembus air 

dan udara (impermeable bags). 
 
8.1.2 Bila digunakan kantong-kantong larut air (water-soluble bags), kantong-kantong itu tidak 

boleh dipindahkan dari satu peti kemas (container) ke peti kemas lain. Bila hendak 
dibawa ke tempat lain, kantong-kantong itu harus dimasukkan ke dalam peti kemas 
tertutup. 

 
8.1.3 Bahan plastik yang dipakai untuk kantong harus mengandung unsur penghalang sinar 

ultra violet untuk melindungi kantong dari sinar matahari dan mencegah kantong menjadi 
rusak selama perjalanan/ pengiriman dengan kapal. 

 
8.1.4 Kantong berisi serat asbes harus ditutup/ disegel dengan cara dipanaskan (heat sealing) 

atau dengan cara dijahit setik (stitching). Apabila dijahit setik, jarak setikan tidak boleh 
kurang dari dua setik per satu sentimeter. 

 
8.1.5 Semua kantong berisi serat asbes harus diberi label yang menjelaskan isinya dan 

peringatan bahwa serat asbes berbahaya bagi kesehatan. 
 
8.2  Pengepakan untuk Transportasi 
 
8.2.1 Pengepakan kantong berisi serat asbes untuk dibawa dari satu tempat ke tempat lain harus 

dilakukan tanpa harus memegang kantong satu per satu dengan tangan. Pengepakan harus 
dilakukan dengan hati-hati agar kantong tidak terkoyak dan isinya tidak tertumpah keluar. 

 
8.2.2 Sebelum dipindahkan/dikirimkan ke tempat lain, kantong-kantong berisi serat asbes harus 

dikumpulkan dan dikemas dalam unit-unit muatan (unit loads). 
 
8.2.3 Unit-unit muatan harus dijaga agar tetap stabil dan dipak dengan selubung plastik agar 

terlindung dari kerusakan. Pengepakan unit muatan dengan selubung plastik harus 
dilakukan dengan teknik kemas bungkus susut (shrink wrapping) atau teknik kemas 
bungkus regang (stretch wrapping). Atau, pengepakan juga dapat dilakukan dengan 
mengikatkan selubung plastik itu pada tempatnya. 

 
8.2.4 Bagian atas unit muatan maupun keempat sisinya harus ditutup plastik yang mengandung 

bahan pelindung anti sinar ultra violet. 
 
8.2.5 Untuk muatan dalam jumlah kecil yang dikirim melalui kapal barang campuran, kantong-

kantong berisi asbes harus ditumpuk di atas palet [kerangka datar untuk menaruh 
angkutan yang akan dibawa oleh truk bergarpu pengangkut beban atau forklift] dengan 
posisi saling mengunci (interlocked). 
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8.2.6 Kantong-kantong berisi asbes itu kemudian diikatkan kuat-kuat ke palet untuk menjamin 
agar tidak lepas dengan teknik shrink wrapping, atau teknik lain, yang digunakan untuk 
membentuk unit muatan. 

 
8.2.7 Ukuran palet haruslah sedemikian rupa sehingga kantong-kantong yang ditaruh pada 

palet itu berada pada posisi menganjur (bergantungan) di semua sisinya untuk mencegah 
kantong-kantong di sebelahnya menjadi rusak sewaktu pemuatan. 

 
8.2.8 (1) Untuk pengiriman muatan dalam jumlah besar, palet jangan digunakan karena 

beresiko menyebabkan kantong menjadi rusak pada waktu bongkar muat dilakukan atau 
karena gerakan-gerakan dalam perjalanan. 
(2) Alternatif untuk mengatasinya adalah dengan menopang unit muatan pada alas 
lembaran plastik dengan tali-tali pengikat berbentuk anyaman yang kemudian diikatkan 
pada pucuk muatan untuk selanjutnya diangkat. Begitu sampai ke tujuan dan dikeluarkan 
dari kapal, unit-unit muatan ini harus ditempatkan pada palet-palet untuk diproses 
selanjutnya. 

 
8.3  Transportasi 
 
8.3.1 Unit-unit muatan, di luar yang dikirim dalam jumlah, besar harus ditumpuk di atas palet 

dan dimasukkan ke dalam kendaraan tertutup atau ke dalam gerbong kereta api untuk 
pengiriman lewat darat dan dimasukkan ke dalam peti kemas tertutup untuk pengiriman 
lewat laut. 

 
8.3.2 Proses bongkar muat harus dilakukan dengan menggunakan truk forklift atau dengan cara 

lain yang sama efektifnya, untuk mencegah jangan sampai kantong-kantong berisi asbes 
dipegang satu per satu dengan tangan sehingga dengan demikian, resiko kantong-kantong 
itu menjadi rusak dapat dikurangi. 

 
8.3.3 Kait (cantelan) atau benda-benda tajam lainnya tidak boleh digunakan untuk 

memindahkan kantong atau unit muatan. 
 
8.3.4 Muatan-muatan yang dimasukkan ke dalam peti kemas harus ditumpuk sedemikian rupa 

untuk mengurangi resiko kantong menjadi rusak akibat gesekan dengan palet kayu. 
 
8.3.5 Semua kendaraan yang digunakan untuk membawa asbes harus dibersihkan dengan benar 

setelah muatan asbesnya dibongkar. 
 
8.3.6 Untuk membersihkan, harus digunakan mesin penghisap debu. Apabila tidak ada mesin 

penghisap debu, permukaan yang akan dibersihkan harus dibasahi sampai benar-benar 
basah sebelum disapu. 

 
8.3.7 Bila bungkusan kantong berisi asbes pecah dan isinya tertumpah keluar, petugas 

pembersih harus memakai pakaian pelindung dan peralatan pelindung pernafasan yang 
sesuai. 
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8.4  Muatan dan kantong yang rusak 
 
8.4.1 Plak ban yang tepat harus tersedia untuk menambal muatan yang terkoyak atau rusak. 
 
8.4.2 Muatan yang terkoyak atau rusak harus ditambal secepatnya. 
 
8.4.3 Kantong terkoyak yang bukan merupakan bagian dari unit muatan harus ditambal dengan 

plak ban dan, bila perlu, dibungkus sekali lagi dengan kantong impermeabel yang disegel 
dan diberi label. 

 
8.5  Penyimpanan di gudang (warehousing) 
 
8.5.1 Sebelum disimpan, semua unit muatan harus diperiksa dengan cermat, untuk memastikan 

bahwa unit-unit muatan tersebut sudah benar-benar bersih dan tidak ada yang rusak. 
 
8.5.2 Semua kantong berisi asbes yang akan disimpan harus ditumpuk di atas palet-palet. 
 
8.5.3 Semua kantong berisi asbes yang rusak atau terkoyak harus segera ditambal atau 

diperbaiki. 
 
8.5.4 (1) Semua unit muatan yang kotor karena ceceran asbes atau karena kotoran lain harus 

dibersihkan secepat mungkin dengan mesin penghisap debu atau dengan cara lain yang 
tidak menyebabkan terbentuknya debu. 
(2) Petugas pembersih yang membersihkan unit muatan sebagaimana dimaksud dalam 
butir (1) harus memakai pakaian pelindung dan alat pelindung pernafasan. 
 

8.5.5 Penyimpanan terakhir unit muatan adalah di dalam gudang. Kalau toh terpaksa harus 
disimpan di luar gudang, unit muatan yang bersangkutan harus diberi pelindung terpal, 
lembaran plastik hitam atau penutup lain yang sesuai. 
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9. Pembuangan Limbah Asbes 
 
9.1 Upaya meminimalkan pembentukan limbah asbes  
 
9.1.1 Teknik produksi yang paling efektif untuk meminimalkan limbah asbes harus digunakan 

untuk menekan sekecil mungkin limbah asbes yang dihasilkan. 
 
9.2  Pengumpulan limbah 
 
Debu  
 
9.2.1 Langkah-langkah yang digariskan di bawah ini harus dilakukan, atau cara-cara lain yang 

tidak kalah efektifnya harus digunakan. 
 
9.2.2 Debu asbes yang terkumpul dimasukkan ke dalam kantong melalui corong (hopper). 

Pemindahan debu asbes dari satu kantong ke dalam kantong yang lain, yang dilakukan 
dengan cara ini, harus dirancang untuk mempermudah penggantian kantong dan 
memperkecil kemungkinan terjadinya kebocoran debu. 

 
9.2.3 Penggantian kantong berisi asbes hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah benar-

benar terlatih untuk mengerjakan tugas ini dengan benar. 
 
9.2.4 Kantong yang digunakan untuk diisi asbes melalui corong hendaknya terbuat dari bahan 

yang agak tembus pandang seperti poli-etilen sehingga pada waktu menuang debu ke 
dalam kantong, naiknya tinggi permukaan debu dapat diawasi dan debu yang tercecer 
keluar karena kantong sudah terlalu penuh dapat dihindari. 

 
9.2.5 Kantong yang terbuat dari kertas larut air tidak boleh digunakan untuk menghindari 

resiko kantong itu menjadi rusak karena basah sebelum sampai ke pembuangan akhir. 
 
9.2.6 (1) Kantong-kantong yang sudah diisi debu asbes harus disegel untuk mencegah 

keluarnya debu sewaktu kantong-kantong itu digeser atau dipindahkan. 
(2) Bagian leher kantong-kantong plastik yang sudah diisi debu asbes harus diplintir, lalu 
dilipat masuk. Bagian lehernya diikat erat-erat dalam posisi terlipat dengan ikat kawat, 
plak ban atau dengan cara lain yang sama efektifnya. 
(3) Apabila kantong terbuat dari kertas, bagian leher kantong itu harus dilipat dua kali, 
lalu distaples di sepanjang lipatannya. 
 

9.2.7 Pakaian pelindung dan respirator harus digunakan pada saat mengganti kantong. 
 
Serat lepas, serpihan-serpihan (swarf) dan menyapu lantai 
 
9.2.8 Serat lepas dari sistem ekstraksi tetap harus dikembalikan ke proses produksi. 
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9.2.9 Serpihan-serpihan (swarf) yang terbentuk di sekitar dan di bawah mesin-mesin harus 
dibersikan dengan mesin penghisap debu yang sesuai. 

 
9.2.10 Bahan-bahan sisa lepasan yang terkumpul melalui cara lain harus ditempatkan pada 

kantong-kantong tak tembus air dan gas, lalu kantong-kantong itu disegel. 
 
Limbah yang dihasilkan dari proses memasang atau mencopot insulasi 
 
9.2.11 Pada waktu proses pemasangan atau proses pengelupasan insulasi (isolasi) sedang 

dilakukan, permukaan lantai harus ditutup dengan lembaran plastik yang kemudian dapat 
dilipat menjadi wadah tertutup. 

 
9.2.12 Mesin-mesin yang digunakan hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga semua sisa 

potongan yang tak terpakai lagi secara otomatis disingkirkan dan dikumpulkan ke wadah-
wadah yang setelah terisi penuh dapat langsung disegel dan dibuang. 

 
9.2.13 Apabila pembuangan dan pengumpulan sisa potongan secara otomatis sebagaimana 

dimaksud dalam 9.2.12 tidak dapat dilakukan, harus disediakan wadah-wadah yang 
sesuai untuk mengumpulkan sisa-sisa potongan tersebut, yang kemudian dapat ditutup. 

 
9.2.14 Wadah-wadah sebagaimana dimaksud dalam 9.2.13 hendaknya tersedia dalam jumlah 

cukup untuk mencegah agar wadah tidak terisi terlalu penuh. 
 
9.2.15 Wadah-wadah tersebut harus dikumpulkan dan ditaruh di suatu tempat tertentu yang 

disediakan, agar emisi debu asbes dapat diminimalkan. Proses memasukkan limbah ke 
dalam wadah-wadah itu harus diawasi dengan ketat.  

 
9.2.16 Apabila terjadi emisi debu asbes sewaktu limbah asbes sedang dimasukkan ke dalam 

wadah, kap ekstraksi debu harus disediakan untuk mencegah debu asbes menyusup 
keluar ke tempat kerja. 

 
9.2.17 Apabila sisa-sisa potongan dan sisa-sisa apkiran lainnya perlu dihancurkan terlebih 

dahulu sebelum dibuang, proses penghancuran itu harus dilakukan secara mekanis 
disertai ventilasi pembuangan udara kotor yang sesuai. 

 
9.2.18 (1) Apabila proses penghancuran secara mekanis sebagaimana dimaksud dalam 9.2.17 

ternyata tidak dapat dilakukan, maka proses penghancuran itu harus dilakukan di satu 
tempat terpisah sehingga debu asbes yang ditimbulkan dari proses itu tidak dapat 
menyusup keluar ke daerah-daerah tempat kerja lainnya. 
(2) Bahan-bahan buangan yang akan dihancurkan hendaknya dibasahi terlebih dahulu 
untuk meminimalkan emisi debu asbes yang dihasilkan, dan pekerja yang mengerjakan 
tugas ini harus memakai pakaian pelindung diri dan respirator. 
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Sisa-sisa potongan, pecahan-pecahan, dan sisa-sisa apkiran dari bahan-bahan berdensitas 
tinggi 
 
9.2.19 Limbah keras, seperti asbes ikatan (bonded asbestos), asbes semen, residu karet 

gabungan (jointings) dan bitumastik harus disimpan sedemikian rupa untuk memastikan 
bahwa limbah keras tersebut tidak akan terabrasi (terkikis permukaannya) atau remuk 
karena tertindih beban berat selama menunggu untuk dibuang. 

 
Karung atau kantong bekas diisi asbes 
 
9.2.20 (1) Karung atau kantong bekas diisi serat asbes lepasan harus dienyahkan dengan cara 

digerus (grinding), dilumerkan (melting) atau dimasukkan ke dalam kantong (bagging). 
(2) Proses penggerusan atau pelumeran sebagaimana dimaksud dalam butir (1) harus 
dilakukan dalam ruangan tertutup yang letaknya bersebelahan dengan stasiun pembuka 
kantong (bag-opening station). 

 
9.2.21 Apabila kantong bekas serat asbes lepasan hendak dienyahkan dengan cara dimasukkan 

ke dalam kantong, karung atau kantong bekas asbes itu harus dikumpulkan, dengan 
pengawasan ekstra ketat untuk mencegah keluarnya debu, ke dalam wadah-wadah tak 
tembus air dan gas (impermeabel) seperti kantong plastik tak terpakai, dan wadah-wadah 
lain yang harus ditutup dan disegel. 

 
9.2.22 Kantong-kantong bekas yang pernah digunakan untuk menyimpan serat-serat asbes tidak 

boleh digunakan kembali untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam 9.2.21. Meskipun 
demikian, kantong-kantong itu dapat didaur ulang. 

 
9.3  Identifikasi dan Pengisolasian limbah 
 
9.3.1 Semua limbah asbes yang menunggu dibuang harus diberi identifikasi yang cukup dan 

jelas, misalnya dengan diberi tanda pada bagian luar kantongnya atau wadahnya. 
 
9.3.2 Limbah asbes yang menunggu dibuang harus disimpan di tempat yang aman dengan cara 

sedemikian rupa sehingga limbah asbes itu tidak tertendang kaki orang, jatuh, terguling, 
tertusuk atau mengalami kerusakan sehingga isinya tumpah berserakan. 

 
9.3.3 Limbah asbes tidak boleh dicampur dengan limbah jenis lain yang tidak memerlukan 

syarat pembuangan khusus. Bila memungkinkan, limbah asbes hendaknya disimpan di 
satu tempat khusus yang memang sudah ditentukan dan dirancang untuk menyimpan 
limbah asbes. 

 
9.4  Transportasi limbah 
 
9.4.1 Transportasi limbah asbes, dalam bentuk lepasan maupun tersegel di dalam kontener, dari 

tempat penyimpanannya hingga mencapai titik pembuangan yang dituju hendaknya 
dilakukan sedemikian rupa sehingga selama perjalanan tidak terjadi emisi debu asbes ke 
udara. 
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9.4.2 Apabila terjadi tumpahan limbah asbes sewaktu dalam perjalanan menuju ke tempat akhir 

pembuangan yang dituju (misalnya karena kendaraan yang mengangkut limbah asbes itu 
mengalami kecelakaan di jalan), harus segera diambil tindakan untuk mengatasi 
tumpahan itu. 

 
9.4.3 Apabila jumlah limbah yang tertumpah itu sedikit, tumpahan limbah itu harus segera 

dibersihkan dan dimasukkan kembali ke wadah asalnya, dan dimuat kembali ke dalam 
kendaraan pengangkutnya tanpa menunda-nunda. 

 
9.4.4 Apabila tumpahan limbah itu banyak dan tumpahan mengakibatkan timbulnya debu, 

tumpahan itu harus segera dibasahi dan diselubungi. Kemudian, tumpahan limbah itu 
harus segera disingkirkan dan selama proses membersihkan tumpahan limbah ini 
dilakukan, tindakan-tindakan pencegahan dan langkah-langkah K3 yang tepat harus 
dilaksanakan, termasuk pemakaian pakaian pelindung dan alat pelindung pernafasan. 

 
9.4.5 Instruksi tertulis mengenai tindakan apa yang harus segera diambil apabila terjadi 

tumpahan limbah asbes harus diberikan kepada pengemudi kendaraan yang bertugas 
mengangkut limbah asbes. 

 
9.5  Pembuangan Limbah 
 
9.5.1 Sebelum satu lokasi digunakan untuk membuang limbah asbes, terlebih dahulu harus 

dipastikan bahwa lokasi tersebut memang benar-benar cocok dan sesuai untuk dijadikan 
tempat pembuangan limbah asbes. 

 
9.5.2 Lokasi pembuangan yang dipilih harus mempunyai akses kendaraan ke permukaan atau 

mulut galian (working face), atau ke lubang atau parit galian (trench dug) yang 
ditentukan atau dirancang untuk menerima limbah asbes. 

 
9.5.3 Limbah asbes harus ditimbun (didepositkan) di kaki permukaan galian lokasi 

pembuangan limbah dengan sistem landfill (limbah dikubur di antara lapisan-lapisan 
tanah sehingga terbentuk gundukan) atau di dasar galian atau terowongan yang dibuat 
khusus untuk itu. 

 
9.5.4 Penimbunan (deposit) kantong-kantong berisi limbah asbes dari atas permukaan galian, 

atau dengan menjatuhkan kantong-kantong itu dari atas ke dalam lubang galian, harus 
dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah agar kantong-kantong itu tidak tercecer 
isinya. 

 
9.5.5 Pada waktu penimbunan dilakukan, semua limbah asbes selain limbah berdensitas tinggi 

harus dikubur pada kedalaman yang tepat (misalnya 20 hingga 25 cm atau 8 hingga 10 
inci) sesegera mungkin. Tidak boleh ada limbah asbes yang tertinggal atau belum dikubur 
pada saat berakhirnya pekerjaan penimbunan. 

