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Laporan ini menyajikan data terbaru tentang total kandungan timbal dari 
cat pada peralatan bermain yang ditemukan di fasilitas yang dikelola dan 
dipelihara oleh lembaga pemerintah lokal dan sektor swasta. Laporan ini 
juga merekomendasikan langkah-langkah tindakan oleh berbagai pemangku 
kepentingan untuk melindungi anak-anak dari paparan terhadap timbal.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari Kampanye Global Penghapusan Cat 
Bertimbal IPEN dan dilaksanakan di Indonesia oleh Yayasan Nexus3/BaliFokus 
bekerja sama dengan IPEN dan didanai oleh Pemerintah Swedia.

Meskipun penelitian ini dilakukan dengan bantuan dana dari Pemerintah Swedia, 
tanggung jawab terhadap konten sepenuhnya ada pada IPEN dan Nexus3/
BaliFokus. Pemerintah Swedia tidak berbagi pandangan dan interpretasi yang 
diungkapkan dalam laporan ini.

Didirikan pada tahun 1998, IPEN adalah jaringan LSM 
internasional untuk kesehatan dan lingkungan di semua 
wilayah dunia dimana Nexus3/BaliFokus Foundation menjadi 
anggotanya. IPEN saat ini terdiri dari lebih dari 500 Organisasi 
Partisipan yang tersebar di 121 negara, terutama negara 

berkembang dan transisi. IPEN menyatukan kelompok-kelompok kesehatan 
lingkungan dan publik di seluruh dunia untuk membangun dan menerapkan 
kebijakan dan praktik tentang bahan kimia yang aman untuk melindungi 
kesehatan manusia dan lingkungan. 

Misi dari IPEN adalah masa depan yang bebas racun bagi semua. IPEN 
membantu mengembangkan kapasitas organisasi anggotanya untuk 
melaksanakan kegiatan di lapangan, belajar dari pekerjaan satu sama lain, dan 
bekerja di tingkat internasional untuk menetapkan prioritas dan merumuskan 
kebijakan baru Informasi tambahan tentang Kampanye Global Penghapusan Cat 
Bertimbal IPEN dapat diakses di https://ipen.org/projects/eliminating-lead-
paint.

Nexus untuk Kesehatan dan Pembangunan Lingkungan atau Yayasan Nexus3 
(sebelumnya dikenal sebagai BaliFokus) bekerja untuk melindungi masyarakat, 
terutama populasi rentan, dari dampak pembangunan  terhadap lingkungan dan 
kesehatan, menuju masa depan yang bebas racun, adil, dan berkelanjutan.
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1. LATAR BELAKANG

1.1 TINJAUAN SINGKAT TENTANG DAMPAK KESEHATAN DAN 
DAMPAK DARI PAPARAN TIMBAL

Anak-anak terpapar timbal dari cat saat permukaan yang dicat dengan 
cat yang mengandung timbal mulai retak atau memudar kemudian 
menyebabkan timbal meluruh menjadi debu dan tanah.[1] Debu dan 
tanah tersebut bisa masuk ke dalam sistem pencernaan melalui kebiasaan 
memasukkan tangan ke mulut yang dilakukan oleh anak-anak.[2] 
Mereka mungkin juga secara tidak sadar mengambil serpihan cat dan 
memasukkannya langsung ke mulut mereka, yang bisa sangat berbahaya 
karena kandungan timbalnya yang jauh lebih tinggi daripada yang biasa 
ditemukan dalam debu dan tanah. Ketika mainan, peralatan bermain, 
atau barang-barang lainnya dicat dengan cat bertimbal, anak-anak dapat 
langsung menelan cat yang terkontaminasi timbal lalu mengunyahnya.[3] 
Peralatan bermain juga bisa menjadi sumber paparan langsung karena 
anak-anak akan mendapatkan cat bertimbal di tangan mereka saat 
bermain. 

Paparan timbal sangat berbahaya bagi anak-anak, terutama pada usia 
enam tahun ke bawah. Begitu timbal memasuki tubuh anak melalui 
proses menelan, menghirup, atau melintasi plasenta, hal tersebut 
berpotensi merusak beberapa sistem dan jalur biologis. Target utama 
timbal adalah sistem saraf pusat dan otak, tetapi timbal juga dapat 
mempengaruhi sistem darah, ginjal, dan kerangka tubuh.[4] Timbal juga 
dikategorikan sebagai bahan kimia pengganggu endokrin (Endocrine 
Disruptor Chemical atau EDC).[5]

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO): “Paparan timbal yang 
dianggap aman tidak diketahui.”[6] 

Ketika seorang anak kecil terpapar timbal, kerusakan pada sistem saraf 
membuatnya lebih berpotensi mengalami kesulitan di sekolah dan 
terlibat dalam perilaku impulsif dan kekerasan.[7] Paparan timbal pada 
anak-anak juga dikaitkan dengan peningkatan hiperaktivitas, kurang 
perhatian, kegagalan untuk lulus dari sekolah menengah atas, gangguan 
perilaku, kenakalan remaja, penggunaan narkoba, dan tindakan kriminal.
[2] Dampak paparan timbal pada anak berlanjut sepanjang hidup dan 
memiliki dampak jangka panjang pada kinerja anak, dan — rata-rata — 
terkait dengan penurunan keberhasilan ekonomi.

http://www.ipen.org
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Sebuah penelitian yang menyelidiki dampak ekonomi dari paparan 
timbal pada masa kanak-kanak terhadap ekonomi nasional di semua 
negara berpenghasilan rendah dan menengah memperkirakan total 
beban biaya kumulatif sebanyak $ 977 miliar dolar* internasional per 
tahun.[8] Studi tersebut meninjau efek perkembangan saraf pada anak-
anak yang terpajan timbal, yang diukur dengan menurunnya skor IQ, 
dan mengkorelasikan penurunan IQ yang terkait dengan paparan timbal 
terhadap penurunan produktivitas ekonomi seumur hidup, seperti yang 
dinyatakan dalam kemampuan berpenghasilan seumur hidup.

