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PendahuluanA.

Kekhawatiran terhadap dampak paparan timbal 
terhadap kesehatan masyarakat sudah menjadi 

1 WHO, “Lead poisoning and health”, 23 August 2019, (https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/lead-poisoning-and-health).

2    United Nations Environment Programme, “Model Law and Guidance for Regulating Lead 
Paint”, Revised July 2018, hal. 3, diakses di (https://wedocs.unep.org/bitstream/han-
dle/20.500.11822/22417/Model_Law_Guidance_%20Lead_Paint.pdf?sequence=7). 

3 Ibid., hlm. 3.

temuan yang cukup lama dipublikasikan. Paparan 
timbal terhadap anak-anak dapat mengakibatkan 
menurunnya perkembangan otak anak yang berakibat 
pada menurunnya IQ perubahan perilaku seperti 
berkurangnya rentang perhatian, meningkatnya 
perilaku antisosial dan berkurangnya capaian 
pendidikan.1 Beban biaya atas dampak ini tidak sedikit. 
Estimasi biaya tahunan berdasarkan dampak paparan 
timbal dalam cat berupa kehilangan IQ pada anak di 
Benua Asia mencapai USD 699.9 milliar.2 Selain itu, 
biaya untuk menghapus cat bertimbal yang sudah 
digunakan di rumah, sekolah, dan bangunan lainnya 
dapat berjumlah besar. Misalnya, biaya yang dibutuhkan 
untuk menghapus cat bertimbal dari rumah-rumah yang 
paling membutuhkan pemulihan di Amerika Serikat 
diperkirakan antara USD 1.2 milliar dan USD 11 milliar.3

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22417/Model_Law_Guidance_%20Lead_Paint.pdf?sequence=7
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22417/Model_Law_Guidance_%20Lead_Paint.pdf?sequence=7
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Di sisi lain, rekomendasi pengaturan penghapusan timbal dalam cat di tingkat 
internasional telah berlangsung satu dekade lebih. Cat bertimbal dijadikan sebagai isu 
prioritas internasional dalam International Conference on Chemicals Management (ICCM) 
tahun 2009.4 Dalam skema The Strategic Approach to International Chemicals Management 
(SAICM), target penghapusan timbal dalam cat ditargetkan terlaksana pada tahun 2020 
sebagai bagian dari implementasi target SAICM berupa pengelolaan bahan kimia yang 
baik.5

4 Direktorat Pengelolaan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Kebijakan Pengelolaan Timbal di Indonesia”, 2020, hlm. 6, diakses di 
http://www.saicm.org/portals/12/Documents/GEF-Project/Jakarta-WS/03_Lead_Management_Policy_in_Indonesia_ID.pdf.

5 Desire M. Narvaez, “Global Efforts to Eliminate Lead in Paint – SAICM GEF Project Lead in Paint Component”, hlm. 3, diakses di https://wedocs.unep.
org/bitstream/handle/20.500.11822/22945/DN_LeadPaintComponent_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) melihat adanya peluang dan dasar 
kewenangan bagi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri 
LHK) untuk mengatur perihal penghapusan timbal dalam cat di Indonesia. Bagian 
Pertama dari Kertas kebijakan ini akan membahas peluang tersebut dengan memulai 
pembahasan perihal status timbal dalam kerangka hukum pengelolaan bahan beracun 
dan berbahaya (B3). Bagian selanjutnya akan membahas muatan aturan penghapusan
 timbal  dalam  cat  melalui  Peraturan  Menteri  LHK  yang  berdasarkan  pada  aturan 
pengelolaan  B3.  Bagian  akhir  akan  meringkas  rekomendasi  terhadap  Menteri  LHK 
mengenai Peraturan Menteri LHK tentang penghapusan timbal dalam cat.

http://www.saicm.org/portals/12/Documents/GEF-Project/Jakarta-WS/03_Lead_Management_Policy_in_Indonesia_ID.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22945/DN_LeadPaintComponent_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22945/DN_LeadPaintComponent_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Timbal dan/atau senyawa timbal/bahan campuran yang mengandung timbal terdaftar 
di dalam Lampiran I PP No. 74 Tahun 2001 tentang Daftar B3 yang Dipergunakan. 

