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"Manajemen memiliki 
tanggung jawab,  
bukan hanya dalam 
menjaga keamanan 
pekerja mereka 
sendiri tetapi harus 
dapat memastikan 
juga keselamatan 
masyarakat yang 
memanfaatkan 
jasa mereka."
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1. Lumpur Tinja adalah bahan infeksius. 
Hal ini dapat menyebabkan penyakit jika 
tertelan atau jika menyentuh kulit atau 
percikan ke mata;

2. Setiap tahun, beberapa orang 
meninggal akibat kecelakaan di 
instalasi pengolahan lumpur tinja mulai 
tenggelam, tersengat listrik, dan cedera 
dalam  ruang terbatas/sempit. Ini hanya 
beberapa bahaya bagi para pekerja yang 
terjadi setiap hari;

3. Kecelakaan di instalasi pengolahan 
lumpur tinja dapat dicegah melalui 
penggunaan alat pelindung, secara 
wajar, pemeriksaan kondisi fisik, dan 
pelatihan;

4. Kecelakaan pada pekerja tidak hanya 
mengakibatkan menurun atau hilangnya 

produktivitas, mereka sangat berharga, 
dapat menyebabkan kerusakan 
lingkungan serta penderitaan manusia 
secara serius;

5. Rencana Kesehatan dan Keselamatan 
kerja ketika secara benar dilaksanakan 
dapat mengurangi kemungkinan 
kecelakaan kerja di fasilitas Anda, 
meningkatkan efisiensi pekerja, bahkan 
dapat menyelamatkan nyawa.

6. Biaya untuk program Kesehatan dan 
Keselamatan kerja sangat kecil. Biaya 
program-program tersebut biasanya 
kurang dari 5% dari total anggaran 
operasi, Bahkan kadang-kadang jauh 
lebih sedikit, namun memiliki nilai yang 
jauh lebih besar dalam jangka panjang.

1. KONSEP UMUM

1.1.  Fakta 

Manfaat kesehatan dan keselamatan kerja yang baik

Mengatasi  kesehatan dan keselamatan kerja tidak harus dilihat sebagai beban 
regulasi: ia menawarkan peluang yang signifikan, seperti:

• mengurangi biaya;
• mengurangi risiko;
• mengurangi ketiadaan karyawan dan omset tarif;
• mengurangi kecelakaan kerja;
• berkurangnya ancaman tindakan hukum;
• meningkatkan reputasi diantara penyedia jasa dan mitra;
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• reputasi yang lebih baik untuk tanggung jawab perusahaan di mata investor, 
pelanggan dan masyarakat;

• peningkatan produktivitas, karena karyawan lebih sehat, lebih bahagia dan 
lebih termotivasi.

Biaya kesehatan dan keselamatan kerja yang buruk
 
Statistik HSE mengungkapkan biaya tenaga kerja dan kegagalan keuangan akibat 
kesehatan dan keselamatan kerja:  

Setiap tahun:

• Jutaan hari kerja yang hilang akibat penyakit yang berhubungan dengan 
pekerjaan dan cedera.

• Ribuan orang meninggal dari penyakit akibat kerja.
• Sekitar satu juta pekerja dalam laporan diri “self report” menderita penyakit 

yang berhubungan dengan pekerjaan.
• Beberapa ratus ribu pekerja mengalami kecelakaan kerja.

Seorang pekerja mengalami cedera fatal hampir setiap hari kerja.

Organisasi dapat terbebani biaya lebih lanjut - seperti kerugian akibat tidak 
diasuransikan dan hilangnya reputasi; 
Reference:  http://www.hse.gov.uk/leadership/benefits.htm 

“Manajemen memiliki tanggungjawab, bukan hanya 
dalam menjaga keamanan pekerja mereka sendiri, tetapi 
harus dapat memastikan juga keselamatan masyarakat 

yang memanfaatkan jasa mereka.”
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1.2  Pertanyaan untuk Penilaian diri
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut tentang kesehatan dan keselamatan kerja pekerja 
di fasilitas Anda

KONDISI YA TIDAK

1 Kami telah memiliki dokumen Keselamatan dan kesehatan kerja dan 
telah melakukan training bulanan

2 Pekerja Lumpur tinja kami selalu memakai sepatu boot karet atau 
sepatu keamanan; mereka tidak menggunakan sandal dan telanjang 
kaki

3 Kami melengkapi pekerja dengan Alat Pelindung Diri (APD); (sarung 
tangan, helm pengaman, masker pelindung wajah, pelindung telinga, 
jas pelindung guyuran cairan)

4 Kami memiliki wastafel pencuci tangan dan kran emergensi pembilas 
mata, shower dan  ada pengesan setiap bulan

5 Kami memiliki kit P3K lengkap dan selalu dilengkapi kembali apabila 
selesai digunakan

6 Dilarang merokok di seluruh area Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

7 Kami memiliki program keselamatan kelistrikan di instalasi kami

8 Kami telah menandai seluruh ruang terbatas/sempit di instalasi kami 
dan telah melakukan training, memiliki peralatan pengaman untuk 
memasukinya

9 Kami melakukan imunisasi untuk tetanus, hepatitis A dan B untuk 
semua pekerja kami 

10 Kami memiliki tanda/rambu-rambu peringatan keamanan yang 
diletakkan  di tempat khusus di semua area instalasi pengolahan untuk 
mengingatkan pekerja tentang bahaya dan keamanan

Bagaimana Anda melakukannya? Jika Anda menjawab YA untuk setiap pertanyaan, 
Selamat! Anda telah membuat langkah besar dalam menjaga pekerja Anda aman. Jika Anda 
menjawab TIDAK untuk semua pertanyaan ini, panduan ini adalah untuk Anda! Silahkan 
terus membaca dan pastikan untuk menerapkan prosedur untuk meminimalkan risiko 
terhadap pekerja Anda.
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1.3 Dasar Pemikiran   
 untuk panduan ini 
Pengolahan lumpur tinja, transportasi 
dan pengumpulan adalah kegiatan yang 
dapat membahayakan bagi pekerja. Alat 
yang paling baik untuk dimiliki manajer/
pimpinan adalah mengembangkan BUDAYA 
KESELAMATAN KERJA di instalasi mereka. 
Untuk mencapai hal ini, pesan dari praktek 
kerja yang aman harus diperkuat setiap hari, 
melalui pertemuan keselamatan yang sering, 
pelatihan, dan pimpinan yang kuat serta 
berfokus pada pengurangan kecelakaan di 
tempat kerja. Hal ini dicapai dengan:

• Melakukan pertemuan keselamatan 
kerja dengan cara yang positif;

• Menyediakan alat pelindung diri yang 
memadai;

• Mendorong interaksi antara pekerja dan 
manajemen pada isu-isu keselamatan 
kerja; dan

• Bekerja terus menerus untuk 
mengidentifikasi bahaya dan 
meminimalkan risiko melalui 
pelengkapan dan peningkatan peralatan 
keselamatan kerja.