1.2 PENGGUNAAN TIMBAL DALAM CAT

Cat mengandung timbal dalam konsentrasi tinggi pada saat produsen 
cat secara sengaja menambahkan satu atau lebih senyawa timbal 
ke dalam formula cat untuk tujuan tertentu. Suatu produk cat juga 
dapat mengandung sejumlah timbal ketika bahan-bahan cat yang 
terkontaminasi oleh timbal digunakan, atau ketika ada kontaminasi silang 
dari lini produk lain di pabrik yang sama. Bahan-bahan cat bertimbal 
paling sering digunakan secara sengaja dalam cat berbasis pelarut karena 

* Dolar Internasional adalah unit mata uang yang digunakan oleh para ekonom dan organisasi 
internasional untuk membandingkan nilai mata uang yang berbeda. Angka ini menyesuaikan nilai 
dolar AS untuk mencerminkan nilai tukar mata uang, keseimbangan daya beli, dan harga komoditas 
rata-rata di setiap negara. Menurut Bank Dunia, “Dolar internasional memiliki daya beli yang 
sama terhadap PDB seperti dolar AS di Amerika Serikat.” Nilai dolar internasional dalam laporan 
ini dihitung dari tabel Bank Dunia yang mencantumkan PDB per kapita berdasarkan negara pada 
kekuatan keseimbangan daya beli dan dinyatakan dalam dolar internasional.

Gambar 1. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Jakarta.  
Kredit foto: Nexus3 Foundation
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sifat kimianya, dan cat berbasis pelarut ditemukan memiliki kandungan 
timbal yang tinggi di banyak negara.[9-11]

Laporan dari seluruh dunia menyoroti cat bertimbal sebagai bahaya di 
tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh anak-anak seperti taman 
umum, area rekreasi, dan fasilitas taman bermain, serta dalam artikel 
anak-anak seperti mainan dan peralatan bermain. Studi ilmiah yang 
dilakukan di Australia, Brasil, Inggris, India, Israel, Jepang dan Afrika 
Selatan semuanya mendeteksi kadar timbal tinggi dalam peralatan 
bermain, dan jika dianalisis, kadar timbal tinggi di tanah, debu, dan 
pasir di sekitarnya.[12-18] Peralatan dengan kadar timbal tinggi umumnya 
dilapisi dengan cat kuning atau merah, menunjukkan penggunaan 
pigmen timbal untuk keperluan dekoratif dan anti-korosif. Studi debu 
yang dikumpulkan dari peralatan bermain di Australia, Prancis dan Cina 
menunjukkan hubungan antara kandungan timbal dengan cat timbal 
pada struktur peralatan bermain.[12, 19-20] Penyebaran geografis dari hasil 
studi menunjukkan bahwa penggunaan cat timbal pada peralatan taman 
bermain menjadi perhatian global.

Tahun lalu, di beberapa taman kanak-kanak di Bali BaliFokus 
menemukan konsentrasi timbal yang tinggi di tiang gelantung, luncuran, 
ayunan, dan mainan luar ruangan khas lainnya yang dilapisi dengan cat 
timbal.*

Cat tanpa timbal telah tersedia secara luas selama beberapa dekade dan 
digunakan oleh produsen yang memproduksi cat dengan kualitas terbaik. 
Ketika produsen cat tidak sengaja menambahkan senyawa timbal dalam 
formulasi catnya dan berhati-hati untuk menghindari penggunaan bahan 
cat yang terkontaminasi dengan timbal, kandungan timbal dari cat akan 
sangat rendah—kurang dari 90 bagian per juta (ppm) timbal dalam berat 
kering, dan seringkali turun hingga 10 ppm atau kurang. 

Sebagian besar negara industri telah mengadopsi hukum atau peraturan 
untuk mengontrol kandungan timbal dalam cat dekoratif mulai 
tahun 1970-an dan 1980-an. Banyak juga yang menerapkan kontrol 
pada kandungan timbal cat yang digunakan pada mainan dan untuk 
penggunaan lain seperti pada peralatan bermain yang sangat mungkin 
berkontribusi terhadap paparan timbal pada anak-anak. Tindakan 
pengaturan ini diambil berdasarkan temuan ilmiah dan medis bahwa cat 
bertimbal adalah sumber utama pajanan timbal pada anak-anak, dan 
dapat menyebabkan kerusakan perkembangan syaraf serius, terutama 
pada anak-anak berusia enam tahun ke bawah.

