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Tujuan Pembelajaran

 Memahami Philosophy K3

Mampu mengidentifikasi sumber potensi bahaya (Hazard) pada

umumnya yang berhubungan dengan proses kerja dan equipment

di laboratorium.

Mampu menetapkan tindakan pengendalian dan evaluasi

keefektifan dari setiap situasi yang tidak diduga dan

meyakinkan telah diselesaikan



KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Philosophy
Upaya untuk menjamin keutuhan

dan kesempurnaan tenaga kerja dan

manusia pada umumnya, hasil karya

dan budayanya menuju masyarakat

yang adil dan sejahtera.



TUJUAN 

Terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat dan
produktif bagi pekerja, aman dan sehat bagi pasien,
pengunjung dan lingkungan sehingga proses
pelayanan di laboratorium berjalan baik,
profesional dan berkualitas.



Sasaran K3 Lab

 Melindungi para pekerja dan orang lain di
laboratorium dari sumber bahaya yang ada.

 Menjamin setiap peralatan dipakai secara aman
dan efisien

 Menjamin proses pelayanan berjalan lancar



DASAR HUKUM

UU No.1 TH.1970, tentang Keselamatan Kerja 

UU No.36 TH 2009, tentang Kesehatan

UU No. 36 TH 2014, tentang Tenaga Kesehatan

UU No.44 TH 2009, tentang Rumah Sakit

PP No. 27 TH 2002, Pengelolaan Limbah Radioaktif

Kepres No.22 TH 1993, Penyakit yang timbul karena hubungan kerja

Permenkes No.472 TH 1996, Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan

Permenaker No.4 TH 1990, Pemasangan APAR

Permenkes No. 66 TH 2016, tentang K3RS



K3 LABORATORIUM PENTING ?

1. Laboratorium merupakan salah
satu unit pelayanan kesehatan
yang penting, berkaitan dengan
ketepatan terapi, teknologi
peralatan yang padat modal dan
padat pakar (kompetensi SDM
spesifik).

2. Laboratorium dituntut mampu
memberikan pelayanan yang
bermutu dalam rangka
menjamin keselamatan pasien
dan kepuasan pelanggan.

Hazards

Lab

Physic
al

Biolog
ical

Chem
ical

Mech
anical

Psykol
ogical

Ergon
omic KAK 

atau

PAK

K3

Staf aman dan sehat, pelayanan 
lancar, patient safety terjamin, kinerja 
meningkat, kesejahteraan meningkat.



DATA KASUS PAK

Keluhan terhadap Low back pain pada 83,3% pekerja
pada salah satu RSUD di Jakarta, 63,3% usia 30-49
tahun di Instalasi Bedah Sentral.

33 -73% terjadi KAK NSI dari total petugas kesehatan
( dr Joseph )

17,7% gangguan mental emosional pada perawat
berhubungan bermakna dengan stressor kerja.

Insiden acut secara signifikan lebih besar terjadi pada
pekerja di rumah sakit jika dibandingkan dengan
seluruh pekerjaan disemua kategori.



JENIS DAN SUMBER BAHAYA DI LABORATORIUM

JENIS BAHAYA SUMBER BAHAYA
Physical Hazards Panas, Dingin, Getaran, Radiasi non-pengion , pencahayaan, dll

Chemical Hazards Formaldehyde, Ethylene oxide, Mercury, Carbol, Fenol , cyanida dll.

Biological Hazards Bacteri, Jamur, Virus, Parasit

Ergonomic Posisi statis,  Membungkuk, Berdiri, Duduk.

Physiological Hazards Kerja Siff, crowding, pekerjaan menumpuk, lembur, dll

Mechanical Hazards Tertusuk jarum, tergores pecahan kaca,dll 

Electrical Hazards Tersengat listrik, Hubungan arus pendek, Kebakaran, listrik statis, dll



AREA KEGIATAN K3 LABORATORIUM

KEWASPADAAN KEBAKARAN (FIRE)

KEAMANAN LINGKUNGAN KERJA

PENANGANAN B3

PENGUNAAN APD



KEWASPADAAN KEBAKARAN

Timbulnya nyala api, baik kecil 
atau besar pada tempat yang 
tidak kita kehendaki, dapat 
menyebabkan kerugian dan pada 
umumnya sukar dikendalikan.