Instalasi pengolahan lumpur tinja adalah 
lingkungan kerja yang paling berbahaya. Hal 
ini karena:

• Lumpur tinja yang berbentuk lumpur 
adalah bahan infeksius. Ini mengandung 
bakteri, virus dan cacing yang dapat 
menyebabkan penyakit serius dan 
mengancam kehidupan bila tidak 
ditangani dengan baik;

• Truk-truk dan peralatan yang digunakan 
dalam pengolahan dan pengumpulan 
lumpur tinja dapat menyebabkan 
cedera atau kematian pada saat 
terjadi kecelakaan atau salah dalam 
penggunaan peralatan;

• peralatan listrik tegangan tinggi sering 
digunakan di instalasi pengolahan 
dapat menyebabkan tersengat listrik 
dan kematian ketika terjadi kesalahan 
penanganan selama pemeriksaan atau 
perbaikan;

• ruang terbatas/khusus yang sering 
terdapat di fasilitas pengolahan atau 
di tempat perawatan sistem mungkin 
mengandung gas beracun atau tidak 
cukup oksigen berpotensi menimbulkan 
bahaya serius/ekstrim untuk pekerja;

• Kolam stabilisasi air limbah, tangki aerasi 
atau bak/kolam dapat menimbulkan 
bahaya tenggelam atau jatuh/tergelincir 
bagi seorang pekerja atau pengunjung; 
dan

• bahaya lain, seperti dari gigitan binatang, 
sengatan, undakan, dehidrasi, paparan 
berlebihan sengatan sinar matahari, 
adalah contoh lain dari cedera yang 
dapat terjadi selama pengumpulan 
lumpur tinja maupun di instalasi 
pengolahan.

Selain rasa sakit secara fisik, penurunan dan 
kehilangan produktivitas, kecelakaan kerja 
sangat merugikan dan dapat mengakibatkan 
kerusakan lingkungan, atau tanggung jawab 
hukum. Manajemen/pimpinan memiliki 
tanggung jawab untuk menyediakan 
lingkungan kerja yang aman, sedangkan  
pekerja memiliki tanggung jawab untuk 
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melakukan tugas-tugas mereka dengan 
aman. Kabar baiknya adalah, bahwa untuk 
pengolahan dan pengumpulan lumpur 
tinja, kecelakaan dan cedera hampir selalu 
dapat dicegah. Sebuah kesehatan yang baik 
dan rencana keselamatan kerja yang baik, 
ketika diterapkan dengan benar adalah 
perlindungan terbaik untuk pekerja dan 
pimpinan untuk mencegah cedera sambil 
memberikan lingkungan kerja yang aman 
dan sehat.

1.4 Pengguna dan   
 ruang lingkup   
 panduan ini
Panduan ini ditujukan untuk staf pelaksana 
program layanan lumpur tinja, instalasi 
pengolahan atau manajer armada 
pengumpulan.

Ini memberikan informasi praktis tentang 
praktik terbaik kesehatan dan keselamatan 
kerja untuk pekerja instalasi pengolahan 
lumpur tinja (IPLT), serta pengemudi truk 
penyedotan, operator dan staf. Gunakan 
daftar cek dan informasi yang diberikan 
untuk keterampilan spesifik sendiri 
pengguna kesehatan dan keselamatan kerja 
Anda. 
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1 Gunakan sepatu safety atau sepatu dengan sol non-slip 

2 Memakai alat pelindung diri dan pakaian tahan kimia untuk menghindari paparan terhadap 
kulit atau mata dari zat korosif dan / atau pencemar dari zat padat, cair, gas atau uap

3 TIDAK mencampur bahan kimia tanpa pengawasan seorang ahli kimia yang memenuhi 
syarat atau tenaga keselamatan profesional

4 Patuhi semua-petunjuk keselamatan mengenai penyimpanan, transportasi, penanganan atau 
cara menuangkan bahan kimia

5 Periksa peralatan listrik sebelum digunakan; memverifikasi bahwa semua kabel listrik teriso-
lasi dengan baik; mengganti peralatan listrik yang rusak atau meminta ke teknisi listrik untuk 
pengujian dan perbaikan

6 Kenakan kacamata keselamatan dalam semua kasus di mana mata mungkin dapat terkena 
debu, partikel terbang, atau percikan cairan berbahaya

7 Memakai respirator, atau masker gas, bila terkena bahan berbahaya aerosol, debu, uap atau 
gas

8 Berhati-hatilah saat menangani bahan/zat cair yang sangat korosif atau gas klorin, asam pekat 
atau alkali, atau ketika gas beracun dapat dipancarkan dari reagen

9 Patuhi semua petunjuk keselamatan tentang masuk ke ruang terbatas/isolasi/khusus/sempit, 
misalnya, memeriksa kadar oksigen atau gas beracun, menggunakan peralatan pelindung 
pernapasan jika diperlukan, harus ada rekan kerja untuk berjaga jaga jika dibutuhkan untuk 
bantuan

10 Tidak merokok, makan atau minum di daerah di mana mungkin terdapat banyak zat kimia 
atau kontaminasi biologi 

11 Gunakan sarung tangan non-latex jika alergi terhadap bahan lateks telah didiagnosis

12 Semua pekerja harus menjalani pemeriksaan berkala oleh dokter kesehatan kerja untuk 
mengetahui gejala awal dari kemungkinan efek kronis atau alergi

13 Belajar dengan aman menggunakan alat pengungkit dan teknik untuk memindahkan beban 
berat atau bahaya seperti kontainer bahan kimia; menggunakan alat bantu mekanik untuk 
membantu dalam mengangkat beban

1.5  Tindakan pencegahan untuk semua pekerja
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Referensi: ILO Ensiklopedia Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Edisi 4, Stellman, J. Mager, 
Editor, Vol. 2, pp. 55,29-32, 35-39(1998). http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_
protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_192394.pdf

14 Menjaga kelengkapan kit P3K dan memberikan pelatihan tentang cara menggunakannya

15 Memposting/menempel nomor telepon untuk tanggap darurat (polisi, pemadam kebakaran, 
ambulans) di lokasi-lokasi penting di sekitar instalasi.



Tanda-tanda peringatan keselamatan adalah tindakan pencegahan yang baik. 
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2.1 Langkah-langkah 
 penting dalam 
 keselamatan 
 di tempat kerja
1. Identifikasi bahaya;
2. Menilai kegiatan beresiko;
3. Urutan prioritas;
4. Pengurangan bahaya;
5. Mengembangkan dan elmksanakan 

rencana kerja keamanan;
6. Pemantauan dan evaluasi; dan
7. Mengambil Inisiatif.

Sebuah bahaya adalah segala sesuatu yang 
dapat menyebabkan kerusakan, seperti 
terpapar lumpur tinja, menyerahkan bahan 
kimia korosif seperti asam atau basa, dan 
lain-lain. Memperkirakan risiko atau peluang 
bahaya, tinggi atau rendah, bahwa seseorang 
bisa dirugikan oleh suatu bahaya, beserta 
dengan indikasi seberapa serius bahaya 
tersebut merupakan esensi dari penilaian 
risiko.

Menilai risiko dan bahaya dengan 5 langkah 
proses:

• Mengidentifikasi bahaya;
• Memahami siapa yang mungkin 

dirugikan, kemungkinan kerugian terjadi, 
dan seberapa parah kerusakan yang 
mungkin ditimbulkan;

2. Menilai Risiko dan Bahaya

• Mengevaluasi risiko dan memutuskan 
tindakan pencegahan;

• Rekam temuan Anda dan 
menerapkannya; dan

• Meninjau penilaian Anda dan 
memperbaruinya jika diperlukan

Mengidentifikasi bahaya didapatkan melalui 
melakukan keamanan instalasi yang sedang 
berjalan. Lakukan identifikasi melalui dan 
menentukan apakah dan di mana kondisi 
ini ada:

• Bahaya tersengat listrik;
• Bahaya ruang tertutup/terbatas;
• Bahaya tenggelam;
• Bahaya jatuh/terjerembab atau 

tersandung;
• Bahaya terpapar bahan kimia;
• Bahaya biologis; dan
• Lainnya.