Terdapat tiga jenis senyawa timbal dalam lampiran tersebut sebagai berikut:6

No. Reg. Chemical 
Abstract Service Nama Bahan Kimia Sinonim/Nama Dagang Rumus 

Molekul

7439-92-1 Timbal (timah hitam) Lead Pb

1309-60-6 Timbal dioksida Lead dioxide; Lead oxide brown; 
Lead peroxide; Lead superoxide PbO2

108-88-3 Timbal Tetraetil 
Tetraethyl Lead; 
Tetraethylplumbune; Lead 
tetraethyl, TEL

C8H20PB

PP No. 74 tahun 2001 tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud 
dengan B3 yang dapat dipergunakan. Interpretasi yang dapat diambil untuk B3 yang 
dapat dipergunakan adalah tidak terdapat pembatasan dalam penggunaannya. Misalnya 
tidak terdapat kewajiban notifikasi impor maupun ekspor seperti untuk B3 yang terbatas 
untuk dipergunakan. Namun, penggunaan B3 yang dapat dipergunakan tetap wajib 
memenuhi aturan seperti kewajiban registrasi untuk B3 yang dihasilkan atau diimpor 
untuk pertama kali.7 Termasuk pula kewajiban untuk membuat dan menyertakan Lembar 

6  Ibid., Lampiran I, hlm. 5, nomor 127 – 129.
7 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, LN Tahun 2001 Nomor 38, TLN Nomor 

4153, Pasal 6 Ayat (1) dan (2).

Status Timbal dalam Kerangka Hukum 
Pengelolaan Bahan Beracun dan 
Berbahaya (B3) di Indonesia

B.
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Data Keselamatan Bahan8, kelayakan operasi pengangkutan B39, pengemasan dan 
pemberian simbol dan label10, serta tempat penyimpanan B3.11

Terhadap B3 yang dapat dipergunakan dalam PP No. 74 Tahun 2001, terdapat pula beberapa 
contoh pembatasan atau pelarangan penggunaannya seperti pada Polychlorinated 
Biphenyl (PCBs),  Halon sebagai bahan perusak ozon, dan penghapusan bensin bertimbal. 
Pembatasan atau pelarangan ini dilakukan demi perlindungan kesehatan manusia dan 
lingkungan. Kondisi tersebut memberikan kemungkinan perlakuan yang sama terhadap 
Timbal, walaupun status awalnya adalah B3 yang dapat dipergunakan. 

Contoh yang pertama, yakni pengelolaan PCBs, terdapat dalam Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.29/MENLHK/SETJEN/PLB.3/12/2020 tentang 
Pengelolaan Polychlorinated Biphenyls (Peraturan Menteri LHK No. 29 Tahun 2020). 
Peraturan Menteri LHK ini mengatur tentang penghapusan secara bertahap PCBs yang 
berasal dari transformator, kapasitor dan minyak dielektrik.12 Berdasarkan peraturan ini, 
transformator dan/atau kapasitor yang mengandung PCBs ≥ 50 ppm tidak diperbolehkan 
dan harus dikelola.13 Konsentrasi PCBs dalam transformator dan/atau kapasitor harus 
dikurangi sehingga kandungan PCBs menjadi di bawah 50 ppm. Adapun PCBs masuk 

8 Ibid., Pasal 11 dan 12.
9 Ibid., Pasal 13.
10 Ibid., Pasal 14, 15, 16, 17, dan 18.
11 Ibid., Pasal 18 dan 19.
12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/MENLHK/SETJEN/PLB.3/12/2020 tentang Pengelolaan Polychlorinated Biphenyls, 

BN Tahun 2020 Nomor 1737, Pasal 3.
13 Ibid., Pasal 1 angka 13, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9 Ayat (4) dan Pasal Pasal 10 Ayat (4).
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dalam klasifikasi B3 yang dilarang dipergunakan.14 Terlebih lagi, penghapusan PCBs 
merupakan salah satu mandat dari Konvensi Stockholm di mana Pemerintah Indonesia 
telah meratifikasi Konvensi tersebut melalui UU No. 19 tahun 2009.

