
     Asbes atau Asbestos adalah salah satu 
bahan tambang terdiri dari Magnesium-Calsium-
Silikat yang berbentuk serat. Elemen di dalamnya 
seperti Silica atau pasir. ASBETOS jika dipanaskan 
akan menjadi seperti kaca. Bahan ini memiliki 
kekuatan dan ketahanan tinggi terhadap api serta zat 
kimia.  Akan tetapi tidak bisa diuraikan oleh alam. 

 Debu ASBES adalah partikel-partikel ASBES 
yang beterbangan/ bertebaran di udara atau partikel-
partikel ASBES terendap yang dapat terhambur ke 
udara sebagai debu di lingkungan sekitar.

 Material yang mengandung bahan Asbes 
banyak dan mudah ditemukan disekitar kita, 
diantaranya pada produk atap bangunan, pipa semen 
dengan bahan pelapis asbes, kampas kopling/ rem 
dan peralatan lainnya. 

 Serat atau debu asbes berbahaya bagi 
kesehatan karena mengandung hidroksida 
magnesium silikat yang bersifat karsinogen (pemicu 
penyakit kanker). Jika terhisap, serat atau debu asbes 
akan mengendap di dalam paru-paru. Gangguan 
kesehatan atau penyakit yang timbul ditentukan oleh 
dosis serat asbes yang masuk ke dalam tubuh, mulai 
dari gejala ISPA (infeksi saluran pernafasan atas) 
sampai dengan penyakit kronis yang dapat 
menyebabkan kematian, seperti kangker paru-paru, 
asbestosis, fibrosis, dan Mesothelioma

(salah satu jenis batu asbes dan bentuk serat / debu asbes)

(produk atap bangunan)

(Kampas Rem/ Kopling Motor)

(Pipa Asbes)

? MENYERANG TUBUH MANUSIA ?
 Racun chrysotile yang terdapat dalam bahan 
dasar ASBES menyerang secara akumulatif. 
Manusia yang terus-menerus menghisap debu 
ASBES akan terkena penyakit kanker yang bisa 
menyebabkan kematian. 
 Penderita (ASBESTOSIS), awalnya akan 
mengeluh adanya batuk, mengalami penurunan berat 
badan dan sesak nafas pada saat beraktivitas. 
Bahkan, bila lanjut, pada saat istirahat pun dapat 
terjadi sesak nafas, dan yang membahayakan adalah 
sesak nafas terus menerus. ASBES dapat 
mengakibatkan timbulnya tumor ganas pleura 
(MESOTHELIOMA). Tumor ini kebal terhadap segala 
macam terapi dan prognosisnya sangatlah buruk.
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Pengendalian Resiko 
Bahaya Serat ASBES

 Cara lainnya untuk mengendalikan resiko 
bahaya Serat ASBES tentu saja dengan mengganti 
material yang mengandung ASBESTOS dengan 
material lain. Berikut adalah material pengganti 
sebagai alternatif asbestos:
 • Genteng Tanah Liat 
 • Atap Policarbonat / PVC
 • Atap Metal atau atap berbahan logam
 • Atap Keramik dan lainnya

 Mulai Perhatikanlah lingkungan sekitar 
anda dan jika anda menemukan material yang 
mengandung bahan asbes di sekitar lingkungan 
anda, maka perhatikanlah hal-hal  di bawah ini:

Ÿ Jangan merusak bahan yang dicurigai 
mengandung material ASBES. Kegiatan 
memasang,  mematahkan,  menggergaj i ,  
mengebor, membuang serta menghancurkan 
bahan yang mengandung ASBES juga bisa 
melepaskan partikel serat  ASBES ke udara. Debu 
ini sangat berbahaya bila sampai terhirup dan 
masuk paru-paru.

Ÿ Jika anda menemukan barang yang mengandung 
Asbes, segel ruangan atau berikan label 
peringatan besar untuk tidak mengijinkan siapapun 
untuk memasuki daerah tersebut.

Ÿ Pakailah masker jika anda menemukan material 
Asbes  yang rapuh dan rusak.

Ÿ Jika pakaian terkontaminasi oleh Serat ASBES, 
buanglah pakaian itu. serat yang mengandung 
debu ASBES dapat menyerang siapa saja yang 
mencuci atau menyetrika pakaian yang 
terkontaminasi debu ASBES.

Jangan di Ganggu !! Basahi : Jika anda berniat memindahkan 

material mengandung asbes, basahi dahulu seluruh 
bagian barang tersebut dengan menggunakan air 
secara merata.

Bungkus : Bungkuslah barang berbahan 

asbes secara rapi dengan menggunakan plastik dan 
perekat yang kuat, serta pisahkan dari material 
lainnya.

Kubur : Cara terbaik untuk membuang limbah 

asbes adalah dengan cara menguburnya di lokasi 
khusus yang tidak akan akan di bangun lagi. Jangan 
pernah untuk membakarnya.

         Sebelum memulai pekerjaan, persiapkan dan 
pergunakanlah alat-alat keamanan seperti masker, 
sarung tangan, kacamata, pakaian sekali pakai, 
sepatu boot, alat untuk membongkar seperti linggis 
dan palu. air yang cukup untuk membasahi, dan 
terpal atau plastik untuk membungkus material.

   IDENTIFIKASI semua barang yang mengandung 
asbes, dan untuk mengurangi resiko, minimalisir 
pekerja yang melakukan kontak langsung dangan 
material asbes.
     EVAKUASI : amankan barang-barang yang ada di 
sekitar lokasi (tutupi dengan plastik, lantai, dinding, 
atap) Bersihkan dengan lap basah. Sesudah dilap, 
keluarkan barang-barang dari dalam lokasi tersebut.

Ÿ Jangan membakar limbah Asbes
Ÿ Jangan dicampur dengan material lain.
Ÿ Simpan dalam wadah tertutup dan diangkut 

dengan truk tertutup yang menjamin limbah 
asbes tidak beterbangan

Ÿ Cara terbaik untuk membuang limbah ASBES 
adalah dengan menguburnya dilokasi khusus 
yang tidak akan dibangun lagi dan memiliki 
pemisah dengan udara. seperti di bawah 
bangunan atau di dalam bungker

Basahi,
Bungkus 
& Kubur

 Kesehatan adalah harga yang mahal.. 

Namun untuk hidup sehat, itu adalah pilihan.
Jangan pertaruhkan kesehatan diri kita 
                  

dengan menghadirkan ASBES di rumah kita.

dan orang-orang yang kita cintai, 

Kampanye ini di selenggarakan oleh:
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