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LAMPIRAN XI   PERATURAN MENTERI PERTANIAN 
NOMOR   : 24/Permentan/SR.140/4/2011 
TANGGAL  : 8 April 2011        
      
 
SPESIFIKASI WADAH PESTISIDA 
 
a. Volume 
 Volume wadah dinyatakan dengan satuan yang jelas seperti ml (mililiter), l (liter), g 

(gram), kg (kilogram), Volume wadah yang diizinkan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

 
b. Bahan 
 Bahan wadan dinyatakan dengan jelas seperti gelas, kaleng, besi, aluminium, 

aluminiumfoil, kertas, plastik (PE, PV, HDPE, LDPE), dan lain-lain. 
 
c. Ukuran 
 Ukuran wadah dinyatakan lengkap dengan satuan yang jelas seperti tinggi botol, 

diameter badan, diameter leher (wadah berbentuk botol silinder), panjang, lebar, 
tinggi, diameter leher (wadah berbentuk persegi panjang), panjang, lebar (wadah 
berbentuk kantong), dan seterusnya. 

 
d. Ketebalan 
 Ketebalan bahan wadah dinyatakan dengan satuan yang jelas seperti mm 

(milimeter), cm (centimeter). 
 
e. Warna 
 Warna wadah dinyatakan dengan jelas, seperti putih, kuning, cokelat, merah dan 

seterusnya. 
 
f. Bahan lapisan 
 Bahan lapisan permukaan wadah bagian dalam yang langsung berhubungan dengan 

pestisida dinyatakan dengan jelas, seperti epoxy, dan lain-lain. Bahan lapisan wadah 
tersebut terutama digunakan untuk melapisi permukaan wadah bagian dalam wadah 
botol kaleng agar bahan wadah tersebut tidak mudah berkarat atau bereaksi dengan 
isinya. 

 
g. Bahan tutup 
 Bahan tutup wadah dinyatakan dengan jelas, seperti kaleng, aluminium, plastik (PE, 

HDPE, LDPE, HMPE) dan lain-lain. 
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LAMPIRAN XII  PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 
NOMOR  :     
TANGGAL :     
 
 
ISI LABEL 
 
1. Keterangan yang wajib dicantumkan pada label 

a. Nama dagang formula; 
b. Jenis pestisida; 
c. Nama dan kadar bahan aktif; 
d. Isi atau berat bersih dalam kemasan; 
e. Peringatan keamanan; 
f. Klasifikasi dan simbol bahaya; 
g. Petunjuk keamanan; 
h. Gejala keracunan; 
i. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K); 
j. Perawatan medis; 
k. Petunjuk penyimpanan; 
l. Petunjuk penggunaan; 
m. Piktogram; 
n. Nomor pendaftaran; 
o. Nama dan alamat serta nomor telepon pemegang nomor pendaftaran; 
p. Nomor produksi, bulan dan tahun produksi (batch number) serta bulan dan 

tahun kadaluwarsa; 
q. Petunjuk pemusnahan. 
 
Selain keterangan-keterangan tersebut pada tiap Label wajib dicantumkan kalimat 
“BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI” 

 
2. Semua keterangan pada label harus sesuai dengan data yang diberikan pada 

permohonan pendaftaran dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan 
Menteri Pertanian mengenai pendaftaran dan pemberian izin untuk tiap pestisida. 
Setiap pemegang pendaftaran pestisida harus menyampaikan kepada Pusat 
Perizinan dan Investasi konsep label yang diusulkan untuk diperiksa lebih dulu dan 
dimintakan persetujuan Pusat Perizinan dan Investasi sebelum dicetak dan 
digunakan pada tiap wadah seperti yang didaftarkan. 

 
3. Untuk ukuran wadah kecil tidak memungkinkan semua keterangan dan kalimat 

peringatan sebagaimana dimaksud butir a sampai dengan q perlu dicantumkan pada 
wadah tersebut. Label secara lengkap harus tetap dicantumkan pada lembaran 
terpisah yang menyertai wadah tersebut. Pada wadah tersebut harus dituliskan 
dengan jelas “Bacalah petunjuk yang lengkap pada lembaran terpisah yang 
menyertai wadah ini”. Walaupun demikian sedapat mungkin hendaknya 
diusahakan supaya semua keterangan dapat dicantumkan pada label. 

