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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM) Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja. BKPM Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini disusun sebagai 

panduan praktik yang sesuai dengan RPS mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja. BKPM Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini bertujuan agar mahasiswa mampu 

menguasai konsep dan aplikasi Identifikasi Hazrad, Job Safety Analysis, Material Safety 

Data Sheet, Potensi Bahaya Fisik, Potensi Bahaya Kimia, APD, P3K, HRA, Potensi 

Bahaya Listrik, Pennaggulangan Bahaya Kebakaran, dengan CPMK dalam RPS 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam penyusunan BKPM Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja ini, penulis mendapat banyak bantuan, masukan dan dukungan dari 

berbagai pihak. Untuk itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih 

yang tulus kepada: 

1. Ketua Jurusan Teknik 

2. Ketua Program Studi Teknik Energi Terbarukan 

3. Tim Dosen Mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Penulis menyadari bahwa BKPM Sistem Termal ini masih jauh dari sempurna, 

untuk itu dengan senang hati dan tangan terbuka penulis menerima saran dan kritik 

yang berguna untuk menyempurnakan BKPM ini.  

Akhir kata, semoga BKPM Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini dapat bermanfaat 

dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya. 

 

 

        Jember, 1 Februari 2022 

 

 

        Penulis.  
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II. DENTIFIKASI HAZARD 

 

TUJUAN PRAKTIKUM : 

1. Mahasiswa dapat memahami potensi hazard (bahaya) pekerjaan di area laboratorium dan 

workshop Prodi Teknik Energi Terbarukan. 

2. Mahasiswa dapat menyusun Job Safety Analysis berdasarkan hasil identifikasi potensi hazard 

(bahaya) pekerjaan di area laboratorium dan workshop Prodi Teknik Energi Terbarukan. 

 

DASAR TEORI 

Identifikasi bahaya (hazard) adalah usaha untuk mengetahui dan mencari tahu bahaya dari suatu 

sistem (peralatan, unit kerja, prosedur) serta menganalisa bagaimana terjadinya. Definisi lain dari 

identifikasi bahaya adalah suatu proses untuk mengenali suatu kejadian dan proses yang berpotensi 

menjadi penyebab kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang mungkin timbul, agar dapat 

segera dilakukan tindakan pencegahan sehingga tidak terjadinya kerugian ditempat kerja. Kegunaan 

identifikasi bahaya adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja 

2. Mengetahui potensi bahaya tersebut, baik akibat maupun frekuensi terjadinya 

3. Mengetahui lokasi bahaya  

4. Menunjukkan bahwa bahaya tertentu tidak akan menimbulkan akibat kecelakaan, sehingga 

tidak diberikan perlindungan.  

Setelah bahaya tersebut dianalisa akan memberikan keuntungan antara lain:  

1. Dapat ditentukan sumber atau penyebab timbulnya bahaya  

2. Dapat ditentukan kualifikasi fisik dan mental seseorang yang diberi tugas  

3. Dapat ditentukan cara, prosedur, pergerakan, dan posisi-posisi yang berbahaya  kemudian  

dicari cara untuk mengatasinya  

4. Dapat ditentukan lingkup yang harus dianalisa lebih lanjut.  

Risiko (Risk) Menurut OHSAS 18001 Risiko adalah perpaduan dari kemungkinan terjadinya 

kejadian berbahaya dengan keparahan dari cidera ataupun gangguan kesehatan yang disebabkan oleh 

kejadian. Contohnya ketika akan menyebrang jalan, bahayanya adalah massa yang dimiliki 

kendaraan yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Lalu bagaimana dengan risiko nya? Risiko yang 

dihadapi adalah tertabrak kendaraan bermotor, dapat terluka atau bahkan tewas. Namun semua risiko 

itu masih bersifat kemungkinan atau potensi. 
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Job safety analysis adalah suatu pendekatan struktural untuk mengidentifikasi potensi bahaya 

dalam suatu pekerjaan dan memberikan langkah-langkah perbaikan. Job Safety Analysis (JSA) masih 

dianggap oleh beberapa pekerja hanya sebagai lembaran kertas yang berisi daftar pekerjaan, bahaya, 

dan cara pengendaliannya saja. Walaupun dianggap oleh para pekerja seperti itu JSA adalah suatu 

alat yang penting untuk membantu para pekerja melakukan pekerjaan secara aman dan efisien. JSA 

tidak hanya berfungsi untuk mencegah pekerja dari kecelakaan kerja, tetapi JSA juga dapat 

melindungi peralatan untuk bekerja dari kerusakan. Menurut National Safety Council (NSC) JSA 

melibatkan beberapa unsur yaitu :  

1) Langkah-langkah pekerjaan secara spesifik  

2) Bahaya yang terdapat pada setiap pekerjaan  

3) Pengendalian berupa prosedur kerja yang aman agar dapat mengurangi bahkan 

menghilangkan bahaya pada setiap langkah pekerjaan. 

 

ALAT PRAKTIKUM 

1. Form Job Safety Analysis (JSA) 

2. Alat tulis 

PROSEDUR PERCOBAAN 

1. Pilih 2 pekerjaan di lab bioenergi atau workshop TET yang akan dianalisis. 

2. Pecahkan pekerjaan menjadi langkah-langkah yang logis  

3. Kembangkan cara eliminasi atau mengurangi bahaya dan risiko  

4. Catat JSA dalam formulir standar  

5. Laksanakan pekerjaan sesuai dengan JSA tersebut 
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Tabel 1.1 Form Job Safety Analysis 

JOB SAFETY ANALYSIS 

No Doc: 

No Rev: 

Tgl Rilis: 

Hal: 

No JSA                 :                                          Terbit                             : 

Nama Pekerjaan :                                           Departemen pelaksana: 

Pengawas             :                                           Pelaksana                      : 

APD                      : 

 

 

No Urutan Kerja Potensi Bahaya Upaya Pengendalian 

1.    