Contoh berikutnya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 35 tahun 2009 
tentang Pengelolaan Halon (Peraturan Menteri LH No. 35 Tahun 2009). Halon merupakan 
bahan kimia berbentuk gas yang digunakan untuk pemadam kebakaran.15 Terdapat 
tiga rincian dari Halon, yakni Halon-1211 (Bromokhlorodiflorometana), Halon-1301 
(Bromotriflorometana), dan Halon-2402 (Dibromotetrafloroetana).16 Ketiga rincian Halon ini 
merupakan bahan perusak ozon dan termasuk dalam daftar B3 yang terbatas dipergunakan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PP No. 74 Tahun 2001. Peraturan Menteri LH 
No. 35 Tahun 2009 mengatur pembatasan penggunaan halon seperti kewajiban setiap 
orang untuk menyusun rencana penghapusan penggunaan halon, sarana pengangkutan 
yang laik operasi untuk halon, serta bahan alternatif pengganti halon.17

Pemberlakuan aturan pengelolaan halon tersebut merupakan tindak lanjut dari produk 
hukum terdahulu. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Wina dan Protokol 
Montreal tentang Bahan Perusak Ozon (Vienna Convention for the Protection of the Ozone 
Layer dan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and 
Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27 - 29 June 1990) melalui Keputusan 
Presiden No. 23 tahun 1992.  Lebih lanjut, amandemen Protokol Montreal tentang zat-zat 
yang merusak lapisan ozon diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 92 tahun 1998 
serta Peraturan Presiden No. 33 tahun 2005. Ratifikasi aturan hukum internasional ini 
diikuti dengan pelarangan importasi dan perdagangan bahan perusak ozon (BPO) oleh 
Kementerian Perindustrian18 dan Kementerian Perdagangan19.

Contoh yang ketiga adalah kebijakan penghapusan bensin bertimbal (leaded gasoline). 

14 Ibid., Lampiran II nomor 10.
15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Halon, Pasal 1 angka 1.

16 Ibid.
17 Ibid., Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 6 dan Pasal 10.
18 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 33/M-IND/Per/4/2007 tentang “Larangan memproduksi dan memperdagangkan BPO serta 

memproduksi dan memperdagangkan barang baru yang menggunakan BPO.
19 Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 tahun 2020 tentang Barang yang Dilarang Impor. Lampiran peraturan ini memuat jenis BPO yang dilarang 

diimpor, jenis obat dan makanan tertentu yang dilarang diimpor, jenis B3 yang dilarang diimpor, jenis kantong bekas, karung bekas dan pakaian 
bekas yang dilarang impor, serta jenis alat kesehatan yang mengandung merkuri yang dilarang diimpor.

Tetra 
Ethyl Lead (TEL) atau Timbal Tetraetil merupakan senyawa timbal yang digunakan sebagai 
bahan aditif bahan bakar. Mengingat bahaya timbal yang dihirup manusia melalui emisi 
bahan bakar, secara global United Nations Environment Program mengampanyekan 
penghapusan bensin bertimbal di tahun 2002 dan kemudian disepakati bahwa tahun 2021 
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merupakan era berakhirnya penggunaan bensin bertimbal.20  Timbal dan senyawanya 
(termasuk TEL) merupakan jenis B3 yang dapat dipergunakan berdasarkan Lampiran I PP 
No. 74/2021. Namun demikian, sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap 
perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat, pemerintah berupaya menghapus 
dan melarang penggunaan bensin bertimbal. Beberapa kebijakan terkait di antaranya:

