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2. KOMPOSISI / INFORMASI  
 

 
Hidrokarbon dan Additive 

 
 
3. PENGENALAN BAHAYA 

 

 
Standar Komunikasi Bahaya : 
OSHA 29 CFR 1910.1200 (berbahaya) 
 
Efek Pemaparan : 
Iritasi mata, iritasi saluran pernapasan, pusing, mual, 
kehilangan kesadaran,  kulit kering dan pecah-pecah.   
Penghirupan lebih besar dapat menyebabkan kerusakan 
lever, kehilangan kesadaran dan kematian. 
Penyalahgunaan (menghirup / menelan), penggunaan 
yang keliru (misalnya sebagai pelarut, sebagai bahan 
pencuci) dalam jangka waktu yang lama dapat 
mengakibatkan  efek sistem syaraf/neurologi yang 
sangat bervariasi, gangguan produksi butir darah merah 
dan merusak sumsum tulang belakang serta anemia 
Sistem syaraf yang terganggu dapat mengakibatkan 
kelelahan, pusing berkepanjangan/kronis, gangguan 
penglihatan dan pendengaran. Efek ini perlu 
dihindarkan, dapat terjadi di tempat / lingkungan 
pendistribusian, misalnya pada Instalasi/Depot/Terminal 
Transit, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum 
dan lain-lain. 
 
Data Tanggap Darurat : 
Cairan mudah terbakar. 

NAMA PRODUK : PERTAMAX   
NAMA LAIN : GASOLINE 92 
PRODUSEN : PT. PERTAMINA (PERSERO)      
   Jl. Medan Merdeka Timur No.1A      
   Jakarta Pusat - Kode Pos 10110 
   Telepon : 021-79173000 
   SMS (021) 71113000 
   Pertamina Contact Centre (PCC) : 
   Faksimili : (021) 7972177  
   Email : pcc@pertamina.com 
Nomor Telepon Dalam Keadaan Darurat dalam 24 Jam : 021-3816732 
Nomor Telepon Informasi MSDS/LDKB                           : 021-3815578 / 3815504 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 
(LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN) 

1. PRODUK DAN IDENTITAS PERUSAHAAN 

1

3

2
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4. TATA CARA 
PERTOLONGAN PERTAMA 

 

Kontak Mata : 
Bilas mata sebanyak-banyaknya dengan air. Bila terjadi 
iritasi pada mata segera berobat ke dokter. 
Kontak Kulit: 
Cuci area yang terkena dengan sabun dan air. Cucilah 
pakaian yang terkontaminasi sebelum digunakan 
kembali. 
Terhirup:  
Hentikan / hindari pemaparan selanjutnya. Bila terjadi 
iritasi saluran pernapasan, pusing, tidak sadar, maka 
segera cari pertolongan tenaga kesehatan atau segera 
panggil dokter. Bila terjadi HENTI NAPAS, lakukan 
RESUSITASI DARI MULUT KE MULUT. 
 
Tertelan :   
Bila tertelan, segera berikan 1 sampai 2 gelas air dan 
kemudian segera panggil / bawa ke dokter, Instalasi 
Gawat Darurat atau pusat pelayanan medis lainnya  
 
PERHATIAN: 
Jangan sekali-kali merangsang efek muntah atau 
memberikan sesuatu pada  penderita yang tidak 
sadarkan diri. 
Catatan untuk Dokter :  
Bahan yang tertelan kemungkinan dapat terserap ke 
dalam paru-paru yang dapat mengakibatkan gangguan 
paru-paru / pneumoconiosis kimiawi, sehingga perlu  
penanganan yang tepat. 
 

 
 
5. TATA CARA 

PENANGGULANGAN 
KEBAKARAN  

 
Media Pemadam Kebakaran  :  
Karbon dioksida, dry chemical dan foam 
 
Prosedur Khusus Pemadam Kebakaran :  
a. Karbon dioksida :  
     Semprotkan pada pangkal api searah dengan angin 
b. Dry Chemical :  
     Semprotkan pada pangkal api searah dengan angin 
c. Foam / Busa :  