9.5.6 Penguburan final limbah asbes harus dilakukan pada kedalaman minimum dua meter 
(enam kaki enam inci). 
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9.5.7 Apabila dilakukan penimbunan limbah basah, limbah basah tersebut harus dikubur sama 
seperti limbah kering untuk mencegah keluarnya debu asbes kalau limbah basah itu sudah 
mengering. 

 
9.5.8 Lubang galian basah pada umumnya tidak boleh digunakan sebagai tempat pembuangan 

untuk limbah asbes jenis apapun kecuali limbah asbes berdensitas tinggi. 
 
9.5.9 Apabila penimbunan limbah asbes berdensitas tinggi dilakukan di lokasi kering, 

hendaknya dipastikan bahwa limbah itu tidak tergilas oleh kendaraan-kendaraan yang 
lewat di atasnya sehingga menjadi debu. 

 
9.6  Upaya perlindungan diri dan upaya memelihara kesehatan dengan menjaga  kebersihan  
 
9.6.1 Pekerja yang bertugas mengumpulkan, memindahkan atau membuang limbah asbes 

beresiko terpapar partikel-partikel asbes yang terhambur ke udara. Karena itu, dalam 
melakukan pekerjaannya, pekerja tersebut harus dilengkapi dengan pakaian pelindung 
dan alat pelindung pernafasan. 

 
9.6.2 Sebelum dipakai kembali, semua kendaraan atau wadah-wadah dan selubung-selubung 

penutup yang telah terkena limbah asbes harus dibersihkan dengan alat penghisap debu 
atau dengan cara lain yang tidak menyebabkan timbulnya debu. 

 
9.7  Pengawasan 
 
9.7.1 (1) Apabila satu kegiatan atau sistem bertanggung jawab membuang sendiri limbah asbes 

yang dihasilkannya, harus ada instruksi tertulis yang jelas dan dimengerti oleh para 
pekerja yang terlibat dalam kegiatan atau bekerja dalam sistem tersebut mengenai 
prosedur pembuangan yang harus ditaati. 
(2) Pengawasan secara berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan-
tindakan pencegahan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan. 

 
9.7.2 Apabila pembuangan limbah diserahkan kepada kontraktor, bagian-bagian yang relevan 

dari buku pedoman ini harus dimasukkan ke dalam kontrak/ perjanjian kerjasama dengan 
kontraktor tersebut. 

 
9.7.3 Kontrak sebagaimana dimaksud dalam 9.7.2 harus menyatakan bahwa kontraktor 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa langkah-langkah K3 akan selalu ditaati dan 
dilaksanakan di lokasi pembuangan sebagaimana seharusnya. 

 
9.7.4 Pengecekan secara berkala terhadap pekerjaan yang dilakukan kontraktor harus dilakukan 

untuk memastikan bahwa kontraktor yang bersangkutan benar-benar mentaati pedoman 
K3 yang digariskan dalam buku ini. 

 
9.7.5 Selain apa yang telah dikemukakan tadi, langkah-langkah lain yang tepat harus dilakukan 

untuk mencegah terjadinya polusi tanah, lapisan tanah sebelah bawah (subsoil), udara dan 
air. 
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10.   Pengawasan terhadap kesehatan pekerja 
 
10.1 Umum 
 
10.1.1 Pengawasan kesehatan3 hendaknya diberikan kepada pekerja yang pekerjaannya 

menyebabkannya terkena resiko terpapar debu asbes. 
 
10.1.2 Pengawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 10.1.1 dirancang demi 

kesejahteraan pekerja secara individual maupun secara kolektif. 
 
10.1.3 Pekerja yang bersedia menjalani pengawasan kesehatan berhak: 

(a) menuntut agar data-data pribadi maupun data-data medis dan kesehatan dirinya 
dirahasiakan; 

(b) menuntut penjelasan serinci-rincinya dan selengkap-lengkapnya mengenai tujuan dan 
semua hasil pengawasan kesehatan yang dilakukan terhadap dirinya; 

(c) menolak menjalani pemeriksaan dan atau prosedur-prosedur medis yang tidak mereka 
sukai atau tidak mereka inginkan karena pemeriksaan dan atau prosedur-prosedur itu 
melanggar harkat dan martabat mereka sebagai manusia, membuat mereka merasa 
sangat kesakitan atau membuat mereka merasa bahwa tubuh mereka diperlakukan 
dengan tidak sepatutnya, atau tidak dengan hormat.  

 
10.1.4 Pemeriksaan medis terhadap calon pekerja yang nantinya akan terkena resiko terpapar 

debu asbes harus dilakukan sebelum pekerja yang bersangkutan diterima sebagai 
karyawan, atau sebelum pekerja tersebut ditugaskan untuk bekerja di lingkungan kerja 
yang akan menyebabkannya terkena resiko terpapar debu asbes. 

 
10.1.5 Pengawasan kesehatan terhadap pekerja yang terpapar debu asbes harus diberikan secara 

cuma-cuma. Hendaknya diupayakan agar pemeriksaan kesehatan dilakukan selama jam 
kerja. 

 
10.1.6 Hasil pemeriksaan kesehatan tidak boleh digunakan sebagai dasar atau alasan untuk 

mendiskriminasi pekerja atau calon pekerja secara tidak adil. 
 
10.1.7 Pengawasan kesehatan harus meliputi: 

(a) memberikan nasihat dan perawatan medis kepada masing-masing pekerja; 
(b) pendidikan kesehatan; 
(c) identifikasi pekerja mana yang membutuhkan kompensasi; 
(d) statistik penyakit akibat kerja; 
(e) riset atau penelitian. 

 

                                        
3 Rekomendasi-rekomendasi mengenai pemeriksaan kesehatan diberikan dalam Lampiran D. 
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10.2 Organisasi 
 
10.2.1 Pengawasan kesehatan pekerja hendaknya meliputi: 

(a) pemeriksaan kesehatan pra-penugasan (sebelum pekerja itu mulai bekerja atau 
ditugaskan melakukan pekerjaan di lingkungan berasbes); 

(b) pemeriksaan kesehatan secara berkala; 
(c) pemeriksaan kesehatan pada saat berakhirnya, atau setelah berakhirnya, hubungan 

kerja pekerja yang bersangkutan. 
 
10.2.2 Tujuan pemeriksaan medis pra-penugasan adalah: 

(a) menetapkan kondisi yang merupakan kontra indikasi terhadap paparan debu asbes di 
tempat kerja; 

(b) membuat catatan dasar (baseline records) untuk pengawasan kesehatan pekerja di 
masa yang akan datang; 

(c) mendidik dan menasihati pekerja agar mereka memahami resiko dan akibat terpapar 
debu asbes, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya. 

 
10.2.3 Tujuan pemeriksaan medis secara berkala adalah: 

(a) mendeteksi sedini mungkin gejala-gejala penyakit yang diakibatkan oleh atau ada 
hubungannya dengan paparan asbes; 

(b) mendeteksi perubahan-perubahan yang signifikan dalam status kesehatan yang 
sifatnya relatif terhadap pemeriksaan dasar (baseline examination); 

(c) melanjutkan upaya untuk mendidik dan memberi nasihat kepada pekerja mengenai 
resiko kesehatan akibat terpapar asbes dan untuk memastikan bahwa langkah-langkah 
pencegahan (preventif) yang sesuai telah diambil untuk meminimalkan resiko yang 
ada. 

 
10.2.4 (1) Pekerja harus diberitahu hasil pemeriksaan medis yang telah mereka jalani. Pekerja 

yang, berdasarkan hasil pemeriksaan atau menurut pendapat dokter perusahaan, 
dinyatakan menderita penyakit akibat paparan debu asbes harus segera diberitahu 
mengenai penyakitnya itu.  
(2) Salinan data-data medis pekerja harus diberikan kepada pekerja atau kepada dokter 
yang dipercayainya atas permintaan pekerja yang bersangkutan. 

 
10.2.5 (1) Catatan-catatan medis untuk masing-masing pekerja harus dibuat, disimpan dan 

disusun oleh dokter yang ahli. 
(2) Instansi-instansi pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab atas penelitian 
kesehatan kerja, dan yang bersedia menjaga kerahasiaan catatan medis, boleh diberi akses 
untuk melihat catatan-catatan medis sebagaimana dimaksud dalam butir (1) untuk 
kepentingan penelitian dan penyidikan khusus. 

 
 



 43

11.   Informasi, Pemberian Label, Pendidikan dan Pelatihan 
 
11.1 Umum 
 
11.1.1 Karena merokok merupakan faktor resiko penting yang berinteraksi dengan asbes, 

khususnya dalam kaitannya dengan penyakit karsinoma bronkogenik, informasi khusus 
mengenai kebiasaan merokok sebagai faktor resiko dalam penyakit ini dan sebagai 
penyebab efek kesehatan lainnya harus diberikan kepada semua kelompok yang 
berurusan dengan paparan debu asbes di tempat kerja. 

 
11.2 Pemberian label pada produk dan pada daerah-daerah resiko 
 
11.2.1 Semua produk yang mengandung asbes harus ditandai dengan simbol peringatan yang 

dikenali secara internasional. Simbol peringatan itu merupakan tanda bahwa produk-
produk tersebut mengandung asbes serta memberikan peringatan kepada pemakai bahwa 
menghirup debu asbes sangat berbahaya bagi kesehatan. 

 
11.2.2 Produk-produk yang mengandung asbes harus dilampiri dengan lembaran data 

keselamatan atau formulir persetujuan lainnya, yang mengandung informasi seperti 
misalnya: 
(a) penandaan atau identifikasi produk pada bagian depan dan sekaligus juga pada bagian 

belakang lembaran atau formulir untuk mempermudah pengisian dan pengambilan; 
(b) nama dan alamat pembuat atau pemasok (supplier) produk tersebut; 
(c) nama kimia atau nama populer dari bahan-bahan asbes yang terkandung dalam 

produk tersebut; 
(d) persentase yang mengindikasikan dasar rasio perbandingan berat atau volume asbes 

terhadap berat atau volume keseluruhan campuran bahan yang terdapat dalam produk 
tersebut; 

(e) data mengenai bahaya asbes terhadap kesehatan termasuk sifat-sifat asbes yang 
membahayakan kesehatan; 

(f) prosedur rinci untuk membersihkan dan membuang dengan aman asbes yang bocor 
keluar atau tercecer keluar, termasuk prosedur pemberian label secara benar dan 
prosedur pembuangan wadah yang mengandung residu atau bahan yang telah 
terkontaminasi asbes. 

(g) Peralatan/perlengkapan pelindung diri yang diperlukan seperti misalnya respirator 
dan pakaian pelindung; 

(h) Informasi umum lainnya yang dimaksudkan sebagai tindakan awal pencegahan 
bahaya (precautionary) sehubungan dengan cara menyimpan dan menggunakan 
produk tersebut; 

 
11.2.3 Semua tempat kerja yang ada debu asbesnya dan berpotensi menimbulkan bahaya 

kesehatan harus dengan jelas ditandai sebagai daerah paparan debu asbes. Penandaan 
harus dilakukan dengan memberikan tanda-tanda yang terpampang dengan jelas yang 
menyebutkan dengan jelas bahaya asbes dan pengaruhnya terhadap kesehatan. 

 



 44

11.2.4 Informasi pada label peringatan dan tanda-tanda peringatan lainnya harus ditulis dalam 
bahasa sehari-hari yang dimengerti oleh pekerja. 

 
11.3 Pendidikan dan Pelatihan 
 
11.3.1 (1) Semua pekerja harus mendapat pendidikan dan pelatihan mengenai sumber-sumber 

paparan debu asbes, pengaruhnya bagi kesehatan, resiko-resiko yang timbul akibat 
paparan debu asbes dan kebiasaan merokok, serta metode pencegahannya. Pendidikan 
dan pelatihan tersebut harus diberikan secara berkala pada saat pekerja mulai bekerja. 
(2) Pengusaha bertanggung jawab memberikan pendidikan dan pelatihan sebagaimana 
dimaksud dalam butir (1) di atas. Pendidikan dan pelatihan tersebut hendaknya diberikan 
melalui pendekatan tertulis, lisan, maupun visual dengan mengundang pekerja untuk 
secara aktif ikut serta (pendekatan partisipatif) untuk memastikan bahwa mereka 
sepenuhnya sadar tentang resiko kesehatan yang mereka hadapi dalam pekerjaan mereka, 
metode pencegahannya serta praktek kerja yang benar. 
 

11.3.2 Seluruh karyawan – termasuk manajer, teknisi, wakil-wakil serikat pekerja, inspektur 
perburuhan, administrator, petugas K3, dll. – harus dilibatkan dalam upaya pencegahan 
penyakit-penyakit akibat asbes di tempat kerja dan harus diberi pendidikan dan pelatihan 
yang memadai di bidang itu. 

 
11.3.3 Pelatihan tersendiri di bidang pengambilan sampel, metode-metode analisa dan aspek-

aspek rancang bangun permesinan dan peralatan pabrik (engineering) sehubungan 
dengan paparan debu asbes harus diberikan kepada petugas-petugas di bidang 
pemeliharaan kesehatan (hygienists) di tempat kerja dan petugas-petugas K3 lainnya.  

 
11.3.4 Dokter perusahaan dan petugas-petugas kesehatan lainnya harus mendapatkan pelatihan 

tersendiri mengenai pengaruh/ dampak yang ditimbulkan oleh paparan debu asbes 
terhadap kesehatan, radiografi dada (pemotretan paru-paru dengan sinar X), aspek-aspek 
teknis dalam pelaksanaan dan penafsiran uji fungsi paru-paru serta prinsip-prinsip 
melakukan screening (upaya untuk menguji kemungkinan adanya penyakit yang tak 
terdeteksi pada pekerja yang kelihatannya sehat-sehat saja). 
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Daftar langkah-langkah yang harus diambil, sebagaimana dirinci di bawah ini, belum habis. 
Langkah-langkah yang diambil hendaknya hanyalah langkah-langkah yang benar-benar sesuai. 
 
 
12. Penambangan dan Penggilingan 
 
12.1 Penambangan terbuka 
 
12.1.1 Debu yang dihasilkan dari operasi pengeboran harus dikontrol dengan alat ekstraksi debu 

yang dipasang pada alat bor. 
 
12.1.2 Emisi debu yang timbul akibat operasi peledakan (blasting) harus ditekan serendah 

mungkin. Caranya: sebagai ganti satu operasi peledakan berskala besar yang 
menimbulkan emisi debu dalam jumlah besar, lakukan beberapa operasi peledakan 
berskala kecil tetapi berkali-kali. 

 
12.1.3 Secara berkala jalan-jalan yang ada hendaknya dibasahi agar pembentukan debu asbes 

dapat dihindari atau diminimalkan. 
 

12.2 Penambangan bawah tanah 
 
12.2.1 Penambangan hendaknya dilakukan hanya apabila tersedia suplai air dalam jumlah 

cukup. 
 
12.2.2 Tempat kerja di bawah tanah harus selalu berada dalam keadaan basah selama pekerjaan 

yang harus dikerjakan secara bergiliran dengan sistem gelombang kerja (work shifts) 
dilakukan. 

 
12.2.3 Lantai dari setiap jalan utama di bawah tanah harus selalu dalam keadaan basah. 
 
12.2.4 Dinding menggantung dan dinding kaki harus secara teratur dicuci untuk mencegah 

akumulasi debu. 
 
12.2.5 Bijih (ore) yang dimuntahkan ke dalam kotak atau keranjang penyimpanan (bin) atau 

bijih yang melewati dan berada pada titik transfer konveyor harus dibasahi. 
 
12.2.6 Setelah peledakan selesai dilakukan, seluruh pekerjaan yang terpaksa harus dihentikan 

karena peledakan itu boleh dilanjutkan kembali asalkan semua debu, asap, uap atau gas 
yang mengganggu telah benar-benar lenyap karena dibersihkan melalui ventilasi. 

 

B. Upaya Pengendalian Paparan Asbes dalam 
Pekerjaan-pekerjaan Khusus 
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12.2.7 Tempat berdinding batu (rock walls) dengan pecahan-pecahan bijih harus dibasahi 
dengan benar sebelum dimasuki. 

 
12.2.8 Semua ujung buntu terowongan di bawah tanah harus diberi ventilasi yang baik. 
 
12.3 Pelumatan (crushing) dan penyaringan (screening) 

 
12.3.1 Debu-debu yang dihasilkan pada waktu penghancuran dan penyaringan bijih dilakukan 

harus dikendalikan melalui ventilasi pembuang udara kotor yang dilengkapi dengan alat 
sentrifugal pemisah partikel padat dari gas (cyclone) dan alat atau fasilitas penyaring 
partikulat dari gas buangan yang dialirkan lewat kantong kain (bag house). 

 
12.3.2 Untuk penginstalasian unit kerja baru, sebaiknya dipilih ekstraksi bag-house yang tinggi 

tingkat efisiensinya.  
 
12.3.3 Karena berpotensi tinggi menghasilkan debu, saringan getar (vibrating screens) harus 

ditaruh di tempat tertutup anti bocor, yang dihubungkan ke sorongan pasok (feed chutes) 
dengan nilon atau penghubung lain yang sesuai. 

 
12.4 Sorongan (chutes) 
 
12.4.1 Sorongan pemasok material ke ban konveyor (conveyor belt) dari ban lain atau dari 

peralatan lain harus selalu berada dalam keadaan tertutup. 
 

12.4.2 Sorongan hendaknya dirancang atau diposisikan untuk memasok material secara aksial. 
 
12.4.3 (1) Karena material yang jatuh memanjang dalam posisi tegak lurus (vertikal) 

menyebabkan timbulnya kepulan debu, maka posisi jatuh seperti ini hendaknya dihindari. 
(2) Sorongan hendaknya dioperasikan pada derajat kemiringan (angles) yang tepat untuk 
mengurangi laju kecepatan (velositas) luncur material yang dipasok ke konveyor. 
 

12.4.4 Sorongan hendaknya dirancang untuk meluncurkan material dalam jumlah yang memadai 
tanpa menyebabkan terjadinya penyumbatan; karena itu, sorongan hendaknya cukup 
lebar pada bagian penampangnya (cross-section) dan dioperasikan pada derajat 
kemiringan yang memperkecil kemungkinan terjadinya penyumbatan. 

 
12.4.5 (1) Tutupan sorongan hendaknya anti bocor tetapi selalu dalam keadaan siap diakses. 

(2) Pintu untuk mengakses tutupan sorongan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) 
hendaknya anti bocor. 