2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun 

Petugas K3 

Diperiksa 

Pimpinan HRD 

Diperiksa 

Pimpinan Produksi 

Ditinjau 

    

Nama   : 

Tanggal: 

Nama   : 

Tanggal: 

Nama   : 

Tanggal: 
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III. PERHITUNGAN POTENSI RISIKO 

 

TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Mahasiswa dapat mengenali reaksi-reaksi kimia berdasarkan perubahan yang terjadi. 

2. Mahasiswa mengerti cara-cara perhitungan reaksi-reaksi kimia. 

3. Mahasiswa menjelaskan suatu sistem reaksi kimia mencapai titik stokiometri. 

 

DASAR TEORI 

 Analisis risiko ialah sistematika penilaian dengan menggunakan informasi yang tersedia 

untuk mengidentifikasi hazard dan memperkirakan suatu risiko terhadap individu, populasi, 

bangunan atau lingkungan. Dalam melakukan penilaian risiko, metode yang digunakan berupa 

kualitatif, semi-kuantitatif, dan kuantitatif.  

a. Analisis Kualitatif 

Bentuk dari analisis kualitatif ialah penjelasan secara diskriptif untuk menilai sebarapa besar 

potensi risiko yang akan diukur. Output dari penilaian kualitatif ini berupa tingkatan kategori atau 

dalam bentuk skala yang dinyatakan dalam tingkat risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. 

Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaian analisis kualitatif. 

a) Penilaian secara kuantitatif tidak diperlukan. 

b) Dibutuhkan screening data yang lebih detail sebagai acuan analisis. 

b. Analisis Semikuantitatif 

Analsisis semikuantitatif merupakan metode yang mengombinasikan antara penilaian yang 

bersifat diskriptif dengan penilaian yang bersifat matematis. Metode semikuantitatif ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi dan memberikan peringkat dari suatu kejadian yang berpotensi menimbulkan 

konsekuensi parah, seperti kerusakan peralatan, gangguan proses produksi, cedera pada manusia. 

Berbeda dengan analisis kualitatif, pada metode semikualitatif ini, skala atau kategori yang 

disebutkan pada analisis kualitatif diatas (risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi) dinyatakan 

dalam bentuk angka atau diberikan nilai. Setiap nilai yang diberikan menggambarkan tingkat 

konsekuensi maupun probabilitas risiko yang ditimbulkan.  

Tabel 2.1 Peluang atau Kemungkinan Suatu Risiko 

Tingkatan Kriteria Penjelasan 

A Almost certain  (hampir 

pasti) 

Suatu kejadian pasti akan terjadi pada 

semua kondisi/setiap kegiatan yang 

dilakukan. 
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B Likely (mungkin terjadi) Suatu kejadian mungkin terjadi pada 

hampir semua kondisi. 

C Moderate (sedang) Suatu kejadian akan terjadi pada 

beberapa kondisi tertentu. 

D Unlikely (kecil 

kemungkinan)  

Suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. 

E Rare (jarang sekali) Suatu insiden mungkin dapat terjadi pada 

suatu kondisi yang khusus/luar biasa/ 

setelah bertahun-tahun. 

 

Tabel 2.2 Akibat yang ditimbulkan dari suatu risiko 

Tingkatan Kriteria Penjelasan 

1 
Insignificant (tidak 

signifikan) 

Tidak ada cedera, kerugian materi sangat 

kecil 

2 Minor   
Memerlukan perawatan P3K, kerugian 

materi sedang 

3 Moderate   (Sedang) 

Memerlukan perawatan medis dan 

mengakibatkan hilangnya hari kerja / 

hilangnya fungsi anggota tubuh untuk 

sementara waktu, kerugian cukup besar 

4 Major (Mayor) 

Cedera yang mengakibatkan cacat / 

hilangnya fungsi tubuh secara total, tidak 

berjalannya proses produksi, kerugian 

materi besar 

5 Catastrophe   (Bencana) Menyebabkan kematian sangat besar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BKPM - (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)  

 

 

10 

 

 

Tabel 2.3 Matriks penilaian risiko 

 

Resiko/bahaya yang sudah diidentifikasi dan dilakukan penilaian memerlukan langkah 

pengendalian untuk menurunkan tingkat resiko/bahaya-nya menuju ke titik yang aman. 

Pengendalian Resiko/Bahaya dengan cara eliminasi memiliki tingkat keefektifan, 

kehandalan dan proteksi tertinggi di antara pengendalian lainnya. Dan pada urutan 

hierarki setelahnya, tingkat keefektifan, kehandalan dan proteksi menurun seperti 

diilustrasikan pada Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Hierarki Pengendalian Resiko 

https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com/2013/09/pengertian-resiko-dan-penilaian-matriks.html
https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com/2013/09/pengertian-resiko-dan-penilaian-matriks.html


 BKPM - (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)  

 

 

11 

 

 

 

PROSEDUR PERCOBAAN 

1. Identifikasi Tingkat Bahaya Area Laboratorium 

a. Praktikan mendiskusikan klasifikasi Area Laboratorium berdasarkan tingkat 

potensi bahaya kecelakaan yang mungkin timbul. Praktikan mengidentifikasi 

sumber bahaya meliputi factor-faktor bahaya di tempat kerja antara lain :  

1) Biologi meliputi jamur, virus, bakteri, mikroorganisme, tanaman, 

binatang;  

2) K i m i a (bahan/material/gas/uap/debu/cairan beracun, berbahaya, mudah 

meledak/menyala/terbakar, korosif, iritan, bertekanan, reaktif, radioaktif, 

oksidator, penyebab kanker, bahaya pernafasan, membahayakan 

lingkungan);  

3) Fisik/Mekanik (infrastruktur, mesin/alat/perlengkapan/kendaraan berat, 

ketinggian, tekanan, suhu, ruang terbatas/terkurung, cahaya, listrik, radiasi, 

kebisingan, getaran dan ventilasi); 

4) Biomekanik (postur/posisi kerja, pengangkutan manual, gerakan berulang 

serta ergonomi tempat kerja/alat/mesin); dan  

5) Psikis/Sosial (berlebihnya beban kerja, komunikasi, pengendalian 

manajemen, lingkungan sosial tempat kerja, kekerasan dan intimidasi). 