Penyebab arus pendek ; peralatan elektronik 

( AC, Komputer, Alat Medis/Analizer ) atau 

sumber api langsung ( Lampu bunsen )

KEBAKARAN





APAR & HELEM KEAMANAN

Penjadwalan petugas DAMKAR Satker



APA YANG HARUS DILAKUKAN 
JIKA ADA KEBAKARAN ?

1. Teriak kode 
merah 3x

2. Tekan 
tombol 
alarm 
kebakaran

3. Kenakan 
helm 
keamanan  
( merah )

4. Evakuasi 
titik api

5. Panggil 
bantuan / 
hubungi 
security



PELATHAN PENGGUNAAN 
APAR

Ambil sikap kuda – kuda

kemudian lakukan :

P egang tuwas dan tarik Pin

A rahkan Nozzle ke titik api,

dengan jarak ±2-3 meter

S atukan tuwas

S apukan kanan dan kiri kearea

titik api , mengikuti arah

angin.



Cara Evakuasi Saat Terjadi Bencana 
KEBAKARAN

1. Jangan Panik

2. Jangan menggunakan liff

3. Segera menuju ke tangga darurat terdekat

4. Jangan lari tetapi berjalan cepat dan teratur, ikuti instruksi petugas

5. Dahulukan pasien atau penghuni difabel

6. Lepaskan sepatu yang berhak tinggi

7. Bantu tamu yang kurang faham lingkungan gedung

8. Jangan berhenti atau kembali mengambil barang yang tertinggal

9. Segera menuju ke titik aman yang telah di tentukan



KEAMANAN LINGKUNGAN KERJA

Aktifitas 
LAB

Tahapan

Analisa

Ketelitian &

kecermatan

Konsentrasi Lingkungan 
kerja AMAN

Jauh kebisingan

Jauh getaran

Terlalu Panas / dingin

Cukup penerangan

Posisi kerja ergonomis



FASILITAS RUANG LAB

1. Desain bangunan harus mengadop sistem fentilasi yang memadai dengan sirkulasi 

udara yang adekuat.

2. Tersedia tempat penyimpanan bahan yang mudah terbakar , B3 dan Infeksius dengan 

baik.

3. Tersedia Chemical spill kit

4. Tersedia eyewash

5. Tersedia wastafel dan handsrub

6. Dilengkapi pemadam api yang tepat terhadap bahan kimia yang dipakai.

7. Minimal terdapat dua pintu untuk akses keluar jika terjadi kebakaran.



Pemeriksaan berkala ruang LAB

Dalam rangka menciptakan kondisi area kerja yang aman dan nyaman 
maka perlu pemeriksaan area kerja di laboratorium  secara berkala, 
yang meliputi :

a. Suhu

b. Kelembapan

c. Penerangan

d. Getaran 

e. Angka kuman ruangan

Dipertimbangkan pula terkait dengan kebersihan,

kerapian ( tata ruang ), privaci dan akses mobilisasi

petugas.



PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PETUGAS
MEDICAL CONTROL

A. PEMERIKSAAN AWAL

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap karyawan baru sebelum menjalani tugas, tujuannya

untuk memperoleh gambaran setatus kesehatan calon karyawan sebelum melakukan tugas sesuai

pekerjaannya.

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi :

Pemeriksaan tertentu :

 Tuberkulin test

 Hepatitis 

 Psiko test

 Anamnese Umum

 Anamnese pekerjaan

 Penyakit yang pernah diderita

 Riwayat Alergi

 Imunisasi yang pernah didapat

 Pemeriksaan fisik

 Pemeriksaan laboratorium rutin 



lanjutan

B. PEMERIKSAAN BERKALA

Pemeriksaan kesehatan terhadap staf yang dilakukan secara rutin / berkala dengan jarak 
waktu tertentu disesuaikan dengan besarnya resiko kesehatan yang di hadapi.