 
4. Tanda gambar dan kalimat peringatan bahaya pada label pestisida, yang didasarkan 

pada nilai LD50 oral dan dermal formulasi adalah sebagai berikut: 
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KLASIFIKASI DAN SIMBOL BAHAYA PESTISIDA 
 

 
Kelas bahaya  
 Pernyataan 

bahaya 
Warna Simbol bahaya Simbol Kata 

Ia          
Sangat 
berbahaya sekali 

 
 

Sangat 
beracun 

 
 

Cokelat tua 
 

 
 
 
 

Sangat beracun 
Ib 
Berbahaya 
sekali 

 
 
 

Beracun 

 
 

 
Merah tua 

 

 
beracun 

II 
Berbahaya 

 
 
 

Berbahaya 

 
 
 

Kuning tua 

 

 
berbahaya 

III 
Cukup 
berbahaya 

 
 

Perhatian 

 
 

Biru muda 

  
 
 

 
Perhatian 

IV 
Tidak berbahaya 
pada 
penggunaan 
normal 

  
 
 

Hijau 

  

 
 

5. Selain hal tersebut di atas dan sesuai dengan sifat bahayanya maka kalimat dan atau simbol 
peringatan bahaya yang lain perlu pula dicantumkan yaitu antara lain: bahan peledak, bahan 
oksidasi, bahan korosif, bahan iritasi, bahan mudah terbakar. 
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SIMBOL SIFAT FISIK PESTISIDA 
 
 
                 BAHAN KOROSI                     BAHAN EKSPLOSIF 
 
Simbol hitam dasar dasar kuning atau  
Jingga untuk tengah atas dan putih  
pada dasar hitam untuk tengah bawah. 

 
          Simbol hitam pada dasar kuning 
          Atau jingga. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
       BAHAN MUDAH TERBAKAR 
                    (CAIRAN) 
 
Simbol hitam pada dasar merah. 

BAHAN MUDAH TERBAKAR 
(PADATAN) 

 
 Simbol hitam pada dasar putih 

       Dengan strip merah vertical. 
 
 
 
 
 
 

 
     BAHAN MUDAH TERBAKAR 
      (REAKTIF TERHADAP AIR) 

 
Simbol hitam pada dasar biru muda. 
 

 
 
 
 
 
 

 
        BAHAN MUDAH TERBAKAR 
 
 

 Simbol hitam pada dasar putih untuk 
Tengah atas dan merah untuk tengah  
 Bawah. 

 
 
 
 
 

 
              BAHAN IRITASI 

 
Simbol hitam pada dasar kuning atau 
Jingga   

 
BAHAN OKSIDASI 

 
Simbol hitam pada dasar kuning atau 
Jingga 
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KALIMAT PERINGATAN DAN PETUNJUK KEAMANAN 
 

1. Peringatan keamanan disesuaikan dengan sifat bahaya pestisida yang bersangkutan 
dinyatakan dengan kalimat-kalimat sebagai berikut: 

 
 

KALIMAT PERINGATAN BAHAYA 
 

a. Simpan di tempat terkunci dan jauh dari jangkauan anak-anak. 
b. Jangan makan, minum atau merokok selama bekerja dengan pestisida ini. 
c. Pestisida ini berbahaya, beracun apabila tertelan, mengenai kulit dan atau 

terhirup. 
d. Pestisida ini menyebabkan iritasi pada mata, kulit dan atau sistem pernafasan. 

 
2. Selain kalimat peringatan keamanan, wajib dicantumkan kalimatyang ditulis dengan 

huruf kapital dan tebal “SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN DAN JAUH DARI 
JANGKAUAN ANAK-ANAK”. 

 
3. Klasifikasi dan simbol bahaya disesuaikan dengan sifat bahaya pestisida yang 

bersangkutan, dinyatakan dengan simbol, kata dan warna sebagaimana diterangkan 
sebelumnya. 

 
4. Selain simbol bahaya perlu dicantumkan sifat fisik sebagaimana diterangkan 

sebelumnya. 
 
5. Petunjuk keamanan terutama ditujukan untuk pekerja atau pengguna, untuk 

konsumen dan untuk lingkungan hidup seperti dibawah ini. 
 
6. Petunjuk keamanan dinyatakan dengan kalimat-kalimat sebagai berikut: 
 
 

KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK PEKERJA DAN PENGGUNA 
 

a. Pada waktu menggunakan pestisida ini jangan makan, minum atau merokok. 
b. Selama bekerja dengan pestisida ini hindarkan debu, asap, uap, kabut 

semprotan, gas, kontak dengan mulut, kulit dan mata. 
c. Pakaialah sarung tangan karet, apron, pakaian kerja/overall, baju berlengan 

panjang dan celana panjang, sepatu boot karet, kacamata debu, pelindung 
wajah, penutup kepala, topeng debu dan respirator/pengisap. 

d. Jika terjadi kontaminasi tanggalkan segera pakaian yang terkontaminasi 
pestisida, kemudian cucilah seluruh bagian yang terkena dengan air yang 
banyak. 