Bila dalam suatu wadah semprotkan busa pada 
dinding bagian dalam jangan pada cairan yang 
terbakar, searah dengan angin dan bila hanya suatu 
ceceran semprotkan pada pangkal api sampai 
semua terselimuti searah dengan angin.  
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Alat Pelindung Khusus :  
Untuk kejadian kebakaran pada area yang relatif 
tertutup, maka orang yang melakukan  pemadaman 
kebakaran harus menggunakan Self Contained 
Breathing Apparatus (SCBA)   
 
Bahaya Ledakan dan Kebakaran lain :  
Terjadi bila ada suatu tempat penampungan tidak 
terlindung di sekitar lokasi kebakaran 
Titik Nyala                                 : - 45 oF atau – 43 oC   
Rentang Dapat Terbakar          : Batas Bawah : 1,4 %,  

Batas Atas       :   7,6 % 
 
Tingkat Bahaya Menurut NFPA :  
Kemudahan Terbakar : 3 (dapat terbakar pada suhu 

normal) 
Instabilitas                   : 1 (Tidak stabil bila dipanaskan - 

lakukan tindakan pencegahan 
normal) 

 Bahaya Kesehatan  : 2 (Berbahaya - gunakan alat 
pelindung pernafasan) 

 
 Dekomposisi Bahan Berbahaya : Karbon Monoksida. 
 

 
 
6. TATACARA 

PENANGGULANGAN 
TUMPAHAN DAN 
KEBOCORAN 
 

 
Pelaporan :  
Jika terjadi tumpahan segera laporkan sesuai dengan 
otorisasi setempat yang telah ditentukan. 
 
Prosedur penanggulangan kebocoran atau 
tumpahan :  
Singkirkan semua kondisi yang memungkinkan 
terjadinya penyalaan. Keringkan tumpahan 
menggunakan bahan penyerap (sorbent), pasir, tanah 
lempung dan bahan penghambat kebakaran lainnya. 
Bersihkan dan buang pada tempat pembuangan yang 
telah ditentukan oleh peraturan setempat. 
 
Perlindungan Lingkungan :
Cegah masuknya tumpahan ke dalam selokan umum, 
saluran pembuangan atau perembesan ke dalam tanah. 
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7. PENANGANAN DAN 

PENYIMPANAN 
 
 

  
Penanganan :  
JANGAN MENYEDOT PERTAMAX  DENGAN MULUT.  
PERTAMAX TIDAK BOLEH DIGUNAKAN SEBAGAI 
PELARUT (SOLVENT) ATAU SEBAGAI BAHAN 
PENCUCI. Peralatan untuk penanganan harus kedap 
gas (explotion proof). Penanganan di daerah yang 
terbuka agar dicegah timbulnya percikan api. 
Wadah/kontainer pengangkut Pertamax harus melalui 
uji kelaikan oleh Institusi yang berwenang. Pada saat 
pengisian, kontainer pengangkut harus ditempatkan di 
atas permukaan tanah, peralatan "grounding" dan 
"bonding" harus terpasang untuk mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya listrik statis. 

Penyimpanan : 
Untuk penyimpanan di dalam ruangan harus 
memperhatikan sistem ventilasi. Penyimpanan di tangki 
timbun harus memperhatikan persyaratan sesuai dengan 
klasifikasinya. Uap yang mudah terbakar  dapat 
terbentuk walaupun disimpan pada temperatur dibawah 
titik nyala. Jauhkan dari bahan-bahan yang mudah 
terbakar. Tempat penyimpanan harus di "grounding" dan 
"bonding" serta dilengkapi dengan pressure vacuum 
valve dan flame arrester. Jauhkan dari bahan yang 
mudah terbakar, api, listrik atau sumber panas lainnya 

 
 
8. PENGENDALIAN 

PEMAPARAN / 
PERLINDUNGAN DIRI 

 
 

 
Ventilasi :  
Apabila PERTAMAX digunakan pada ruangan yang 
relatif tertutup maka harus dilengkapi dengan Ventilasi 
keluar (exhaust fan). Ventilasi dan peralatan yang 
dipakai harus bersifat kedap gas. 
Pelindung Pernapasan :  
Pakailah alat perlindung pernapasan jika konsentrasi di 
udara telah melebihi Nilai Ambang Batas.  
Pelindung Mata :  
Pakailah kacamata pelindung (goggles) untuk bahan 
kimia. 
Perlindungan Kulit :  
Pakailah sarung tangan dari karet atau PVC. Terapkan 
kebersihan perorangan yang baik. 
Nilai Ambang Batas : 300 ppm. 
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BATASAN METODE No. KARAKTERISTIK SATUAN 
MIN MAKS ASTM Lain 