Rung lingkup pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan umum dan khusus 
seperti pada pemeriksaan awal dan jika diperlukan dapat ditambah dengan pemeriksaan 
yang lain sesuai indikasi / kebutuhan.

C. PEMERIKSAAN KHUSUS

Pemeriksaan kesehatan staf yang dilakukan diluar waktu pemeriksaan berkala, yaitu 
pada keadaan dimana ada atau diduga terdapat gangguan kesehatan akibat pekerjaan.



PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN 
BERACUN ( B3 )

Suatu zat atau bahan-bahan lain yang

dapat membahayakan kesehatan atau

kelangsungan hidup manusia, makhluk

lain, dan atau lingkungan hidup pada

umumnya.



TUJUAN
1. Mengidentifikasi B3, mengontrol, memitigasi dan 

mengevaluasi pengelolaan B3 dan limbah B3

2. Mencegah KAK dan PAK karena pengelolaan B3 dan limbah B3

3. Melaksanakan pemantauan lingkungan dan kondisi tempat 
kerja yang aman dari B3 dan limbah B3

4. Memastikan implementasi pengelolaan B3 dan limbah B3 
sesuai SOP apabila terjadi kontaminasi/ paparan B3 dan limbah 
B3 sesuai MSDS

Agar aman untuk pasien, keluarga pasien, pengunjung, petugas 
dan lingkugan Rumah Sakit



PENYIMPANAN  &
PENGAMANAN  B3

1. Tempatkan pada almari / ruang khusus dengan ditempelkan simbul B3, berikan label
bertulis nama bahan, tanggal masuk dan tanda khusus/simbol B3.

2. Letakkan bahan sesuai ketentuan ruangan seperti petunjuk, B3 mudah terbakar seperti
Alkohol, Formalin, Eter,dll disimpan dalam Gudang/ almari Tahan Api.

3. Jangan menyimpan bahan yang mudah bereaksi di tempat yang sama.

4. Bahan berbahaya dan beracun yang dipindahkan ke wadah lain harus diberi label.

5. Jangan menyimpan Bahan berbahaya dan beracun melebihi pandangan mata.



6. Pastikan bekerja dengan aman, menggunakan APD

7. Penyimpanan sesuai dengan MSDS

8. Perhatikan dan segera diperbaiki apabila ada :

 Kerusakan  pada tempat penyimpanan

 Ada tumpahan

 Tidak ada label

 Cahaya yang kurang atau tidak ada cahaya

 Cara penyimpanan yang tidak betul



LANGKAH LANGKAH
PENANGANAN TUMPAHAN B3



Pengertian

Spill kit adalah seperangkat alat yang digunakan untuk 
menangani jika terjadi tumpahan baik berupa cairan tubuh pasien 
seperti : darah, muntah, urine, dahak atau bahan kimia lainnya 
agar tidak membahayakan pekerja dan lingkungan sekitar.

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk mencegah 
infeksi pada pelayanan kesehatan dan mencegah dampak akibat 
tumpahan bahan kimia.

Tujuan



”Chemical spill kit ”

1. Gaun pelindung / apron

2. Gloves / Handscon

3. Masker ( face ahield ) dan kacamata pelindung googles

4. Sepatu boot

5. Larutan detergent, Natrium bisulfat ( alkali ) Natrium bikarbonat ( asam ), hipokhlorid

( infeksius ).

6. Kantong plastik kecil / plastik klip

7. Sendok

8. Senter

9. Box kecil

10. Tisu/ kertas absorben / kain perca

11. Spuit 20 cc tanpa jarum.

12. Tanda bahaya



ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

adalah seperangkat alat
yang digunakan oleh tenaga
kerja untuk melindungi
seluruh / sebagian tubuhnya
terhadap kemungkinan
adanya potensi
bahaya/kecelakaan kerja. 

Merupakan “the least 
desirable method” (paling 
sedikit digunakan) 
melindungi tenaga kerja.