 

2. Identifikasi Potensi Bahaya Alat/Mesin 

a. Praktikan mengidentifikasi alat/mesin/perlengkapan yang terdapat pada 

laboratorium. 

b. Praktikan menganalisis tingkat bahaya dari salah satu alat/mesin/pekerjaan di 

area laboratorium yang ada di Lab Bioenergi dan Workshop Program Studi 

Teknik Energi Terbarukan berdasarkan Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3. 

c. Praktikan mengisi Formulir 02 Identifikasi Bahaya Alat/Mesin/Perlengkapan 

dan pengendalian resikonya. 

d. Praktikan menyusun lay out penempatan Alat/Mesin berdasarkan potensi bahaya 

dan pengendalian resiko yang dirumuskan. 
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e. Apabila yang dipilih adalah suatu pekerjaan maka bagaimana metode 

pengendaliannya.
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IV. MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

 

TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Mahasiswa dapat memahami tentang kecepatan/laju reaksi 

2. Mahasiswa dapat menentukan tingkat reaksi  

3. Mahasiswa dapat mengetahui factor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. 

 

DASAR TEORI 

 Menurut Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah zat, 

energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau 

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan 

dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, 

kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Saat 

praktikum di laboratorium kimia kita mungkin akan sering berinteraksi dengan B3 

yang terdapat di laboratorium. Sehingga untuk menghindari resiko bahaya yang 

diakibatkan oleh B3, maka pengetahuan tentang MSDS perlu diketahui. 

 

Material Safety Data Sheet (MSDS) yang diartikan menjadi Lembar Data 

Keselamatan Bahan (LDKB) merupakan lembar petunjuk berisi informasi penting 

tentang sifat fisika, kimia dari bahan berbahaya, jenis bahaya yang dapat 

ditimbulkan, cara penanganan, dan tindakan khusus yang berhubungan dengan 

keadaan darurat di dalam penanganan B3. Format susunan dan informasi bahaya 

yang terdapat dalam MSDS dapat beragam tergantung dari yang membuat 

informasi tersebut. Data-data yang terdapat dalam MSDS menurut Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja No.Kep.187/MEN/1999 Tentang Pengendalian Bahan 

Kimia Berbahaya di Tempat Kerja pasal 4 dan menurut MSDS yang dibuat oleh 

PT. Merck Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1
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Tabel 1. Isi MSDS Menurut Kepmenaker No.Kep.187/MEN/1999 

dan PT. Merck Indonesia 

 

No 
Kepmenaker 

No.Kep.187/MEN/1999 
PT. Merck Indonesia 

1 Identitas bahan dan perusahaan Identifikasi produk 

2 Komposisi bahan Identifikasi bahaya 

3 Identifikasi bahaya Komposisi bahan 

4 
Tindakan pertolongan pertama pada 

kecelakaan (P3K) 

Tindakan pertolongan pertama pada 

kecelakaan (P3K) 

5 Tindakan penanggulangan kebakaran Tindakan penanggulangan kebakaran 

6 
Tindakan Mengatasi kebocoran dan 

tumpahan 

Tindakan terhadap tumpahan dan 

bocoran 

7 Penyimpanan dan penanganan bahan Penyimpanan dan penanganan bahan 

8 
Pengendalian pemajanan dan alat pelindung 

diri (APD) 

Pengendalian pemajanan dan 

pelindung diri 

9 Sifat fisika dan kimia Sifat fisika dan kimia 

10 Stabilitas dan reaktifitas bahan Stabilitas dan reaktifitas 

11 Informasi toksikologi Informasi toksikologi 

12 Informasi ekologi Informasi ekologi 

13 Pembuangan limbah Pembuangan limbah 

14 Pengangkutan bahan Informasi pengangkutan 

15 
Informasi peraturan dan perundang- 

undangan yang berlaku 

Peraturan Perundang-undangan 

16 Informasi lain yang diperlukan Informasi lain 

 

Fungsi dari MSDS yaitu memberikan informasi kepada publik atau pengguna B3, 

sebagai alat keselamatan terkait dengan penggunaan B3, informasi yang ada 

berkaitan dengan: 

 

1. Sifat bahan 

2. Batas pajanan 

3. Cara penanganan, penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan 
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4. Penanganan kondisi darurat 

5. dan informasi lainnya. 

 

BAHAN DAN ALAT 

Bahan  : KOH, NaOH, HCl, H2SO4,  

Alat : Alat tulis, Komputer 

 

PROSEDUR PERCOBAAN. 

1. Carilah MSDS bahan-bahan tersebut dalam bahasa Inggris, kemudian 

diterjemahkan. (data MSDS diusahakan sesuai dengan label pada bahan kimia) 

2. Siapkan rangkuman lembar MSDS dengan format seperti pada lampiran 

petunjuk praktikum. 