 
12.4.6 Apabila batuan berbijih ditarik dengan konveyor dari plat baja yang disambung dengan 

baut, sambungan-sambungan plat baja itu harus ditutup erat dengan paking (gaskets), 
misalnya karet penutup atau cincin O, supaya tidak ada serpihan atau partikel bijih yang 
tercecer keluar lewat sambungan-sambungan itu. 
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12.4.7 Apabila hanya serat saja yang ditarik dengan konveyor plat baja tersebut, sambungan-
sambungan konveyor itu boleh dilas, tetapi harus anti bocor. 

 
12.5 Konveyor 

 
12.5.1 Semua konveyor harus dalam keadaan tertutup. 
 
12.5.2 Ban konveyor hendaknya memiliki lebar dan kecepatan yang cukup memadai untuk 

mengangkut material supaya selama pengangkutan material tetap terus berada di dalam 
ban dan tidak sampai terdesak keluar dari konveyor. 

 
12.5.3 Ban balik (return belt) harus dibersihkan dengan pengerik (scrapers) atau kuas putar 

(rotating brushes). 
 
12.5.4 Apabila memungkinkan, ban balik hendaknya juga berada dalam keadaan tertutup. 
 
12.5.5 Konektor-konektor pembuang debu harus dipasang pada interval-interval di sepanjang 

tutupan ban konveyor. 
 
12.5.6 Konektor-konektor pembuang udara kotor harus diposisikan terutama pada titik-titik 

pasok sorongan dan titik-titik sambungan konveyor karena pada titik-titik itulah 
dihasilkan tekanan udara akibat gerakan material.  

 
12.5.7 Konektor-konektor pembuang udara kotor juga harus diposisikan pada titik-titik keluar 

tutupan konveyor supaya debu tidak dipompa masuk ke dalam mesin penggiling. 
 
12.5.8 Konektor-konektor debu hendaknya disambungkan ke tutupan-tutupan konveyor dengan 

kotak pengendapan (settling box) untuk mengurangi laju kecepatan pembuangan dan 
untuk meminimalkan ekstraksi material. 

 
12.5.9 Udara kotor hendaknya dilewatkan ke bag-house setelah terlebih dahulu dialirkan melalui 

separator cyclone atau presipitator elektrostatis. 
 
12.5.10 Udara yang digunakan dalam aspirasi (penyedotan) dan pengangkutan serat secara 

pneumatis, setelah melewati kolektor cyclone, juga harus melewati baghouse utama. 
 
12.5.11 Emisi final ke atmosfir udara bebas harus berada dalam batas-batas kendali yang telah 

ditetapkan untuk itu. 
 

12.6 Pengepakan 
 
12.6.1 Proses separasi, penjenjangan (grading) dan pencampuran (mixing) harus dilakukan tanpa 

intervensi manual sama sekali sebagai bagian dari operasi penggilingan yang tertutup 
secara total. 
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12.6.2 Serat jadi yang dihasilkan harus ditimbang, dikompres (dipadatkan) dan dipak secara 
otomatis. 

 
12.6.3 Proses-proses ini harus berlangsung dalam kamar-kamar tertutup yang dilengkapi dengan 

ventilasi pembuang debu yang memadai. 
 
12.6.4 Serat harus dipak dalam kantong-kantong impermeabel (tak tembus air dan gas). 
 
12.6.5 Kantong-kantong yang telah diisi harus dikumpulkan menjadi unit-unit muatan yang 

harus diikat erat-erat agar tidak lepas untuk selanjutnya ditangani secara mekanis. 
 
12.6.6 Unit-unit muatan hendaknya dilapisi dengan selubung yang terbuat dari bahan yang 

impermeabel. 
  
12.7 Ampas (tailing) 
 
12.7.1 Pembuangan ampas hendaknya dilakukan dengan ban konveyor berukuran lebih lebar 

yang dioperasikan dengan kecepatan lebih lambat, jangan dengan kecepatan tinggi. 
 
12.7.2 Konveyor hendaknya dioperasikan di dekat tempat penimbunan ampas untuk 

meminimalkan debu yang terbawa angin. Untuk mempermudah hal ini dapat digunakan 
konveyor ayun (swing conveyors). 

 
12.7.3 Konveyor hempas berkecepatan tinggi jangan digunakan. 
 
12.7.4 Ampas hendaknya dibasahi pada saat atau sebelum penimbunan. 
 
12.7.5 Debu baghouse harus diendapkan sebelum ditimbun bersama dengan ampas. 
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13. Semen asbes 
 

13.1 Menyiapkan serat asbes untuk memproduksi semen asbes 
 
13.1.1 Kantong kertas atau kantong plastik yang berisi serat asbes harus dibuka dan 

dikosongkan secara otomatis. 
 
13.1.2 Apabila kantong berisi serat asbes terpaksa harus dibuka dengan tangan, hal ini 

hendaknya dilakukan di dalam kamar tertutup dengan sistem ekstraksi debu bertekanan 
negatif. 

 
13.1.3 Kantong-kantong sebagaimana dimaksud dalam 13.1.1 hendaknya ditempatkan sedekat 

mungkin dengan corong tempat serat asbes dimasukkan (hopper) atau kamar pasok (feed 
chamber). 

 
13.1.4 Isi kantong hendaknya dikeluarkan tanpa harus mengguncang-guncang kantong. 
 
13.1.5 Kantong yang sudah kosong harus segera disingkirkan di dalam sistem ekstraksi debu 

yang sama guna mencegah keluarnya debu asbes ke udara bebas. 
 
13.1.6 Apabila pengurung kamar (booth enclosure) dan ventilasi pembuangan tidak cukup 

memadai untuk mencegah keluarnya debu asbes ke udara tempat kerja, pekerja yang ada 
di tempat kerja yang bersangkutan harus memakai peralatan pelindung pernafasan. 

 
13.1.7 Pengangkutan serat ke kamar penyimpanan (storage chamber) dan penimbangan serta 

pencampuran serat dengan material lain hendaknya dilakukan di dalam lingkungan 
tertutup dengan kendali otomatis. 

 
13.1.8 Ventilasi pembuangan dengan tekanan negatif harus dipertahankan dalam kamar tertutup 

untuk mencegah terjadinya kebocoran yang mengakibatkan keluarnya debu asbes. 
 
13.2 Menangani produk jadi 

 
13.2.1 Pada tahap akhir produksi, atau bila pengangkutan produk asbes semen yang dihasilkan 

dalam jumlah besar harus dilakukan, hendaknya digunakan peralatan pengangkut barang 
yang dioperasikan secara mekanis. 

 
13.2.2 (1) Setiap papan, lembaran atau produk-produk lainnya, apabila dipindahkan secara 

manual, hendaknya ditaruh dengan hati-hati pada rak-rak tumpukan atau tempat 
penyimpanan lainnya. 
(2) Hindari membanting, menjatuhkan dan menyeret produk jadi. 

 
13.2.3 (1) Semua gudang penyimpan produk asbes semen hendaknya berada pada lokasi yang 

memang telah ditentukan untuk keperluan tersebut. 
(2) Lokasi yang ditentukan untuk menyimpan produk asbes semen harus dijaga   
kebersihannya. 
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13.3 Operasi-operasi tahap akhir (finishing operations) di pabrik 
 

13.3.1 (1) Semua gergaji listrik, mesin bor, mesin ampelas, atau mesin giling harus dilengkapi 
dengan peralatan ekstraksi debu yang efisien. 
(2) Untuk itu, yang paling sesuai biasanya adalah sistem-sistem udara bervolume rendah 
dan berlaju kecepatan tinggi. 
(3) Sebaiknya digunakan alat-alat yang berjalan lambat dengan gigi logam yang keras. 

 
13.3.2 Peralatan tersebut hendaknya dirancang untuk menyingkirkan debu lepasan dan serpihan 

dari tepi-tepi potongan. 
 
13.3.3 Papan-papan asbes atau berasbes hendaknya dilapisi dengan cairan peredam debu 

(sealing solution) sehingga debu asbes yang terdapat pada permukaan maupun di tepi dan 
sudut papan-papan itu terperangkap di dalam cairan yang telah mengering. 

 
13.3.4 Papan-papan asbes atau berasbes hendaknya dipotong dalam ukuran yang tidak 

memerlukan pemotongan lebih lanjut.  
 
13.3.5 Permukaan semua lembaran asbes kering yang masih memerlukan proses tahap akhir 

(finishing) harus dibersihkan dari debu dengan alat penghisap debu sebelum ditumpuk, 
untuk mencegah timbulnya debu asbes. 

 
13.3.6 (1) Debu dan serpihan harus disingkirkan dari tempat kerja dengan alat penghisap debu. 

(2) Apabila hal ini tidak dapat dilakukan, endapan debu dan serpihan tersebut harus 
dibasahi sampai benar-benar basah sebelum dibersihkan. 

 
13.3.7 Apabila dilakukan pembersihan atau perbaikan di dalam kamar atau ruang tertutup yang 

berasbes, atau pada filter-filter debu asbes atau dalam situasi-situasi dengan paparan debu 
asbes yang tinggi, pakaian pelindung dan peralatan pelindung pernafasan harus 
disediakan dan dipakai. 

 
13.3.8 (1) Penyediaan peralatan pelindung diri harus disertai dengan petunjuk dan pelatihan 

mengenai cara pemakaiannya. 
(2) Fasilitas kamar ganti, loker penyimpanan dan pencucian pakaian harus disediakan 
sesuai dengan ketentuan buku pedoman ini. 
 

13.4 Bekerja di lokasi 
 

13.4.1 Produk asbes semen harus diantar ke lokasi dalam keadaan sudah siap pakai sehingga 
tidak perlu diproses lebih lanjut dan dengan demikian, tidak menghasilkan debu.  

 
13.4.2 Lebih baik menggunakan perkakas tangan atau perkakas yang berjalan lambat yang 

menghasilkan debu kasar atau serpihan-serpihan besar daripada menggunakan mesin 
berkecepatan tinggi atau mesin pemotong yang menghasilkan kikisan-kikisan debu halus. 
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13.4.3 Kalau toh perkakas listrik berkecepatan tinggi digunakan, perkakas tersebut harus 
dilengkapi dengan alat ekstraksi debu yang efisien yang memang dirancang khusus untuk 
menghisap debu-debu halus yang dihasilkan perkakas listrik tersebut. 

 
13.4.4 Lempengan-lempengan pisau yang bersifat abrasif atau yang terbuat dari batu hendaknya 

tidak dipakai untuk memotong bahan asbes. 
 
13.4.5 (1) Lembaran-lembaran asbes yang akan direkatkan atau ditempelkan pada langit-langit/ 

atap (yaitu pada posisi di atas kepala pekerja yang mengerjakannya) harus sudah dalam 
keadaan siap pakai. Artinya, lembaran-lembaran tersebut harus sudah dibor, ditrim atau 
diampelas sehingga dapat langsung ditempelkan di tempat yang dikehendaki tanpa harus 
dibor, ditrim atau diampelas terlebih dahulu. 
(2) Kalau toh masih ada yang harus dikerjakan pada lembaran-lembaran itu sewaktu 
pemasangan di atas kepala dilakukan, respirator harus selalu dipakai. 

 
13.4.6 (1) Tempat kerja harus dijaga agar selalu bersih dari debu-debu potongan dengan 

menggunakan alat penghisap debu portabel. 
(2) Apabila hal ini tidak dapat dilakukan, lantai harus dibasahi sebelum disapu. 

 
 13.5 Pembuangan limbah 
 
13.5.1 Pecahan-pecahan dan sisa-sisa potongan material asbes semen harus dikumpulkan dan 

dibuang dengan cara yang tidak menyebabkan timbulnya debu. 
 
13.5.2 Serpihan-serpihan lepas dan debu yang terkumpul dari proses produksi atau proses pabrik 

harus dibasahi dan dimasukkan ke dalam kantong-kantong impermeabel yang ditutup 
rapat atau dibuang dengan cara lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
nasional. 
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14. Tekstil 
 
14.1 Cara menangani serat 
 
14.1.1 Kantong kertas atau kantong plastik yang berisi serat asbes harus dibuka dan 

dikosongkan secara otomatis, atau dibuka dan dikosongkan dalam kamar tertutup 
(enclosed booth) yang dihubungkan ke sistem ekstraksi (penyedot) debu. 

 
14.1.2 Apapun cara yang dipakai untuk membuka dan mengosongkan kantong, kantong-kantong 

yang sudah dikosongkan hendaknya dikumpulkan dan dibuang dalam sistem ekstraksi 
debu yang sama untuk mencegah agar debu asbes tidak masuk ke tempat kerja. 

 
14.1.3 Pengangkutan serat asbes dari corong (hopper) ke mesin yang digunakan untuk membuka 

[kantong] dan membuang material-bukan-serat harus dilakukan dalam keadaan benar-
benar tertutup rapat dan diberi tudung penutup (hood). 

 
14.1.4 Serat asbes hendaknya dimasukkan ke dalam mesin secara mekanis dan dikeluarkan ke 

kamar penyimpanan (storage chamber) dalam kondisi tertutup rapat di bawah tekanan 
negatif. 

 
14.1.5 (1) Apabila serat asbes tersebut harus dicampur dengan serat asbes yang lain 

peringkatnya atau harus dicampur dengan katun atau serat buatan, masukan (input) 
maupun keluaran (output) yang dihasilkan harus dikendalikan secara otomatis, sedangkan 
proses pencampuran itu sendiri harus berlangsung di dalam kamar yang tertutup rapat 
(enclosed chamber). 
(2) Proses pencampuran sebagaimana dimaksud dalam butir (1) tidak boleh dilakukan 
dengan tangan atau di ruangan terbuka. 
 

14.2 Penyisiran serat dengan mesin penyisir serat (carding) 
 
14.2.1 Hasil operasi pencampuran sebagaimana dimaksud dalam 14.1.5 butir (1) hendaknya 

langsung dimasukkan ke dalam mesin penyisir serat (card) secara mekanis atau secara 
pneumatis. Kalau pemindahan serat secara langsung ke dalam mesin penyisir serat tidak 
dapat dilakukan, alternatif lainnya adalah menyimpan serat di dalam wadah anti-debu 
(dust-proof container) terlebih dahulu, kemudian barulah wadah itu dibawa ke mesin 
penyisir dan serat yang ada di dalamnya dimasukkan ke mesin penyisir tersebut. 

 
14.2.2 Apabila dipilih cara alternatif dengan memakai wadah anti-debu sebagaimana dimaksud 

dalam 14.2.1, serat yang tersimpan dalam wadah tersebut harus didorong keluar ke dalam 
mesin penyisir serat sedemikian rupa sehingga debu yang dihasilkan dari proses 
pemindahan itu dapat diminimalkan. Caranya: tempelkan saluran keluar wadah anti-debu 
tersebut tepat ke lubang masuk corong mesin penyisir serat sehingga serat yang keluar 
dari wadah langsung meluncur masuk ke corong.  

 
14.2.3 Sisir atau gugusan sisir di antara corong serat dan kondenser harus diatur melalui kerja 

mesin agar berada dalam posisi saling mengunci (interlocked). 
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14.2.4 (1) Debu yang timbul harus dikumpulkan dan diusahakan agar jangan sampai lepas 

keluar ke ruangan penutup mesin sisir (card enclosure) atau keluar ke udara bebas. 
(2) Hendaknya digunakan sistem ventilasi pembuangan agar ruangan penutup mesin sisir 
selalu berada di bawah tekanan negatif.   
 

14.2.5 Kalau toh ruangan penutup mesin sisir terpaksa harus dimasuki pada saat mesin sisir 
sedang dioperasikan, alat pelindung pernafasan yang layak harus dipakai. 

 
14.2.6 Titik-titik ekstraksi debu yang spesifik harus ditempatkan di dekat permukaan kerja 

mesin sisir, khususnya pada titik-titik tekanan yang tercipta oleh gerakan-gerakan 
menyisir. 

 
14.2.7 Dalam produksi lapisan pelapis serat (laps) dan lapisan melingkar pelapis tali (rope 

lagging), konveyor pengangkut (delivery conveyor) dari silinder pengikis (doffer 
cylinder) hendaknya mengangkut material untuk proses pengolahan dan pengepakan 
selanjutnya di dalam kamar tertutup yang berventilasi.  

 
14.2.8 (1) Dalam produksi untaian atau rol pilin serat tekstil (roving), operator yang bertugas 

menyingkirkan rol pilin itu dari mesin penyisir harus dilindungi dengan sistem ventilasi 
yang mengarahkan udara untuk menjauhi rol-rol pilin itu dan menuntunnya masuk ke 
dalam ruang penutup mesin penyisir. 
(2) Ventilasi udara sebagaimana dimaksud dalam butir (1) harus ditempatkan di dalam 
ruang penutup sebagai tambahan dari tekanan negatif. 

 
14.2.9 Debu yang mungkin dihasilkan akibat pemindahan rol-rol pilin serat tekstil ke mesin 

pintal hendaknya diminimalkan.   
 
14.2.10 Apabila pak rol-rol pilin itu perlu dibersihkan dari limbah kering, operasi 

pembersihannya harus dilakukan di bawah tudung penutup berventilasi (ventilated hood). 
 
14.2.11 Dilarang membersihkan sisir dengan tangan. 
 
14.2.12 (1) Sisir hendaknya dibersihkan dengan kuas silinder putar yang dipasang dengan 

mekanisme berlawanan (traversing mechanism) yang kemudian dipasang pada silinder 
melalui siku-siku penggerus (grinding brackets). 
(2) Kuas sebagaimana dimaksud dalam butir (1) harus dihubungkan ke sistem ekstraksi 
debu, yang tipenya bervolume rendah dan berlaju kecepatan tinggi. 

 
14.2.13 Rol-rol sisir kecil harus dibersihkan dan dilepas pada rangka yang dipasangi tudung 

penutup yang disediakan dengan ekstraksi debu. 
 
14.3 Pemintalan (spinning), penggandaan atau pelipatan (doubling) dan pelilitan (winding) 
 
14.3.1 Pengendalian debu hendaknya dilakukan dengan cara basah. Hal ini dapat dilakukan: 

(a) dengan membasahi pak-pak (packages) yang akan dimasukkan ke dalam mesin 
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pintal; atau 
(b) dengan membasahi ujung-ujung rol pilin serat tekstil dengan melewatkan ujung-
ujungnya melalui air pada saat rol-rol pilin itu dimasukkan ke dalam mesin pemintal. 

 
14.3.1 Ekstraksi debu harus digunakan juga sebagai upaya tambahan pengendalian debu.  
 
14.3.2 Gelendong pintal yang bisa berhenti secara otomatis (automatic stop spindles) atau cara 

lain hendaknya digunakan dan limbah kering harus disingkirkan dengan alat penghisap 
debu untuk meminimalkan debu yang terbentuk dari ujung-ujung yang pecah atau 
terlepas. 

 
14.3.3 Apabila digunakan rangka pintal pot (pot spinning frames), pot harus diusahakan berada 

dalam tekanan negatif. 
 