Pikirkan tentang:

• Kecelakaan apa yang mungkin terjadi di 
setiap lokasi di instalasi;

• Rekayasa perlindungan apa yang 
mungkin ditambahkan di lokasi, seperti 
rel tangan “hand rail”;

• Jika ada pelatihan khusus bagi pekerja 
yang bisa meminimalkan risiko 
kecelakaan di lokasi instalasi; dan

• Alat pelindung diri apa yang mungkin 
digunakan?
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Menggabungkan/memadukan bersama-
sama untuk mulai menilai risiko di instalasi 
Anda. Berikut adalah daftar singkat untuk 
Anda mulai:

Lokasi instalasi Kemungkinan bahaya Langkah-langkah mitigasi

Bak/kolam penerima Pukulan ombak air limbah, 
kecelakaan kendaraan

Pelatihan, pakaian tahan 
percikan, kontrol lalu lintas

kolam stabilisasi tenggelam Peralatan keselamatan, pagar 
pengaman

tangki aerasi Jatuh, tenggelam Rel tangan “hand rail”, 
peralatan keselamatan

pool kendaraan kecelakaan kendaraan Pelatihan, rambu-rambu lalu 
lintas

Bak pengeringan lumpur Undakan/tangga, kontaminasi 
biologi, panas

Pelatihan, pemeliharaan 
peralatan lapangan

Lapangan dan ruang 
terbuka di sekitar instalasi 
pengolahan

Sengatan, gigitan, tersandung Kebersihan Umum – tempat 
sampah dan pembuangan 
sampah, membersihkan 
tumpahan, pemeliharaan 
lanskap

Kamar peralatan Tergelincir, cedera mesin yang 
terkait (crushing, terjepit), 
tersengat listrik

Kebersihan, pelindung mesin, 
Sekering pemutus arus,  
prosedur pemutusan arus

Tangki, ruang penyimpanan 
peralatan

Sesak napas, jatuh Ruang terbatas/khusus 
pelatihan memasuki ruangan 
dan pemakaian peralatan, rel 
tangan

Gunakan ini sebagai daftar awal dan 
memodifikasi sesuai dengan kebutuhan 
spesifik di instalasi Anda. Pertimbangan 
keselamatan pekerja mulai pada tahap 
desain fasilitas di mana aktivitas kerja 
dimulai dan struktur keselamatan yang tepat 
disediakan. Gunakan alat pelindung diri dan 

pelatihan di mana solusi teknik saja tidak 
cukup. Melakukan inspeksi rutin instalasi, 
memperbarui dan memperbaiki daftar dan 
mengadakan pertemuan keamanan untuk 
memastikan semua karyawan sadar akan 
bahaya dan risiko.
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Pagar pengaman di sekitar kolam aerasi di Jakarta.

Attractive nuisances
Pemasangan pagar 
pengaman disekeliling 
kolam aerasi merupakan 
praktek keamanan yang 
baik (gambar 1). Instalasi 
pengolahan air limbah 
adalah tempat berbahaya 
yng mengundang 
ketertarikan. Pagar 
pengaman dapat mencegah 
masuknya anak-anak dari 
sekitar instalasi serta 
pengunjung yang terpencar 
dari grupnya. Ini merupakan 
intervensi engineering yang 
harus sudah direncanakan 
sejak disain fasilitas.

Pagar pengaman adalah 
contoh lain yang baik 
dari solusi teknik 
untuk meningkatkan 
keselamatan kerja 
pekerja (gambar 2). 
Peralatan ini dipasang 
di lokasi-lokasi penting 
di seluruh instalasi di 
mana kegiatan operasi 
dan pemeliharaan sering 
dilakukan.

Pagar keamanan adalah rekayasa perlindungan yang harus ada dalam 
desain fasilitas.
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Tanda peringatan (gambar 3) harus 
digunakan sebagai pengingat dan 
peringatan dari potensi bahaya. Mereka 
dapat melengkapi nilai rekayasa 
perlindungan, seperti lemari listrik 
terkunci. Mereka harus ditempatkan di 
sekitar fasilitas di mana bahaya tertentu 
diidentifikasi.

Gambar 3.  Tanda peringatan keselamatan 
sengatan listrik dari bahaya keamanan yang 
serius.
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2.2 Petunjuk Inspeksi 
 Keselamatan Kerja 

Berikut ini adalah item yang perlu 
diperhatikan ketika membangun program 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja:

• Mengembangkan rencana respon 
untuk semua jenis risiko di-Instalasi 
Pengolahan. Ini akan mencakup: paparan 
bahan kimia, penyakit dan dampak 
dari bencana alam seperti angin topan, 
banjir atau gempa bumi; penanganan, 
transportasi dan penyimpanan bahan; 
jatuh, slip dan cedera lainnya; limpasan 
dan tumpahan; dan membuat tatacara 
pengambilan dan penyimpanan serta 
prosedur penggunaannya.

• Benar-benar mendokumentasikan 
semua prosedur untuk setiap tugas. 
Setiap langkah harus rinci dalam urutan 
kronologis, memberikan penjelasan 
tentang “siapa, apa, di mana, kapan dan 
bagaimana.”

• Membiasakan semua karyawan dengan 
rencana respon didokumentasikan. 
Ini bukan peristiwa satu kali. Prosedur 
harus ditinjau secara rinci secara teratur, 
untuk memfasilitasi pemahaman dan 
memastikan bahwa karyawan baru 
diperkenalkan untuk rencana tersebut.

• Memasang prosedur rencana tanggap 
di tempat umum dari instalasi 
pengolahan air limbah sebagai cara lain 

untuk meningkatkan kesadaran dan 
pemahaman.

• Melakukan latihan secara teratur, sekali 
lagi untuk meningkatkan kesadaran 
dan pemahaman - dan juga untuk 
mengurangi potensi kebingungan atau 
panik jika terjadi cedera nyata atau 
kecelakaan.

• Pastikan karyawan/pekerja memiliki 
peralatan pelindung diri (APD) yang 
tepat  untuk semua bidang instalasi, 
termasuk laboratorium. Peralatan 
meliputi: pelindung mata, wajah dan 
kepala, dan perangkat pernapasan dan 
barang-barang lainnya yang berkaitan 
dengan bahaya zat kimia dan iritasi 
mekanik.

• Hal ini umum di fasilitas pengolahan 
air limbah untuk dipakai oleh 
pengunjung dan tur kelompok. 
Orang-orang ini mungkin tidak 
mengenal prosedur keselamatan 
atau bahkan tidak menyadari adanya 
potensi bahaya. Sebuah brief ing 
singkat ketika pengunjung tiba, atau 
handout sederhana, dapat membantu 
menempatkan mereka dalam bingkai 
pikiran dan sadar akan keselamatan diri.

• Berhati-hati dalam menentukan daerah 
fasilitas yang tidak boleh di akses oleh 
pengunjung. Pastikan pengunjung 
selalu didampingi oleh satu atau lebih 
pemandu terlatih dapat diambil dari 
karyawan yang berpengalaman selama 
kunjungan mereka.
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2.  Menilai Risiko dan Bahaya

besar instalasi pengolahan air limbah. 
Keselamatan bisa menjadi sesuatu 
yang diterima begitu saja. Namun, jika 
karyawan diingatkan beberapa kali 
sehari bahwa mereka telah bekerja, 
katakanlah, 100 hari tanpa kecelakaan, 
mereka mungkin tidak begitu tepat 
untuk  selalu diberikan peringatan 
keamanan.