• SK Menteri Pertambangan dan Energi (MPE) No : 1585K/32/M.PE. 1999 tentang
Persyaratan Pemasaran Bahan Bakar Jenis Bensin dan Solar. Pada intinya
keputusan ini menetapkan bahwa pemasaran bahan bakar jenis bensin di dalam
negeri wajib memenuhi peryaratan tidak mengandung timbal atau senyawanya.
Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan target pelaksanaan
sepenuhnya paling lambat tanggal 1 Januari 2003.21

• Instruksi Menteri Lingkungan Hidup tahun 2000 terkait penghapusan bensin
bertimbal secara bertahap di seluruh Indonesia. Upaya penghapusan ini juga
didukung melalui program Langit Biru22 dan surat No. B-722/BAPEDAL/04/2000
kepada Kepala Bappenas untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap
rencana pembangunan reformer, isomerisasi dan revamping reformer Kilang
Cilacap sebagai upaya untuk menurunkan kandungan timbal di DKI Jakarta dan
kota besar lainnya.23

• Peraturan Menteri ESDM No. 01/2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan
Bakar Minyak. Peraturan ini pada intinya membatasi penggunaan bensin bertimbal 
secara bertahap di beberapa provinsi di Indonesia.

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe
Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O. Pada Pasal 3 (2) disebutkan bahwa
pengujuan emisi gas buang dilakukan dengan menggunakan bahan bakar minyak
dengan spesifikasi di antaranya RON (Research Octane Number) minimal 91,
kandungan timbal (Pb) minimum tidak terdeteksi dan kandungan sulfur maksimal
50 ppm.

Berdasarkan pada tiga contoh peraturan yang diterbitkan Menteri LHK untuk menghapus 

20 UNEP, “Era of leaded petrol over, eliminating a major threat to human and planetary health”, 30 Agustus 2021, diakses di: https://www.unep.org/
news-and-stories/press-release/era-leaded-petrol-over-eliminating-major-threat-human-and-planetary

21 Kompas, “Kronologi mundurnya program bensin tanpa timbal RI”, 30 Maret 2010, diakses di: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-
bisnis/d-1328256/kronologi-mundurnya-program-bensin-tanpa-timbal-ri

22 Antara, “Indonesia tak gunakan timbal lagi dalam BBM”, 21 Mei 2007, diakses di: https://www.antaranews.com/berita/63459/indonesia-tak-gunak-

an-timbal-lagi-dalam-bbm

23 Kompas, “Kronologi mundurnya program bensin tanpa timbal RI”, 30 Maret 2010, diakses di: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-
bisnis/d-1328256/kronologi-mundurnya-program-bensin-tanpa-timbal-ri

https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/era-leaded-petrol-over-eliminating-major-threat-
https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/era-leaded-petrol-over-eliminating-major-threat-
https://www.antaranews.com/berita/63459/indonesia-tak-gunakan-timbal-lagi-dalam-bbm
https://www.antaranews.com/berita/63459/indonesia-tak-gunakan-timbal-lagi-dalam-bbm
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1328256/kronologi-mundurnya-program-bensin-tanpa-t
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1328256/kronologi-mundurnya-program-bensin-tanpa-t
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penggunaan PCBs, Halon dan bensin bertimbal, kita dapat melihat bahwa perubahan 
klasifikasi timbal dalam daftar B3 menjadi syarat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu agar 
Menteri LHK dapat memberlakukan peraturan mengenai penghapusan timbal dalam cat. 
Minimal, timbal harus dimasukan sebagai B3 yang terbatas untuk dipergunakan.

Perubahan status timbal menjadi B3 yang terbatas untuk dipergunakan tentu berkaitan 
erat dengan wacana revisi PP No. 74 Tahun 2001. Perubahan status B3 yang sudah ada 
dalam Lampiran PP No. 74 Tahun 2001 serta penambahan bahan-bahan baru ke dalam 
daftar B3 menjadi salah satu muatan baru dalam revisi PP No. 74 Tahun 2001 tersebut.