3. Isilah lembar MSDS tersebut dengan data-data yang ada. 

4. Usahakan bahwa semua data yang diminta oleh lembar MSDS terisi 

semuanya, semakin lengkap Anda mengisi data, maka semakin baik Anda 

telah melaksanakan praktikum ini. 

5. Buatlah laporannya dan lakukan pembahasan sebaik-baiknya. 

 

Catatan: laporan dikumpulkan dalam bentuk soft copy file bahasa inggris (format 

pdf/word), soft copy file terjemahan (format word), laporan praktikum MSDS 

(ketik/tulis) dengan data rangkuman lembar MSDS (format word/tulis). 
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DATA HASIL PERCOBAAN 

LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN 

1. Identitas Bahan dan Perusahaan 

Nama bahan : 

Rumus kimia : 

Kode produksi : 

Sinonim : 

Nama perusahaan (pembuat) atau distributor atau importir 

a. Nama perusahaan produsen : 

Alamat : 

Telefon : 

b. Nama distributor : 

Alamat : 

Telefon : 

c. Nama importir : 

Alamat : 

Telefon : 

2. Komposisi Bahan 

Komposisi : % berat 

CAS No. : 

Batas pemajanan : 

3. Identifikasi Bahan 

Ringkasan bahaya yang penting : 

Akibatnya terhadap kesehatan : 

 Mata : 

 Kulit : 

 Tertelan : 

 Terhirup : 

 Karsinogenik : 

 Teratogenik : 

 Reproduksi : 

4. Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), bila terkena pada 



 BKPM - (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)  

 

 

17 

 

 Mata : 

 Kulit : 

 Tertelan : 

 Terhirup : 

5. Tindakan Penanggulangan Kebakaran 

a. Sifat-sifat bahan mudah terbakar 

Titik nyala : 

b. Suhu nyala sendiri : 

c. Daerah mudah terbakar 

Batas terendah mudah terbakar : 

Batas tertinggi mudah terbakar : 

d. Media pemadaman api : 

e. Bahaya khusus : 

f. Instruksi pemadaman api : 

6. Tindakan terhadap Tumpahan dan Kebocoran 

a. Tumpahan dan kebocoran kecil: 

b. Tumpahan dan kebocoran besar: 

c. Alat pelindung diri yang digunakan: 

7. Penyimpanan dan Penanganan Bahan 

a. Penanganan bahan: 

b. Pencegahan terhadap pemajanan: 

c. Tindakan pencegahan terhadap kebakaran dan peledakan: 

d. Penyimpanan: 

e. Syarat khusus penyimpanan bahan: 

8. Pengendalaian Pemajanan dan Alat Pelindung Diri 

a. Pengendalian teknis: 

b. Alat pelindung diri dari pemanajan, mata, kulit, pernafasan : 

9. Sifat-sifat Fisika dan Kimia 

a. Bentuk : 

b. Bau : 

c. Warna : 

d. Massa jenis : 

e. Titik didih : 
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f. Titik lebur : 

g. Kelarutan dalam air : 

h. pH : 

10. Reaktifitas dan Stabilitas 

a. Sifat reaktifitas : 

b. Sifat stabilitas : 

c. Kondisi yang harus dihindari : 

d. Bahan yang harus dihindari : 

e. Bahan dekomposisi : 

f. Bahaya polimerisasi : 

11. Informasi Toksikologi 

a. Nilai Ambang Batas (NAB) : 

b. Terkena mata : 

c. Tertelan LD 50 (mulut) : 

d. Terkena mulut : 

e. Terhirup LC 50 (pernafasan) : 

f. Efek lokal : 

g. Pemaparan jangka pendek (akut) : 

h. Pemaparan jangka panjang (kronik) : 

 Karsinogen 

 Teratogen 

 Reproduksi 

 Mutagen 

12. Informasi ekologi 

a. Kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan 

b. Degradasi lingkungan 

c. Bio akumulasi 

13. Pembuangan Limbah 

14. Pengangkutan 

a. Peraturan internasional: 

b. Pengangkutan darat: 

c. Pengangkutan laut: 

d. Pengangkutan udara: 
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15. Peraturan Perundang-undangan 

16. Informasi Lain yang Diperluka
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V. POTENSI BAHAYA FISIK 

 

Tujuan Praktikum : 

Mahasiswa dapat memahami bahwa pada reaksi kimia disertai dengan perubahan kalor/panas yang 

dapat diukur dengan percobaan sederhana. 

 

Dasar Teori  

4.1 Kebisingan 

Alat yang diperlukan untuk melakukan pengukuran pajanan bbising lingkungan adalah 

Sound Level Meter, lebih baik yang dilengkapi dengan Octaveband analyzer agar tingkat 

pajanan bising pada masing-masing frekuensi dapat diketahui. Sebelum digunakan, Sound 

Level Meter terlebih dahulu perlu dikalibrasi dengan menggunakan akustik kalibrator. 
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Pengukuran pajanan bising personal perlu dilakukan untuk mengetahui dosis pajanan bising 

yang memajan pekerja selama bekerja. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Noise 

Dosimeter. Dosis yang memajan pekerja dapat diketahui secara langsung dengan melihat data 

yang ada didalam memori tanpa memerlukan analisis tertenu. Setelah tingkat pajanan bising 

selesai diukur, hasilnya dibandingkan dengan standar yang berlaku. Untuk bising lingkungan, 

Nilai Ambang Batas (NAB) yang ditetapkan adalah 85 dBA untuk 8 Jam kerja (SNI 1995 dan 

ACGIH 2010). Sedangkan pajanan bising personal NAB yang ditetapkan adalah 100% selama 

8 jam kerja. 