• Mengambil pelatih keselamatan dari 
luar. Meskipun mungkin tidak dianjurkan 
untuk melakukan outsourcing tanggung 
jawab penuh untuk keamanan dari 
konsultan luar atau perusahaan, itu 
tidak masuk akal untuk melengkapi 
pelatihan in-house dengan sumber 
luar. Bagi banyak karyawan, ketika 
pesan internal diperkuat oleh suara 
luar, itu membawaresiko  lebih berat. 
Selain itu, pelatih luar yang ahli di 
bidang keselamatan industri membawa 
ide-ide baru dan praktik terbaik 
untuk Anda, yang tidak ternilai untuk 
perbaikan berkelanjutan untuk program 
keselamatan Anda.

• Terus belajar. Sepanjang berperan 
sama, pemimpin keselamatan dan 
semua manajer operasi secara 
rutin harus menghadiri konferensi, 
pertemuan dan webinar secara online 
dikhususkan untuk keselamatan industri 
secara umum dan pengolahan air limbah 
keamanan instalasi khususnya.

Sebuah program keselamatan yang 
kuat mengurangi potensi cedera dan 
kematian. Namun keuntungan dari praktek 

• Menunjuk seseorang yang bertanggung 
jawab untuk program keselamatan. 
Kecuali keselamatan adalah prioritas 
utama bagi seseorang, mungkin menjadi 
prioritas rendah untuk orang lain.

• Pastikan instalasi pengolahan air limbah 
Anda adalah sesuai dengan pedoman 
National Fire Protection Association 
(NFPA); khusus, NFPA 820. Standar ini 
menjelaskan persyaratan untuk ventilasi, 
bahan bangunan, peralatan listrik, 
perlindungan kebakaran dan kontrol 
administratif.

• Tanda-tanda Peringatan harus jelas 
dipasang di ruang terbatas/tertentu/
khusus yang tidak dirancang untuk 
bekerja dan hanya dapat diakses secara 
terbatas. daerah khusus di sebuah 
instalasi pengolahan air limbah meliputi 
kolam aerasi, tanki utama, manholes, 
dan lubang-lubang pengambilan sampel.

• Buat tim keamanan untuk memperluas 
kepedulian dan inisiatif kepemimpinan 
keselamatan. anggota tim harus dapat 
hadir di setiap pergantian operasi. 
Tanggung jawab mereka dapat 
mencakup peran kepemimpinan dalam 
berbagai rencana respon, bersama 
melakukan dalam kelompok kecil atau 
pertemuan kesadaran keselamatan 
individu.

• Laporkan statistik keselamatan 
yang menonjol di instalasi. Kejadian 
kecelakaan dan cedera bukanlah 
kejadian sehari-hari di sebagian 
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Panduan Kesehatan dan  Keselamatan Kerja 
Bagi Pekerja Lumpur Tinja

keselamatan yang terdokumentasi dengan 
baik, dan program keselamatan baik 
dilaksanakan hampir tidak berakhir di sana. 
instalasi pengolahan air limbah yang aman 
memiliki karyawan/pekerja lebih sehat dan 
bahagia, mengurangi biaya, absensi yang 
berhubungan dengan pekerjaan dan biaya 
asuransi terkait, belum lagi meningkatkan 
semangat yang lebih baik dan meningkatkan 
kinerja.

Referensi: Eaton Filtrasi online, http://www.
eatonfiltrationonline.com/
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Panduan Kesehatan dan  Keselamatan Kerja 
Bagi Pekerja Lumpur Tinja

3. Alat Pelindung Diri (APD)

3.1 Manfaat Alat 
 Pelindung Diri 
 (APD)
Penggunaan peralatan pelindung diri 
melindungi pekerja dari bahaya tertentu. 
Hal ini juga mempromosikan rasa 
profesionalisme dan budaya keselamatan. 
APD harus digunakan sepanjang waktu 
selama pekerja melakukan pekerjaannya. 
Tidak hanya ketika manajemen/pimpinan 
memantau kegiatan staf.

APD:

• Melindungi pekerja dari bahaya secara 
umum;

• Mempromosikan sikap profesionalisme 
yang mendorong praktek kerja yang 
aman; dan

• Menampilkan  citra kompetensi di mata 
publik.

Y N

Sepatu kerja atau sepatu karet yang disediakan dan diperlukan untuk semua 
pekerja. Pekerja tidak diizinkan untuk memakai sandal atau bekerja dengan kaki 
telanjang.

Sarung tangan kerja disediakan dari bahan yang cocok untuk pekerjaan tersebut 
(Kain, nitril, lateks)

3.2 Daftar Periksa Keselamatan APD
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3.  Alat Pelindung Diri (APD)

Gunakan sarung tangan yang tepat untuk 
pekerjaan

• Gunakan sarung tangan kain ketika 
menggunakan peralatan tangan, 
pemotong atau pengelasan

• Gunakan sarung tangan nitril untuk 
paparan bahan kimia

• Gunakan sarung tangan karet di mana 
kontak dengan air limbah atau lumpur 
mungkin terjadi

 

Panduan perlindungan mata: 

• Gunakan masker wajah untuk debu atau 
bubuk bahan kimia seperti kapur

• Gunakan perisai mata atau kacamata 
keselamatan  untuk grinding, chipping 
atau saat menggunakan peralatan listrik

• Gunakan kacamata untuk melindungi 
percikan 

Y N

Pakaian tahan guyuran/cipratan disediakan untuk tugas-tugas di mana percikan/
guyuran cairan adalah bahaya

Kacamata, masker wajah dan kacamata keselamatan yang disediakan untuk tugas-
tugas tertentu yang membutuhkan peralatan tersebut

Helm/topi tahan benturan keras disediakan untuk semua pekerja

Rompi dengan  reflektor disediakan untuk mereka yang bekerja di sekitar 
kendaraan truk

Perlindungan telinga disediakan untuk ruang mekanik

3.3 Panduan seleksi sarung tangan
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Hard hat for head protection 

Face mask to reduce contamination 
due to splashing

Splash resistant uniform for skin 
protection and professionalism 

Safety glasses for eye protection

Safety vest for enhanced visibility 

Gloves – Rubber, latex or PVC to 
reduce fecal contamination

Splash resistant clothing

Safety shoes. Rubberized for splash 
protection



Pelanggaran perlindungan 
kesehatan yang serius dengan 
mudah dipecahkan dengan  
PPE dasar.
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4. Promosi Hygiene
Lumpur tinja adalah bahan infeksius. 
Kebersihan harus dipraktekkan di semua 
langkah dalam pengumpulan, pengolahan 
dan penggunaan kembali lumpur tinja. 
Hindari kontak yang tidak perlu dengan 
lumpur tinja (gambar 4 a, b c.).

•  Menyediakan pekerja dengan APD dan 
memastikan penggunaannya. Terutama 
kaki, tangan dan perlindungan kulit;

• Menyediakan wastafel cuci tangan di 
lokasi-lokasi strategis di seluruh instalasi; 
dan

• Imunisasi tetanus untuk pekerja. Perlu 
diperhatikan juga  kebutuhan imunisasi 

terhadap polio, radang tifus, Hepatitis 
A dan Hepatitis B (Pusat Pengendalian 
dan Pencegahan Penyakit  Amerika 
Serikat. http://www.cdc.gov/haiticholera 
/workers_handlingwaste.htm)

4.1 Daftar periksa 
 keselamatan 
 dan kesehatan 
 kerja instalasi 
 pengolahan

Y N

Pekerja dilatih dalam praktik kerja yang higienis

Wastafel cuci tangan disediakan dan diperiksa fungsi dan untuk kebutuhan 
sehari-hari

Pekerja diimunisasi minimal untuk tetanus.