Selain mengubah status timbal setidaknya menjadi B3 yang terbatas dipergunakan, 
revisi PP No. 74 Tahun 2001 perlu juga mencantumkan ketentuan-ketentuan tentang 
penghapusan dan/atau pengurangan B3. Ketentuan mengenai penghapusan dan/
atau pengurangan B3 diperlukan untuk mengatur cara-cara penghapusan dan/atau 
pengurangan B3 yang ditargetkan untuk dihentikan penggunaannya secara menyeluruh. 
Dengan ketentuan ini, maka peta jalan untuk penghapusan B3 yang menjadi prioritas 
dapat ditindaklanjuti, tidak hanya untuk timbal tetapi juga untuk B3 lainnya.
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Setelah status timbal diperketat, setidaknya menjadi masuk ke dalam daftar B3 yang 
terbatas dipergunakan, Menteri LHK dapat menyusun Peraturan Menteri LHK tentang 

Penghapusan Timbal dalam Cat. Muatan Peraturan Menteri LHK tentang Penghapusan 
Timbal dalam Cat dapat mengadopsi panduan pengaturan cat bertimbal yang 
diterbitkan oleh The United Nations Environment Programme (UN Environment). 
Panduan ini menyampaikan bahwa terdapat enam muatan yang harus ada dalam 
peraturan penghapusan timbal dalam cat. ICEL meringkas keenam muatan tersebut 
menjadi empat muatan, yakni:

1) Ketentuan umum yang mencakup definisi-definisi penting dalam
penghapusan timbal dalam cat24

Seperti peraturan pada umumnya, peraturan penghapusan timbal dalam
cat harus memuat subjek, objek, dan norma yang jelas. Terdapat beberapa
ketentuan umum yang perlu untuk diakomodir dalam peraturan terkait, sebagai
berikut:

• Berkaitan dengan subjek, peraturan penghapusan timbal dalam cat
perlu untuk memuat definisi subjek yang jelas, yakni:

o Definisi terkait produsen. UN Environment menyarankan
definisi produsen dengan istilah ‘Manufacturer’ sebagai berikut:
“setiap orang yang melakukan transformasi fisik atau kimia dari
suatu bahan untuk menjadi produk baru, yang dilakukan melalui

24 United Nations Environment Programme, “Model Law and Guidance for Regulating Lead Paint”, Revised July 2018, hlm. 4 - 5, diakses di (https://

wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22417/Model_Law_Guidance_%20Lead_Paint.pdf?sequence=7).

Muatan Aturan Penghapusan Timbal 
dalam Cat melalui Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

C.

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22417/Model_Law_Guidance_%20Lead_Paint.pdf?sequence=7
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22417/Model_Law_Guidance_%20Lead_Paint.pdf?sequence=7
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mesin atau tangan dan memasarkan produk tersebut di bawah merk 
dagang atau label privat.”

o Definisi terkait importir. Definisi importir ini dapat menyadur
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan yakni: “orang perseorangan atau lembaga atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum, yang melakukan Impor.”

o Definisi terkait bahan pelapis dan cat. Perbedaan dari
keduanya adalah bahwa bahan pelapis merupakan bahan awal
dari cat, yang definisinya yakni: “produk, dalam bentuk cair, pasta
atau bubuk, yang ketika digunakan pada alas, membentuk suatu
lapisan yang memberikan karakteristik protektif, dekoratif, dan/
atau karakter spesifik lainnya.” Adapun timbal umumnya terdapat
dalam bentuk pasta ketika digunakan sebagai bahan dalam cat
agar menimbulkan fungsi protektif (anti korosi) atau pewarna.

Sedangkan cat merupakan produk akhirnya yang definisinya adalah “bahan 
pelapis yang sudah dijadikan pigmen, yang mana ketika digunakan pada suatu alas, 
membentuk lapisan buram yang kering dengan karakteristik protektif, dekoratif 
atau karakteristik teknis spesifik lainnya.”