e. Setelah bekerja dengan pestisida cucilah: 
1) tangan dan kulit yang terkena pestisida sampai bersih sebelum makan, 

minum atau merokok; 
2) pakaian kerja, sepatu boot, topi dan pakaian pelindung lain secara 

menyeluruh sampai bersih terutama bagian dalam sarung tangan. 
f. Alat aplikasi benda-benda/tanah/lantai permukaan yang terkena pestisida harus 

dicuci sampai bersih atau dengan cara lain yang dianjurkan. 
g. Berilah fentilasi yang cukup daerah/bangunan yang telah diaplikasi pestisida 

sebelum diisi/dihuni kembali. 
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GAMBAR PIKTOGRAM DAN SIMBOL SIFAT FISIK PESTISIDA 
 

1. Penyimpanan : 
 
 
 
 

 
 
2. Penggunaan : 

 
 
 
 
 
 
 

3. Keamanan pekerja  
atau pengguna        : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. Keamanan lingkungan : 
 
 
 

 
KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK KONSUMEN 

 
a. Jangan menggunakan pestisida ini pada semua tanaman atau bahan lain yang dapat 

dimakan. 
b. Hanya boleh digunakan pada tanaman/bahan makanan ..... 
c. Jangan digunakan pada makanan/bahan makanan ..... dengan dosis lebih dari ......... 

(formulasi/satuan luas/aplikasi). 
d. Jangan digunakan lebih dari ........ kali dalam satu musim pada tanaman/bahan makanan. 
e. Jangan digunakan setelah (sebutkan stadium pertumbuhannya) 
f. Jangka waktu antara aplikasi terakhir dan pemungutan hasil panen. 
 
 

KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK LINGKUNGAN 
 

a. Berbahaya bagi binatang peliharaan, ternak, ikan, lebah dan satwa liar. 
b. Hindarkan ternak dari daerah yang telah diberi perlakuan pestisida. 
c. Jauhkan ternak dari perairan yang telah diberi perlakuan pestisida selama paling sedikit 

(sebutkan jangka waktunya). 
d. Jangan mencemari kolam, danau, sungai, saluran air dan perairan lainnya dengan limbah 

pestisida atau bekas wadahnya. 
e. Buanglah air cucian wadah dan atau aplikasi pestisida jauh dari kolam, danau, sungai, saluran 

air dan perairan lainnya. 
f. (Sebutkan pestisidanya) adalah persisten dan penggunaannya berkali-kali dapat 

menyebabkan tercemarnya lingkungan mungkin dengan akibat yang merugikan. 
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KETERANGAN TENTANG GEJALA KERACUNAN 
 
1. Gejala keracunan adalah yang mudah dideteksi, dinyatakan dengan kalimat-kalimat tertentu 

disesuaikan dengan sifat bahaya pestisida yang bersangkutan. 
2. Setelah kalimat tentang gejala dini keracunan perlu ditambahkan kalimat “Apabila terjadi 

keracunan segera berhenti bekerja dan lakukan tindakan pertolongan pertama pada 
kecelakaan dan segera hubungi petugas medis”. 

 
 

KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PERTOLONGAN 
 
1. Petunjuk pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu tindakan penanganan kesehatan yang 

dapat segera dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain sebelum ditangani petugas medis yang 
berwenang. 

2. Petunjuk pertolongan pertama pada kecelakaan disesuaikan dengan sifat bahaya pestisida 
yang bersangkutan, dinyatakan dengan kalimat-kalimat tertentu sebagai berikut: 

 
 

KALIMAT PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K) 
 

a. Tanggalkan pakaian yang terkena pestisida dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan 
sabun secara menyeluruh sampai bersih, dan usahakan agar pasien tetap bertenaga. 

b. Apabila pestisida mengenai mata basuhlah segera dengan air bersih selama 15 menit. 
c. Apabila pestisida tertelan dan masih sadar segera usahakan pemuntahan dengan 

memberikan minum segelas air hangat yang diberi satu sendok garam dapur atau dengan 
cara menggelitik tenggorokan dengan jari tangan yang bersih. Usahakan terus 
pemuntahan sampai cairan muntahan menjadi jernih. 

d. Jangan diberi sesuatu melalui mulut pada penderita yang tidak sadar/pingsan. 
e. Apabila terhisap bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar dan bila perlu 

berikan pernafasan buatan melalui atau dengan pemberian oksigen. 
f. Hubungi dokter atau petugas medis yang berwenang, apabila mungkin bawalah dan 

tunjukkan label pestisidanya. 
 
3. Perawatan medis adalah tindakan penanganan kesehatan yang dapat dilakukan oleh dokter 

atau petugas medis lainnya yang berwenang. 
 
4. Apabila pestisida yang bersangkutan mempunyai antidot, maka nama serta persyaratan dan 

tatacara penggunaan antidot harus dicantumkan. 
 