14.3.4 Apabila digunakan rangka flyer, pemeliharaan yang baik dan kecepatan rendah 

hendaknya diupayakan, di samping pembasahan dan ekstraksi debu. 
 
14.3.5 Pengendalian debu pada operasi-operasi penebalan melalui penggandaan (doubling) 

hendaknya dilakukan dengan membasahi pak-pak yang akan dimasukkan ke dalam mesin 
atau dengan membasahi ujung-ujung benang, bersama dengan ekstraksi debu, pemakaian 
gelendong henti otomatis (automatic stop spindles) dan pembuangan limbah kering 
dengan alat penghisap debu. 

 
14.3.6 Tabung atau kerucut tempat lilitan benang (cops) hendaknya dililit dengan benang yang 

sudah dibasahkan terlebih dahulu. 
 
14.3.7 (1) Peralatan pelilit benang ke arah yang berlawanan (traverse winding equipment) dan 

peralatan pelilit cis (cheese winding equipment) harus berada di dalam tempat tertutup 
dan dilengkapi dengan alat ekstraksi debu. 
(2) Pengendalian debu dalam operasi sebagaimana dimaksud dalam butir (1) hendaknya 
dipermudah dengan penutup sementara, seperti strip-strip plastik transparan yang saling 
tumpang tindih yang menutupi pintu masuk penutup tersebut untuk meminimalkan 
volume udara yang akan diekstraksi sekaligus membantu akses dan penglihatan operator. 

 
14.4 Penenunan (weaving) 
 
14.4.1 Dalam proses tenun, pengendalian debu hendaknya diupayakan dengan mengatur 

kelembaban dan dengan ekstraksi debu. 
 
14.4.2 Humidifikasi atau proses pelembaban dalam proses pelilitan warp ke beam (tiang tenun) 

atau warp beaming hendaknya dilakukan dengan bantuan pipa semprot (spray nozzle). 
Pak-pak yang telah dibasahi juga dapat digunakan sebagai tambahan atau alternatif. 

 
14.4.3 (1) Pak-pak basah (wet packages) hendaknya digunakan dalam proses penyusunan warp 

[rentetan benang yang dipanjangkan atau ditarik memanjang menurut panjangnya dalam 
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perkakas tenun, lalu disilang dengan benang pengisi] dengan palang bertusuk pembawa 
kumparan dalam mesin pintal (creel warping). 
(2) Apabila proses sebagaimana dimaksud dalam butir (1) harus dilakukan dengan 
material kering, palang bertusuk pembawa kumparan (creel) hendaknya ditutupi sebagian 
dengan tirai. 
(3) Reed [alat dalam perkakas tenun yang menyerupai sisir dan digunakan untuk 
meratakan spasi benang warp] dan titik lilit (winding point) pada beam hendaknya diberi 
ventilasi lokal pembuang udara kotor. 
 

14.4.4 (1) Dalam menenun kain, pak-pak basah, pipa semprot dan rol-rol basah harus 
digunakan. 
(2) Selain itu, ekstraksi debu juga harus difungsikan. 

 
14.4.5 (1) Pengendalian debu dalam proses-proses tahap akhir (finishing processes), seperti 

inspeksi, calendering [proses penipisan, penghalusan lembaran kain melalui pengepresan 
di antara roler atau pelat] dan pengeringan (drying) dapat dibantu dengan melapisi 
material dengan lapisan penutup peredam debu (dust-suppressant treatment/ finish). 
(2) Hindari kegiatan-kegiatan atau tindakan mekanis maupun manual yang bersifat kasar 
(violent). 
(3) Material tenunan hendaknya dipotong atau digunting, bukan dirobek. 
(4) Ekstraksi debu dan semprotan air juga harus digunakan. 
 

14.5 Penganyaman (braiding dan plaiting) 
 
14.5.1 Proses penganyaman dilakukan dengan mengatur kelembaban material dan penggunaan 

peralatan peredam debu. 
 
14.5.2 (1) Apabila pengaturan kelembaban dan penggunaan peralatan peredam debu 

sebagaimana dimaksud dalam 14.5.1 tidak dimungkinkan, proses penganyaman 
hendaknya dilakukan dalam tempat tertutup. 
(2)  Sebagian dari tempat tertutup itu hendaknya terbuat dari plastik tembus pandang 
supaya operator dapat memonitor proses penganyaman yang sedang berlangsung. 

 
14.6 Pengepakan (Packaging) 
 
14.6.1 Rol kain dan gulungan ban (tape) hendaknya dipak dengan membungkusnya dengan 

plastik dengan kecepatan rendah.  
 
14.6.2 Benang, tali dan roving dapat dipak di dalam karton anti-debu dengan pita perekat (tape 

seals). 
 
14.6.3 Teknik pengepakan shrink-wrapping hendaknya dipakai agar masing-masing unit kain 

atau unit gelendong benang terbungkus rapat secara total. 
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14.7 Fabrikasi dengan menggunakan kain asbes 
 
14.7.1 Hanya kain asbes yang telah diproses khusus untuk mengurangi emisi debu sajalah yang 

hendaknya dipakai. 
 
14.7.2 Sedapat mungkin jangan memegang kain asbes dan potongan-potongan kain dengan 

tangan. 
 
14.7.3 Bila sedang tidak dipakai, semua rol kain hendaknya disimpan dalam bungkusan tak 

tembus air dan gas (impermeabel) dan sebagian rol bekas pakai hendaknya diganti dalam 
bungkusnya.  

 
14.7.4 Setelah dibuka bungkusnya untuk digunakan, rol hendaknya diberi mandrel yang 

disisipkan melalui bagian tengahnya untuk mempermudah penanganan. 
 
14.7.5 (1) Pada meja pemotongan (cutting table), mandrel hendaknya dipasang pada siku-siku di 

bagian akhir, dijauhkan dari permukaan meja, dan gulungan kainnya hendaknya dibuka 
dari bagian atas rol.  
(2) Kain hendaknya tidak ditarik melintang permukaan meja dari rol yang berdiri bebas 
(free-standing roll). 
 

14.7.6 Pada waktu membuka kain yang sudah dibalik (backed cloth), permukaan kain yang ada 
asbesnya hendaknya mengarah ke bawah. 

 
14.7.7 Permukaan kain yang dikerjakan, dipotong atau dijahit hendaknya halus agar abrasi dapat 

diminimalkan. 
 
14.7.8 Kain asbes hendaknya dipotong dengan gunting (shears), golok (guilotine) atau pisau 

potong mekanis (mechanical cutter). Kain asbes tidak boleh robek atau berjerumbai. 
 
14.7.9 Bila dipakai pisau potong putar (rotary cutter), pisau potong putar itu harus dilengkapi 

dengan peralatan ekstraksi debu. 
 
14.7.10 Pengguntingan atau penjahitan kain asbes polos yang belum diproses dengan peredam 

debu hendaknya dilakukan dengan permukaan bagian atasnya dibasahi. 
 
14.7.11 Potongan-potongan buangan yang dikumpulkan untuk nanti dipakai lagi hendaknya 

ditaruh dalam wadah tertutup. 
 
14.7.12 Produk jadi hendaknya dimasukkan ke dalam bungkus impermeabel dan ditutup rapat 

sebelum pengiriman. 
 
14.8 Pembuatan kasur/ matras (mattress) 
 
14.8.1 Setelah menandai pola kasur, kain di daerah yang akan dipotong harus dibasahi sampai 

benar-benar basah (thoroughly damped). 
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14.8.2 Untuk memotong, hendaknya dipakai pisau putar listrik yang dilengkapi dengan 
peralatan ekstraksi debu. 

 
14.8.3 Baik kain maupun benang harus dibasahi sebelum penjahitan setik (stitching) dilakukan. 
 
14.8.4 Penutup kasur berjahitan setik (stitched mattress covers) hendaknya dimasukkan ke 

wadah tertutup yang sesuai sewaktu dipindahkan ke tempat lain untuk diisi. 
 
14.8.5 Serat asbes yang dipakai untuk mengisi kasur hendaknya dikeluarkan dalam kondisi 

tertutup dengan ventilasi pembuangan udara kotor. 
 
14.8.6 (1) Pekerja yang ditugaskan mengisi kasur dengan serat asbes harus dilengkapi dengan 

pakaian pelindung dan peralatan pelindung pernafasan kecuali pengukuran debu 
menunjukkan bahwa pengendalian debu melalui isolasi debu di tempat tertutup dan 
ekstraksi debu berjalan dengan baik. 
(2) Jendela tembus pandang dalam tudung pembuangan (exhaust hood) akan 
mempermudah penanganan serat dari luar tempat tutupan. 

 
14.9 Penginsulasian 
 
14.9.1 Apabila kain asbes dipakai untuk insulasi, pastikan bahwa prosedur K3 untuk 

penanganan material dan pengumpulan limbah dituruti. 
 
14.9.2 Debu hendaknya diredam melalui pembasahan sebelum dilakukan pengguntingan dan 

penjahitan.  
 
14.9.3 Apabila kain asbes dipakai secara ekstensif untuk lagging, pakaian pelindung dan 

peralatan pelindung pernafasan harus dipakai. 
 
14.10 Penginsulasian dengan pelapisan tali (rope lagging) 
 
14.10.1 Hendaknya digunakan lapisan tali asbes (asbestos rope lagging) yang telah diproses 

untuk mengurangi emisi debu asbes. 
 
14.10.2 (1) Rope lagging hendaknya dipasok, diangkut dan disimpan dalam bungkus 

impermeabel. 
(2) Kantong-kantong rusak yang berisi gulungan tali pelapis (rope lagging) harus 
diperbaiki dengan pita perekat (adhesive tape) lalu kantong-kantong yang telah diperbaiki 
itu dimasukkan ke dalam kantong-kantong baru dan ditutup rapat. 

 
14.10.3 (1) Untuk meminimalkan penanganan rope lagging, hendaknya jumlah dan panjang utas 

tali yang diperlukan telah direncanakan sebelumnya. 
(2) Setelah tali dipotong dari gulungan tali menurut panjang yang dikehendaki, maka 
ujung-ujungnya yang ada bekas potongannya, baik ujung potongan tali maupun ujung 
gulungan tali, harus “dikunci” sekali lagi (resealed). 
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14.10.4 Gulungan yang telah dipakai sebagian harus dimasukkan kembali ke dalam kantong dan 
kantong itu harus selalu dalam keadaan tertutup rapat sebelum pekerjaan dimulai dan 
setelah pekerjaan selesai. 

 
14.10.5 Pada saat melakukan pemotongan tali dan pembungkusan pipa dengan tali, petugas 

(laggers) harus memakai pakaian pelindung dan alat pelindung pernafasan. 
 
14.10.6 Bila pekerjaan rope lagging dilakukan secara besar-besaran, tempat kerja tempat 

dilaksanakannya kegiatan tersebut harus dipisahkan dari tempat lainnya, atau pekerjaan 
tersebut harus dilakukan pada waktu pekerja yang tidak memakai alat pelindung 
pernafasan sedang absen. 

 
14.11 Limbah 
 
14.11.1 Material buangan tidak boleh dibiarkan menumpuk. Material buangan harus ditaruh 
            dalam kantong-kantong impermeabel yang diberi identitas jelas. 
 
14.11.2 Limbah asbes hendaknya dibasahi untuk mengurangi emisi debu asbes pada waktu 

kantong penyimpannya ditutup atau bila kantongnya pecah. 
 
14.11.3 Kantong berisi limbah harus selalu dalam keadaan tertutup rapat sebelum dipindahkan 

dari tempat kerja untuk dibuang. 
 
14.11.4 Tempat kerja harus dijaga kebersihannya dengan alat penghisap debu secara teratur. 
 



 59

15 Pemberian selubung atau pengupasan insulasi termal dan insulasi 
akustik lapuk yang mudah hancur 

 
15.1 Identifikasi 
 
15.1.1 Sebelum merencanakan perbaikan atau penggantian insulasi termal atau insulasi akustik 

yang mengandung asbes, kandungan asbes dalam insulasi tersebut serta jenis asbesnya 
harus diidentifikasi secara positif. 

 
15.2 Indikasi Pengupasan 
 
15.2.1 Insulasi asbes harus dibuang: 

(a) bila insulasi itu mengelupas dari dasarnya; atau 
(b) bila insulasi itu berpotensi terkikis atau menjadi rusak; 
(c) bila permukaan insulasi itu sangat mudah hancur dan menjadi bubuk; 
(d) bila konsentrasi resultan debu asbes di udara melebihi nilai ambang batas. 

 
15.3 Pengisolasian/ Penutupan area kerja 
 
15.3.1 Apabila debu dicurigai keluar dari tempat kerja, semua celah atau bagian keluar masuk 

tempat kerja, termasuk jendela dan pintu, harus dikunci dengan pita perekat (adhesive 
tape) atau diisolasi dengan lembaran plastik yang tertutup rapat (sealed plastic sheeting) 
untuk mencegah keluarnya debu asbes. 

 
15.3.2 Apabila area kerja tersebut hanya menempati sebagian bangunan, area kerja tersebut 

harus ditutup atau diisolasi dengan lembaran plastik yang tidak dapat rusak dan tidak 
dapat ditembus (impervious), yang cukup kuat dan yang terpasang dengan kokoh. 

 
15.3.3 Hendaknya diupayakan agar debu asbes tidak keluar melalui titik-titik tempat keluarnya 

pipa-pipa dan pipa saluran (conduits) dari tempat kerja. 
 
15.3.4 (1) Untuk mencegah kebocoran debu asbes, hendaknya disediakan ventilasi yang 

membuat seluruh area kerja bertekanan negatif. 
(2) Udara kotor yang tersedot hendaknya melewati mekanisme penyaringan (filtrasi) yang 
sesuai sebelum dibuang ke udara bebas. 

 
15.3.5 Gembok udara keluar/masuk hendaknya dipasang pada titik-titik akses ke ruangan kerja 

tertutup. 
 
15.3.6 Semua titik masuk harus diberi papan peringatan yang jelas-jelas melarang siapa saja 

yang tidak memakai perlengkapan pelindung untuk masuk. 
 
15.3.7 Pada akhir masing-masing waktu kerja, alat ekstraksi debu harus tetap beroperasi setidak-

tidaknya selama 15 menit setelah proses pengupasan (stripping) selesai. 
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15.4 Pemantauan efisiensi debu dan kurungan 
 
15.4.1 Sebelum pengupasan dimulai, generator asap hendaknya dipakai di dalam kurungan 

(enclosure) untuk menguji efisiensi kurungan tersebut. 
 
15.4.2 (1) Inspeksi visual terhadap kurungan hendaknya dilakukan pada awal masing-masing 

waktu kerja. 
(2) Efisiensi kurungan hendaknya dikonfirmasikan pada interval yang lebih panjang 
melalui pengujian asap lebih lanjut. 

 
15.4.3 Setiap kekurangan atau cacat yang dijumpai pada waktu inspeksi atau pengujian 

dilakukan harus segera diperbaiki. 
 
15.4.4 (1) Pemantauan udara untuk mengecek serat asbes yang dapat terhirup hendaknya 

dilakukan tak jauh di luar area kerja. 
(2) Hitungan pertama harus dilakukan sebelum pekerjaan dimulai untuk mendapatkan 
nilai dasar (baseline). Hitungan selanjutnya dilakukan antara satu dan dua jam setelah 
dimulainya pengupasan asbes untuk menguji efisiensi kurungan. 
 

15.4.5 (1) Apabila pemeriksaan visual terhadap kurungan menunjukkan, atau apabila hitungan 
serat yang dilakukan di luar area kerja ternyata melebihi nilai ambang batas yang 
diijinkan, pekerjaan pengupasan harus segera dihentikan sampai kerusakan yang ada pada 
kurungan itu diperbaiki. 
(2) Sampel udara selanjutnya harus diambil setelah interval yang sama, segera sesudah 
pekerjaan pengupasan itu dilanjutkan lagi. 

 
15.4.6 Pemantauan debu asbes selanjutnya hendaknya dilakukan menurut interval-interval pada 

saat pekerjaan pengupasan berlangsung dan setelah setiap gerakan kurungan apabila 
kurungan yang bersangkutan hanya menempai sebagian area kerja yang dikupas. 

 
15.5 Menjaga kesehatan dengan memelihara kebersihan (hygiene) 
 
15.5.1 Upaya dekontaminasi hendaknya meliputi: 

(a) pakaian pelindung sebagaimana diatur dalam seksi 6.2 buku pedoman ini; 
(b) fasilitas cuci atau mandi dengan pancuran (shower); 
(c) tempat penyimpanan terpisah untuk pakaian bersih dan pakaian kotor/ 

terkontaminasi; 
(d) pengumpulan dan pembersihan atau pembuangan pakain yang telah terkontaminasi 

asbes. 
 

15.5.2 Unit dekontaminasi hendaknya berlokasi langsung di sebelah lokasi kerja (work site) atau 
sedekat mungkin dengan lokasi kerja. 

 
15.5.3 Unit dekontaminasi hendaknya terdiri dari area terkontaminasi, area pancuran (shower 

area) dan area bersih (clean area). 
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15.5.4 Area terkontaminasi hendaknya dilengkapi dengan: 
(a) fasilitas untuk mengisap debu dari atau membersihkan pakaian dan sepatu yang 

terkontaminasi dengan semprotan; 
(b) tempat penyimpanan untuk pakaian dan sepatu terkontaminasi; 
(c) ventilasi pembuangan udara kotor yang menciptakan tekanan negatif. 

 
15.5.5 Area pancuran hendaknya dipanaskan dan mampu memberikan pasok air hangat yang 

memadai. 
 
15.5.6 Area bersih hendaknya dilengkapi dengan: 

(a) tempat penyimpanan pakaian bersih; 
(b) ventilasi di bawah tekanan positif. 

 
15.5.7 Apabila unit dekontaminasi terletak cukup jauh dari tempat kerja dan jalan kaki dari unit 

dekontaminasi ke tempat kerja harus ditempuh melalui area bersih yang tertutup, 
hendaknya disediakan pakaian lain yang menutup seluruh tubuh (overall). 

 
15.5.8 Dilarang membawa makanan atau tembakau ke lokasi kerja. 
 
15.6 Perlindungan saluran pernafasan 
 
15.6.1 Setiap orang yang memasuki lokasi kerja harus memakai respirator yang telah disetujui. 
 
15.6.2 Pekerja yang bertugas melakukan pengupasan dengan metode kering hendaknya 

menggunakan respirator bertekanan positif yang dioperasikan mengikuti mode alir 
kontinyu (continuous flow mode). 

 
15.6.3 Respirator bertekanan positif hendaknya juga digunakan oleh pekerja berjenggot yang 

jenggotnya menyebabkan masker tidak dapat menutup wajah dengan sempurna. 
 