Berkaitan dengan cat, penting juga untuk digarisbawahi tentang pentingnya 
memberlakukan penghapusan timbal dalam cat untuk seluruh jenis cat. 
Pendekatan yang ketat seperti ini diperlukan bagi negara yang penjualan 
cat untuk rumah tangga maupun cat untuk industri dijual berdampingan di 
berbagai ritel.

2) Batas maksimal yang jelas mengenai kandungan timbal dalam cat25

World Health Organization 

25 Ibid., hlm. 5.
26 World Health Organization, “Lead Poisoning”, 11 Oktober 2021, diakses di Lead poisoning (who.int).

 (WHO) menyatakan tidak ada batas timbal yang aman
 bagi kesehatan masyarakat.26 Namun demikian, batasan total konten timbal
 yang direkomendasikan bagi produk cat adalah 90 ppm. Batasan 90 ppm ini
 bisa juga menggunakan ukuran lain yang setara, misalnya 0.009% atau 90
 mg/kg total timbal, berdasarkan berat kering dari cat. Para produsen cat di
 Indonesia berpendapat pada umumnya batas total konten timbal sebesar 90
 ppm dapat produsen taati. Adapun penaatan tersebut dapat dicapai dengan
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tidak menggunakan bahan timbal dalam produksi dan menggantinya dengan 
bahan alternatif lain seperti pewarna organik.

3) Pengawasan dan sanksi27

Pemberlakuan kewajiban penaatan batas kandungan timbal dalam cat dalam
Peraturan Menteri LHK tentang penghapusan timbal dalam cat menjadi objek
pengawasan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 71
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta
Kerja). Hal ini mengingat objek pengawasan adalah ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

Muatan pengawasan dan sanksi dalam peraturan penghapusan timbal dalam cat 
juga dapat dihubungkan dengan dokumen lingkungan hidup yang wajib dimiliki
oleh produsen cat. Industri cat dan tinta cetak masuk dalam usaha dan/atau
kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL sesuai skala/besaran multisektor.28

Kewajiban penaatan batas kandungan timbal dalam cat dapat menjadi bagian
dari objek pengawasan izin lingkungan atau persetujuan lingkungan.

Dari sisi teknis, mekanisme pengawasan untuk penghapusan timbal dalam
cat perlu meliputi pula kewajiban pengujian cat dan bahan pelapis lainnya
oleh laboratorium penguji dari pihak ketiga Dalam hal ini, penting juga untuk
mengatur kriteria minimal dari metode pengambilan sampel dan pengujian cat.

4) Waktu mulai berlakunya peraturan serta transisi bagi para subjek dalam
peraturan29

Dalam perbincangan mengenai ide peraturan penghapusan timbal dalam cat,
cukup sering muncul kekhawatiran dari produsen cat dalam bentuk perlunya
waktu yang cukup bagi produsen cat untuk menaati batas kandungan timbal
dalam cat serta kemampuan produsen skala kecil dan menengah untuk menaati
aturan timbal dalam cat ini.30 Dua kekhawatiran ini dapat diatur implementasinya 
dalam Peraturan Menteri LHK tentang Penghapusan Timbal dalam Cat.

27 United Nations Environment Programme, op. cit., hlm. 6 – 8.
28 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Men-

genai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesang-
gupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, BN Tahun 2021 Nomor 267, Lampiran I hlm. 111 nomor 210