* Luh De Suriyani. Masih Terdeteksi di Sarana Sekolah, Pemerintah Diminta Larang Produksi 
Cat Bertimbal. https://www.mongabay.co.id/2018/10/25/masih-terdeteksi-di-sarana-sekolah-
pemerintah-diminta-larang-produksi-cat-bertimbal

http://www.ipen.org
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Standar saat ini untuk cat dekoratif di misalnya Amerika Serikat, Filipina, 
dan India adalah total kandungan timbal maksimum sebesar 90 ppm, dan 
kepatuhan terhadap hal ini memastikan bahwa produsen dapat menjual 
catnya di mana saja di dunia. Standar ini juga direkomendasikan untuk 
semua cat, termasuk cat untuk aplikasi industri, dalam Model Law and 
Guidance for Regulating Lead Paint,[21] yang dikembangkan oleh Aliansi 
Global untuk Menghilangkan Cat Bertimbal  atau the Global Alliance to 
Eliminate Lead Paint (GAELP) dan diterbitkan oleh Program Lingkungan 
PBB.

Di AS, produk-produk taman bermain luar ruangan yang dirancang 
atau dimaksudkan terutama untuk digunakan oleh anak-anak berusia 12 
tahun ke bawah diwajibkan untuk memenuhi batas timbal total 90 ppm 
untuk cat atau pelapis permukaan serupa sesuai dengan Undang-Undang 
Peningkatan Keamanan Keselamatan Produk Konsumen.[22]

Di Filipina, surat edaran terkait tentang ruang lingkup larangan 
penggunaan cat bertimbal dalam mainan dan peralatan bermain 
dikeluarkan pada tahun 2016, menetapkan batas maksimum cat 
bertimbal 90 ppm. “Produk anak-anak,” menurut surat edaran tersebut, 
termasuk, antara lain, “peralatan bermain dalam ruang/luar ruang 
seperti luncuran, ayunan, jungkat-jungkit, pagar mainan, dan rumah-
rumahan.”[23]

Gambar 2. Pemerintah Provinsi DkI Jakarta membangun Ruang Publik 
Terpadu Ramah Anak (RPTRA) melalui proses lelang terbuka yang didukung 
oleh program CSR. Kredit foto: Nexus3 Foundation
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1.3 KERANGKA REGULASI DI INDONESIA

Beberapa peraturan di berbagai sektor di Indonesia telah membahas 
konsentrasi logam berat dalam cat seperti yang terlihat pada Tabel 
1. Dalam beberapa tahun terakhir, standar yang relevan dengan 
produsen cat telah diterbitkan dan diterbitkan seperti yang ditunjukkan 
pada Tabel 2.

Pada tahun 2014, Badan Standarisasi Nasional (BSN) mengeluarkan 
Standar Nasional Indonesia (SNI) 8011:2014, yang menetapkan 
konsentrasi timbal 600 ppm (berat kering) untuk cat berbasis pelarut 
organik (solvent-borne) dekoratif yang digunakan untuk keperluan 
arsitektur yang diproduksi dan dijual di Indonesia.

Standar Mainan Anak, SNI ISO 8124-1:2010, mencakup arahan untuk 
membatasi  penggunaan timbal lebih dari 90 ppm pada mainan termasuk 
peralatan di taman bermain seperti ayunan, luncuran, dan peralatan 
bermain lainnya di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Standar ini 
menjadi bersifat wajib pada tahun 2014.

TABEL 1. REGULASI INDONESIA TERKAIT TIMBAL DALAM CAT.

Regulasi Peraturan

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 
441/KPTS/1998 tentang persyaratan 
teknis untuk bangunan

Pengecatan konstruksi kayu harus me-
matuhi 
SNI 2407:2008

Keputusan Menteri Kesehatan No. 120/ 
MENKES/SK/X/2004 tentang Per-
syaratan Lingkungan untuk Rumah Sakit

Tidak menggunakan cat yang mengand-
ung logam berat

Peraturan Menteri Perindustrian No. 
24/M-IND/ PER/4/2013 tentang Pelaksa-
naan Wajib Standar Nasional Indonesia 
untuk Mainan

Pelaksanaan wajib seperangkat standar 
untuk mainan yang diproduksi dan dijual 
di Indonesia. Spesifikasi untuk migrasi 
elemen tertentu (termasuk timbal). Dua 
laboratorium rujukan sertifikasi ditunjuk.

http://www.ipen.org
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Gambar 3. (a) Warna cat kuning mengandung timbal lebih tinggi dibandingkan 
warna lainnya; (b) cat yang terkelupas pada bagian yang sering diakses anak-
anak merupakan salah satu sumber risiko pajanan timbal terhadap anak saat 
bermain. Kredit foto: Nexus3 Foundation
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TABEL 2. STANDAR INDONESIA TERKAIT PRODUKSI CAT.

Standar Pemenuhan Muatan

SNI 06-0347-1989 
tentang spesifikasi 
dempul untuk kayu

Sukarela Menggunakan pigmen putih timbal.

SNI 06-1450-1989 
untuk cat genteng atap

Sukarela Tidak ada spesifikasi tentang timbal.

SNI 06-3685-1995 Sukarela Kemurnian Pb3O4 min. 97.0, tingkat 
pengotor tidak larut dalam HNO3 dan 
H2O2 maks. 1% melewati saringan 
325 min 99,0 (% b / b). Metode 
pengujian sesuai dengan SNI 06-
2157-1991

SNI 06-4825-1998 
tentang spesifikasi cat 
lalu lintas putih dan 
kuning siap pakai

Sukarela Menentukan pigmen titanium oksida 
untuk cat putih, pigmen timbal 
kromat pada cat kuning.