Merokok dilarang di semua area instalasi pengolahan

Loker dengan shower mandi disediakan untuk pekerja

Daftar periksa keselamatan dan kesehatan kerja instalasi pengolahan

Lumpur dan air limbah mengandung bakteri, 
fungi/jamur, parasit, dan virus yang dapat 
menyebabkan radang usus, paru-paru, 
dan infeksi lainnya. Jika peralatan, praktek 
kerja, dan alat pelindung diri (APD) tidak 
dapat melindungi pekerja dari menelan atau 
kontak dengan agen/zat/benda tersebut, 
pekerja dapat menderita sakit. 
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4.  Promosi Hygiene

• Cacing gelang (ascariasis). Kebanyakan 
orang tidak memiliki gejala. Dengan 
banyak cacing gelang, Anda mungkin 
batuk dan mengalami kesulitan bernapas 
atau Anda mungkin mengalami rasa 
sakit di perut Anda dan sembelit usus

Virus
• Hepatitis A menyebabkan penyakit 

hati. Anda mungkin merasa lelah, nyeri 
pada perut Anda, mual berkepanjangan; 
Anda mungkin memiliki penyakit kuning 
(kulit kuning) atau diare atau tidak 
merasa lapar. CDC mengatakan pekerja 
limbah lebih tidak berisiko dari infeksi 
hepatitis A daripada pekerja lainnya. Jika 
banyak orang di masyarakat memiliki 
hepatitis A, risiko Anda mungkin lebih 
tinggi dari biasanya

Virus yang disebarkan melalui darah

• Hepatitis B menyebabkan penyakit hati. 
Anda mungkin merasa lelah, memiliki 
penyakit kuning (kulit kuning), nyeri 
pada perut Anda, merasa mual yang 
berkepanjangan, muntah, atau tidak 
lapar. Penyakit ini belum dikaitkan 
dengan paparan air limbah di AS

• Human immunodeficiency virus (HIV) 
penyebab AIDS. Tidak ada kasus 
yang diketahui pekerja air limbah 
mendapatkan HIV dari pekerjaan 
mereka di dan risiko hampir tidak ada 
AS

Melindungi Pekerja
Untuk bekerja yang berhubungan dengan 
lumpur tinja atau air limbah, pengendalian 
teknik dan praktek kerja adalah cara terbaik 

Selama setiap bagian dari pengolahan, 
transportasi, perawatan, atau 
pemanfaatan dari lumpur tinja, Anda dapat 
terkontaminasi bahan-bahan yang dapat 
menyebabkan penyakit.

4.2 Beberapa Bahaya 
 akibat aktivitas 
 Biologis yang ada 
 di lumpur atau air 
 limbah
Bakteri 
• Dapat menyebabkan diare, demam, 

kram, dan kadang-kadang muntah, 
sakit kepala, lemah, atau hilangnya 
nafsu makan. Ini adalah beberapa 
penyakit  yang dinyebabkan oleh: E-coli, 
shigellosis, demam tifoid, salmonella, 
dan kolera.

Fungi
• Aspergillus dan jamur lainnya 

sering tumbuh di kompos. Ini dapat 
menyebabkan gejala alergi (seperti 
pilek) dan kadang-kadang dapat 
menyebabkan infeksi paru-paru atau 
membuat asma lebih buruk. Jika Anda 
memiliki masalah kesehatan lainnya, 
Anda mungkin lebih mungkin untuk 
mendapatkan sakit dari aspergillus

Parasit
• Cryptosporidium dan giardia lamblia 

dapat menyebabkan diare dan kram 
perut, dan bahkan mual atau sedikit 
demam.
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untuk melindungi pekerja dari paparan 
penyakit. Ketika kontrol teknik tidak 
memungkinkan, gunakan alat pelindung 
diri (APD). Untuk beberapa pekerjaan 
dan untuk beberapa bahaya, perlindungan 
pernapasan diperlukan. 

Pengusaha harus memberikan 
pekerja:

• Pelatihan dan pendidikan tentang bahaya 
akibat air limbah dan limbah lumpur;

• Tempat cuci tangan dengan air bersih 
untuk mencuci tangan Anda;

• Sebuah tempat dengan shower untuk 
mencuci dan membersihkan setelah 
bekerja;

• Hak APD, seperti sarung tangan, 
kacamata, pelindung wajah, baju tahan 
air, atau respirator - sesuai dengan 
pekerjaan;

• ruangan bersih dan terlindung disiapkan 
untuk makan dan merokok; dan

• Fasilitas atau tempat untuk pakaian dan 
peralatan pembersih. (Jika pakaian yang 
sangat kotor, disiapkan dengan tempat 
tersendiri. Jauhkan peralatan bersih 
untuk membatasi eksposur Anda ke 
benda/zat penyebab penyakit.

Apa yang bisa pekerja lakukan untuk 
melindungi diri dari bahaya akibat 
proses biologis?

• Yang paling penting: Cuci tangan Anda 
dengan air bersih dan sabun sebelum 
Anda makan atau merokok dan setelah 
bekerja.

• Jangan menyentuh hidung, mulut, mata, 
atau telinga dengan tangan Anda, kecuali 

telah dicuci dengan sabun anti septik. 
Sebagian besar orang mendapatkan 
penyakit ini ketika mereka memiliki 
kuman di tangan mereka dan mereka 
menyentuh mulut, hidung atau mata.

• Menjaga kuku Anda pendek; gunakan 
sikat sabun kaku untuk membersihkan 
kotoran di bawah kuku Anda.

• Pakailah sarung tangan tahan air ketika 
Anda membersihkan pompa atau 
saringan dan ketika Anda menangani air 
limbah, lumpur, atau pasir.

• Selalu memakai sarung tangan ketika 
tangan Anda luka-luka atau melepuh 
atau Anda memiliki ruam atau luka 
tersayat.

• Mandi dan mengganti pakaian kerja 
Anda sebelum Anda meninggalkan 
pekerjaan.

• Jangan mencampur pakaian kerja kotor 
Anda dengan pakaian Anda yang lain.

• Laporkan segera setiap cedera 
atau sakit yang Anda dapatkan dari 
pekerjaan.

• Jika Anda sakit, pastikan untuk 
memberitahu dokter tempat Anda 
bekerja di sebuah instalasi pengolahan 
limbah atau air limbah. informasi yang 
dilaporkanakan membantu dokter 
untuk mencari penyebab penyakit yang 
diderita.

Referensi: CPWR - Pusat Penelitian 
untuk Pelatihan  dan Konstruksi http://
www.elcosh.org/document/2024/d000283/
Hazard%2BAlert%2B-%2BBiological%2BHa
zards%2Bin%2BSewage%2Band%2BWaste
water%2BTreatment%2BPlants.html?show_
text=1
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5. Keamanan Kelistrikan

Instalasi pengolahan lumpur tinja sering 
memiliki banyak komponen listrik, beberapa 
menggunakan tegangan tinggi dan arus 
listrik. Sengatan listrik dapat mematikan.

Hanya pekerja terlatih dan bersertifikat 
yang diizinkan untuk melakukan 
perbaikan peralatan listrik. Ketika mereka 
melakukannya, prosedur mematikan dan 
menghidupkan aliran listrik harus diikuti:

Kunci-pengaman sekering

•  Buka Kunci pengaman sekering dan 
sekering pemutus dalam posisi off 
sebelum bekerja (Gambar 5);

• Catat dalam log buku operator ‘s ; dan
• Hanya operator Listrik yang dapat 

membuka kunci pengaman sampai 
dengan pekerjaan selesai.