29 United Nations Environment Programme, op. cit., hlm. 6.

30 Pernyataan perwakilan Asosiasi Produsen Cat Indonesia (APCI) dalam pertemuan para produsen cat di acara “Market Leaders Commitments to Pro-

duce Lead-Free Paint by 2023”, Jakarta, 17 Maret 2022.
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Pertama, Ketentuan Penutup dalam Peraturan Menteri LHK tentang Penghapusan 
Timbal dalam Cat dapat mencantumkan waktu berlakunya peraturan dengan 
mempertimbangkan rentang waktu yang produsen cat butuhkan untuk menaati 
aturan penghapusan timbal dalam cat. Produsen cat di Indonesia berpendapat 
bahwa mereka membutuhkan waktu selama satu tahun untuk menaati aturan 
batas timbal dalam cat sebesar 90 ppm.31 Rentang waktu selama setahun ini 
juga serupa dengan aturan pelarangan cat bertimbal di negara lain seperti di 
Kanada, India, Nepal, Tanzania, dan Amerika Serikat.32

Kedua, Peraturan Menteri LHK tentang Penghapusan Timbal dalam Cat dapat 
mencantumkan ketentuan insentif khusus bagi produsen cat skala kecil dan 
menengah agar dapat memiliki kapasitas yang cukup untuk menaati aturan 
penghapusan timbal dalam cat. Mengenai ketentuan ini, diperlukan pendalaman 
lebih jauh terhadap kelompok produsen cat yang masuk dalam skala kecil 
dan menengah ini. Terlebih lagi, peluang fasilitasi bagi produsen agar dapat 
melakukan formulasi ulang bahan cat dengan kandungan timbal di bawah 90 
ppm sudah tersedia.33

Dengan pertimbangan penyusunan Peraturan Menteri LHK tentang Penghapusan Timbal 
dalam Cat perlu didahului dengan minimal mengubah status timbal sebagai B3 yang 
terbatas dipergunakan dalam PP No. 74 Tahun 2001, maka penting juga untuk melihat 
peluang yang dapat Menteri LHK lakukan secara paralel. 

Selagi proses perubahan dan pembuatan peraturan di bidang B3 sedang berjalan, 
Menteri LHK dapat mempertimbangkan untuk melakukan tindakan hukum awal untuk 
penghapusan timbal dalam cat. Misalnya, Menteri LHK dapat menetapkan Surat Edaran 
yang ditujukan kepada para produsen tentang penghapusan timbal dalam cat. Surat 
Edaran ini dapat berfungsi sebagai pendekatan awal yang bersifat ringan kepada para 
produsen tentang penghapusan timbal dalam cat. Sebelum pada akhirnya Menteri LHK 
memberlakukan penghapusan timbal dalam cat dalam bentuk peraturan yang mengikat 
melalui revisi PP No. 74 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri LHK.

31 Diskusi Kelompok Terfokus antara Indonesian Center for Environmental Law, Nexus3 Foundation, Asosiasi Produsen Cat Indonesia, Kementerian 

Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, 20 September 2021.

32 United Nations Environment Programme, op. cit., hlm. 6.

33 Diskusi Kelompok Terfokus antara Indonesian Center for Environmental Law, Nexus3 Foundation, Asosiasi Produsen Cat Indonesia, Kementerian 

Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, 20 September 2021.
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Pentingnya Pengaturan Penghapusan Timbal dalam Cat 
melalui Aturan Pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya

Berdasarkan uraian dalam tiga bagian di atas, ICEL merumuskan tiga rekomendasi 
bagi Menteri LHK dalam pengaturan penghapusan timbal dalam cat sebagaimana 

tercantum di bawah ini:

1) Menetapkan Surat Edaran Menteri LHK tentang Penghapusan Timbal dalam Cat
yang ditujukan kepada para produsen cat di Indonesia;

2) Memprioritaskan revisi PP No. 74 Tahun 2001 dalam program penyusunan
Peraturan Pemerintah, memperketat status timbal menjadi B3 yang dilarang
dipergunakan dan mencantumkan ketentuan tentang penghapusan B3 dalam
revisi PP No. 74 Tahun 2001; dan

3) Menyusun rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Penghapusan Timbal
dalam Cat yang memuat empat muatan kunci di dalamnya, salah satunya adalah
ketentuan kewajiban batas kandungan timbal dalam cat maksimal sebesar 90
ppm berdasarkan berat kering dari cat.

RekomendasiD.
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