SNI 06-4827-1998 
tentang spesifikasi Cat 
Berbasis Campuran 
Minyak-siap pakai

Wajib untuk 
bangunan (SNI 2407: 
2008 berdasarkan 
Keputusan Menteri 
Pekerjaan Umum No. 
441/1998)

Kandungan timbal * maksimal yang 
diijinkan maksimal adalah 0,06% 
berdasarkan berat total bagian cat 
yang tidak mudah menguap. * Bahasa 
Indonesia mengatakan “timah” (tin) 
bukan “timah hitam” (lead), mengacu 
pada standar AASHTO M. 70-90.

SNI 06-6397-2000 
tentang Spesifikasi cat 
jembatan warna hijau

Sukarela Menentukan pigmen putih timbal 
karbonat

SNI 06-3685.1-2000 
tentang Spesifikasi 
untuk campuran cat 
warna merah bertimbal  
siap pakai 

Wajib untuk 
bangunan

Mengatur penggunaan primer timbal 
merah (Pb

3
O

4
) untuk lapisan dasar, 

lapisan atas, atau lapisan perawatan 
pada permukaan jembatan dan 
struktur baja lainnya. Peringatan 
untuk tidak digunakan pada 
permukaan fasilitas yang dapat 
diakses oleh anak-anak atau tempat 
umum lainnya

SNI 2407: 2008 
tentang Kode etik 
pengecatan kayu untuk 
rumah dan bangunan

Wajib untuk 
bangunan 
(Keputusan Menteri 
Pekerjaan Umum no. 
441/1998)

Kayu primer mengacu pada SNI 
06-3685.1-2000 Cat kayu mengacu 
pada SNI 06-4827-1998 dan tidak 
mengandung merkuri dan timbal.

SNI 3564: 2009 
tentang Cat Tembok 
Emulsi

Sukarela Secara sukarela logam berat (Pb, Cu, 
Hg, Cd, Cr6+) tidak terdeteksi oleh tes 
ASTM D 5702.

http://www.ipen.org
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Standar Pemenuhan Muatan

SNI 7188.6: 2010 
tentang Kriteria 
Ekolabel: Bagian 6 - 
Kategori Produk Cat 
Dinding

Sukarela Kandungan yang diijinkan: Pb <90 mg 
/ kg. Metode pengujian: ISO 3856-1 
atau ASTM D 3335 pada cat merah, 
biru, putih, kuning dan hitam sebagai 
dasar untuk warna lain.

SNI ISO 8124-1: 2010, 
standar mainan anak-
anak

Wajib sejak Desem-
ber 2014

Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi 
elemen tertentu

Keamanan mainan - Bagian 4: Ayu-
nan, perosotan, dan mainan aktivitas 
serupa untuk digunakan di dalam dan 
di luar lingkungan hidup

Kandungan yang diijinkan: Pb <90 mg 
/ kg
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2. HASIL

2.1. LOKASI SAMPLING

Pada bulan September dan Oktober 2019, Tim Nexus3 mengunjungi 32 
taman bermain di sekitar Jakarta. Di setiap taman bermain, struktur 
yang dicat (misalnya, gerbang masuk, pagar, dinding, lantai, tangga, 
meja, bangku, tempat berlindung, dll.) dan peralatan bermain (misalnya, 
tiang panjatan dan bingkainya, tiang, pagar, jembatan, kuda-kudaan, 
jungkat-jungkit, luncuran/perosotan, ayunan, dll.) diperiksa dan 
detail fisiknya (misalnya, warna permukaan yang dicat, jenis substrat 
logam, kayu, plastik, fiberglass, dll.), termasuk kondisi permukaan yang 
dicat (baru, lama, terlihat terpotong-potong atau mengelupas) juga 
didokumentasikan.

Tim Nexus3 mengunjungi 20 taman bermain yang dikategorikan 
sebagai ruang terbuka publik ramah anak,* dibangun dan dikelola oleh 
pemerintah daerah, dan 12 taman bermain yang dibangun dan dikelola 
oleh manajemen apartemen atau mal. 

Analisis kandungan timbal in situ dilakukan pada permukaan yang dicat 
menggunakan spektrometer fluoresensi sinar-X (XRF) portabel ElvaX 
ProSpector. Untuk deskripsi lengkap tentang alat dan metode yang 
digunakan, dapat dilihat di Lampiran A. 

Penelitian menunjukkan bahwa:

• 82 dari 119 atau 69% dari struktur dan peralatan bermain yang 
dianalisis mengandung konsentrasi timbal total di atas 90 bagian per 
juta (part per million atau ppm berat kering);  

• 81 dari 115 atau 70% dari permukaan permainan yang dicat warna 
cerah mengandung konsentrasi timbal di atas 90 ppm; 

• Konsentrasi timbal tertinggi yang dideteksi adalah 4.170 ppm pada 
warna kuning di peralatan bermain kombinasi: luncuran/perosotan 
dan ayunan di sebuah taman bermain umum di Jakarta Barat.

* Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) adalah program yang dikembangkan oleh Pemerintah 
Provinsi Jakarta. Pengembangan dan pengelolaan fasilitas publik dikerjakan dengan dukungan dari 
program tanggung jawab social perusahaan (CSR). Dapat dilihat di 
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ruang_Publik_Terpadu_Ramah_Anak 

http://www.ipen.org
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2.2. HASIL PENGUKURAN

Tabel 3 dan Tabel 4 di bawah ini menunjukkan distribusi konsentrasi 
timbal berdasarkan warna dan konsentrasi timbal yang diukur di taman 
bermain dan taman kanak-kanak di sekitar Jakarta.

Gambar 5. Lokasi pengambilan 
sampel: Titik merah mewakili 
taman bermain dengan 
konsentrasi cat bertimbal> 
90 ppm dan titik hijau 
mewakili taman bermain 
dengan konsentrasi cat 
bertimbal <90 ppm.  
Sumber: http://bit.ly/35LDIcq

Gambar 4. Pemerintah Provinsi DkI Jakarta membangun Ruang Terbuka 
Publik Ramah Anak dengan bantuan dari korporasi melalui Program Tanggung 
Jawab Sosial korporasi. Kredit foto: Nexus3 Foundation
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TABEL 3. KONSENTRASI TIMBAL (DALAM PPM) DIUKUR DI LINGKUNGAN 

TAMAN BERMAIN DI JAKARTA, INDONESIA.

Area 
pengambilan 
sampel

Jumlah 
sampel di 
atas 90 
ppm

Jumlah 
sampel 
di atas 
10.000 
ppm

kandungan 
timbal 
minimal 
(ppm)

kandungan 
timbal 
maksimal 
(ppm) keterangan

Jakarta Barat 19 0 1 4170 Taman 
bermain umum

Jakarta Pusat 19 0 TTD* 4090 Taman 
bermain di 
apartemen

Jakarta Timur 20 0 12 4100 Taman kanak-
kanak

Jakarta Utara

8 0 2 - Taman 
bermain umum

0 - 4090 Taman kanak-
kanak

Jakarta 
Selatan

16 0 TTD - Taman 
bermain umum

0 - 4070

*TTD = Tidak Terdeteksi

TABEL 4. DISTRIBUSI KONSENTRASI TIMBAL BERDASARKAN WARNA 

PERMUKAAN YANG DICAT

Warna 

Jumlah 
permukaan 
sampel 
yang dicat

Jumlah 
sampel di 
atas 90 
ppm

Jumlah 
sampel 
di atas 
10.000 
ppm

kandungan 
timbal 
minimal 
(ppm)

kandungan 
timbal 
maksimal 
(ppm)

Kuning 52 42 0 TTD* 4170

Jingga 15 8 0 TTD 4100

Merah 18 14 0 TTD 4090

Hijau 16 12 0 TTD 4050

Biru 14 5 0 1 4020

Hitam 1 1 0 378 378

Cokelat 3 0 0 < 1 1

*TTD = Tidak Terdeteksi

http://www.ipen.org
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Gambar 6. Situasi pengambilan sampel.  Kredit foto: Nexus3 Foundation
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3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kadar timbal yang tinggi yang ditemukan di fasilitas taman bermain yang 
dicat menguatkan adanya risiko paparan timbal bagi anak-anak yang 
menghabiskan waktu bermain di lingkungan taman bermain. Hasil studi 
menyoroti mendesaknya dilakukan tindakan untuk melarang produksi, 
penjualan, dan penggunaan cat bertimbal untuk semua peruntukan.

Untuk mengatasi masalah timbal dalam cat, Nexus3/BaliFokus dan IPEN 
mengusulkan rekomendasi sebagai berikut:

Untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta 
Kementerian Perindustrian agar segera menyusun peraturan ketat yang 
akan melarang pembuatan, impor, ekspor, distribusi, penjualan dan 
penggunaan cat bertimbal, yaitu cat yang mengandung konsentrasi 
timbal total melebihi 90 ppm, batas yang direkomendasikan dalam 
Panduan Penyusunan dan Bimbingan untuk Membuat Peraturan untuk 
Mengatur Cat Bertimbal, yang dikembangkan oleh Aliansi Global untuk 
Penghapusan Cat Bertimbal atau Global Alliance to Eliminate Lead Paint 
(GAELP) dan diterbitkan oleh Program Lingkungan PBB (2017);

Untuk Pemerintah Provinsi Jakarta dan Badan Lingkungan Hidup 
yang bertugas mengelola Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) 
serta manajemen taman kanak-kanak agar mempromosikan pengadaan 
dan penggunaan cat yang aman untuk pengecatan dan pemeliharaan 
peralatan bermain, fasilitas, struktur, dan mainan yang ditawarkan 
kepada anak-anak. Manajemen juga harus memastikan bahwa prosedur 
pengurangan cat bertimbal yang tepat dilakukan ketika melakukan 
pengecatan ulang peralatan bermain yang mengandung timbal untuk 
menghindari penyebaran debu timbal;

Untuk perusahaan cat yang masih memproduksi cat yang mengandung 
timbal agar segera menghentikan penggunaan formula dengan bahan 
cat berbahan dasar timbal. Perusahaan cat yang telah beralih produksi 
menghasilkan cat non-timbal, produk mereka harus mendapatkan 
sertifikasi melalui prosedur verifikasi pihak ketiga yang independen untuk 
menjamin keselamatan pelanggan dalam memilih cat tanpa timbal.