5. Perawatan medis dinyatakan dengan kalimat-kalimat disesuaikan dengan sifat pestisida yang 

bersangkutan. 
 
 

KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PENYIMPANAN 
 

1. Petunjuk penyimpanan adalah sebagai berikut “Simpanlah pestisida di tempat yang aman, 
sejuk, kering, tidak langsung terkena sinar matahari. Jauhkan dari jangkauan anak-
anak, sumber air, binatang, dan jauh dari api”. 

 
2. Kalimat yang lain tentang petunjuk penyimpanan dapat ditambahkan sesuai dengan sifat 

pestisida yang bersangkutan. 
 

 
KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN 

 
Petunjuk penggunaan dinyatakan dengan kalimat-kalimat disesuaikan dengan sasaran, 
persyaratan dan tatacara penggunaannya, meliputi hal-hal tersebut dibawah ini: 
a. Manusia, hewan, tanaman atau benda sasaran lainnya sesuai Keputusan Menteri Pertanian; 
b. Organisme pengganggu sasaran; 
c. Dosis dinyatakan dalam satuan berat (gram, kilogram) atau satuan volume (mililiter, liter) tiap 

satuan luas, satuan bobot atau satuan ruang tertentu yang diaplikasi; 
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d. Konsentrasi, dinyatakan dalam gram atau mililiter formulasi tiap satuan volume cairan 
semprot; 

e. Volume cairan semprot dinyatakan dalam liter tiap satuan luas, satuan bobor atau satuan 
ruang tertentu yang diaplikasi; 

f. Cara aplikasi; 
g. Cara menghindari dampak negatif terhadap organisme bukan sasaran dan lingkungan lainnya; 
h. Waktu aplikasi; 
i. Jangka waktu tunggu untuk menghindari masalah residu dan fitotoksisitas. 
 

PENCANTUMAN TANDA GAMBAR 
 

1. Piktogram terutama untuk menyampaikan pesan tentang penyimpanan, penggunaan dan 
keamanan. 

2. Piktogram antara lain seperti yang dijelaskan sebelumnya. 
 
 

LABEL PESTISIDA TERBATAS 
 

Untuk pestisida terbatas disamping mengikuti ketentuan tersebut di atas, maka wajib mengikuti 
ketentuan label pestisida terbatas, yaitu: 
1. Warna dasar label harus jingga; 
2. Pada label harus dicantumkan kalimat “Hanya digunakan oleh pengguna yang 

bersertifikat”, ditulis dengan huruf yang mudah terbaca. 
 
Ketentuan pemberian warna label jingga tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan 
peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida tersebut dan untuk memudahkan tanggung 
jawab pemegang pendaftaran terhadap peredaran pestisida itu. 
 

PENYUSUNAN LABEL 
 

1. Pada label untuk kemasan kecil yang tidak memungkinkan mencantumkan semua keterangan 
yang diperlukan, dapat diatur sebagai berikut: 
a. Pada label yang melekat pada wadah, dicantumkan keterangan-keterangan meliputi 

a,b,c,d,f,g,h,k,l,m,n,o; 
b. Pada label tambahan yang tidak melekat pada wadah mencantumkan semua keterangan. 

2. Pada label yang melekat pada wadah wajib dicantumkan kalimat “Bacalah lembar terpisah 
yang menyertai wadah ini”. 

3. Semua keterangan pada label wajib menggunakan bahasa Indonesia. 
4. Keterangan dalam bahasa asing dapat ditambahkan dan hanya merupakan terjemahan dari 

keterangan yang berbahasa Indonesia. 
5. Keterangan pada label wajib dicetak secara jelas dan mudah dibaca dalam keadaan normal, 

serta tidak mudah pudar atau rusak oleh cuaca, pestisida atau bahan lain. 
6. Warna tulisan harus kontras dengan warna dasar label. 
 
Keterangan pada label dapat disusun dalam satu atau lebih dari satu panel sebagai berikut: 
 
1. Apabila disusun dalam satu panel maka semua keterangan wajib tercantum dalam panel 

tersebut. 
2. Apabila disusun dalam lebih dari satu panel, maka pada panel utama wajib dicantumkan 

keterangan, sedangkan pada panel lainnya memuat keterangan yang belum tercantum dalam 
panel utama. 

3. Piktogram, kalimat peringatan bahaya dan simbol bahaya diletakkan di bagian bawah. 
4. Kelas bahaya pestisida dinyatakan dalam pita sepanjang label, dengan warna tertentu, 

sebagaimana diterangkan sebelumnya. 
5. Lebar pita adalah 15 (lima belas) persen dari lebar label. 
6. Didalam pita dapat ditempatkan piktogram serta simbol dan peringatan bahaya. 
 