Merupakan Cara terakhir
untuk melindungi TK

Bisa merupakan satu -
satunya pilihan ( misalnya
pada laboratorium TB / Flu 
burung)



SYARAT-SYARAT APD

1. Enak dan nyaman dipakai.

2. Tidak mengganggu aktifitas kerja.

3. Memberikan perlindungan efektif sesuai
dengan jenis bahaya di tempat kerja.



Dasar Hukum

 Undang-undang No. 1 tahun 1970.

1. Pasal 3 ayat (1) butir f: Memberikan Alat-alat Perlindungan Diri pada
para pekerja.

2. Pasal 9 ayat (1) butir c: Pengurus diwajibkan menunjukkan dan
menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD bagi TK yang
bersangkutan

3. Pasal 12 butir b: Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan
atau hak tenaga kerja untuk memakai APD yang diwajibkan.

4. Pasal 14 butir c: Pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma
APD yang diwajibkan pada pekerja dan orang lain yang memasuki
tempat kerja.



APD DI LABORATORIUM

APD secara umum di laboratorium  :

1. Masker 

2. Gloves / Handscon

3. Jas kerja /  Jas Lab.

4. Sepatu tertutup

Penggunaan APD dilaboratorium menyesuaikan dengan tingkat resiko 
yang di hadapi atau tergantung jenis pelayanan laboratorium yang di 
berikan.



IDENTIFIKASI RESIKO DAN PENCEGAHANNYA

a. Mesin, peralatan atau bahan lain 

b. Lingkungan kerja 

c. Proses kerja

d. Sifat pekerjaan

e. Cara kerja

a. Kurang pengetahuan / keterampilan

b. Cacat tubuh yang tidak terlihat ( bodily defect ) 

c. Kecapekan atau kelemahan daya tahan tubuh

d. Sikap atau perilaku kerja yang tidak baik

Pada umumnya kecelakaan di laboratorium dapat dibagi dalam 2 kelompok ;

KONDISI BERBAHAYA 
( UNSAFE CONDITION )

PERBUATAN BERBAHAYA                                 
( UNACT CONDITION )



BEBERAPA CONTOH KECELAKAAN DAN 
PENGENDALIANNYA

INSIDENT AKIBAT PENGENDALIAN

TERTUSUK JARUM
Tertular virus Hepatitis B, 
AIDS

Gunakan spuit sekali pakai

Melakukan recaping sesuai SOP atau gunakan 
destruction clip

Bekerja dibawah pencahayaan yang cukup

TERPAPAR BAHAN 
INFEKSIUS

Tertular penyakit karena 
virus, kuman patogen

Pengelolaan limbah infeksius yang benar

Melakukan pekerjaan laboratorium sesuai SOP

Sterilisasi dan desinfeksi tempat kerja, 
peralatan dan sisa bahan / spesimen dengan 
benar

Menggunakan desinfektan yang sesuai dan cara 
penggunaan yang benar

Kebersihan diri petugas ( Hand higiyene )



lanjutan

INSIDENT AKIBAT PENGENDALIAN

TERPAPAR BAHAN 
KIMIA

Pusing, Mual, Muntah, 
Sesak nafas, dll

Pengetahuan terhadap MSDS 

Menggunakan karet isap ( rubber bulb )

Menggunakan APD setandar

Hindari menggunakan lensa kontak

Jika memungkinkan bekerja dengan safety 
cabinet

ERGONOMI
Nyeri pinggang ( low back 
pain ),  nyeri leher

Gunakan sarana sesuai anatomi tubuh

Atur jarak pandang dan sesuaikan dengan 
ketinggiannya

Berikan waktu untuk rileksasi / peregangan otot

Hindari peralatan yang tidak sesuai standar



KESIMPULAN

K3 Laboratorium sangat penting dan dibutuhkan berkaitan
dengan :

1. Pengelolaan sumber hazard yang komplek di
laboratorium

2. Perlindungan terhadap investasi yang sangat besar.

3. Jaminan terhadap mutu pelayanan, keamanan dan
kenyamanan bagi pekerja, pasien, pengunjung dan
masyarakat .



Semoga bermanfaat