Alat yang digunakan untuk pengukuran pencahayaa adalah luxmeter. Alat ini termasuk dalam 

jenis direct reading sehingga hasil pengukuran dapat langsung dicatat tanpa memerlukan 

metode analisis tertentu. 

4.2 Pencahayaan 

Setelah tingkat pencahayaan selesai diukur, hasilnya kemudian dibandingkan dengan 

standar yang berlaku. Untuk tingkat pencahayaan, NAB yang diizinkan bervariasi sesuai 

dengan jenis pekerjaan mulai dari 100 lux (tempat penyimpanan) hingga 3000 lux (untuk jenis 

pekerjaan yang terperinci) (Kepmenkes 1405/2002) 

 

Alat dan Bahan : 

Alat  : Sound level meter, Lux meter 

 

Prosedur kerja :  

1. Praktikan mengukur tingkat kebisingan dan  pencahayaan ruangan menggunakan 

masing-masing alat ukur. 

2. Data yang diperolah dicatat dalam laporan sementara. 

3. Penghitungan nilai rata-rata masing-masing parameter. 

4. Penyusunan laporan praktikum. 
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VI. POTENSI BAHAYA KIMIA 

 

TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Mahasiswa mempelajari sifat kelistrikan senyawa 

2. Mahasiswa mempelajari cara pengukuran listrik 

3. Mahasiswa mempelajari sifat kimia dan sifat kelistrikan. 

 

DASAR TEORI 

 Bahan kimia mengandung berbagai potensi bahaya sesuai dengan sifat dan kandungannya. 

Banyak kecelakaan terjadi akibat bahaya kimiawi. Bahaya yang dapatditimbulkan oleh bahan-bahan 

kimia antara lain keracunan yang bersifat racun(toxic), iritasi, kebakaran, peledakan, polusi dan 

pencemaran lingkungan. Setiap bahan kimia itu berbahaya, namun tidak perlu merasa takut bekerja 

dengan bahan kimia bila tahu cara yang tepat untuk menanggulanginya. Yang dimaksud berbahaya 

ialah dapat menyebabkan terjadinya kebakaran, mengganggu kesehatan, menyebabkan sakit atau 

luka, merusak, menyebabkan korosi dsb. Jenis bahan kimia berbahaya dapat diketahui dari label yang 

tertera pada kemasannya. 

Dari data tersebut, tingkat bahaya bahan kimia dapat diketahui dan upaya 

penanggulangannya harus dilakukan bagi mereka yang menggunakan bahan- bahan tersebut. 

Kadang-kadang terdapat dua atau tiga tanda bahaya pada satu jenis bahan kimia, itu berarti 

kewaspadaan orang yang bekerja dengan bahan tersebut harus lebih ditingkatkan. 

Contoh bahan kimia yang mudah meledak adalah kelompok bahan oksidator seperti perklorat, 

permanganat, nitrat dsb. Bahan-bahan ini bila bereaksi dengan bahan organik dapat menghasilkan 

ledakan. Logam alkali seperti natrium, mudah bereaksi dengan air menghasilkan reaksi yang 

disertai dengan api dan ledakan. Gas metana, pelarut organik seperti eter, dan padatan anorganik 

seperti belerang dan fosfor mudah terbakar, maka ketika menggunakan bahan-bahan tersebut, 

hendaknya dijauhkan dari api. Bahan kimia seperti senyawa sianida, mercuri dan arsen merupakan 

racun kuat, harap bahan-bahan tersebut tidak terisap atau tertelan ke dalam tubuh. Asam-asam 

anorganik bersifat oksidator dan menyebabkan peristiwa korosi, maka hindarilah jangan sampai 

asam tersebut tumpah ke permukaan dari besi atau kayu.  

 



 BKPM - (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)  

 

 

23 

 

 

 

 

BAHAN DAN ALAT 

Bahan : H2SO4 1 , NaOH, Etanol, Aquadest 

Alat : beker glass, Pipet, ballpet, tissue 

 

PROSEDUR PERCOBAAN 

A. Penanganan tumpahan bahan kimia 

1. Pipetlah sebanyak 3 pemipetan bahan kimia kontaminan (asam, basa, dan alkohol/eter). 

2. Tuangkan ke meja porselin. 

3. Untuk asam/basa : cek pH awal tumpahan dengan kertas pH universal, netralkan dengan 

NaOH (untuk asam) dan HCl (untuk basa), catat pH akhir tumpahan, dan bersihkan dengan 

tisu. 

4. Untuk alkohol/eter : serap tumpahan dengan tissu, masukkan ke dalam gelas piala, uapkan 

dalam almari asam kurang lebih 3 menit, bakar. 

5. Catat prosedur penanganan tumpahan bahan kimia. 

 

B. Aspek keselamatan kerja dari beberapa prosedur kerja 

 Perhatikan dan cobalah beberapa pekerjaan berikut ini dengan memperhatikan aspek 

keselamatan yang harus dilakukan: 

1. Mengukur volume cairan (gelas ukur, pipet volume, pipet gondok, labu ukur) 

2. Menimbang (neraca ohaus, neraca digital) 

3. Menitrasi 

4. Menyaring endapan 

5. Mencium larutan dalam botol 

6. Memasukkan termometer pada sumbat karet 

7. Menuangkan asam sulfat, dll sesuai petunjuk asisten 
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VII. ALAT PELINDUNG DIRI 

 

TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis Alat Pelindung Diri Dan Kegunaanya 

2. Mahasiswa dapat menganalisis kebutuhan Alat Pelindung Diri yang dibutuhkan 

3. Mahasiswa dapat merekomendasikan Alat Pelindung Diri yang dibutuhkan 

 

