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KESELAMATAN DAN KEAMANAN KERJA

1. Dilarang makan dan minum di dalam laboratorium
2. Dilarang merokok (No-smoking area)
3. Dilarang meludah, akan menyebabkan terjadinya kontaminasi
4. Dilarang berlari, terutama bila ada bahaya kebakaran, gempa, dan

sebagainya. Pengguna laboratorium harus tetap berjalan.
5. Jangan bermain dengan alat laboratorium yang belum diketahui

cara penggunaanya.
6. Gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang

diberikan
7. Harus selalu menulis label yang lengkap, terutama terhadap

pemakaian bahan-bahan kimia.
8. Dilarang mengisap/menyedot dengan mulut. Semua alat pipet

harus menggunakan bola karet pengisap (pipet-pump).
9. Jangan meletakkan tas dan barang lainnya di lantai laboratorium

dan di tempat berjalan.
10. Dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta bahan

dalam laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium.
11. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke

laboratorium. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak
diinginkan.

12. Jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi
mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya.

13. Bertanyalah jika merasa ragu atau tidak mengerti saat melakukan
percobaan.

14. Mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya
untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja.

Tujuan
1. Memberikan acuan bagi mahasiswa, dosen, asisten dosen,

dan     pengelola laboratorium.
2. Menjamin bahwa proses pelaksanaan praktikum berjalan

dengan baik dan sesuai prosedur.
3. Menciptakan suasana di laboratorium yang kondusif,

tertib, dan terkendali
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15. Pakailah jas laboratorium saat bekerja di laboratorium.

16. Harus mengetahui cara pemakaian alat darurat seperti pemadam
kebakaran, eye shower, respirator, dan alat keselamatan kerja
yang lainnya.

17. Jika terjadi kerusakan atau kecelakaan, sebaiknya segera
melaporkannya ke petugas laboratorium.

18. Berhati-hatilah bila bekerja dengan asam kuat reagen korosif,
reagen-reagen yang volatil dan mudah terbakar.

19. Gunakan lemari asam jika mereaksikan bahan-bahan yang
berbahaya.

20. Setiap pekerja di laboratorium harus mengetahui cara memberi
pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

21. Buanglah sampah pada tempatnya.

22. Usahakan untuk bekerja sama dengan baik.

23. Jangan bermain-main dan tidak berisik di dalam ruangan
laboratorium.

24. Lakukan latihan keselamatan kerja secara periodik.

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

A. PERSIAPAN
1. Gunakan alat dan bahan yang sudah disediakan
2. Lakukan praktikum sesuai dengan petunjuk asisten dosen.
3. Jangan membuat peraturan sendiri, semua yang dilakukan harus

mengikuti standard operational procedure (SOP). Beberapa
peraturan lainnya yang spesifik, terutama dalam pemakaian sinar
X, sinar laser, alat-alat UV, Atomic Adsorption, Flamephotometer
dan sebagainya, harus benar-benar menuruti peraturan yang
khusus untuk hal itu.

4. Tidak menggunakan bekas tempat pengemasan
makanan/minuman untuk menyimpan bahan kimia.

5. Selalu perhatikan kategori bahaya bahan kimia yang dipakai.
6. Semua alat dan bahan yang digunakan harus sepengetahuan dan

seizin asisten, tidak diperkenankan menggunakan alat dan bahan
diluar izin asisten.
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7. Apabila terjadi pelanggaran, maka pengguna laboratorium yang
melanggar akan dikenakan sanksi sebagai kompensasi
pelanggaran yang telah dibuat.

B. SEBELUM PRAKTIKUM
1. Asisten dosen mengadakan asistensi praktikum 1 minggu

sebelum praktikum dimulai dan dibentuk kelompok.
2.    Asisten dosen memberikan pre-test kepada mahasiswa dan jika

tidak lulus pre-test maka mahasiswa tersebut tidak
diperbolehkan mengikuti praktikum.

3. Mahasiswa mendapatkan buku penuntun (dapat diakses di
http.unhas.ac.id).

4. Asisten dosen membentuk kelompok  praktikum
5. Ketua kelompok praktikan memberikan list alat dan bahan yang

akan digunakan selama praktikum kepada pengelola labor.
6. Laboran dan kelompok piket mengecek alat dan bahan yang

akan digunakan.
7. Alat laboratorium yang rusak setelah proses peminjaman

merupakan tanggung jawab pengguna.
8. Mahasiswa membuat bahan yang belum ada.

C. SELAMA PRAKTIKUM
1. Memakai jas lab, sarung tangan, dan masker, alat pelindung diri

selama dilaboratorium antara lain: Kacamata/goggles
keselamatan yang estetis dipakai dan bertangkai. Pilih dan
pastikan optik gelas pada kacamata dalam kondisi baik.

2. Jas laboratorium. Alat ini untuk mencegah terjadinya
kontaminasi atau menghindari bahaya yang terjadi akibat
percikan zat-zat kimia yang berbahaya.

3. Menggunakan celana panjang kain untuk pria dan rok bukan
jeans untuk wanita

4. Memakai sepatu tertutup sampai mata kaki.
5. Masker standar atau masker dengan respirator yang bisa

digunakan saat bekerja dengan gas yang korosif dan beracun.
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6. Sarung tangan/gloves. Sering mengganti sarung tangan, makin
baik. Jangan memegang/menyentuh gagang pintu, pena,
telepon saat masih menggunakan sarung tangan.

7. Asisten dosen dan kelompok piket mengecek kembali alat dan
bahan yang akan digunakan selama praktikum saat itu
berlangsung.

8. Asisten dosen mengarahkan mahasiswa dalam menjalankan
praktikum dan mahasiswa memperhatikan.

9. Setiap mahasiswa melakukan praktikum sesuai dengan arahan
asisten dosen.

10. Mahasiswa menggunakan alat dan bahan yang telah disediakan.

D. SESUDAH PRAKTIKUM

1. Setiap kelompok memberikan laporan sementara kepada
asisten dosen untuk memberikan hasil percobaan yang telah
mahasiswa lakukan.

2. Setiap kelompok membersihkan alat yang telah digunakan dan
mengembalikan alat dan bahan yang telah digunakan.

3. Kelompok piket menyusun alat dan bahan kelemari
penyimpanan.

Demikian Pedoman Operasional Laboratorium Kimia diterbitkan
untuk dipatuhi oleh pengguna laboratorium. Aturan lain yang
belum tertera dan dianggap penting, akan diinformasikan
selanjutnya.

Kampus Gowa, Agustus 2014
Kepala Laboratorium Kimia

Dr. Adi Tonggiroh, ST., M.T
NIP 19650928 200003 1002
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