15.7 Pengawasan (supervision) 
 
15.7.1 Semua pekerja harus diberi instruksi yang benar mengenai cara memelihara kebersihan 

tempat kerja dan upaya memelihara kebersihan diri untuk menjaga kesehatan serta 
mentaati prosedur dekontaminasi. 

 
15.7.2 Hendaknya ditugaskan pengawas yang kompeten dan yang bertanggung jawab untuk 

memastikan: 
(a) bahwa seluruh prosedur pengendalian debu ditaati; dan 
(b) bahwa pengambilan sampel udara dilakukan untuk memastikan bahwa kadar serat 

asbes yang terdapat di udara di luar lokasi kerja berada di bawah nilai ambang batas 
yang ditentukan. 
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15.8 Mempersiapkan lokasi kerja 
 
15.8.1 Sebelum mulai bekerja, jalan di sekitar pintu masuk ke lokasi kerja harus sudah diberi 

palang-palang penghalang dan tanda-tanda peringatan “dilarang masuk” (no access).  
 
15.8.2 Di dalam lokasi kerja, semua peralatan yang dapat digerakkan (movable equipment) harus 

dibersihkan dengan alat penghisap debu untuk mencegah perpindahan asbes lepasan 
(loose asbestos). Setelah dibersihkan, peralatan tersebut hendaknya dipindah ke luar area 
kerja. 

 
15.8.3 Unit kerja tetap (fixed plant) hendaknya dibersihkan dengan mesin penghisap debu dan 

dibungkus rapat dengan selubung lembaran impermeabel yang ditutup rapat dengan plak 
ban. 

 
15.8.4 Lantai dan jalan tempat lalu lalang (walkways) hendaknya ditutup dengan lembaran 

impermeabel yang direkatkan dengan plak ban untuk mempermudah pengumpulan asbes 
lepasan dan pembersihan akhir. 

 
15.9 Pemberian selubung (encapsulation) 
 
15.9.1 Isolasi total dan penyegelan lokasi kerja hendaknya dilakukan: 

(a) apabila permukaan-permukaan yang ada berpotensi menghamburkan debu asbes ke 
udara pada saat pemberian zat penyegel (sealant) dilakukan. 

(b) Apabila ada permukaan yang harus dihancurkan, misalnya untuk meyingkirkan puing 
lepasan dari pecahan-pecahan permukaan tersebut atau memberikan tempat pijakan 
(anchorage) bagi lapisan baru. 

 
15.9.2 Permukaan-permukaan yang harus disegel hendaknya dibersihkan dengan alat penghisap 

debu yang dilengkapi dengan filter berefisiensi tinggi untuk menyingkirkan semua puing 
dan partikel debu sehingga salutan yang dikerjakan dapat dipastikan telah benar-benar 
merekat dengan baik. 

 
15.10 Pengupasan kering (dry stripping) 
 
15.10.1 Pengupasan kering diasosiasikan dengan tingkat debu asbes yang sangat tinggi. Karena 

itu, pengupasan kering hendaknya dilakukan hanya: 
 

(a) apabila metode pengupasan basah tidak dapat dilakukan; 
(b) apabila ada kabel listrik hidup atau peralatan dengan listrik hidup yang akan menjadi 

berbahaya bila terkena air; 
(c) apabila logam panas yang akan dikupas dan penggunaan air dapat menyebabkan 

kerusakan. 
 
15.10.2 Apabila pengupasan kering dilakukan, standar separasi yang seefektif mungkin 

hendaknya diupayakan antara lokasi kerja tempat dilakukannya pengupasan kering dan 
tempat-tempat di sebelahnya untuk mencegah keluarnya debu asbes. 
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15.10.3 Semua pekerja yang berada di area terpisah tempat dilakukannya pengupasan kering 

harus memakai alat pelindung pernafasan dan pakaian pelindung. 
 
15.10.4 Permukaan-permukaan yang lapisan insulasinya telah dikupas harus disegel untuk 

mencegah lepasnya sisa-sisa serat asbes ke udara. 
 
15.10.5 Limbah hendaknya disingkirkan dalam bagian-bagian kecil yang telah dipotong 

sebelumnya (small pre-cut sections) yang diupayakan sebisa mungkin agar tidak 
menimbulkan banyak gangguan untuk meminimalkan terlepasnya debu asbes ke udara. 

 
15.10.6 Limbah harus segera ditempatkan di dalam wadah yang telah dibasahi atau dibersihkan 

dengan bantuan penyedot vakum berkekuatan tinggi. 
 
15.10.7 Wadah tempat limbah harus disegel dan diberi identitas isi yang jelas. 
 
15.11 Pengupasan basah 
 
15.11.1 Area kerja tempat dilakukannya pengupasan basah hendaknya terpisah dari area kerja 

lainnya. 
 
15.11.2 Semua pekerja yang berada di area terpisah sebagaimana dimaksud dalam 15.11.1 harus 

memakai alat pelindung pernafasan dan pakaian pelindung. 
 
15.11.3 Semua peralatan listrik di area tersebut harus diisolasi sehingga tidak terkena air. 
 
15.11.4 Setelah pekerjaan selesai, petugas yang kompeten hendaknya memastikan bahwa aliran 

listrik sudah aman untuk dinyalakan kembali.  
 
15.11.5 Sebelum pengupasan dilakukan, material asbes hendaknya diusahakan agar tidak sampai 

terendam atau basah kuyup oleh air. Hal ini dapat dilakukan, misalnya, dengan 
memberikan zat pembasah-air (water-wetting agent). 

 
15.11.6 (1) Pengupasan lapisan penyalut (cladding) dilakukan dengan, pertama-tama, 

melubanginya, dan material berasbes yang ada di dalamnya harus dibasahi dengan air 
sampai benar-benar basah, tetapi tidak basah kuyup. 
(2) Setelah itu, lapisan penyalut dikupas dengan hati-hati dalam keadaan tertutup dan 
semua permukaan yang ada harus disedot debunya dengan alat penghisap debu atau 
disemprot dengan air. 

 
15.11.7 Material yang basah kuyup oleh air harus dibuang dalam bagian-bagian kecil (small 

sections) yang segera ditempatkan di dalam wadah-wadah berlabel yang kemudian harus 
disegel. 
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15.11.8 Kotoran basah seperti lumpur (slurry) yang dihasilkan dari proses pengupasan itu harus 
dikumpulkan dan dimasukkan ke wadah tersendiri dan jangan sekali-kali dibiarkan ikut 
terbuang bersama air ke saluran pembuangan air (drains) tanpa filtrasi yang memadai. 

 
15.11.9 Kotoran basah seperti lumpur yang dihasilkan dari proses pengupasan itu tidak boleh 

dibiarkan sampai menjadi kering pada permukaan, tetapi harus disingkirkan pada saat 
kotoran itu masih basah. 

 
15.11.10 Permukaan-permukaan yang insulasinya telah dikupas harus disegel untuk 

mencegah terlepasnya sisa serat asbes ke udara. 
 
15.12 Pengupasan dengan pancaran air bertekanan tinggi 
 
15.12.1 Metode khusus ini hanya boleh dijalankan oleh petugas yang sudah benar-benar terlatih 

dan semua tindakan pencegahan yang relevan dengan operasi ini harus dilaksanakan. 
Tindakan-tindakan pencegahan K3 yang bersifat khusus, termasuk yang diberikan dalam 
buku pedoman ini, harus dijalankan. 

 
15.12.2 Semua ketentuan K3 sehubungan dengan penggunaan pancaran air bertekanan tinggi 

(high-pressure water jetting) harus ditaati. 
 
15.12.3 Tanda-tanda peringatan yang berbunyi: “Bahaya. Semprotan bertekanan tinggi” 

(Danger. High-pressure Spraying) harus dipasang bersama dengan tanda-tanda 
peringatan bahaya lainnya.  

 
15.12.4 Sebagaimana halnya dengan teknik pengupasan lainnya, area kerja untuk teknik 

pengupasan ini juga harus diisolasi.  
 
15.12.5 Semua peralatan listrik yang ada harus diisolasi. 
 
15.12.6 Setelah pekerjaan selesai, aliran listrik tidak boleh dinyalakan kembali sebelum petugas 

yang kompeten menyatakan aman. 
 
15.12.7 (1) Kotoran basah seperti lumpur yang dihasilkan dari pengupasan dengan cara ini harus 

dikumpulkan dengan pompa dan dimasukkan ke dalam wadah untuk dibuang. 
(2) Kotoran basah seperti lumpur sebagaimana dimaksud dalam butir (1) tidak boleh 
dibiarkan masuk ke dalam saluran pembuangan air (drainage system). 
 

15.13 Pembuangan limbah 
 
15.13.1 Limbah asbes harus segera dimasukkan ke dalam wadah-wadah pembuangan yang 

sesuai begitu limbah tersebut dihasilkan. 
 
15.13.2 Limbah tidak boleh dibiarkan di lantai atau menempel pada permukaan-permukaan 

lainnya yang ada di tempat kerja pada saat berakhirnya waktu kerja. 
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15.13.3 Wadah pembuangan yang sesuai untuk limbah harus bersifat impermeabel (tidak tembus 
air maupun gas). 

 
15.13.4 Kalau wadah pembuangan sebagaimana dimaksud dalam 15.13.3 itu sudah penuh, 

wadah tersebut harus segera disegel agar debu asbes yang terdapat di dalamnya tidak 
terlepas ke udara. 

 
15.13.5 Permukaan luar wadah pembuangan itu hendaknya dibersihkan dan wadah pembuangan 

tersebut harus dipindahkan ke tempat yang memang sudah ditentukan sebagai tempat 
limbah. 

 
15.14 Prosedur dekontaminasi 
 
15.14.1 Pada saat mulai melakukan pekerjaan, pekerja berkewajiban: 

a) masuk melalui pintu masuk area bersih unit dekontaminasi, melepas semua pakaian, 
menyimpannya dalam rak lemari (locker) yang telah disediakan, dan memakai alat 
pernafasan bersih; 

b) berjalan melewati kamar mandi pancuran (shower room) ke area terkontaminasi dan 
mengenakan pakaian kerja (seperti jubah kerja [overalls], sepatu kerja, sarung tangan, 
dll); 

c) tinggalkan area terkontaminasi dan masuki lokasi kerja. 
 
15.14.2 Pada akhir pekerjaan, pekerja berkewajiban: 

a) masuk ke area terkontaminasi unit dekontaminasi. Lalu, dengan mesin penghisap 
debu, membersihkan semua serat asbes lepasan yang menempel pada pakaian kerja 
(seperti jubah kerja, sepatu kerja, sarung tangan, dan lain-lain) dan juga dari alat 
pelindung pernafasan yang mereka kenakan, kemudian melepas semua pakaian dan 
menyimpannya dalam rak lemari yang telah disediakan; 

b) berjalan melewati kamar mandi pancuran dan mandi dengan pancuran sampai benar-
benar bersih; 

c) berjalan melewati area bersih, mengeringkan badan, berpakaian dan berjalan keluar 
meninggalkan area bersih lewat pintu keluarnya. 

 
15.14.3 Unit dekontaminasi letaknya cukup jauh dari lokasi kerja dan pekerja harus berjalan 

melewati zona bersih, di lokasi kerja harus disediakan kamar-antara dua tahap dengan 
pintu-pintu kedap udara (two-stage airlock). Kamar-antara tahap pertama adalah kamar-
antara bersih, dan kamar-antara tahap kedua adalah kamar-antara terkontaminasi. 
(2) Kedua kamar-antara tersebut harus dilengkapi dengan rak lemari untuk menyimpan 
pakaian. Kamar-antara terkontaminasi harus dilengkapi dengan mesin penghisap debu. 

 
15.14.4 Dalam hal unit dekontaminasi terpisah cukup jauh dari lokasi kerja sebagaimana 

dimaksud dalam 15.14.3, pada saat memulai pekerjaan, pekerja berkewajiban: 
a) melakuan prosedur sebagaimana diatur dalam 15.14.1 tetapi memakai jubah kerja 

bersih (bukan pakaian kerja) untuk berjalan melewati zona bersih; 
b) memasuki kamar-antara tahap pertama (kamar-antara bersih), menanggalkan jubah 

kerja dan menyimpannya dalam rak lemari yang tersedia; 
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c) berjalan masuk ke kamar-antara tahap kedua (kamar-antara terkontaminasi), memakai 
pakaian kerja dan masuk ke lokasi kerja. 

 
15.14.5 Dalam hal unit dekontaminasi terpisah cukup jauh dari lokasi kerja sebagaimana 

dimaksud dalam 15.14.3, pada saat berakhirnya pekerjaan, pekerja berkewajiban: 
a) masuk ke kamar-antara terkontaminasi, menggunakan mesin penghisap debu untuk 

membersihkan semua debu asbes lepasan dari pakaian kerja dan dari alat pernafasan 
yang mereka pakai, lalu menanggalkan semua pakaian kerja dan menyimpannya 
dalam rak lemari pakaian yang tersedia; 

b) masuk ke kamar-antara bersih dan memakai jubah kerja; 
c) kembali ke unit dekontaminasi, masuk ke area terkontaminasi dari unit 

dekontaminasi, menanggalkan jubah kerja dan menyimpannya dalam rak lemari yang 
tersedia, lalu mengikuti prosedur sebagaimana digariskan dalam butir (b) dan butir (c) 
dari ayat 15.14.2. 

 
15.14.6 Unit dekontaminasi dan kamar-antara dua tahap harus dibersihkan dan diservis secara 

teratur. 
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16 Material friksi (friction materials) 
 
[Catatan penerjemah: material friksi adalah material atau bahan yang diresapi dengan bahan 
pengisolasi (penginsulasi) tahan air dan zat perekat (adhesive) dan biasanya digunakan sebagai 
lapisan untuk melindungi dan menginsulasi konduktor listrik.]  
 
16.1 Mempersiapkan dan mencampur serat 
 
16.1.1 (1) Serat mentah hendaknya dipasok dalam wadah tertutup, misalnya dalam kantong 

plastik atau kantong kertas impermeabel. 
(2) Wadah-wadah tersebut sebaiknya harus dapat dibuka secara otomatis dan isinya  
langsung dikeluarkan untuk dimasukkan ke sistem pencampuran tertutup. 
 

16.1.2 Kalau toh kantong yang berisi serat mentah itu harus dibuka dengan tangan, pekerjaan ini 
hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertutup sebagian (partial enclosure) yang 
dilengkapi dengan ventilasi ekstraksi udara yang cukup untuk mengendalikan emisi debu 
asbes selama kantong tersebut dibuka. 

 
16.1.3 Operasi pencampuran kering hendaknya hanya dilakukan dalam sistem tertutup 

bertekanan negatif. 
 
16.1.4 Ventilasi pembuangan udara kotor lokal (ekstraksi debu) hendaknya dipasang pada titik-

titik pasok untuk zat-zat aditif dan pada lubang-lubang pengeluaran. 
 
16.1.5 Apabila digunakan material campuran basah atau material terplastik dalam sistem 

terbuka, limbah dan residu yang mengering harus dibersihkan dengan mesin penghisap 
debu atau dengan metode anti debu lainnya. 

 
16.2 Transfer bahan campuran (compound) untuk pencetakan (molding) dan pembentukan 

(forming) 
 
16.2.1 Transfer bahan campuran dari area pencampuran ke mesin pengolah harus dilakukan 

dalam sistem yang terisolasi dan tertutup total. 
 
16.2.2 Kalau toh transfer bahan campuran tersebut harus dilakukan secara manual, wadah 

tertutup harus digunakan untuk menyimpan bahan campuran itu. Selain itu, hendaknya 
dibuatkan kopling dari wadah tertutup yang berisi bahan campuran itu langsung ke mesin 
pengolah agar emisi debu dapat ditiadakan. 

 
16.2.3 Apabila transfer bahan campuran harus dilakukan dengan menumpahkan isi wadah 

(tipping) ke mesin pengolah, atau transfer secara manual dari wadah transit ke mesin 
pengolah terpaksa harus dilakukan, peralatan ekstraksi debu yang sesuai harus disediakan 
untuk mencegah debu agar tidak berhamburan ke tempat kerja. 
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16.3 Mesin-mesin pra-pembentuk (pre-forming), pembentuk (forming), pengawet (curing) 
dan pembuat cetakan (moulding). 

 
16.3.1 Hendaknya digunakan sistem otomatis untuk mengeluarkan bahan campuran serat untuk 

dimasukkan ke kotak pres pembuat cetakan (press moulding boxes). 
 
16.3.2 Peralatan ekstraksi debu yang sesuai hendaknya dipasang di semua titik yang berpotensi 

menjadi tempat keluarnya emisi debu asbes. 
 
16.3.3 Proses menyalut atau melapisi komponen-komponen cetakan dengan material lepasan 

(fettling of moulded components) hendaknya dilakukan di bawah ventilasi lokal 
pembuangan udara kotor. 

 
16.3.4 Barang setengah jadi yang sedang diteruskan dari satu mesin atau bagian ke mesin atau 

bagian yang lain hendaknya diangkut dengan konveyor dalam sistem tertutup atau wadah 
tertutup. 

 
16.3.5 Pelumasan pancaran bertekanan tinggi (high pressure jet lubrication) dari plat dan 

perkakas cetakan dalam proses pengawetan dengan pengepresan (curing presses) 
hendaknya dirancang untuk meminimalkan semprotan secara berlebihan dan gerakan 
udara. 

 
16.4 Operasi tahap akhir (finishing operations) 
 
16.4.1 Peralatan ekstraksi debu yang sesuai harus dipasang pada semua mesin penyelesai 

(finishing machines) yang mengebor, melubangi, menggerinda, merapikan atau mengikis 
komponen-komponen friksi. 

 
16.4.2 Bantalan basah (wet pads) atau semprotan aerosol hendaknya digunakan untuk 

menyingkirkan atau meredam debu yang menempel pada komponen. 
 
16.4.3 Komponen-komponen jadi (finished components) hendaknya dicelupkan pada, atau 

disemprot dengan, peredam debu yang sesuai (dust suppressant). 
 
16.4.4 Pemeriksaan atau inspeksi komponen jadi untuk dicek mutunya (quality control) 

hendaknya dilakukan pada meja yang dilengkapi dengan sistem ekstraksi debu. 
 
16.4.5 Komponen-komponen yang sudah jadi hendaknya dibungkus dengan teknik shrink-

wrapping atau disegel dalam paket-paket anti debu sebelum akhirnya dikirimkan. 
 
16.5 Reklamasi material 
 
16.5.1 Disintegrator (mesin pemecah/ penghancur), mesin penggiling atau gerinda yang 

digunakan untuk mereklamasi limbah material harus dioperasikan dalam kamar tertutup 
dengan ventilasi tekanan negatif. 
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16.5.2 Material yang direklamasi harus dikembalikan ke dalam proses secara otomatis di dalam 
sistem tertutup atau di dalam wadah tersegel. 