1. Angka Oktana Riset RON 91.0 - D 2699-86  

2. Stabilitas Oksidasi (Periode Induksi) Menit 480 - D 525-99a  

3. Kandungan Belerang % m/m - 0.05 1) D 2622/D 1266  

4. Kandungan Timbal (Pb) gr/liter - 0.013 2) D 3237/D 5069  

5. Kandungan Phospor mg/l - - D 3231 - 99  

6. Kandungan Logam (Mn, Fe dll) mg/l - - D 3831-94  

7. Kandungan Silikon mg/kg - - iICP-AES (Merujuk Metode in house 

     dengan batasan deteksi = 1 mg/kg) 

8. Kandungan Oksigen % m/m - 2.7 3) D 4815-94a  

9. Kandungan Olefin % v/v - * ) D 1319-99  

10. Kandungan Aromatik % v/v - 50.0 D 1319-99  

11. Kandungan Benzena % v/v - 5.0 D 4420-94  

12. Distilasi :    D 86-99a  

 10 % vol penguapan oC - 70   

 50 % vol penguapan oC - 110   

 90 % vol penguapan oC - 180   

 Titik  didih akhir oC - 215   

 Residu % v/v - 2.0   

13. Sedimen mg/l - 1 D 5452-97  

14. Unwashed Gum mg/100ml - 70 D 381-99  

15. Washed Gum mg/100ml - 5 D 381-99  

16. Tekanan Uap kPa 45 60 D 5191-99 atau   D 323  

17. Berat Jenis (pada suhu 15 oC) kg/m3 715 770 D 4052-96 atau   D 1298  

18. Korosi Bilah tembaga merit kelas I D 130-94  

19. Uji Doctor  negatif  IP 30 

20. Belerang Mercaptan % massa - 0.002 D 3227  

21. Penampilan Visual  Jernih dan terang   

22. Warna  Biru   

23. Kandungan Pewarna g/100l - 0.13   

9. DATA FISIK DAN KIMIAWI

*) Bila kandungan Olefin diatas 20 %, hasil pengujian angka stabilitas oksidasi min. 1000 menit. 
CATATAN UMUM 
Additive harus kompartibel dengan mesin (tidak menambah kekotoran mesin/kerak) 
Additive yang mengandung komponen pembentuk abu (ash forming) tidak diperbolehkan 
Pemeliharaan secara baik untuk mengurangi kontaminasi (debu, air, bahan bakar lain dll) 
CATATAN KAKI 
Catatan 1 Batasan 0.05% m/m setara dengan 500 ppm 
Catatan 2    Pada atau dibawah batasan deteksi dari metode uji yang digunakan. Tidak ada penambahan yang disengaja  
Catatan 3 Bila digunakan oksigenat, jenis ether lebih disukai. Penggunaan etanol diperbolehkan maksimum 10% vol (sesuai ASTM D.4806 dan pH antara 7 – 9) 

          Alkohol berkarbon lebih tinggi (C > 2) dibatasi maksimal 0,1 % vol. Penggunaan metanol tidak diperbolehkan. 
Spesifikasi tersebut sesuaiLampiran Keputusan Dirjen Migas 3674 K/24/DDJM/2006 tanggal 17 Maret 2006  dan dapat berubah 
sewaktu-waktu 
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10. REAKTIVITAS 
 

 

 
Stabilitas terhadap suhu, cahaya, dll.:  
Stabil. 
Keadaan situasi yang harus dihindari :  
Panas, percikan api, nyala maupun kondisi dimana dapat 
terbentuk listrik statis. 
Ketidak sesuaian (bahan yang harus dihindari) : 
Halogen, asam kuat, basa, dan oksidator kuat.  
Dekomposisi Bahan Berbahaya : 
Karbon monoksida. 
Polimerisasi pembentukan bahan-bahan berbahaya : 
Tidak terjadi. 
  