DASAR TEORI 

Prosedur keselamatan kerja pada umumnya bertujuan untuk melindungi operator dari 

kecelakaan dan melindungi mesin dari kerusakan, baik pada saat operasi maupun pada saat kegiatan 

perbaikan dan pemeliharaan. Dua hal terbesar yang menjadi penyebab kecelakaan kerja yaitu : 

a. perilaku pekerja yang tidak aman 

b. kondisi lingkungan yang tidak aman 

Persentase penyebab kecelakaan kerja, tiga persen dikarenakan sebab yang tidak bisa 

dihindarkan (seperti bencana alam), 24% dikarenakan lingkungan atau peralatan yang tidak 

memenuhi syarat, dan 73% dikarenakan perilaku yang tidak aman. Perilaku yang tidak aman 

yang sering dilakukan oleh pekerja adalah : 

a. sembrono dan tidak hati-hati 

b. tidak mematuhi peraturan 

c. tidak mengikuti standar prosedur kerja. 

d. tidak memakai alat pelindung diri 

e. kondisi badan yang lemah 

Alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk 

melindungi seluruh/sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi 

bahaya/kecelakaan kerja. APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga 

kerja apabila usaha rekayasa (engineering) dan administratif tidak dapat dilakukan dengan 

baik. 

Jenis-jenis APD dan Penggunaannya Alat 

pelindung kepala 
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 Topi Pelindung/Pengaman (Safety Helmet): 

Melindungi kepala dari benda keras, pukulan dan 

benturan, terjatuh dan terkena arus listrik. 
 

 

 Tutup Kepala: Melindungi kepala dari kebakaran, 

korosif, uap-uap, panas/dingin 

 

 

 Hats/cap: Melindungi kepala dari kotoran debu atau 

tangkapan mesin-mesin berputar 

 

 

Alat pelindung muka dan mata 

Alat pelindung muka dan mata berfungsi melindungi muka dan mata dari lemparan 

benda – benda kecil, lemparan benda-benda panas, pengaruh cahaya, pengaruh radiasi tertentu, 

 

Alat pelindung telinga 

Tutup telinga (ear plugs or ear muffs) yang baik adalah menahan frekuensi tertentu 

saja,sedangkan frekuensi untuk bicara (komunikasi) tak terganggu. 

 

Alat pelindung pernafasan 

Alat pelindung pernafasan memberikan perlindungan terhadap sumber-sumber bahaya 

seperti kekurangan oksigen, pencemaran oleh partikel (debu, kabut, asap dan uap logam), 

pencemaran oleh gas atau uap. 

 

 

 

Alat pelindung tangan 



 BKPM - (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)  

 

 

26 

 

Sarung tangan (hand gloves) ; melindungi tangan dari benda tajam. 

 

Alat pelindung kaki 

Pada industri ringan/ tempat kerja biasa, cukup dengan sepatu yang baik. Sepatu 

pelindung ( safety shoes), dapat terbuat dari kulit, karet, sintetik atau plastic. Untuk mencegah 

tergelincir, dipakai sol anti slip. Untuk mencegah tusukan, dipakai sol dari logam. Terhadap 

bahaya listrik, sepatu seluruhnya harus di jahit atau direkat tak boleh memakai paku. 

. 

BAHAN DAN ALAT 

Alat Tulis 

 

PROSEDUR PERCOBAAN 

1. Amati aktivitas di Laboratorium Bioenergi dan workshop TET. 

2. Catat alat pelindung diri yang telah digunakan pekerja dan simbol-simbol keselamatan 

kerja yang sudah ada. 

3. Apakah APD dan simbol tersebut sudah mencukupi? 

4. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel. 

5. Berikan usulan APD yang lebih tepat dan simbol-simbol yang mendukung       keselamatan 

kerja. 

Lokasi 
Kondisi saat ini usulan 

APD Simbol K3 APD Simbol K3 

Laboratorium TET     

Workshop TET     

     



 

VIII. PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN KERJA (P3K) 

 

TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Mahasiswa mampu memahami prinsip Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan  

2. Mahasiswa memahami cara penanganan terhadap korban kecelakaan  

 

DASAR TEORI 

 Pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang disingkat P3K adalah pertolongan 

sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum 

mendapatkan pertolongan dari dokter (Mashoed dan Djonet Sutatmo,1981:99). Sedangkan 

menurut Aip Syarifuddin dan Muhadi (1992:274) pertolongan pertama pada kecelakaan 

adalah pertolongan yang segera diberikan keada korban kecelakaan sebelum mendapatkan 

pertolongan dokter. Dari berbagai pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pertolongan pertama pada kecelakaan adalah suatu bentuk pertolongan sementara terhadap 

korban yang dilakukan secepat dan setepat mungkin sebelum mendapatkan pertolongan dari 

dokter agar korban tidak menjadi lebih parah. Kecelakaan dapat menimbulkan korban 

mengalami shock, pendarahan, patah tulang, pingsan, collaps, mati suri, dan luka sehingga 

harus segera mendapatkan pertolongan. Penolong harus mengetahui jenis-jenis derita yang 

dialami korban sebelum memberikan pertolongan. 

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) adalah upaya pertolongan dan 

perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih 

sempurna dari dokter atau paramedik. Ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai 

pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara 

yang dilakukan oleh petugas P3K (petugas medik atau orang awam) yang pertama kali 

melihat korban. Pemberian pertolongan harus secara cepat dan tepat dengan menggunakan 

sarana dan prasarana yang ada di tempat kejadian. Tindakan P3K yang dilakukan dengan 

benar akan mengurangi cacat atau penderitaan dan bahkan menyelamatkan korban dari 

kematian, tetapi bila tindakan P3K dilakukan tidak baik malah bias memperburuk akibat 

kecelakaan bahkan menimbulkan kematian. 