 
16.6 Pengolahan material friksi dalam kondisi pabrik 
 
16.6.1 Debu asbes yang dihasilkan oleh material friksi berasbes yang dikirim dalam skala besar 

(in bulk) harus dibersihkan dengan alat penghisap debu sebelum penanganan terhadap 
material friksi itu dilakukan. 

 
16.6.2 Peralatan ekstraksi debu yang sesuai harus dipasang di setiap mesin potong, mesin 

pelubang atau mesin gerinda. Peralatan ekstraksi hendaknya bervolume rendah dan 
berlaju kecepatan tinggi. 

 
16.7 Penggunaan material friksi dalam bengkel 
 
16.7.1 Material friksi hendaknya dipasok dalam keadaan sudah dipotong, dikerjakan dengan 

mesin atau dilubangi sesuai dengan permintaan. 
 
16.7.2 Lebih baik menggunakan perkakas tangan atau perkakas yang jalannya lambat yang 

menghasilkan debu kasar atau serpihan-serpihan kasar daripada mesin potong 
berkecepatan tinggi atau mesin potong yang mengikis halus material. 

 
16.7.3 Titik-titik kerja yang bersifat tetap (fixed) atau mesin-mesin stasioner (fixed machines) 

hendaknya dipasangi sistem ekstraksi debu yang sesuai. 
 
16.7.4 (1) Perkakas portabel hendaknya juga dilengkapi dengan unit ekstraksi debu yang 

tertanam di dalam perkakas tersebut (built-in). 
(2) Sistem bervolume rendah dan berlaju kecepatan tinggi biasanya merupakan sistem 
yang paling sesuai. 

 
16.7.5 Pada waktu dilakukan pengelingan (riveting) material yang digunakan untuk melapisi 

permukaan dalam (linings), blok cetakan (blocks), dan lapisan luar kopling (clutch 
facings), alat ekstraksi (penghisap) debu harus diaktifkan.  

 
16.7.6 (1) Semua peralatan ventilasi pembuangan harus diperiksa dan diuji oleh petugas yang 

kompeten secara teratur dalam interval tidak lebih dari tujuh hari. 
(2) Semua pemeriksaan yang dilakukan harus dibuat catatannya dan disimpan.   

 
16.8 Servis rem dan kopling di garasi dan bengkel 
 
16.8.1 Udara terkompres (compressed air) atau kuas kering (dry brushing) tidak boleh 

digunakan untuk membersihkan tumpukan debu yang menempel pada rem dan kopling 
pada saat pembuangan material friksi dilakukan, kecuali apabila pembersihan dengan 
cara ini dilakukan di dalam kotak ekstraksi yang dilengkapi dengan ventilasi 
pembuangan. 
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16.8.2 (1) Debu harus dibersihkan dengan alat pembersih debu yang dilengkapi dengan filter 
berefisiensi tinggi. 
(2) Apabila alat pembersih debu sebagaimana dimaksud dalam butir (1) tidak tersedia, 
debu hendaknya dibersihkan dengan lap basah atau lap yang dibuat menjadi lembab 
dengan minyak mineral ringan (light mineral oil). 

 
16.8.3 (1) Material friksi hendaknya dipotong memanjang dengan gunting (shears). 

(2) Gergaji listrik (power saws) atau cakram abrasif (abrasive discs) sebaiknya tidak 
digunakan kecuali ada ventilasi pembuangan udara kotor yang berfungsi dengan baik. 
 

16.8.4 Setiap kali produk dikerjakan dengan mesin, alat ekstraksi debu harus selalu dipasang 
dan diaktifkan. 

 
16.8.5 (1) Sebelum memberi perekat untuk menyambung segmen-segmen kaki rem (brake 

shoes), debu yang ada pada permukaan harus dibersihkan dengan kain basah atau dengan 
kain yang dibasahi dengan minyak mineral ringan. 
(2) Pembersihan debu hendaknya tidak dilakukan dengan mengorek-ngorek (tapping) 
atau dengan semprotan udara yang dimampatkan (compressed air). 
 

16.8.6 (1) Serpihan-serpihan lepas dan debu hendaknya dibersihkan dari tempat kerja dengan 
alat vakum pembersih debu. 
(2) Apabila alat vakum pembersih debu tidak tersedia, material yang hendak dibersihkan 
harus dibasahi sampai benar-benar basah sebelum pembersihan dilakukan. 
 

16.9 Pembuangan limbah 
 
16.9.1 Serpihan-serpihan lepasan dan debu yang terkumpul dari proses fabrikasi, serta lining 

yang telah pecah atau rusak harus dimasukkan ke wadah impermeabel seperti kantong 
plastik, lalu wadah tersebut harus disegel. 

 
16.9.2 Kantong yang sudah disegel tersebut kemudian harus dibuang sesuai dengan prosedur 

pembuangan yang diberikan dalam buku pedoman ini.  
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17 Penanganan serat asbes di pelabuhan dan terminal peti kemas 
 
17.1 Pengepakan 
 
17.1.1 Semua serat asbes yang ditangani di pelabuhan atau oleh pekerja terminal peti kemas 

harus dipak dalam kantong-kantong kedap udara. 
 
17.1.2 Kantong-kantong yang sudah dipak tersebut hendaknya disatukan menjadi unit-unit 

muatan (unit loads). Satu unit muatan terdiri dari beberapa kantong yang diikat erat-erat 
menjadi satu. 

 
17.1.3 Unit-unit muatan sebagaimana dimaksud dalam 17.1.2 diikatkan sebagai paket-paket 

pada palet (pallets) yang sesuai atau pada ambin/ tali pengikat (straps) yang dapat 
digerakkan oleh alat kerek (hoist), truk pengangkat garpu (fork-lift truck) atau alat 
mekanis lainnya tanpa menyebabkan kerusakan. 

 
17.1.4 Apabila digunakan peti kemas standar internasional, pengirim wajib memastikan bahwa 

semua tonjolan menjorok keluar yang membentuk sudut tajam (projections) di dalam peti 
kemas diberi penahan yang cukup kuat untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat 
goncangan selama di perjalanan. 

 
17.2 Penanganan 
 
17.2.1 Setiap kiriman yang tiba harus diperiksa untuk memastikan bahwa selama di perjalanan 

tidak ada asbes yang tumpah atau tercecer. 
 
17.2.2 Kait atau peralatan tajam lainnya tidak boleh digunakan pada kantong atau unit muatan. 
 
17.2.3 Unit muatan hendaknya diangkat dalam keadaan utuh untuk dimasukkan ke dalam dan 

dikeluarkan dari bagian dek kapal yang digunakan untuk menyimpan muatan (holds), 
dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan dari kendaraan dalam transportasi darat dengan 
alat kerek (hoist), truk fork-lift atau alat pengangkut mekanis lainnya. 

 
17.2.4 Alat pengangkut mekanis sebagaimana dimaksud dalam 17.2.3 hendaknya mampu 

mencengkeram, dengan kuat dan benar, palet yang berisi unit muatan atau bentuk-bentuk 
lain penggabungan pak (other forms of joint packages).  

 
17.2.5 Muatan yang tidak stabil harus distabilkan sebelum diangkat. 
 
17.2.6 Pemuatan palet berisi muatan hendaknya dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan pada 

palet. 
 
17.2.7 Kecuali apabila pak-pak asbes dibawa dalam peti kemas tertutup, alat penghisap debu 

yang kapasitasnya memadai harus selalu tersedia di lokasi pada saat kiriman asbes 
datang. 

 



 72

17.3 Tumpahan 
 
17.3.1 Pita perekat (adhesive tape) yang sesuai harus tersedia untuk memperbaiki muatan yang 

rusak. 
 
17.3.2 Kantong-kantong rusak yang bukan bagian dari unit muatan harus diperbaiki dengan pita 

perekat. 
 
17.3.3 Unit muatan yang rusak sedikit harus disegel dengan pita perekat. 
 
17.3.4 Apabila unit muatan rusak parah, unit muatan itu harus dibongkar dan kantong-kantong 

rusaknya harus diperbaiki serta dipak ulang, lalu dimasukkan kembali ke palet 
pengangkutnya. 

 
17.3.5 Semua material yang tumpah harus dibersihkan dengan alat penghisap debu. 
 
17.3.6 Limbah yang terkumpul harus dimasukkan ke dalam kantong-kantong impermeabel 

untuk selanjutnya dibuang. 
 
17.3.7 Peti kemas, bagian dek di kapal yang digunakan untuk menyimpan muatan (cargo holds), 

dek, kendaraan dan area penyimpanan yang diduga terkontaminasi tumpahan asbes harus 
dibersihkan dengan mesin penghisap debu atau dengan cara lain yang tidak 
mengakibatkan timbulnya debu atau hamburan debu. 

 
17.3.8 Semua pekerja yang bertugas mengumpulkan tumpahan asbes dan memasukkannya 

kembali ke dalam kantong harus memakai pakaian pelindung dan respirator (alat 
pelindung saluran pernafasan) yang sesuai. 

 
17.3.9 (1) Jubah kerja (overalls) dan pakaian pelindung lainnya hendaknya digunakan hanya 

untuk satu gelombang waktu kerja (shift) saja. 
(2) Fasilitas ganti pakaian harus disediakan. 

 
17.3.10 Hendaknya disediakan fasilitas untuk memastikan bahwa pakaian pelindung dibersihkan 

dan dicuci sebagaimana seharusnya, dan bahwa respirator dirawat dan diservis dengan 
baik. 
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18 Pekerjaan konstruksi, pekerjaan membongkar (demolition) dan pekerjaan 
modifikasi tanpa mengubah total (alteration) 

 
18.1 Pekerjaan konstruksi 
 
18.1.1 Semua material yang digunakan di lokasi kerja dan mengandung asbes harus diberi label 

sedemikian rupa sehingga pemakainya benar-benar menyadari bahaya kesehatan yang 
dapat ditimbulkan oleh material tersebut dan mengetahui tindakan pencegahan apa yang 
harus diambil. 

 
18.1.2 (1) Pekerjaan berskala besar yang melibatkan penggunaan material berasbes dalam 

jumlah besar hendaknya dilakukan di sebagian lokasi kerja yang memang disediakan 
untuk pekerjaan seperti itu. 
(2) Satu bagian terpisah dari satu bangunan hendaknya dialokasikan untuk melakukan 
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir (1). 

 
18.1.3 Ketentuan-ketentuan dari buku pedoman ini berlaku untuk semua pekerjaan yang 

melibatkan pemakaian material asbes semen dan semua produk lain yang mengandung 
asbes, seperti papan asbes dan genteng asbes (tile). 

 
18.1.4 Tindakan pencegahan sesuai prosedur K3 harus ditaati untuk menangani material yang 

mengandung asbes dalam bentuk ikatan (bonded) – seperti misalnya bahan campuran 
dempul (caulking compounds) dan pelapis basah horisontal bahan bangunan yang 
mengandung campuran arang bituminus (bituminuous damp coursing) – apabila material 
tersebut terkikis halus (abraded) atau hancur menjadi pasir (sanded). 

 
18.1.5 Dalam interval teratur, dan pada akhir masing-masing waktu kerja, ketentuan-ketentuan 

mengenai pembuangan limbah yang tercantum dalam buku pedoman ini harus ditaati. 
 
18.2 Pekerjaan membongkar (demolition) dan pekerjaan modifikasi tanpa mengubah total 

(alteration) 
 
18.2.1 (1) Pembongkaran atau modifikasi bangunan atau struktur unit kerja, baik yang dipatok 

mati (fixed) atau yang bisa dipindah-pindah (movable), yang diketahui mengandung 
material insulasi berasbes dalam jumlah besar dan dikuatirkan menimbulkan debu asbes 
di udara hanya boleh dilakukan oleh orang-orang atau badan/ organisasi/ lembaga/ 
instansi/ perusahaan yang mendapat persetujuan pihak berwenang untuk melakukan 
pembongkaran atau modifikasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
nasional yang berlaku. 
(2) Apabila kemudian ditemukan material-material berasbes, atau apabila material-
material demikian dijumpai hanya dalam jumlah terbatas, bagian pekerjaan ini hendaknya 
dilakukan oleh kontraktor khusus yang disetujui oleh pihak berwenang sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan nasional. 

 
18.2.2 Adalah tanggung jawab orang atau badan yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud 

dalam 18.2.1 butir (1) untuk mengidentifikasi insulasi atau lapisan penutup melingkar 
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(lagging) yang mengandung asbes sebelum pekerjaan pembongkaran dimulai, dan untuk 
memastikan bahwa material berasbes itu dapat disingkirkan dan dibuang sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. 

 
18.2.3 Semua insulasi termal atau insulasi akustik yang telah dibasahi dengan semprotan, 

lagging dan insulasi lepasan yang mengandung serat harus dianggap mengandung asbes 
sampai terbukti sebaliknya. 

 
18.2.4 (1) Untuk identifikasi positif, sampel yang diambil untuk mengidentifikasi kemungkinan 

adanya asbes harus dianalisa di laboratorium yang memiliki perlengkapan yang memadai 
untuk melakukan analisa tersebut. 
(2) Hasil identifikasi material sebagaimana dimaksud dalam butir (1) hendaknya 
dilaporkan kepada pihak berwenang, dan apabila material tersebut ternyata terbukti 
mengandung asbes, laporan tersebut hendaknya disertai dengan rincian usulan mengenai 
cara menyingkirkannya. 

 
18.2.5 Orang-orang atau badan yang diberi wewenang untuk melakukan pekerjaan 

pembongkaran atau pekerjaan modifikasi berkewajiban memastikan bahwa semua 
persyaratan yang ditetapkan oleh pihak berwenang telah benar-benar ditaati sebelum 
pekerjaan pembongkaran atau modifikasi tersebut dilakukan. 

 
18.2.6 (1) Semua pekerja yang terlibat dalam pekerjaan pembongkaran atau modifikasi harus 

diberitahu letak insulasi yang mengandung asbes. 
(2) Orang atau badan yang telah diberi wewenang untuk melakukan pekerjaan 
pembongkaran atau modifikasi berkewajiban untuk memastikan agar tidak ada material 
berasbes yang secara tidak sengaja menjadi rusak. 
 

18.2.7 Semua pekerja yang terlibat dalam pekerjaan pembongkaran atau modifikasi harus 
diberitahu bahaya kesehatan dari pekerjaan yang mereka lakukan dan juga diberitahu 
bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu harus dikerjakan sesuai dengan peraturan K3 
yang telah digariskan. 
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 Lampiran A 
Ambang Batas di Berbagai Negara 
(berdasarkan data bulan Oktober 1983) 
 
 
Negara Perangkat Peraturan/ Tgl. 

Dikeluarkannya Peraturan 
Nilai Ambang Batas (NAB) 
(kadar serat dinyatakan dalam f/ml = 
serat per mililiter) 

Australia National Health and 
Medical Research Council 

• Amosit 1.0 f/ml 
• Krisotil 1.0 f/ml 
• Krosidolit 0.1 f/ml 

Austria Juli 1980 • 1,250 partikel/ cm3 (kadar asbes 
dalam debu di bawah 2.5%) 

• 600 partikel/cm3 (kadar asbes 
dalam debu berkisar antara 2.5-
15%) 

• 300 partikel/cm3 (kadar asbes 
dalam debu berkisar antara 15-
50%) 

• 150 partikel/cm3 (kadar asbes 
dalam debu di atas 50%) 

 
Belgia Januari 1980 • Amosit 2.0 f/ml 

• Krisotil 2.0 f/ml 
• Krosidolit 0.2 f/ml 

Kanada Peraturan khusus untuk 
tiap-tiap provinsi*) 

Tahun 1982 Provinsi Ontario 
menetapkan NAB berikut: 
• Amosit 0.5 f/ml 
• Krisotil 1.0 f/ml 
• Krosidolit 0.2 f/ml 

Siprus Amendemen No. 1750 
Tahun 1981 

Semua tipe asbes: 2.0 f/ml 

 
 
 
 
 
-------------------- 
*) Provinsi-provinsi lain termasuk Quebec masih memberlakukan rata-rata waktu tertimbang (time-
weighted average atau TWA) sebesar “kurang dari atau sama dengan” 2.0 f/ml untuk asbes secara umum. 
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Sambungan Lampiran A 
 
 
Negara 
 

Perangkat Peraturan/ Tgl. 
Dikeluarkannya Peraturan 

Nilai Ambang Batas (NAB) 
(kadar serat dinyatakan dalam f/ml = 
serat per mililiter) 
 

Cekoslowakia Departemen Kesehatan 
Republik Sosialis 
Cekoslowakia, Pedoman 
No. 46, 11 Mei 1978 

Debu yang mengandung asbes: 
(a) di bawah 10%: 4mg/m3 
(b) di atas 10%: 2mg/ m3 

Denmark  • Krosidolit 0.1 f/ml 
• Tipe asbes lainnya: 1.0 f/ml 

Finlandia 23 September 1976 Semua tipe asbes: 2.0 f/ml 
Perancis Dekrit No. 77-949, 17 

September 1977 
Semua tipe asbes: 2.0 f/ml 

Jerman Barat 1 Juli 1982 Semua tipe asbes: 1.0 f/ml 
India Aturan Model 123-A di 

bawah Seksi 112 Undang-
undang Pabrik 

• Amosit 0.5 f/ml 
• Krisotil 2.0 f/ml 
• Krosidolit 0.2 f/ml 
• Asbes bentuk lain: 2.0 f/ml 

Indonesiaa)  • Amosit 1.0 f/ml 
• Krisotil 1.0 f/ml 
• Asbes bentuk lain: 4.0 f/ml 

Irlandia 1972, 1975 • Amosit 2.0 f/ml 
• Krisotil 2.0 f/ml 
• Krosidolit 0.2 f/ml 

Israel Januari 1980, Maret 1982 Semua tipe asbes: 1.0 f/ml 
Italia  Semua tipe asbes: 2.0 f/ml 
Jepang Japan Industrial Health 

Society, 1981 
• Krosidolit 0.2 f/ml 
• Asbes tipe lain: 2.0 f/ml 

Belanda Oktober 1983 • Krisotil 2.0 f/ml 
• Krosidolit dilarang 

 
 
 
 
 
 
 
--------------------- 
a)  Tak ada standar yang ditetapkan untuk krosidolit, namun umum diketahui bahwa pemakaian krosidolit dilarang di 
Indonesia. 
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Sambungan Lampiran A 
 
 
Negara Perangkat Peraturan/ Tgl. 