 
 
11. DATA TOKSIKOLOGI 
 

 

 
DATA TOKSIKOLOGI AKUT :  
Uap / mist dapat menimbulkan iritasi pada saluran 
pernapasan (bahaya)  
Hasil pembakaran :  
Dapat menimbulkan pemaparan karbon monoksida di 
udara pada konsentarasi yang cukup tinggi, dapat 
mengakibatkan : kehilangan kesadaran, kerusakan 
jantung, otak dan bahkan sampai kematian. Pemaparan 
terhadap karbon monoksida pada konsentrasi yang 
tinggi dapat menimbulkan kesulitan pernapasan yang 
diakibatkan oleh berpacunya antara karbon monoksida 
dan oksigen. 
  
TOKSIKOLOGI KRONIK : 
Percobaan binatang dengan konsentrasi > 8000 ppm, 
memperlihatkan peningkatan insiden tumor hati. Tetapi 
efek tersebut diperkirakan tidak terjadi pada manusia. 
 
DATA TOKSIKOLOGI LAIN : 
Percobaan laboratorium (API = American Petroleum 
Institute) dengan menggunakan binatang percobaan 
memperlihatkan bahwa Pertamax pada konsentrasi yang 
tinggi dan waktu yang lama dapat menimbulkan 
kerusakan ginjal dan kanker hati. Efek pada sistim 
reproduksi tidak dapat dibuktikan. Pada pemaparan yang 
berulang, kandungan benzene dalam Pertamax  dengan 
konsentrasi rendah dapat menimbulkan kelainan pada 
darah manusia seperti anemia, leukemia. Sedangkan 
pemaparan hexane dalam jangka waktu yang lama 
dapat menimbulkan  kerusakan pada sistim syaraf 
seperti mati rasa pada anggota gerak, kelumpuhan. 
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12. INFORMASI EKOLOGI 
 

 

 
Pengaruh dan kerusakan terhadap lingkungan :  
Rembesan ke dalam tanah akan menyebabkan 
pencemaran air tanah atau aquifer 

 
 
13. PERTIMBANGAN-

PERTIMBANGAN 
PEMBUANGAN 

 
 

 
Pembuangan Limbah :  
Dapat dibakar pada incinerator atau sesuai ketentuan 
Pemerintah. 
 
Informasi Perundang-undangan :  
Limbah Sludge produk ini dapat dinyatakan sebagai 
limbah B3 kecuali setelah dilakukan uji TCLP (Toxicity 
Characteristic Leaching Procedure) tidak terbukti, dan 
ketentuan pembuangannya harus sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

 
 
14. INFORMASI 

TRANSPORTASI 
   

 

 
USA DOT : 

SHIPPING NAME : GASOLINE 
HAZARD CLAS & DIV :  3 
ID NUMBER :  UN 1203 
ERG NUMBER :  128 
PACKING GROUP :  PG II 
STCC :  Tidak diketahui 
DANGEROUS WHEN WET :  Tidak ada. 
POISON :  Tidak ada. 

  LABEL(s) :  Flammable  
Liquid 

PLACARD (s) :  Flammable 
RID / ADR : 

 HAZARD CLASS : 3 
 HAZARD SUB CLASS : 3(b) 
 LABEL : 3 
 DANGER NUMBER : 33 
 UN NUMBER : 1203 

IMO :  
 HAZARD CLASS & DIV : 3 
 ID/UN NUMBER : 1203 
 PACKING GROUP : PG II 
 SHIPPING NAME : GASOLINE 

ICAO / IATA: 
 HAZARD CLASS & DIV : 3 
 ID/UN NUMBER : 1203 
 PACKING GROUP : PG II 
 LABEL(s)                              : Flammable liquid 
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15. INFORMASI PERUNDANG 
UNDANGAN 

 
 

 
Status Inventory :  
Terdaftar pada  TSCA dan EINECS/ELINCS 
EEC labeling  : Tidak ada 
Symbol   : F+ = Sangat mudah terbakar,  
                                      T = Beracun 
EU labeling  : Tidak ada 
Risk Phrase(s)   :   
R12-45-38-22.Highly flammable. Dapat menyebabkan 
kanker. 
Iritasi terhadap kulit. Sangat berbahaya jika tertelan. 
Safety Phrase (s)  :  
S53-45-2-23-24,29-43-62. Hindari paparan dan baca 
instruksi yang tertera sebelum digunakan. Pada keadaan 
kecelakaan atau jika merasa tidak nyaman, segera 
hubungi petugas medis. Jauhkan dari jangkaun 
anak-anak. Hindari kontak dengan kulit.  