Pertolongan pertama pada kecelakaan sifatnya sementara, artinya kita harus tetap 

membawa korban ke dokter atau rumah sakit sakit terdekat untuk pertolongan lebih lanjut 

dan memastikan korba mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. 

Langkah-langkah P3K : 
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1.    Penolong mengamankan diri sendiri (memastikan penolong telah aman dari bahaya). 

2.    Amankan korban (evakuasi korban ketempat yang lebih aman dan nyaman). 

3.    Tandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. 

4.    Usahakan menghubungi tim medis. 

5.    Tindakan P3K. 

 

BAHAN DAN ALAT 

Bahan : Betadin, Bioplasenton, Perban, Kasa, Minyak kayu putih, kapas 

Alat : Gunting, Tandu, torniquet, sarung tangan, masker, sarung tangan 

 

PROSEDUR PERCOBAAN 

Luka Bakar 

a. Lakukan pemadaman hami dengan handuk basah. Apabila api besar maka padamkan 

dengan menggunakan api. Jangan menggunakan air apabila kebakaran disebabkan oleh 

bahan kimia. 

b. Dinginkan luka bakar dengan air mengalir selama 20 menit untuk mendinginkan luka. 

c. Apabila luka bakar ringan maka segera oleskan bioplasenton. Apabila luka bakar berat 

maka berikan obat ani nyeri dan balut luka dengan kasa. 

 

Pendarahan   

a. Menekan dengan pembalut tekan yaitu di atas luka diberi kain kasa dan dibalut keras 

dengan kain pembalut  

b. Menekan dari atas tempat tekanan yaitu menekan pada arteri antara jantung dan luka 

tepat dibagian persilangan arteri dengan tulang   

c. Menahan dengan tourniquet yaitu hanya bisa digunaan pada pendarahan lengan dan kaki 

saja 

Pingsan  

a. Pemberian rangsangan bau pada hidung  

b. Pengendoran pakaian yang mengikat  

c. Menghindari tempat yang panas  

Patah tulang   

a. Patah tulang terbuka korban ditidurkan, beri selimut dan tidak diperbolehkan menarik 

tulang yang patah. Beri bidai (spaleg) agar tulang tidak bergeser.  
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b. Patah tulang tertutup korban ditidurkan, beri selimut dan tidak diperbolehkan menarik 

tulang yang patah. Beri bidai (spaleg) agar tulang tidak bergeser.  

Pengangkutan Korban  

a. Tahap persiapan yaitu para pengangkut mengambil posisi yang sama 

b. Tahap pengangkutan yaitu korban diangkat secara bersama dan ditempelkan dada 

pengangkut. 

 

Tugas 

1. Buatlah poster atau simbol yang dapat ditempel di Laboratorium dan workshop 

mengenai Bahaya kecelakaan kerja. 

2. Rekomendasikan peralatan P3K yang belum tersedia di kotak P3K. 
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IX. HEALTH RISK ASSESSMENT 

 

TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi bahaya dan risiko kesehatan di tempat kerja 

2. Mahasiswa mampu mengetahui nilai ambang batas (NAB) suatu hazard 

3. Mahasiswa mampu menganalisis faktor risiko di tempat kerja 

 

DASAR TEORI 

Kesehatan kerja adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, 

mental dan sosial pekerja yang setinggi-tingginya. Fokus utama upaya kesehatan kerja 

mencapai tiga tujuan yaitu 1) Pemeliharaan dan peningkatan derajat Kesehatan pekerja dan 

kapasitas kerjanya; 2) Perbaikan kondisi lingkungan kerja dan pekerjaan yang kondusif bagi 

keselamatan dan kesehatan kerja; 3) Pengembangan pengorganisasian pekerjaan dan budaya 

kerja kearah yang mendukung K3. Hazard kesehatan adalah sumber atau situasi yang 

berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Terdapat 5 faktor hazard kesehatan yaitu : 

1. Hazard kimia : Gas, uap, cairan, debu, kabut, asap, dll. 

2. Hazard fisik : Kebisingan, getaran, suhu, pencahayaan, dll. 

3. Hazard biologi : Bakteri, jamur, binatang, dll. 

4. Hazard ergonomi : Mengangkat, mendorong, gerakan berulang, dll. 

5. Hazard psikososial : Stress kerja, beban kerja, dll. 

Penanganan hazard kesehatan dilakukan dengan konsep manajemen risiko. Manajemen risiko 

adalah bagian dari sistem manajemen yang terintegrasi dalam suatu organisasi dan 

merupakan salah satu bagian dari penentu kebijakan. Dalam manajemen risiko perlu 

dilakukan pengukuran terhadap hazard dan membandingkannya dengan standar sehingga 

manajemen dapat mengambil keputusan tindakan pengendalian yang tepat. Regulasi standar 

di Indonesia tertuang pada Permenkes No. 48 Tahun 2016 tentang Standar K3 Perkantoran 

dan Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja. 
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Standar kebisingan sesuai peruntukan ruang perkantoran : 

 

 

Persyaratan pencahayaan sesuai peruntukan ruang : 

 

 

BAHAN DAN ALAT 

1. Form Health Risk Assessment (HRA) 

2. Alat tulis 

 

PROSEDUR PERCOBAAN 

1. Praktikan menentukan lokasi untuk melakukan pengukuran  

2. Praktikan mengukur tingkat kebisingan dan pencahayaan menggunakan alat ukur 

3. Data yang diperoleh dibandingkan dengan NAB berdasarkan Permenkes No. 48 

Tahun 2016 tentang Standar K3 Perkantoran 

4. Mengisi tabel HRA sesuai dengan data yang diperoleh 

5. Penyusunan laporan praktikum 
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No Aktivitas Lokasi Bahaya 

Kesehatan 

Konsekuensi Tingkat 

Risiko 

Pengendalian 

P K S TR 

          