Dikeluarkannya Peraturan 
Nilai Ambang Batas (NAB) 
(kadar serat dinyatakan dalam f/ml = 
serat per mililiter) 
 

Selandia Baru 24 Agustus 1981 • Aktinolit, amosit, antofilit, 
krisotil, tremolit: 
(a) 1.0 f/ml untuk setiap empat 

jam paparan; 
(b) 6.0 f/ml untuk setiap 10 

menit paparan. 
• Krosidolit: 0.2 f/ml di atas setiap 

10 menit paparan. 
Nigeria Rancangan Peraturan K3 

Pemakaian Asbes (Code of 
Practice) 

Semua tipe asbes: 2.0 f/ml 

Norwegia Mei 1983 • Amosit 0.5 f/ml 
• Tremolit 0.5 f/ml 
• Krosidolit 0.2 f/ml 
• Asbes tipe lain: 2.0 f/ml 

Spanyol Agustus 1982 Semua tipe asbes: 2.0 f/ml 
Swedia  Semua tipe asbes kecuali krosidolit: 

1.0 f/ml 
Thailand 30 Mei 1977 Semua tipe asbes: 5.0 f/ml 
Inggris 1 Januari 1984 Sejak 1984: 

• Amosit 0.2 f/ml 
• Krisotil 0.5 f/ml 
• Krosidolit 0.2 f/ml 

Amerika Serikatb) 1 Juli 1976, OSHA Semua tipe asbes: 2.0 f/ml (saat ini 
sedang direvisi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------- 
b) Nilai-nilai ambang batas yang direkomendasikan oleh American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists (ACGIH) pada tahun 1982 adalah sebagai berikut: amosit: 0.5 f/ml, krisotil: 2.0 f/ml, krosidolit: 0.2 f/ml, 
bentuk-bentuk asbes lainnya: 2.0 f/ml. 
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Sambungan Lampiran A 
 
 
Negara Perangkat Peraturan/ Tgl. 

Dikeluarkannya Peraturan 
Nilai Ambang Batas (NAB) 
(kadar serat dinyatakan dalam f/ml = 
serat per mililiter) 
 

Uni Sovyet GOST, 12-1-005-76 • Debu dengan kandungan asbes 
di atas 10%: 2mg/m3    

• Asbes semen: 6mg/m3 
• Asbes bakelit: 8mg/m3 
 

  •  
Zambia, sedang 
dalam proses 
membuat peraturanc)  

1 Januari 1984 • Amosit 0.2 f/ml 
• Krisotil 0.5 f/ml 
• [Krosidolit 0.2 f/ml] 
• Asbes tipe lain: 1.0 f/ml 

 
 
 
 
 
------------------- 
c)  Krosidolit tidak diimpor ke Zambia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79

Lampiran B 
Prinsip-prinsip metode filter membran untuk menetapkan konsentrasi serat 
debu asbes dengan mikroskopi ringan 
 
 
1. Sampel dikumpulkan dengan mengambil kuantitas udara terukur melalui filter membran 

dengan menggunakan pompa pengambil sampel bertenaga baterei. Filter ini kemudian 
diubah, dari membran tak tembus cahaya menjadi spesimen homogen yang secara optis 
transparan. Serat-serat debu asbes yang ada di udara ditangkap dan dihitung dengan 
menggunakan mikorskop fase kontras. Hasilnya dinyatakan dalam satuan serat per mililiter 
udara, dihitung dari jumlah serat yang ada pada filter dan hitungan volume udara yang 
terambil sebagai sampel. 

 
2. Pengambilan sampel oleh pekerja dilakukan dalam zona hembusan nafas pekerja, yaitu 

dalam lingkup setengah lingkaran dengan radius 300mm (12 inci), mulai dari bagian muka 
wajah dan diukur dari garis yang membagi kedua telinga atas dua bagian yang sama. 

 
3. Penyangga filter yang terbuka di bagian muka (open-faced) dengan tutup kepala berbentuk 

silinder [seperti yang dipakai biarawan Katolik]  diikatkan ke kerah pekerja dengan posisi 
tutup kepala mengarah ke bawah. 

 
4. Pengambilan sampel statis dilakukan pada lokasi-lokasi tetap [tidak berpindah-pindah]. 
 
5. Filter membran (terbuat dari ester campuran selulosa atau selulosa nitrat dengan ukuran pori-

pori 1.2 µm, pola kisi-kisi tercetak [printed grids], dan diameter 25mm (1 inci) harus 
digunakan. 

 
6. Pompa portabel bertenaga baterei – diikatkan pada ikat pinggang pekerja atau dimasukkan ke 

dalam kantong pakaian untuk pengambilan sampel oleh pekerja sendiri – harus digunakan. 
Tingkat hisapan pompa harus disesuaikan menjadi 11 per menit ± 5 persen, yaitu kurang 
lebih 4cm/s velositas muka. Perbedaan tingkat hisapan sebelum dan sesudah pengambilan 
sampel tidak boleh lebih dari 10 persen. 

 
7. Pengambilan muatan serat minimum tidak boleh melebihi 50 serat per milimeter kubik 

(kurang lebih 40 serat per 100 satuan daerah gratikula [graticule] Walton-Beckett). 
 
8. Pengambilan muatan serat maksimum biasanya tidak melebihi 5 serat per satuan daerah skala 

(nilai rata-rata untuk semua bidang terbilang) tetapi sekali-kali tidak boleh melebihi 10 serat 
per satuan daerah skala. 

 
9. Waktu pengambilan sampel harus diukur dengan tepat. 
 
10. Pemasangan filter total pada slide mikroskop dengan menggunakan metode aseton-gliserol 

triasetat (aseton-triasetin) lebih disukai. 
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11. Mikroskop binokular fase kontras harus digunakan untuk menghitung dan penilaian harus 
dilakukan melalui slide uji pendeteksi batas. Slide Uji Eksekutif Kesehatan dan Keselamatan 
dari Inggris (United Kingdom Health and Safety Executive Test Slide)a) adalah metode 
rujukan yang harus digunakan dan untuk itu, Blok 5 harus dicapai.  

 
12. Mikroskop yang digunakan harus memiliki ciri-ciri berikut: 
 

(a) iluminasi Koehler; 
 
(b) Kondenser Abbé atau kondenser akromatis kontras fase yang disatukan ke unit submeja 

preparat (substage); 
 

(c) Meja preparat mekanis yang merupakan satu kesatuan dalam rancang bangun mikroskop 
(built-in) dan yang dipasangi dengan jepitan slide dan geseran (displacement) x-y. 

 
(d) Perangkat putar di ujung mikroskop (rotating nose piece) yang dipasangi lensa obyektif 

akromatis kontras fase parafokal dengan pembesaran 10 kali dan 40 kali. Lensa obyektif 
dengan pembesaran 40 kali harus mempunyai diameter numerik (Numerical Aperture) 
sebesar 0.65, akromatis. Absorbsi cincin fase harus berada dalam kisaran 65 hingga 85 
persen. Baik kontras fase positif maupun kontras fase negatif dapat digunakan. 

 
(e) Lensa mata binokular jenis kompensasi yang memberikan perbesaran antara 450 kali dan 

500 kali, kalau bisa 500 kali. Paling tidak harus ada satu lensa mata yang memungkinkan 
dilakukannya penyisipan gratikula (graticule) dan lensa mata itu harus bertipe fokus. 

 
(f) Gratikula lensa mata sirkular Walton-Beckett dengan diameter aktual 100 µm ± 2 µm 

diukur dari mikrometer meja preparat – apabila digunakan lensa fase obyektif dengan 
pembesaran 40 kali dan lensa mata yang sesuai. 

 
13. Menghitung dan mengukur serat: 
 

(a) Yang dimaksud dengan “serat-dapat-dihitung” adalah semua obyek berdiameter kurang 
dari 3 µm, panjangnya lebih besar dari 5 µm, dan rasio panjang terhadap diameter lebih 
besar daripada tiga berbanding satu, dan yang tidak terlihat menyentuh partikel-partikel 
yang berdiameter lebih besar daripada 3 µm; 

 
 
 
 
 

----------------------- 
a)  Eksekutif Kesehatan dan Keselamatan (Inggris) dan Laboratorium Fisika Nasional (Inggris): slide uji HSE/ NPL 
(tanda II) untuk penetapan batas deteksi dalam penggunaan mikroskopi fase kontras. 
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Serat-dapat-dihitung yang kedua ujungnya berada dalam daerah gratikula harus dihitung 
sebagai satu serat. Serat dengan hanya satu ujung saja dalam daerah gratikula harus dihitung 
sebagai setengah serat. 

 
(b) Daerah gratikula yang digunakan untuk menghitung harus dipilih secara acak dalam 

daerah paparan filter. 
 
(c) Aglomerasi (kumpulan bermacam-macam) serat yang pada satu atau lebih titik di sisi 

panjangnya terlihat padat, utuh dan tak terbagi tetapi yang pada titik lainnya tampak 
terbagi atas helaian-helaian terpisah (serat terpecah) hendaknya dihitung sebagai satu 
serat-dapat-dihitung apabila memenuhi definisi yang diberikan butir 13 (a), yakni bila 
diameter yang diukur menyilang pada bagian yang tak terbagi bukanlah bagian yang 
terkoyak. 

 
(d) Dalam aglomerasi lain yang menunjukkan serat-serat yang saling bersinggungan atau 

bersilangan (seperti bundel), serat-serat tersebut harus dihitung satu per satu apabila 
serat-serat itu cukup dapat dibedakan satu sama lain untuk memastikan bahwa serat-serat 
itu memenuhi definisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13 (a). Apabila masing-masing 
serat yang memenuhi definisi ini tidak dapat dibedakan, maka bundel tersebut dihitung 
sebagai satu serat-dapat-dihitung jika bundel tersebut secara keseluruhan memenuhi 
definisi yang diberikan dalam butir 13 (a); 

 
(e) Apabila lebih dari seperdelapan daerah gratikula ditutupi oleh aglomerasi serat dan atau 

partikel, daerah gratikula yang bersangkutan harus ditolak, dan daerah gratikula yang lain 
dihitung; 

 
(f) Sekurang-kurangnya 100 serat harus dihitung dengan minimum 20 daerah gratikula yang 

dianalisa; daerah gratikula yang perlu dianalisa tidak lebih dari 100. 
 

14. Jumlah rata-rata serat per gratikula dihitung dengan membagi jumlah serat terhitung dengan 
jumlah daerah gratikula yang dianalisa. 

 
15. Kontribusi yang diberikan kepada hitungan akibat kontaminasi harus dipertahankan di bawah 

3 serat per 100 daerah gratikula atau 10 persen dari hitungan serat sampel aktual per 100 
daerah gratikula dan harus dinilai dengan menggunakan filter bersih yang belum pernah 
dipakai sebelumnya. 

 
16. Konsentrasi serat per mililiter udara sama dengan: 
 

       Daerah filter efektif (mm2) x jumlah rata-rata serat/ daerah gratikula 
C = ---------------------------------------------------------------------------------- 

   Daerah gratikula (mm2)     x volume udara terkumpul (ml) 
 
17. Semua nilai dihitung yang kurang dari 0.1 serat per mililiter harus dilaporkan hanya sebagai 

“kurang dari 0.1 serat/ml.” Seluruh nilai yang lebih tinggi harus dibulatkan hingga angka 
desimal pertama. 
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Demi praktisnya, disarankan membaca rincian-rincian lebih lanjut yang dapat diperoleh dari: 
Asosiasi Asbes Internasional atau Asbestos International Association: Reference method for the 
determination of airborne asbestos fiber concentrations at workplaces by light microscopy 
(Membrane filter method) atau Metode Referensi penetapan konsentrasi serat debu asbes di 
tempat kerja dengan mikroskopi ringan (Metode filter membran), publikasi kesehatan dan 
keselamatan AIA, Metode teknis No. 1 (RTM1), (Januari 1982), dapat diperoleh di 68 
Gloucester Place, London W1H 3HL, Inggris. 
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Lampiran C 
Prinsip-prinsip metode-metode gravimetrik pengukuran debu mengandung 
asbes yang beterbangan di udara di tempat kerja 
 
 
1. Umum 
 
1.1 Konsentrasi debu di udara harus diukur di dekat berbagai peralatan. 
 
1.2 Pengukuran konsentrasi debu di udara harus dilakukan di zona pernafasan, dengan 

memperhatikan proses-proses teknis utama yang berpotensi menghasilkan debu yang 
mengandung asbes. Dalam melakukan pengukuran, sampel debu di udara harus diambil pada 
ketinggian 1.5 meter (5 kaki) dari lantai atau tanah. 

 
1.3 Sampel debu di udara diambil dengan menyedot udara melalui filter analisis. Dua sampel 

diambil pada saat yang bersamaan pada tiap titik pengukuran. Filter harus ditempatkan 
vertikal atau sedikit dimiringkan. 

 
1.4 Apabila satu regu pekerja dipekerjakan di daerah yang sedang dimonitor konsentrasi debu 

udaranya, sampel dalam jumlah yang memadai (setidak-tidaknya lima sampel) harus diambil 
agar penetapan debu udara secara akurat dapat dilakukan. 

 
1.5 Pengukuran konsentrasi debu di udara harus diikuti dengan pengukuran temperatur 

lingkungan, kelembaban relatif dan laju aliran udara. Lima set pengukuran harus diambil 
dalam satu hari kerja. 

 
1.6 Apabila konsentrasi debu udara di tempat kerja dimonitor secara berkala, satu sampel dapat 

diambil di setiap tempat kerja untuk menetapkan konsentrasi maksimum secara keseluruhan. 
Dalam hal ini, lamanya pengambilan sampel tidak boleh melebihi 30 menit. 

 
1.7 Apabila laju aliran udara lebih dari 3 m/s [tiga meter per detik], sebagaimana yang dapat 

terjadi dalam pemantauan konsentrasi debu di udara di pabrik, tambang, dll., mulut pipa 
khusus harus digunakan untuk memastikan velositas [kecepatan tempuh] udara dan laju 
aspirasi [hisap] yang sama. Deviasi tidak boleh melebihi ± 20 persen. 

 
1.8 Pengukuran-pengukuran yang dilakukan harus dianggap benar apabila perbedaan dalam 

konsentrasi debu udara antara dua sampel yang diambil pada saat yang sama dan perbedaan 
antara karakteristik rata-rata dari dua sampel yang diambil selama satu hari kerja tidak 
melebihi 25 persen. Apabila variasinya lebih besar, pengukuran tambahan harus dilakukan 
untuk mencari tahu mengapa variasi yang lebih besar itu terjadi. 

 
 
 
 
 



 84

2. Bahan-bahan serta perlengkapan yang digunakan untuk mengukur konsentrasi debu 
di udara 

 
2.1 Dalam pemantauan gravimetrik debu udara, digunakan filter serat sintetis atau kaca. Filter 

membran dan filter kertas bebas abu juga boleh digunakan. Sebaiknya filter yang digunakan 
adalah filter yang kandungan kelembabannya tidak lebih dari 0.5 persen. Filter analisis harus 
menyimpan tidak kurang dari 95 persen debu. Margin kesalahan dalam pengukuran volume 
udara yang diambil sebagai sampel tidak boleh melebihi ± 10 persen. 

 
2.2 Instrumen yang digunakan untuk melakukan pemantauan harus memungkinkan konsentrasi 

debu udara diukur dengan derajat ketepatan (presisi) 0.3 dari konsentrasi yang diijinkan, 
lamanya pengambilan sampel tidak dibatasi. 

 
2.3 Instrumen yang digunakan untuk memonitor konsentrasi debu udara harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan berikut ini: 
 

(a) kesalahan pengukuran debu yang dikumpulkan pada filter analisis tidak boleh melebihi ± 
10 persen. 

 
(b) Kesalahan pengukuran kuantitas udara yang melewati filter tidak boleh melebihi ± 10 

persen. 
 

(c) Total kesalahan pengukuran debu udara tidak boleh melebihi ± 25 persen. 
 

2.4 Instrumen-instrumen lain yang digunakan untuk melakukan pemantauan harus memenuhi 
persyaratan-persyaratan berikut ini: 

 
(a) kesalahan dalam menentukan suhu udara tidak boleh melebihi ± 0.5o (± 1.06o F); 
 
(b) kesalahan dalam menentukan kelembaban relatif tidak boleh melebihi ± 5 persen dalam 

waktu pengambilan sampel hingga lima menit; 
 

(c) kesalahan dalam menentukan laju aliran udara tidak boleh melebihi ± 0.05 m/s [meter 
per detik] bila diukur di dalam ruangan dan ± 0.5 m/s bila diukur di luar ruangan. 

 
3. Urutan Pengukuran 
 
3.1 Massa filter bersih harus dipastikan dan volume udara yang melewati filter harus 

disesuaikan dengan maksimum sesuai dengan rekomendasi pabrik pembuatnya. 
 
3.2 Filter-filter analisis harus diberi nomor. Massa setiap filter, sebelum dan setelah 

pengambilan sampel dilakukan, harus dicatat dalam register-register laboratorium. Register-
register tersebut juga harus mencatat massa debu udara yang mengendap pada filter. 

 
3.3 Filter-filter analitik, setelah ditimbang bobotnya dengan tepat, harus disimpan di dalam 

amplop kertas halus atau di dalam kotak-kotak penyimpanan khusus. 
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3.4 Setelah filter dimasukkan, aspirator [alat penghisap] dihubungkan dan laju aliran udara 

untuk masing-masing filter ditetapkan. Selama proses pengambilan sampel dilakukan, laju 
aliran udara harus diusahakan agar tetap rata (tidak naik turun). Pada saat yang bersamaan, 
suhu udara, kelembaban relatif dan velositas udara pada titik pengambilan sampel harus 
diukur. Setelah pengambilan sampel selesai dilakukan, filter harus ditangkupkan dengan 
bagian yang ada endapan debunya di bagian dalam lipatan, lalu ditempatkan di dalam 
amplop atau kotak penyimpanan khusus.  

 
3.5 Massa debu udara yang terkumpul pada filter tidak boleh kurang dari 1.5mg, apabila total 

kesalahan penimbangan tidak melebihi ± 0.15mg dan, apabila total kesalahan penimbangan 
± 0.05mg, massa debu terkumpul sekurang-kurangnya haruslah 0.7mg. 

 
3.6 Metode pengambilan sampel debu harus selalu dipilih sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan massa debu terkumpul melebihi nilai minimum. Waktu pengambilan sampel 
tidak boleh melebihi 30 menit dan konsentrasi debu udara haruslah 50 persen dari nilai 
maksimum yang diijinkan. Waktu pengambilan sampel udara minimum haruslah lima menit. 

 
Komentar: Aspirator dengan aliran udara 20 l/min [liter per menit] dapat digunakan. Apabila 

bobot minimum debu terkumpul adalah 1.5mg, konsentrasi debu udara akan kurang dari atau 
sama dengan 5mg/ meter kubik. Bila bobot minimum debu terkumpul adalah 0.7mg, konsentrasi 
debu udaranya akan kurang dari atau sama dengan 2mg/ meter kubik.  