 
 
16. INFORMASI LAIN-LAIN 
 

 

 
LABEL PERINGATAN : 
ISI : "PERTAMAX "  BERBAHAYA.  
Sangat mudah terbakar.  
Uapnya dapat menimbulkan kebakaran. Dapat 
menimbulkan gangguan kesehatan yaitu iritasi pada : 
mata, kulit, hidung, tenggorokan, serta pusing, mual, dan 
kehilangan kesadaran. Bila tertelan dapat menimbulkan 
tersumbatnya saluran pernapasan yang mengakibatkan 
kematian. Pemaparan dalam jangka waktu panjang / lama 
dapat mengakibatkan kanker hati.  
Jauhkan dari panas, percikan / semburan bunga api. 
Cegahlah kontak dengan bagian tubuh. Cegahlah 
terhirupnya uap yang tejadi dalam jangka waktu yang 
lama. Jagalah wadah agar selalu dalam keadaan tertutup. 
Gunakan dalam keadaan ventilasi yang memenuhi syarat. 
Kesalahan penggunaan dapat mengakibatkan kecelakaan 
dan menimbulkan penyakit. Gunakan hanya untuk 
keperluan mesin dan jangan digunakan sebagai bahan 
pelarut atau pembersih kulit. Jangan disedot dengan 
mulut. 
 
PERTOLONGAN PERTAMA :  
Bila terhirup, penderita segera bawa ke tempat udara 
segar (terbuka). Bila penderita mengalami henti napas 
segera berikan pernapasan buatan. Bila masih sulit 
bernafas, tambahkan oksigen dan segera panggil dokter. 
Bila terjadi kontak dengan kulit, segera cuci dengan 
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sabun dan air yang banyak. Cucilah pakaian yang 
terkontaminasi sebelum dipergunakan kembali. Bila 
tertelan, segeralah mencari pertolongan dokter. Jangan 
sekali-kali mencoba mengusahakan timbulnya muntah, 
kecuali dengan instruksi / pengawasan dokter. Jangan 
berikan sesuatu pada penderita yang tidak sadar melalui 
mulutnya, bisa fatal. 
 

PERHATIAN 
Residu mungkin dapat tersisa dalam kontainer, dapat 
terbakar atau meledak. Jangan melakukan kegiatan 
pemotongan, pemukulan atau pengelasan di sekitar 
kontainer. Semua label peringatan harus benar-benar 
diawasi keberadaannya hingga kontainer benar-benar 
aman. Label peringatan yang dimaksud minimal harus 
menuliskan : "Bahan ini mengandung bahan yang 
beracun dan berbahaya, dapat menyebabkan tumor 
ganas, kematian bayi waktu lahir, dan gangguan sistim 
reproduksi”. 
 

 
 
17. KETERANGAN SIMBOL 
 

             NFPA 
 
 
 
 

 

 
 

Putih 

 

 
Radioaktif 

   

 
Jangan kontak dengan air 

 

Tingkatan Merah Biru Kuning 
 

0 
 
Tidak dapat 
terbakar 

 
Bahan  biasa / 
tidak berbahaya 

 
Stabil dalam kondisi 
normal 

 
1 

 
Harus dipanaskan 
dulu untuk 
terbakar 

 
Sedikit berbahaya 

Tidak stabil bila 
dipanaskan- lakukan 
tindakan pencegahan 
normal 

 
2 

 
Terbakar bila  
dengan panas 
yang cukup 

Berbahaya 
gunakan - alat 
pelindung 
pernafasan 

Bahan kimia mungkin 
dapat bereaksi - 
gunakan selubung dari 
jarak aman 

 
 

3 

 
 
Terbakar pada 
suhu normal 

 
Sangat Berbahaya 
- gunakan pakaian 
pelindung penuh 

Goncangan kuat atau 
panas dapat 
meledakkan - lakukan 
monitor dari balik  
penghalang tahan 
ledakan 

 
4 

 
Sangat mudah 
terbakar 

Terlalu berbahaya 
untuk memapar 
uap atau cairannya 

Dapat meledak - 
kosongkan area jika 
bahan dipaparkan ke 
api 

 

 
Kuning 

 
Merah 

Biru 

Putih 