http://www.ipen.org
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Bagi orang tua dan guru agar untuk meningkatkan kesadaran anak-
anak dan siswa tentang bahaya menghirup debu timbal atau menggigit 
permukaan yang cat yang terkelupas serta pentingnya mencuci tangan 
setelah bermain di taman dan di lingkungan taman bermain;

Untuk kelompok kesehatan masyarakat, organisasi konsumen dan 
lembaga-lembaga terkait lainnya agar mendukung penghapusan cat 
bertimbal, dan melakukan kegiatan untuk memberi informasi kepada 
masyarakat, melindungi anak-anak dari paparan timbal melalui cat 
bertimbal, timbal dalam debu dan tanah, serta sumber timbal lainnya; 
dan

Untuk semua pemangku kepentingan supaya bersama-sama dan 
bersatu mempromosikan kebijakan yang kuat untuk menghilangkan cat 
bertimbal di Indonesia.
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LAMPIRAN A

ALAT DAN METODE YANG DIGUNAKAN

Sebanyak tiga puluh dua taman bermain di Jakarta Barat, Timur, Selatan, 
Utara, dan Tengah dikunjungi pada bulan September dan Oktober 2019. 
Di setiap taman bermain, bagian struktur yang dicat (misalnya, pintu 
masuk, pagar, dinding, lantai, tangga, tangga, meja, bangku, tempat 
berlindung, dll.) dan peralatan bermain (misal, tiang panjatan, tiang, 
pagar, jembatan, kuda-kudaan, jungkat-jungkit, perosotan, ayunan, 
dll.) diperiksa dan detail fisiknya (misalnya, warna permukaan yang 
dicat, jenis substrat logam, kayu, plastik, fiberglass, dll.), serta kondisi 
permukaan yang dicat (baru, lama, terlihat terkelupas atau mengelupas) 
juga didokumentasikan.

Analisis kandungan timbal in situ dilakukan pada permukaan yang dicat 
menggunakan spektrometer sinar-X portabel (XRF) portabel ElvaX 
ProSpector Tipe 1.

Area permukaan rata yang dicat pada ketinggian yang dapat 
dijangkau oleh anak-anak dipilih. Hidung XRF diposisikan dengan 
kuat di permukaan selama 30 detik dengan cara menekan pelatuk. 
Untuk setiap fasilitas taman bermain, skrining XRF dilakukan di 3 
bagian yang berbeda dengan mempertimbangkan perbedaan warna 
dan bahan substrat. Pengukuran direkam, dan proses penyaringan 
didokumentasikan dengan foto seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.

Gambar 7. Foto staf BaliFokus yang mengukur kandungan timbal di fasilitas taman 
bermain menggunakan alat analisa XRF portabel. Kredit foto: Nexus3 Foundation
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Batas deteksi penggunaan timbal dalam metode ini adalah 1,00 ppm. 
Untuk memastikan analisis yang akurat, kalibrasi dilakukan ketika 
penganalisa XRF dimulai atau dimulai kembali dan diulangi ketika 
instrumen telah digunakan lebih dari empat jam tanpa gangguan seperti 
yang ditunjukkan dalam manual pengoperasian.

Area taman bermain diamankan selama proses penyaringan XRF untuk 
memastikan bahwa tidak ada anak-anak yang hadir ketika alat analisa 
XRF memancarkan radiasi berbahaya terutama jika diarahkan ke bagian 
tubuh atau orang.

LAMPIRAN B

HASIL ANALISA SAMPLE

kode Lokasi 
Sampling

Jenis 
fasilitas

Bahan 
peralatan Warna

kandungan 
Pb (ppm) Catatan

Jakarta 
Selatan 
IDN-PG-01

Ayunan

Logam Hijau Tak 
Terdeteksi

Merk cat: 
tidak 
diketahui

Logam Kuning Tak 
Terdeteksi

Logam Merah Tak 
Terdeteksi

Jakarta 
Selatan 
IDN-PG-02

Perosotan

Plastik 
berserat kaca

Merah 186

Paint brand: 
Unknown, 
built through 
bidding 
process

Plastik 
berserat kaca

Jingga 84

Kuda-
kudaan

Serat kaca Biru 63

Serat kaca Hijau 61

Logam Kuning 82

Jungkat-
jungkit

Plastik 
berserat kaca

Cokelat <1

Ayunan Logam Kuning 2320

Jakarta 
Selatan 
IDN-PG-03

Perosotan Plastik 
berserat kaca

Merah 216 Merk cat: 
tidak 
diketahui

Dibangun 
melalui 
proses lelang

http://www.ipen.org
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kode Lokasi 
Sampling