          

          

          

          

          

 

Note: 

1. P = Peluang (Likelihood) 

2. K = Konsekuensi (Severity) 

3. S = Skor 

4. TR = Tingkat Risiko 
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X. POTENSI BAHAYA LISTRIK 

TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Mahasiswa mampu memahami bahaya dan risiko listrik 

2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi bahaya dan risiko listrik 

3. Mahasiswa mampu mampu menganalisis manajemen risiko terkait bahaya listrik 

 

DASAR TEORI 

Listrik adalah suatu energi yang terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Arus 

listrik merupakan muatan listrik yang bergerak dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat 

berpotensial rendah, melewati suatu penghatar listrik. Mayoritas rumah dan industry 

menggunakan listrik sebagai sumber energi utamanya, penggunaan listrik dan peralatannya 

secara tidak benar dapat menyebabkan luka hingga kematian, berikut adalah potensi bahaya 

yang dapat disebabkan oleh listrik: 

• Pembebanan lebih 

• Sambungan tidak sempurna 

• Perlengkapan tidak sesuai standar 

• Pembatasan arus tidak sesuai 

• Kebocoran isolasi 

• Kondisi basah 

• Saluran listrik tegangan tinggi 

Hal preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari bahaya listrik adalah dengan 

menerapkan sistem pengaman terhadap listrik. Terdapat 2 jenis sistem pengaman, yaitu 

pengaman terhadap sentuhan langsung seperti isolasi, penggunaan peralatan listrik sesuai 

standar, dan interlocking. Selanjutnya, pengaman terhadap sentuhan tidak langsung seperti 

grounding dan pemasangan alat proteksi otomatis. 

 

BAHAN DAN ALAT 

1. Form inspeksi 

2. Alat tulis 

3. Handphone 

 

`PROSEDUR PERCOBAAN 

1. Praktikan menentukan lokasi inspeksi 
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2. Praktikan mengambil gambar pada temuan bahaya 

3. Mengisi form inspeksi berdasarkan hasil temuan 

4. Penyusunan laporan 

 

FORMULIR INSPEKSI 

Tanggal : 

Lokasi : 

No Detail Temuan Keterangan Usulan Perbaikan 
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XI. PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN 

 

TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Mahasiswa diharapkan mampu memahami unsur-unsur api serta pemadamannya dan 

proses terjadinya api. 

2. Mahasiswa mempu mengoperasikan alat-alat pemadam api 

3. Mahasiswa mampu menganalisis penyebab kebakaran 

 

DASAR TEORI 

Api adalah oksidasi cepat terhadap suatu material dalam proses pembakaran kimiawi, 

yang menghasilkan panas, cahaya, dan berbagai hasil reaksi kimia lainnya. Api berupa energi 

berintensitas yang bervariasi dan memiliki bentuk cahaya (dengan panjang gelombang juga di 

luar spektrum visual sehingga dapat tidak terlihat oleh mata manusia) dan panas yang juga 

dapat menimbulkan asap. 

 

Gambar 3. Segitiga api 

Api (warnanya-dipengaruhi oleh intensitas cahayanya) biasanya digunakan untuk 

menentukan apakah suatu bahan bakar termasuk dalam tingkatan kombusi sehingga dapat 
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digunakan untuk keperluan manusia (misal digunakan sebagai bahan bakar api unggun, 

perapian atau kompor gas) atau tingkat pembakar yang keras yang bersifat sangat 

penghancur, membakar dengan tak terkendali sehingga merugikan manusia (misal, 

pembakaran pada gedung, hutan, dan sebagainya). Gambar segitiga api ditunjukkan pada 

Gambar 3.   

BAHAN DAN ALAT 

Bahan  : Sumber api 

Alat : APAR, Hidrant, Handuk Basah 

 

PROSEDUR PERCOBAAN 

1) Simulasi Kebakaran Menggunakan APAR 

a. Buka segel dengan cara memutar pin. 

b. Kemudian tarik pin APAR 

c. Ambil posisi tidak melawan angin. Cara mengetahui arah angin adalah dengan 

memperhatikan asapnya.  

d. Jangan bersidi dengan posisi menantang asap. Posisi berdiri sekitar 1,5 -- 3 meter 

dari api. 

e. Angakat APAR dan arahkan nozel selang ke arah api 

f. Semprot api dengan cara menekan tuas pada APAR. 

2) Simulasi Kebakaran Mengguankan Hidrant 

a. Pasang selang pada kran hidrant 

b. Satu orang menunggu didekat kran hidrant dna yang lainnya membawa selang 

menuju sumber api. Pastikan selang tidak tergulung dan aliran air dapat bergerak 

lancar. 

c. Lakukan pemasangan nozel pada ujung selang hidrant 

d. Nyalakan kran dan arahkan pada sumber api. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BKPM - (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)  

 

 

37 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Has Environment Manual Book. 2011. Jakarta: PT. Has Environmental 

Kurniawidjaya, L. Meily. 2010. Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja. Jakarta: Penerbit 

Universitas Indonesia (UI-Press) 

Ridley, J.., and  Channing, J., 2003. Safety at Work. Sixth Edition. Elsevier 

Sutalaksana., Iftikar, Z. 2006. Teknik Perancangan Sistem Kerja. Penerbit ITB. 

Bandung 

Wardhana WA dkk, 1990, Petunjuk Praktikum Keselamatan Kerja, PATN- BATAN, 

Yogyakarta. 
 


	2. Identifikasi Potensi Bahaya Alat/Mesin
	DATA HASIL PERCOBAAN