• Asumsikan bahwa semua kabel memiliki arus pada tegangan mematikan. 
Jangan pernah beranggapan bahwa kawat aman untuk disentuh bahkan pada 
saat aliran dimatikan atau tampak terisolasi.

• Jangan pernah menyentuh kabel saluran listrik positif. Hubungi perusahaan 
utilitas listrik (PLN) untuk melaporkan matinya aliran listrik.

• Tetap berjarak 10 kaki (3 meter) dari kabel positif selama pembersihan dan 
kegiatan lainnya. Jika bekerja di ketinggian atau penanganan benda panjang, 
survei situasi daerah sebelum mulai bekerja untuk mengetahui kabel arus 
positif.

• Jika kawat arus positif yang jatuh di kendaraan Anda saat Anda mengemudi, 
tinggal di dalam kendaraan dan terus berkendara di lajur. Jika mesin mati, 
jangan meninggalkan kendaraan Anda. Memperingatkan orang-orang untuk 
tidak menyentuh kendaraan atau kawat. Panggilan atau meminta seseorang 
untuk menghubungi perusahaan utilitas dan layanan darurat listrik lokal (PLN).

• Jangan mengoperasikan peralatan listrik sementara Anda berdiri di dalam air.

Tanda dengan kunci pengaman untuk mengunci sekering 
pemutus pada peralatan listrik.
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5.  Keamanan Kelistrikan

• Jangan memperbaiki kabel listrik atau peralatan kecuali memiliki kualifikasi dan 
berwenang.

• Memiliki teknisi listrik berkualitas untuk memeriksa peralatan listrik yang basah 
sebelum diaktifkan.

• Jika bekerja di lokasi basah, memeriksa kabel listrik dan peralatan untuk 
memastikan bahwa mereka berada dalam kondisi yang baik dan bebas dari 
cacat, dan menggunakan grounding sirkuit interrupter (ground faultcircuit 
interrupter - GFCI).

• Selalu berhati-hati ketika bekerja di dekat listrik. 

Reference:  United States Occupational Safety and Health Administration 
https://www.osha.gov/Publications/electrical_safety.html

5.1 Daftar Periksa Keamanan 
 Kelistrikan

Y N

Hanya orang yang memenuhi syarat diperbolehkan untuk bekerja pada 
peralatan listrik dan mereka akrab dengan aturan keamanan listrik?

Apakah memiliki prosedur yang diperlukan untuk mematikan/menghidupkan 
peralatan listrik yang sedang berjalan?

Adakah alat genggam portabel listrik dan peralatan ground atau terisolasi 
double-?

Apakah kabel ekstensi memiliki cabang grounding ke tanah?

Adakah sirkuit grounging tanah (GFCI), yang bukan bagian dari kabel 
permanen bangunan, diinstal pada tegangan 125-volt, fase tunggal, 15-, 20-, 
dan 30 ampere?

Jika tidak, apakah Anda memiliki program peralatan-grounding yang dapat 
dijamin?

Apakah Anda memperbaiki atau mengganti kabel yang rusak atau kabel 
terjuntai dengan segera?

Apakah kabel fleksibel memiliki strain relief di konektor ujung dan jaket kabel 
aman terpasang di tempatnya?
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Y N

Jika Anda bekerja di tempat yang lembab atau basah, adakah alat listrik dan 
peralatan yang sesuai untuk jenis pekerjaan tersebut?

Apakah tangga logam dilarang digunakan di daerah di mana ada kemungkinan 
terpapar/tersentuh bagian berenergi listrik peralatan, perlengkapan, atau 
sirkuit konduktor?

Apakah ada semua indicator switch untuk menunjukkan hidup atau matinya 
penggunaan peralatan yang mereka gunakan?

Apakah bagian kabel berenergi dari peralatan listrik yang beroperasi pada 50 
volt atau lebih tertutup dalam kabinet standar?

Apakah ada akses dan ruang kerja yang memadai di sekitar semua peralatan 
listrik?

Apakah semua konektor yang tidak terpakai di kotak sekering terpasang 
dengan baik atau tertutup?

Apakah penggunaan setiap pemutus sirkuit (sekering) sudah diberi label 
dengan benar?

Apakah switch, wadah/kotak, dan kotak penyambungan telah tertutup dengan 
ketat atau kencang/keras?

Apakah karyawan dilarang bekerja dalam jarak kurang dari 10 kaki (3 meter)
dari garis tegangan tinggi?

Oregon OSHA. www.orosha.org



Risiko Ruang Sempit.
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6. Memasuki Ruang Sempit/
 Terbatas

Ruang Terbatas/khusus: tempat yang 
memiliki sarana terbatas atau dibatasi 
untuk masuk atau keluar. Ruang ini mungkin 
termasuk ruang bawah tanah, tanki, atau 
lubang inspeksi. Ruang terbatas dapat:

• mengandung atau memiliki potensi  
situasi yang berbahaya;

• mengandung bahan yang berpotensi 
membahayakan pekerja yang masuk;

• memiliki konfigurasi di dalamnya yang 
dapat menjebak atau mengakibatkan 
sesak napas dengan perasaan dinding 
menyempit atau lantai yang miring ke 
bawah dan meruncing ke penampang 
kecil; atau

• dapat memiliki keselamatan atau 
kesehatan kerja yang sangat berbahaya.

Ruang terbatas/sempit juga harus dikontrol 
oleh program perizinan (Gambar 6). Selalu 
menggunakan tanda peringatan yang 
familiar dan mudah dilihat.

1. Ventilasi ruang dan menguji kandungan 
O2 di udara dalam ruangan

2. Pekerja memasuki ruang menggunakan 
pengait keamanan yang terhubung ke 
tali pengaman

3. Pekerja di luar ruang berdiri untuk 
menarik pekerja pertama dengan aman 
jika terjadi suatu  masalah.

Peralatan ruang terbatas/
sempit/khusus:

Manfaatkan peralatan berikut setiap kali 
masuk ke ruang terbatas dan tertutup 
diperlukan (Gambar 7):

• Harness/pelana dengan pengait pekerja
• Penarik untuk menarik pekerja untuk 

penyelamatan jika diperlukan
• Membuat selang/saluran udara (tabung 

kuning)
• Oksigen dan alat pengukur/meter gas.

http://blog.pksafety.com/ 

Terbatas peralatan memasuki ruang.
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6.1 Daftar pemeriksaan keamanan ruangan 
 terbatas/sempit/khusus

Y N

Ruang terbatas secara menyeluruh dikosongkan dari setiap zat korosif atau 
berbahaya, seperti asam, caustic atau asbes sebelum masuk?

Apakah semua rintangan menuju ruang tertutup/terbatas, yang mengandung 
bahan berbahaya, beracun, mudah terbakar, atau korosif tutup manhole dan 
penutup lainnya  sudah disingkirkan sebelum masuk?

Apakah semua impeller, agitator, atau bagian bergerak lainnya dan peralatan 
di dalam ruang terbatas sudah dimatikan,  jika menimbulkan bahaya?

Apakah ada ventilasi alami atau mekanis yang tersedia dan berfungsi baik 
sebelum masuk ruang terbatas/sempit?

Apakah tes udara dilakukan untuk memeriksa kadar oksigen, zat beracun 
dan konsentrasi bahan mudah terbakar di ruang tertutup/terbatas sebelum 
masuk?

Apakah ada pencahayaan yang memadai untuk pekerjaan yang akan dilakukan 
di ruang tertutup/terbatas?