Jenis 
fasilitas

Bahan 
peralatan Warna

kandungan 
Pb (ppm) Catatan

Jakarta 
Selatan 
IDN-PG-04

Jungkat-
jungkit

Plastik 
berserat kaca

Cokelat 1

Paint brand: 
Unknown, 
built through 
bidding 
process

Kuda-
kudaan

Logam Kuning 15

Plastik 
berserat kaca

Cokelat 1

Plastik 
berserat kaca

Biru 49

Luncuran/
perosotan

Plastik 
berserat kaca

Merah 133

Plastik 
berserat kaca

Jingga <9

Jakarta 
Selatan 
IDN-PG-05

Tiang 
Panjatan

Logam Jingga Tidak 
terdeteksi

Merek cat: 
tidak tahu

Jakarta 
Selatan 
IDN-PG-06

Tiang 
Panjatan

Logam Jingga Tidak 
terdeteksi

Merek cat: 
tidak tahu

Jakarta 
Selatan 
IDN-PG-07

Tiang 
Panjatan

Ban Merah 4 Merk cat: 
tidak 
diketahui

Dibangun 
melalui 
proses lelang

Ban Kuning 25

Ban Hijau 23

Jakarta 
Selatan 
IDN-PG-08

Perosotan
Plastik 
berserat kaca

Jingga 158
Merek cat: 
tidak tahu

Kursi putar Logam Kuning 4060

Jakarta 
Selatan 
IDN-PG-09

Ayunan Logam Kuning 98

Merek cat: 
Propan

Tiang 
panjatan 1

Logam Jingga 59

Logam Hijau 13

Logam Biru 455

Jembatan

Logam Biru 331

Logam Jingga 3850

Logam Kuning 400

Tiang 
Panjatan 2

Logam Kuning 2290
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kode Lokasi 
Sampling

Jenis 
fasilitas

Bahan 
peralatan Warna

kandungan 
Pb (ppm) Catatan

Jakarta 
Pusat 
IDN-PG-10

Peralatan 
kebugaran 
luar 
ruangan

Logam Jingga 3820

Merk cat: 
tidak 
diketahui

Dibangun 
melalui 
proses lelang

Logam Hijau 3200

Tiang 
Panjatan 1

Logam Kuning 4000

Logam Biru 3490

Logam Jingga 2980

Tiang 
Panjatan 2

Logam Hijau 4000

Logam Biru 4020

Logam Jingga 4040

Jakarta  
Pusat 
IDN-PG-11

Tiang 
Panjatan

Logam Kuning 4000

Merek cat: 
Tidak tahu

Logam Biru 51

Jungkat-
jungkit

Logam Kuning 4100

Perosotan

Plastik 
berserat kaca

Biru 2

Logam Kuning 4080

http://www.ipen.org
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kode Lokasi 
Sampling

Jenis 
fasilitas

Bahan 
peralatan Warna

kandungan 
Pb (ppm) Catatan

Jakarta 
Timur 
IDN-PG-12

Tiang 
Panjatan

Logam Kuning 4070

Merek cat: 
Avian

Jembatan Logam Kuning 4090

Perosotan 1

Plastik 
berserat kaca

Kuning 1110

Logam Hijau 4000

Logam Kuning 4080

Jungkat-
jungkit

Logam Kuning 4080

Terowongan 
merangkak

Logam
Kuning 4050

Merah 4080

Perosotan 2

Plastik 
berserat kaca

Biru 12

Logam Kuning 4100

Plastik 
berserat kaca

Kuning 686

Ayunan Logam Kuning 3690

Luncuran/
perosotan 3

Plastik 
Fibreglass

Merah 323

Plastik 
Fibreglass

Kuning 1050

Plastik 
Fibreglass

Hijau 275

Luncuran/
perosotan 4

Plastik 
Fibreglass

Jingga 1250

Hijau 454

Jakarta 
Timur 
IDN-PG-13

Ayunan
Logam Kuning 2250

Merek cat: 
Tidak tahuLogam Hijau 454

Jakarta 
Timur 
IDN-PG-14

Carousel 1 Logam Kuning 4050
Merek cat: 
Tidak tahuCarousel 2

Plastik 
Fibreglass

Kuning 578

Jakarta 
Utara 
IDN-PG-15

Luncuran/
perosotan

Plastik 
Fibreglass

Kuning 539
Merk cat: 
tidak 
diketahui

Dibangun 
melalui 
proses lelang

Ayunan Logam Kuning 4080
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kode Lokasi 
Sampling

Jenis 
fasilitas

Bahan 
peralatan Warna

kandungan 
Pb (ppm) Catatan

Jakarta Utara 
IDN-PG-16

Luncuran
Plastik 
Fibreglass

Kuning <13 Merek cat: 
Tidak tahu

Jakarta Utara 
IDN-PG-17

Ayunan Logam Merah 4090 Merek cat: 
Tidak tahuPanjatan Logam Kuning 4080

Jakarta 
Selatan 
IDN-PG-18

Panjatan Logam Kuning 414

Merek cat: 
Tidak tahu

Luncuran Logam Hijau 172

Jembatan
Logam Kuning 4070

Logam Merah 4020

Jakarta 
Pusat 
IDN-PG-19

Panjatan
Logam Kuning 4000 Merk cat: 

tidak 
diketahui

Dibangun 
melalui 
proses lelang

Logam Merah 4060

Ayunan Logam Merah 84

Jakarta 
Pusat 
IDN-PG-20

Panjatan Logam Kuning
Tidak 
terdeteksi

Merek 
cat: Tidak 
tahu; cat 
mengelupas

Jakarta 
Pusat 
IDN-PG-21

Luncuran/
perosotan

Logam Jingga 22
Merk cat: 
tidak 
diketahui

Dibangun 
melalui 
proses lelang

Jungkat-
jungkit

Logam Jingga 32

Jakarta 
Pusat 
IDN-PG-22

Luncuran 1
Plastik 
Fibreglass

Kuning 2340

Merek cat: 
Tidak tahuLuncuran 2

Plastik 
Fibreglass

Merah 373

Swing pole Logam Kuning 4070

Central 
Jakarta 
IDN-PG-23

Kombinasi 
peralatan 
playground: 
Luncuran, 
panjatan, 
papan,  
ayunan

Logam Hitam 378 Merk cat: 
tidak 
diketahui

Dibangun 
melalui 
proses lelang

Logam Kuning 2100

Plastik 
Fibreglass

Kuning 855

http://www.ipen.org
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kode Lokasi 
Sampling

