
PANDUAN DESINFEKSI
LINGKUNGAN
Sumber : Kemkes RI



Perhatian!
Desinfeksi lingkungan harus dilakukan dengan rasional
dan benar. Melakukan desinfeksi yang keliru dapat 
merusak lingkungan, pemborosan, dan tidak efektif
mencegah penularan Covid-19. Untuk itu, MCCC
memberikan panduan ini berdasarkan rekomendasi
Kementrian Kesehatan RI agar desinfeksi dilakukan 
dengan baik dan benar.

Desinfeksi lingkungan bukanlah pengganti physical
distancing dan cuci tangan, namun sebagai pelengkap



Alat
ULV (Cold fogger, Mist Blower, DAF 3000)

Sprayer (elektrik atau manual)

Kain micro�ber/ lap �anel

Kelistrikan

APD (sarung tangan, masker, pakaian pelindung,
kacamata pelindung,dll)



Bahan
Desinfektan

Sabun untuk cuci tangan

Hand sanitizer/ hand rub

Air bersih



Desinfektan

30 ml
(2 sendok makan/ 1 ltr) 

30 ml
(2 sendok makan/ 1 ltr) 

Takaran Contoh Merk Dagang

Bayclin, So Klin Pemutih, Proklin,
Prokleen, dll

Larutan pemutih

APD konsentrasi min. 3%,
Ruangan konsentrasi min 6%

Kaporit bubuk, kaporit padat,
kaporit tablet, dll

Larutan klorin

Wipol, Supersol, SOS Karbol Wangi,
Bebek Karbol Wangi, dll

Karbol/ lysol

1 tutup botol/ 5 ltr air Super pel, So Klin pembersih lantai,
Harpic, Dettol Floor Cleaner, dll

Pembersih
Lantai

Sesuai petunjuk 
penggunaan

Netbiokem DSAM, Microbac Forte
TM Suprosan DA, dll

Desinfektan
diamin

Sesuai petunjuk 
penggunaan

Sanosil, Sporox II, Avmor EP 50,
Clorox Gydrogen Peroxide, dll

Desinfektan
peroksida

Jenis



Langkah-langkah
Gunakan Alat Pelindung Diri (APD)

Bersihkan permukaan yang kotor sebelum desinfeksi

Lepas APD dan segera cuci tangan dengan sabun 
dan air mengalir setelah desinfeksi selesai

Siapkan carian desinfektan sesuai takaran

Desinfeksi permukaan datar dengan sprayer, dan
permukaan tidak datar dengan kain micro�ber



Tidak perlu menyemprot jalanan, atap rumah, 
dan tempat-tempat tersembunyi yang mustahil terkena droplet

Lokasi Desinfeksi Permukaan
Jenis Permukaan

Lantai, meja, kursi, gagang pintu, pegangan tangga, komputer,
saklar lampu, toilet, remote, dll

Rumah

Lantai, permukaan pegangan tangan, tombol lift, mesin ATM, 
area bermain anak, toilet, dan fasilitas umum lainnya

Area publik

Lantai, pintu, pegangan tangan pada pintu, handgrip, tiang
kursi, sabuk pengaman, kemudi, jendela, dll

Transportasi
publik

Lantai, pegangan tangga, rolling door, meja pedagang, gudang,
tempat parkir, toilet, wastafel, kios/los, dll

Pasar

Lantai, pegangan tangga, alat peraga, komputer, toilet, 
pegangan pintu, wastafel, urinoir, dll

Sekolah

Lantai, pemukaan tangga, pegangan pintu, asrama, masjid
ruang kelas, dapur, kantin, dll

Pesantren

Lantai, permukaan pegangan tangan, mimbar, mikrophone,
tempat wudhu, karpet, toilet, jendela, dll

Masjid/ musala

Lantai, dapur, meja, kursi, mesin kasir, pegangan pintu,
permukaan pegangan tangga, wastafel, toilet, dll

Rumah makan

Lokasi