Aspirator yang paling cocok adalah aspirator dengan aliran udara 50 l/min atau lebih, karena 
aspirator seperti ini memungkinkan konsentrasi debu udara diukur dalam kisaran lebar dengan 
waktu pengambilan sampel tidak lebih dari 30 menit. 
 
 
4. Perhitungan konsentrasi debu di udara 
 
4.1 Konsentrasi debu udara dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 
 

(m1 –– mo) 1,000 
            C =  ---------------------- mg/m3  
   V 
 

Keterangan:  
• mo dan m1 dinyatakan dalam miligram = massa filter sebelum (mo) dan setelah (m1) 

pengambilan sampel dilakukan. 
• V (dinyatakan dalam liter) = jumlah udara yang diambil sebagai sampel. 

 
4.2 Sebelum melakukan analisa, semua hasil pemantauan konsentrasi debu di udara harus 

dikonversikan ke kondisi normal, yaitu: 
• Suhu udara 20o C (68o F); 
• Kelembaban relatif 50 persen; dan 
• Tekanan barometrik 103 kPa. 
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4.3 Hasil yang didapat dari pengukuran konsentrasi debu di udara harus dianalisa untuk 
mendapatkan nilai rata-rata dan nilai maksimum untuk tempat kerja, daerah kerja dan 
operasi kerja yang diukur kadar debunya. 

 
4.4 Untuk mengukur ukuran dan jumlah serat asbes, laju aspirasi haruslah 1 l/min. Pertama-tama 

filter haruslah dipasang dengan menggunakan metode aseton-gliserol triasetat (aseton-
trasetin). Kemudian, serat-serat diukur dengan menggunakan mikroskopi optis diikuti 
dengan hitungan. 
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Lampiran D 
Rekomendasi-rekomendasi mengenai pemeriksaan medis 
 
 
1. Umum 
 
1.1 Rekomendasi-rekomendasi dalam lampiran ini dimaksudkan sebagai pedoman medis. 

Dokter perusahaan dapat memasukkan ketentuan-ketentuan tambahan untuk memenuhi 
kebutuhan setempat dan membantu evaluasi masing-masing kasus. 

 
1.2 Petugas medis yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan medis terhadap pekerja 

harus dapat dengan bebas memasuki tempat kerja dan dengan bebas mendapatkan data 
mengenai pemantauan tingkat dan lamanya paparan debu asbes. Apabila dianggap perlu, 
petugas medis tersebut dapat meminta penambahan pengukuran paparan. 

  
2. Struktur pemeriksaan medis 
 
2.1 Pemeriksaan medis harus dilakukan terhadap pekerja sebelum pekerja itu dipekerjakan 

untuk melakukan pekerjaan yang berpotensi menyebabkan ia terpapar debu asbes. 
Pemeriksaan medis tersebut harus meliputi: 

 
(a) Pemeriksaan riwayat kesehatan pekerja, termasuk identifikasi riwayat pekerjaan yang 

dulu pernah dilakukan khususnya yang berhubungan dengan dampak pekerjaan itu 
terhadap sistem pernafasan, apakah pekerja tersebut sudah pernah terpapar debu asbes 
akibat pekerjaannya yang dulu, serta riwayat kebiasaan merokok pekerja tersebut;1 

 
(b) Pemeriksaan fisik secara umum, dengan titik berat pada sistem pernafasan; 

 
(c) Radiografi ukuran penuh (full-sized) bagian dada postero-anterior harus dilakukan dan 

diinterpretasikan dengan menggunakan pedoman terbaru dari Organisasi 
Ketenagakerjaan Internasional (ILO)2; 

 
------------------------------------------- 

1)   Lihat Respiratory Tests in Pneumoconioses, Occupational Safety and Health Series [Uji Pernafasan dalam 
Pneumoconiosis, Seri K3], No. 6 (Jenewa, 1966) yang diterbitkan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional 
(ILO), hal. 141-144. Di dalamnya ada salinan angket kecil tentang gejala-gejala pernafasan yang dikeluarkan 
oleh Dewan Riset Medis Inggris (United Kingdom Medical Research Council). Angket ini sangat bermanfaat 
untuk menilai gejala-gejala pernafasan (respiratori), riwayat pekerjaan, dan riwayat kebiasaan merokok. 
2)   Lihat pedoman ILO tentang penggunaan klasifikasi radiograf pneumoconiosis, seri K3 No. 22 [Guidelines 
for the use of ILO international classification of radiographs of pneumoconioses, Occupational Safety and 
Health Series No. 22], edisi revisi 1980, Jenewa, cetakan ketiga 1983. Pedoman ini memberikan penjelasan 
rinci mengenai klasifikasi internasional, film standar, catatan petunjuk tentang perlengkapan dan teknologi 
radiografi, serta lembar bacaan yang disarankan. 
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(d) Spirometri, untuk mendapatkan pengukuran kapasitas vital dipaksakan (FVC = Forced 

Vital Capacity) dan volume udara yang dipaksa keluar dari paru-paru dalam satu detik 
(FEV1 = Forced Expiratory Volume) yang representatif; 

 
(e) Pengujian-pengujian tambahan yang diperlukan untuk tujuan diagnosa, khususnya 

terhadap kelompok pekerja beresiko tinggi. 
 

2.2 Pemeriksaan medis secara berkala untuk mengetahui kontaminasi debu asbes harus meliputi: 
 

(a) riwayat medis dan riwayat pekerjaan termasuk riwayat kebiasaan merokok; 
 
(b) pemeriksaan fisik, dengan titik berat pada evaluasi pernafasan; 

 
(c) radiografi ukuran penuh bagian dada postero-anterior yang dikerjakan dan 

diinterpretasikan menggunakan pedoman terbaru dari ILO;1 

 
(d) spirometeri untuk mendapatkan FVC dan FEV1 yang representatif; 

 
(e) Pengujian-pengujian tambahan yang diperlukan untuk tujuan diagnosa, khususnya 

terhadap kelompok pekerja beresiko tinggi. 
 
2.3 Pemeriksaan kesehatan apabila pekerja yang bersangkutan jatuh sakit tergantung pada jenis 

dan sifat penyakit yang diderita. Apabila penyakit itu diperkirakan timbul sebagai akibat dari 
pekerjaan yang dilakukan pekerja yang bersangkutan, diperlukan dokumentasi lebih lanjut. 

 
2.4 Pada saat berakhirnya hubungan kerja, evaluasi medis secara lengkap, termasuk pengkajian 

ulang semua pengujian medis yang sebelumnya pernah dilakukan, harus dilakukan. 
Kemudian harus diambil keputusan apakah perlu ada tindak lanjut pemeriksaan kondisi 
kesehatan pekerja yang berakhir hubungan kerjanya itu, dengan mempertimbangkan jangka 
waktu paparan debu asbes dan tingkat paparan debu asbes yang ia alami, serta kondisi 
kesehatannya. Apabila tindak lanjut pemeriksaan ternyata diperlukan, harus disarankan juga 
frekuensi pemeriksaan yang harus dijalani. 

 
2.5 Pekerja yang telah terkena penyakit yang diduga disebabkan oleh asbes harus dibawa ke 

dokter spesialis untuk menjalani pemeriksaan diagnostik secara rinci, untuk penilaian 
keterkaitan kerja dengan penyakit yang diderita dan penilaian tentang upaya perbaikan 
kondisi kesehatan yang dapat dilakukan. 

 
 
 
 
------------------------------------- 

1)   Lihat catatan kaki di atas. 
 

 



 89

2.6 Semua kasus penyakit yang disebabkan oleh paparan debu asbes atau ada kaitannya dengan 
asbes harus dilaporkan kepada pihak berwenang dan dicatat di dalam register yang dibuat 
oleh pihak berwenang. 

 
3. Frekuensi pemeriksaan medis 
 
3.1 Pihak berwenang berkewajiban menentukan frekuensi pemeriksaan medis secara berkala 

menurut peraturan perundang-undangan nasional, dengan memperhatikan durasi dan tingkat 
paparan debu asbes serta status kesehatan pekerja. Apabila tidak ada peraturan perundang-
undangan nasional yang mengatur frekuensi pemeriksaan medis secara berkala, pihak 
berwenang berkewajiban menyusun program pengawasan medis berdasarkan pengetahuan 
medis paling mutakhir. 

 
4. Hasil dan Interpretasi 
 
4.1 Semua hasil pemeriksaan medis, pemeriksaan tambahan, serta pengujian tambahan harus 

dimasukkan ke dalam berkas medis masing-masing pekerja dan harus dijaga kerahasiaannya. 
 
4.2 Apakah pekerja memiliki kondisi fisik yang sesuai untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus 

dinyatakan dengan sertifikat yang tidak mencantumkan data-data medis sama sekali. 
 
4.3 Dalam kondisi-kondisi tertentu dapat disebutkan tindakan atau kondisi-kondisi yang tepat 

untuk mengeluarkan sertifikat yang menyatakan bahwa kondisi fisik pekerja sesuai untuk 
melakukan pekerjaan tertentu. 

 
5. Evaluasi radiografi 
 
5.1 Evaluasi radiografi pekerja yang terpapar debu asbes harus didasarkan pada klasifikasi 

internasional radiografi pneumoconiosis yang dikeluarkan ILO pada tahun 1980 (ILO 1980 
International Classification of Radiographs of the Pneumoconioses)1, atau revisinya. 

 
5.2 Pemeriksaan radiografi tambahan mungkin diperlukan untuk diagnosa masing-masing kasus. 
 
6. Evaluasi fungsi paru-paru 
 
6.1 Untuk mencatat FVC dan FEV1, disarankan digunakan alat yang dapat mencatat waktu 

volume udara atau aliran volume udara selama udara dipaksa keluar dari paru-paru. Hasil 
catatan tersebut harus disimpan dengan baik dan harus selalu tersedia pada saat dibutuhkan. 

 
6.2 Pemeriksaan tambahan fungsi paru-paru mungkin diperlukan untuk diagnosa, khususnya 

apabila ditemukan bukti adanya gejala-gejala gangguan pernafasan atau gangguan fungsi 
paru-paru pada pengukuran dengan spirometri. 

 
------------------------------ 

1)  Ibid. 
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Lampiran E 
Daftar Istilah 
 
 
Dalam buku pedoman ini, istilah-istilah berikut ini memiliki arti sebagai berikut: 
 

• memadai [adequate] atau sesuai [suitable]: metode yang sesuai secara kuantitatif 
maupun kualitatif, yang digunakan untuk melindungi pekerja; 

 
• asbestosis [asbestosis]: fibrosis (proses penebalan dan proses terjadinya goresan-

goresan) pada jaringan paru-paru yang berlangsung secara perlahan-lahan, biasanya 
setelah terpapar debu asbes selama bertahun-tahun; 

 
• pihak berwenang [competent authority]: yang dimaksud dengan “pihak berwenang 

yang berkompeten” atau “pihak berwenang” adalah menteri yang membawahi suatu 
departemen [misalnya Menteri Tenaga Kerja atau Menteri Kesehatan], pejabat dinas, 
atau pejabat pemerintah lainnya yang melayani kepentingan masyarakat dan 
mempunyai wewenang untuk mengeluarkan, menyetujui, atau melaksanakan dekrit, 
perintah, peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai kekuatan hukum 
dan yang dimaksudkan untuk mencegah pencemaran udara di lingkungan kerja oleh 
debu asbes; 

 
• kontaminasi [contamination]: pencemaran udara di lingkungan kerja oleh zat atau 

bahan berbahaya; 
 

• debu [dust]: benda partikulat padat yang terdapat di udara, dengan ukuran partikel 
lebih besar daripada asap/ gas; debu biasanya dihasilkan akibat proses pemotongan 
yang dilakukan secara mekanik, akibat abrasi (gesekan) atau erosi (pengikisan) benda 
padat;  
debu asbes [asbestos dust]: partikel-partikel berserat baik yang berkeliaran di udara 
maupun yang mengendap atau menempel pada permukaan dan dapat berhamburan 
atau beterbangan di udara;  
debu total [total dust]: semua tipe partikel debu yang ada di udara, yang terkumpul 
pada waktu pengambilan sampel dilakukan;  
debu dapat terhisap [respirable dust]: pecahan dari total debu dapat terhirup yang 
dapat masuk ke saluran pernafasan;  
serat dapat terhisap [respirable fibers]: struktur organik atau anorganik dengan 
diameter geometik kurang dari 3 µm dan panjangnya sekurang-kurangnya tiga kali 
panjang diameternya;  

 
• batas paparan [exposure limit]: konsentrasi [debu asbes] di udara, umumnya 

dinyatakan dalam hitungan 8 jam per hari dan 40 jam per minggu, yang dianggap 
dapat diterima oleh pihak berwenang yang bertanggung jawab menetapkan batas 
paparan dan yang dianggap dapat meminimalkan atau mencegah bahaya debu asbes 
bagi kesehatan. Batas paparan tidak menetapkan garis pemisah absolut antara 
konsentrasi berbahaya dan konsentrasi tidak berbahaya. Pengertian istilah ini 
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mencakup berbagai pernyataan lain yang sering digunakan, seperti “konsentrasi 
maksimum yang diperbolehkan” (maximum allowable concentration), “nilai ambang 
batas” (threshold limit value), “tingkat yang diijinkan” (permissible level), “nilai 
batas” (limit value), “nilai batas rata-rata” (average limit value), “batas yang 
diijinkan” (permissible limit), “rata-rata waktu tertimbang,” (time-weighted average) 
dan lain-lain.  

 
• Volume udara yang dipaksakan keluar dari paru-paru dalam satu detik [forced 

expiratory volume in one second (FEV1)]: yang dimaksud dengan volume udara yang 
dipaksakan keluar dari paru-paru dalam satu detik adalah volume gas yang dapat 
dikeluarkan dari paru-paru dalam hitungan waktu satu detik dengan memaksakannya 
keluar sekuat tenaga, dimulai dari tarikan nafas penuh; 

 
• Kapasitas vital dipaksakan [forced vital capacity (FVC)]: yang dimaksud dengan 

kapasitas vital dipaksakan adalah volume gas yang dipaksakan keluar dari paru-paru, 
dimulai dari tarikan nafas penuh dan diakhiri dengan hembusan nafas sampai habis; 

 
• resiko bahaya keracunan [hazard]: peluang kesehatan menjadi rusak akibat paparan 

zat berbahaya; resiko bahaya keracunan akibat kerja [occupational hazard]: peluang 
kesehatan menjadi rusak akibat paparan zat berbahaya di lingkungan kerja; 

 
• kesehatan [health]: kondisi sehat walafiat dan sejahtera, baik dari segi jasmani, 

mental maupun sosial; kesehatan bukan sekedar kondisi bebas penyakit atau tidak 
cacat; 

 
• kanker paru-paru [lung cancer] atau kanker cabang tenggorokan [cancer of the 

bronchial tubes]: kanker ini mirip jenisnya dengan kanker yang timbul akibat 
mengisap rokok; terdapat bukti bahwa kondisi terpapar asbes dan kebiasaan mengisap 
rokok bekerja sama mempercepat timbulnya kanker paru-paru. 

 
• Mesothelioma [mesothelioma]: kanker pleura atau peritoneum yang, meskipun 

jarang dijumpai dalam masyarakat luas, merupakan jenis kanker yang cukup umum 
diderita oleh pekerja asbes setelah masa laten selama 20 hingga 40 tahun bahkan 
lebih. Tidak dijumpai adanya kaitan antara mesothelioma dengan kebiasaan merokok; 

 
• Pemantauan [monitoring]: pengawasan secara sistematis terhadap resiko pekerja 

terkena bahaya keracunan; pemantauan dapat dilakukan dengan mengukur parameter-
parameter tertentu di lingkungan kerja, khususnya konsentrasi zat-zat beracun yang 
ada di udara, atau dengan mengukur parameter-parameter biologi; pemantauan diri 
sendiri (personal monitoring): pengambilan sampel udara dan atau pengukuran kadar 
zat-zat beracun yang diduga ada dalam zona pernafasan pekerja, tanpa mempedulikan 
gerakan pekerja ketika bekerja, dengan bantuan alat pengambil sampel portabel 
berukuran kecil dan ringan;  
pemantauan statis [static monitoring]: pengambilan sampel pada lokasi-lokasi tetap; 
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• Perubahan pleural [pleural changes]: proses penebalan pleura yang bersifat 
menyebar, kadang-kadang dikaitkan dengan kerusakan fungsi paru-paru atau 
penyempitan plak-plak pleural yang dapat mengarah pada pengapuran meskipun 
penebalan itu sendiri tidak menimbulkan efek kesehatan yang merugikan; 

 
• Penyaringan/ skrining [screening]: upaya untuk melakukan identifikasi penyakit 

atau cacat yang diduga ada tetapi belum diketahui atau dikenali. Proses screening 
melibatkan serangkaian pengujian, pemeriksaan atau prosedur-prosedur lain yang 
dapat dengan cepat diterapkan. Screening digunakan untuk mengidentifikasi dan 
membedakan pekerja yang kelihatannya sehat padahal sebenarnya mempunyai 
penyakit atau cacat dari pekerja yang tampak sehat karena mungkin memang sehat. 
Screening dapat digunakan secara selektif untuk tujuan khusus, misalnya, radiografi 
dada, atau untuk kelompok khusus (kelompok pekerja usia khusus, kelompok pekerja 
dengan jenis pekerjaan khusus, dan lain-lain.); yang dimaksud dengan mass screening 
atau penyaringan massal adalah pemeriksaan kesehatan karyawan secara massal yang 
dilakukan pada satu saat sekaligus atau secara periodik dari waktu ke waktu; 
pemeriksaan untuk keperluan screening juga dapat dilakukan secara berseri dalam 
jangka waktu yang lebih panjang atau lebih pendek tergantung kebutuhan; 

 
• pneumoconiosis [pneumoconiosis/-ses]: penyakit paru-paru yang timbul karena 

menghirup partikel-partikel mineral/ kimia penyebab iritasi secara terus-menerus 
dalam jangka waktu lama. 

 
• spirometer [spirometer]: alat untuk mengukur kapasitas vital paru-paru beserta 

bagian-bagiannya; 
 

• limbah [waste]: residu (sisa-sisa) padat atau cair dari kegiatan industri, komersil, 
riset atau kegiatan-kegiatan lain; 

 
• pakaian kerja [work clothing]: pakaian yang dikenakan pekerja pada saat tiba di 

pabrik dan ditanggalkan pada saat keluar dari pabrik; pakaian pelindung [protective 
clothing]: pakaian tambahan khusus yang harus dikenakan untuk melakukan 
pekerjaan-pekerjaan tertentu. 

 
 
 