Jenis 
fasilitas

Bahan 
peralatan Warna

kandungan 
Pb (ppm) Catatan

Jakarta 
Barat 
IDN-PG-24

Rocking 
Animal

Plastik 
Fibreglass

Kuning 22 Merk cat: 
tidak 
diketahui

Dibangun 
melalui 
proses lelang

Jungkat-
jungkit

Logam Biru 3

Luncuran
Plastik 
Fibreglass

Merah 149

Jakarta 
Barat 
IDN-PG-25

Luncuran
Beton Kuning 63

Merk cat: 
tidak 
diketahui

Dibangun 
melalui 
proses lelang

Beton Green 157

Kombinasi 
peralatan 
playground: 
Luncuran, 
ayunan

Plastik 
Fibreglass

Kuning 970

Logam Kuning 4170

Jungkat-
jungkit

Logam Merah 348

Jakarta 
Barat 
IDN-PG-26

Jembatan Logam Kuning 2890
Merk cat: 
tidak 
diketahuiAyunan

Plastik 
Fibreglass

Kuning 443

Logam Kuning 1500

Jakarta 
Barat 
IDN-PG-27

Luncuran Logam Merah 126 Merk cat: 
tidak 
diketahui

Dibangun 
melalui 
proses lelang

Rocking 
Animal

Plastic 
Fibreglass

Kuning 11

Jakarta 
Barat 
IDN-PG-28

Jungkat-
jungkit

Logam Kuning 99 Merk cat: 
tidak 
diketahui

Dibangun 
melalui 
proses lelang

Ayunan
Logam Kuning 99

Logam Hijau 4050

Panjatan Logam Kuning 4050

Jakarta 
Barat 
IDN-PG-29

Luncuran Logam Jingga 120

Merk cat: 
tidak 
diketahui

Dibangun 
melalui 
proses lelang
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kode Lokasi 
Sampling

Jenis 
fasilitas

Bahan 
peralatan Warna

kandungan 
Pb (ppm) Catatan

Jakarta 
Barat 
IDN-PG-30

Luncuran

Luncuran Merah 123 Merk cat: 
tidak 
diketahui

Dibangun 
melalui 
proses lelang

Plastic 
Fibreglass

Biru 38

Outdoor 
gym 
equipment

Luncuran Hijau 3990

Logam Merah 17

Jakarta 
Barat 
IDN-PG-32

Jungkat-
jungkit

Logam Hijau 2640
Merk cat: 
tidak 
diketahui

Dibangun 
melalui 
proses lelang

Logam Jingga 4100

Luncuran

Plastic 
Fibreglass

Biru 1

Kayu Hijau 1020

Kayu Kuning 41

Jakarta 
Utara 
IDN-PG-31

Luncuran

Plastic 
Fibreglass

Biru 2
Merk cat: 
tidak 
diketahui

Dibangun 
melalui 
proses lelang

Logam Kuning 99

Ayunan 1
Logam Merah 3990

Logam Biru 3560

Ayunan 2 Logam Kuning 2640

Average 1698

Min 1

Max 4170

http://www.ipen.org


  Timbal dalam Peralatan Bermain di Indonesia (Oktober 2019) 27

Jakarta Selatan IDN-PG-01

Jakarta Selatan IDN-PG-02
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Jakarta Selatan IDN-PG-03

Jakarta Selatan IDN-PG-04

http://www.ipen.org
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Jakarta Selatan IDN-PG-05

Jakarta Selatan IDN-PG-06

Jakarta Selatan IDN-PG-07

South Jakarta IDN-PG-08



30

Jakarta Selatan IDN-PG-09

http://www.ipen.org
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Jakarta Pusat IDN-PG-10

Jakarta Pusat IDN-PG-11



32

Jakarta Timur IDN-PG-12

http://www.ipen.org
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Jakarta Timur IDN-PG-13

Jakarta Timur IDN-PG-14

Jakarta Utara IDN-PG-15
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Jakarta Utara IDN-PG-16

Jakarta Utara IDN-PG-17

Jakarta Selatan IDN-PG-18

http://www.ipen.org
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Jakarta Pusat IDN-PG-19

Jakarta Pusat IDN-PG-20

Jakarta Pusat IDN-PG-21

Jakarta Pusat IDN-PG-23
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Jakarta Pusat IDN-PG-22

Jakarta Barat IDN-PG-24

http://www.ipen.org


  Timbal dalam Peralatan Bermain di Indonesia (Oktober 2019) 37

Jakarta Barat IDN-PG-25

Jakarta Barat IDN-PG-26
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Jakarta Barat IDN-PG-27

Jakarta Barat IDN-PG-28

http://www.ipen.org
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Jakarta Barat IDN-PG-29

Jakarta Barat IDN-PG-30

Jakarta Barat IDN-PG-32
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Jakarta Utara IDN-PG-31
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