Apakah suasana di dalam ruang tertutup/terbatas sering diuji atau terus 
dipantau selama pelaksanaan pekerjaan?

Apakah ada seorang karyawan ditugaskan untuk siaga keamanan di luar ruang 
tertutup/terbatas bila diperlukan, yang bertanggung jawab adalah untuk 
mengamati proses, membunyikan alarm jika perlu, dan memberikan bantuan?

Adakah karyawan terlatih yang selalu siaga dan dilengkapi untuk menangani 
keadaan darurat?

Adakah karyawan siaga lainnya yang dilarang memasuki ruang terbatas tanpa 
pengaman dan peralatan pernapasan jika ada pertanyaan mengenai penyebab 
keadaan darurat?
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Apakah peralatan pernafasan cadangan dapat dipergunakan jika peralatan 
yang terpasang di dalam ruang tertutup tidak dapat berfungsi?

Apakah semua peralatan listrik portabel yang digunakan dalam ruang terbatas 
dilengkapi konektor grounding ke tanah?

Sebelum memulai menyalakan peralatan las dengan gas di ruang tertutup, 
selang gas diperiksa untuk kebocoran, botol gas bertekanan dilarang masuk 
dalam ruang tertutup, obor dinyalakan hanya di luar daerah terbatas dan 
pengujian adanya gas  eksplosif harus dilakukan setiap kali akan menyalakan 
lampu  obor di ruang tertutup?

Jika karyawan akan menggunakan yang membutuhkan oksigen -seperti 
salamander, obor, dan tungku di ruang tertutup, dipastikan adanya udara yang 
cukup tersedia untuk menjamin pembakaran tanpa mengurangi konsentrasi 
volume oksigen di bawah 19,5%?

Setiap kali menggunakan jenis peralatan dengan pembakaran dalam ruang 
tertutup, ada ketentuan yang dibuat untuk menjamin gas buang dikeluarkan 
dengan aman keluar ruangan tertutup?

Apakah setiap ruang tertutup selalu diperiksa untuk adanya vegetasi atau 
hewan yang membusuk yang dapat menghasilkan metana?

Adalah ruang terbatas diperiksa untuk adanya kemungkinan limbah B3 yang 
dapat bersifat beracun?

Jika ruang terbatas di bawah tanah dan dekat daerah di mana kendaraan 
bermotor atau mesin akan beroperasi, apakah ada kemungkinan untuk 
masuknya karbon monoksida ke ruang terbatas/sempit?

Apakah  pendatang/tamu yang masuk ruang terbatas/sempit memakai 
peralatan pelindung diri yang tepat (seperti, helm pelindung kepala, sepatu 
anti licin, dll)?



Pelampung dan hook untuk pencegahan tenggelam.
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7. Bahaya Tenggelam
Instalasi pengolahan lumpur tinja yang 
berupa kolam, laguna atau kolam aerasi 
dapat menimbulkan bahaya tenggelam. 

Kolam aerasi menimbulkan risiko khusus untuk pekerja. Gelembung udara memecah tegangan permukaan membuat 
pengapungan hampir mustahil.

7.1 Daftar periksa dari Keselamatan bahaya 
 tenggelam

Y N

Pelampung keselamatan dengan tali dan kait disediakan sekitar kolam dan tangki

Pekerja menggunakan perlatan yang familiar saat bekerja di sekitar kolam dan 
cekungan

Sebuah perahu dengan dasar datar disediakan untuk kolam besar untuk pengambilan 
sampel.

Pekerja menerima pelatihan tentang bahaya tenggelam dan pencegahan tenggelam

Instalasi ini akan menyediakan peralatan 
keselamatan untuk membantu pencegahan 
tenggelam (Gambar 8).
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8. Keamanan Kendaraan
Kegiatan pengumpulan lumpur tinja dan transportasi memerlukan perhatian khusus untuk 
keselamatan. Bahaya yang terkait dengan:

• Pemeliharaan kendaraan
• pengumpulan kotoran/lumpur tinja
• mengemudi kendaraan dan transportasi
• Lalu lintas di dalam dan sekitar instalasi pengolahan.

8.1 Daftar pemeriksaan keamanan 
 pemeliharaan kendaraan – umum

Rumah tangga. Area Pekerja bebas dari kotoran dan sampah X

Tumpahan (minyak, bahan kimia) selalu dibersihkan ketika ada tumpahan. Bahan 
sorben/penyerap selalu tersedia 

Semua Alat selalu dalam kondisi baik termasuk pegangan peralatan tangan, 
peralatan listrik

Alat pelindung diri (APD) selalu disediakan. Pelindung mata untuk grinding dan 
chipping, perlindungan telinga, sepatu keselamatan.

Pelatihan disediakan untuk cara mengangkat yang tepat, penggunaan APD

Pengecekan Kendaraan/Motor baik

Kebocoran - Minyak Hidrolik, Battery

Ban - Kondisi dan Tekanan

Selang-selang Hydraulic, Penyangga rantai, Kabel & Stop kontak - Periksa secara 
visual

Peringatan keamanan - Terlampir (Lihat Bagian Manual untuk Lokasi)

Baterai - Air aki / tingkat elektrolit dan Pengisian

Kondisi minyak Hidrolik – kuantitas/kedalaman

Kondisi minyak/oli Transmisi  – kuantitas/kedalaman

Pedoman operator di Kontainer
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Tertera Plat Kapasitas - Informasi Model, Serial Number dan Kelengkapan

Sistem baterai kekencangan koneksi - Mengatur dan Kencangkan

Perlindungan Operator - Sabuk Pengaman - Berfungsi halus

Minyak Rem - Periksa tingkat

Pengecekan mesin (Suara Tidak biasa Harus segera Diselidiki)

perpindahan gigi - Berfungsi halus

Rem Parkir - Berfungsi halus

Fungsi - Berfungsi halus

Fungsi operasi kemudi/steer - Berfungsi halus

Kontrol penggerak/persneling - Maju / Mundur - Berfungsi halus

Kontrol pelengkap - Beroperasi

Tanduk - Berfungsi

Lampu dan Alarm (arah kemana sekarang) - Berfungsi

Indikator Pengisian aki/Baterai - Berfungsi

Instrument Monitor - Berfungsi

SEMUA OPERATOR HARUS TERLATIH 
DAN SESUAI JENIS MACAM TRUK DAN 

PERLENGKAPANNYA YANG AKAN 
MEREKA OPERASIKAN.
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Pengumpulan lumpur tinja 
dan transportasi

Perawatan harus diambil untuk mencegah 
kecelakaan atau cedera selama kegiatan 
penyedotan:

• Jauhkan anak-anak dari semua kegiatan 
penyedotan

• Menjaga tank atau lubang terbuka 
sementara pekerjaan yang sedang 
dilakukan

• Gunakan pengganjal roda (Gambar 10) 
semua truk bahkan ketika di permukaan 
yang rata.

• Membersihkan tumpahan saat terjadi
• Menjaga selang dan peralatan 

dibersihkan setelah digunakan.

Pengganjal roda harus digunakan setiap kali Anda 
memarkir kendaraan.

Pengemudi harus selalu mengikuti aturan lalu lintas. 
Laporkan kecelakaan dan tumpahan. Pimpinan harus 

menyelidiki tumpahan lumpur tinja lebih dari 25 
liter, atau cedera akibat kecelakaan. Penggunaan 
alkohol atau obat-obatan oleh pengemudi tidak 
boleh ditoleransi. Pelanggaran akan hal ini akan 
mendapatkan sangsi pemecatan langsung dan 

dilaporkan ke penegak hukum setempat.
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9. Keselamatan Terhadap 
 Bahan Kimia

9.1 Daftar Pemeriksaan Keamanan Bahan Kimia

Bahan kimia sering digunakan di instalasi 
pengolahan lumpur tinja. Kadang-kadang 
menggunakan banyak bahan kimia, 
beberapa di antaranya menimbulkan bahaya 
serius.

Beberapa bahan kimia yang paling umum 
digunakan di instalasi pengolahan lumpur 
tinja meliputi:

• Klorin (dalam satu atau lebih dari 
bentuknya)

• Sulfur dioksida
• Lime/kapur tohor

• Polymer
• Methane dan Methanol
• Ferri klorida
• Alum
• Amonia
• Asam (sulfat, klorida, nitrat)
• Basa (amonium hidroksida, natrium 

hidroksida)

Anda mungkin memiliki laboratorium di 
tempat, dengan berbagai bahan kimia yang 
digunakan untuk proses atau pengujian 
kualitas.

Y N

Sebuah Material Safety Data Sheet (MSDS) disediakan untuk setiap bahan 
kimia yang digunakan di instalasi

Pekerja dilatih dalam penggunaan yang tepat dari setiap bahan kimia yang 
digunakan di instalasi

Bahan kimia disimpan dalam wadah yang tepat dan terlindungi dari 
kelembaban

inventory control dipraktekkan untuk penerima dan pemesanan bahan 
kimia

pelindung mata (kacamata atau masker) diperlukan untuk semua pekerja 
saat menggunakan bahan kimia

Masker Debu untuk serbuk, respirator untuk klorin dan amonia tersediakan
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APD perlindungan kulit APD tersediakan untuk pekerja yang menangani 
bahan kimia

tumpahan bahan kimia dengan cepat dibersihkan

tumpahan polimer dibersihkan segera setelah tumpahan untuk membatasi 
bahaya tergelincir 

Kebocoran wadah bahan kimia diperiksa secara rutin 

bahan kimia mudah terbakar dan meledak disimpan jauh dari sumber api

Ventilasi atau aliran udarasecara  alami tersediakan di daerah di mana 
bahan kimia yang digunakan

Semua bahan kimia yang terkontaminasi dibuang dengan benar sesuai 
dengan persyaratan

P3K/bahan pertolongan pertama disediakan secara khusus untuk bahan 
kimia yang digunakan

Mengembangkan kemampuan respon 
pertama untuk Instalasi Pengolahan di 
mana bahan kimia banyak digunakan adalah 
praktek terbaik pengamanan. Mengamati 
dan mempelajari data keamanan  Material 
untuk bahan kimia - persyaratan respon 
awal secara spesifik.

Klorin adalah bahan kimia umum yang 
dapat menyebabkan gangguan pernapasan 
serius dalam dosis tinggi. Berikut adalah 

prosedur pertolongan pertama bagi orang-
orang mual akibat klorin.Prosedur berguna 
untuk kebutuhan respon pertama lainnya. 
Pimpinan harus hati-hati meninjau semua 
bahan kimia yang digunakan di instalasi 
pengolahan dan mengembangkan pedoman 
yang sama seperti yang dibutuhkan.

Referensi: http://www.cdc.gov/niosh/ershdb/
EmergencyResponseCard_29750024.html 

Pertolongan Pertama untuk Cedera akibah Klorin 

• INFORMASI UMUM: Perawatan awal yang mendukung. Tidak ada terapi 
khusus pasca-paparan bahan klorin di inhalasi.

• PENAWAR: Tidak ada obat penawar untuk keracunan klorin.
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• EYE

- Segera bebaskan pasien / korban dari sumber paparan.
- Segera dekontaminasi mata dengan banyak air hangat selama minimal 15 

menit.
- Bawa ke dokter/ahli medis segera.

• TERTELAN

- Segera bebaskan pasien / korban dari sumber paparan.
- Bawa ke dokter/ahli medis segera.

• TERHISAP

- Segera bebaskan pasien / korban dari sumber paparan.
- Evaluasi fungsi pernapasan dan denyut nadi.
- Pastikan bahwa pasien / korban mendapatkan aliran udara.
- Jika sesak napas terjadi atau sulit bernafas (dyspnea), berikan oksigen.
- Membuka ventilasi yang diperlukan. Selalu menggunakan masker atau 

masker kantung udara dengan pengatur.
- Jika pernapasan berhenti (apnea), berikan bantuan pernapasan (buatan).
- Memantau gangguan pernapasan.
- Periksa bagian-bagian tubuh dan rongga (membran mukosa) yang 

menyebabkan efek menggigil.
- Mengatur jalan pernafasan secara agresif pada pasien / korban jika ada luka 

bakar pada saluran napas bagian atas atau ada akumulasi cairan (edema).
- Memantau dan mengobati penyempitan saluran spasmodik dari saluran 

udara utama (bronkospasme) jika terjadi.
- Bawa ke dokter/ahli medis segera.

• KULIT

- Segera bebaskan pasien / korban dari sumber paparan.
- Lihat prosedur Dekontaminasi untuk prosedur dekontaminasi pasien / 

korban.
- Perlakukan luka bakar kimia dengan terapi luka bakar standar.
- Dalam kasus radang dingin, lindungi daerah luka dari cedera lebih lanjut 

secara berkelanjutan sehingga proses penghangatan terlihat.
- Carilah perhatian medis segera.
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10. Keselamatan Publik dan   
 Keamanan

Daftar Periksa Keselamatan Publik

Instalasi pengolahan lumpur tinja sering 
dikunjungi oleh anggota masyarakat, 
kelas sekolah, orang-orang dari kota-kota 
terdekat, atau orang asing dari negara yang 
berbeda. Pengunjung menimbulkan risiko 
khusus untuk kesehatan dan keselamatan 
kerja karena mereka sering tidak akrab 
dengan bahaya di tempat berkunjung.

Juga selama mengamati operasi 
penyedotan, termasuk anggota kelompok/
grup (terutama anak-anak) tidak boleh 
terlalu dekat dengan selang, truk dan 
tangki septik yang sedang dikosongkan, 
untuk menghindari adanya kontak langsung 
dengan lumpur segar. Tumpahan atau 
kebocoran harus segera dibersihkan dan 
diberi disinfektan.

Y N
Pengunjung tidak pernah diizinkan untuk berkeliaran disekitar instalasi tanpa 
ditemani petugas
Pengunjung ke instalasi akan masuk harus mengisi buku log pengunjung
Pengunjung harus dilengkapi dengan helm pengaman
Pengunjung harus mendapatkan briefing singkat mengenai keselamatan 
Tanda bahaya berbentuk kerucut keselamatan harus ditempatkan di sekitar 
truk selama operasi penyedotan
Pengamat harus jauh dari kegiatan penyedotan selama operasi
Tumpahan atau kebocoran yang terjadi selama kegiatan penyedotan harus 
dibersihkan dan diberi didesinfektan dengan pemutih atau kapur segera setelah 
layanan selesai.

Tanda keamanan yang digunakan oleh PD PAL DKI 
untuk menjaga para pengamat (termasuk keluarga, 
anak-anak) dari operasi penyedotan tangki septik di 
dalam rumah.



44

Catatan:





INDONESIA URBAN WATER SANITATION AND HYGIENE
PENYEHATAN LINGKUNGAN UNTUK SEMUA 

(IUWASH PLUS)

Mayapada Tower 1, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28

Jakarta 12920

Tel. +62-21 522 - 0540
Fax. +62-21 522 – 0539

www.iuwash.or.id




