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keadaan sehat walafiat. Suatu kehormatan bagi saya untuk dapat 

berdiri di hadapan Bapak, Ibu, dan Hadirin semua yang saya 

hormati untuk memenuhi tugas saya menyampaikan orasi 

(pidato pengukuhan) sebagai bentuk pertanggungjawaban 

ilmiah dan moral saya sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu 

Kesehatan Lingkungan pada Program Studi Pendidikan Kimia 

Fakultas MIPA Universitas Pendidikan Ganesha terhitung sejak 

1 Desember 2022 sesuai SK Mendikbudristek No. 

74162/MPK.A/KP.07.01/2022 tertanggal 20 November 2022. 

Oleh karena itu terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih 

kepada Ketua Senat Universitas Pendidikan Ganesha yang telah 

memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan 

pidato pengukuhan dengan judul: Penerapan Budaya 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Laboratorium 

Pendidikan Kimia upaya Menciptakan Laboratorium 

Kimia yang Aman, Sehat, dan Bebas dari Pencemaran 

Lingkungan. 
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PENDAHULUAN 

Pekerjaan yang dilakukan di laboratorium kimia di 

seluruh penjuru dunia terus memungkinkan kemajuan penting di 

dunia sains dan teknik. Laboratorium kimia menjadi pusat 

pemerolehan pengetahuan dan pengembangan materi baru untuk 

digunakan di masa depan. Namun demikian, pekerjaan di 

laboratorium kimia juga tidak terlepas dari bayang-bayang 

ancaman bahaya. Laboratorium kimia dengan segala 

kelengkapan peralatan dan bahan kimia merupakan tempat 

berpotensi menimbulkan bahaya bagi manusia dan lingkungan. 

Penggunaan bermacam-macam jenis alat, bahan kimia dan 

‘’Jika Anda ingin menjadi seorang kimiawan, Anda harus mengorbankan 

kesehatan Anda. Siapa yang tidak mau mengorbankan kesehatan dalam 

penelitiannya, maka dia tidak akan mencapai apa pun dalam bidang Kimia” 

(Cerita Liebig kepada August Kekule, dikutip dari Buku Chemical Laboratory Safety and 

Security A Guide to Prudent Chemical Management, Lisa Moran and Tina Masciangioli, 

2010). 

Ketika Liebeg bercerita kepada Kekule bahwa pada masa lalu (zaman 

alkimia), mati sebagai martir demi ilmu pengetahuan masih bisa diterima. 

Akan tetapi menjadi sulit diterima jika pernyataan tersebut dikemukakan pada 

zaman ini. Pemikiran yang kuno tersebut sudah harus ditanggalkan dengan 

telah ditemukan dan dikembangkannya teknik, prosedur, kendali lingkungan, 

dan peralatan khusus untuk menangani dan mengelola bahan kimia secara 

aman. Lebih lanjut, pengembangan “budaya keselamatan dan kesehatan” 

menjadi prioritas utama hingga menghasilkan laboratorium yang aman, 

nyaman, dan lingkungan yang sehat untuk mengajar, belajar dan bekerja. 
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beberapa fasilitas pendukung lainnya beserta aktivitasnya sangat 

berpotensi dalam menimbulkan terjadinya suatu kecelakaan 

(Amanah, 2011) 

Kecelakaan yang terjadi pada saat bekerja di 

laboratorium kimia itu merupakan cerminan perilaku pekerja di 

laboratorium yang tidak aman dan atau kondisi laboratorium 

yang tidak aman. Risiko kecelakaan kerja berasal dari tiga 

indikator yaitu perilaku atau aktivitas pengguna, penyimpanan 

alat dan bahan, tata ruang dan tata letak (Tommaso, 2019). 

Risiko kecelakaan kerja yang paling besar terjadi berasal dari 

faktor aktivitas pengguna laboratorium. Hal itu didukung 

dengan hasil penelitian oleh Muhtaridi (2011) ditemukan bahwa 

sumber kecelakaan paling besar saat beraktivitas di laboratorium 

kimia berasal dari faktor aktivitas pengguna dan bahan-bahan 

kimia. Menurut hasil penelitian National Safety Council (2011), 

penyebab kecelakaan kerja karena unsafe behaviour (88%), 

unsafe condition (10%), dan tidak diketahui penyebabnya (2%). 

Penelitian lain yang dilakukan Dupont (2005) juga 

menunjukkan kecelakaan kerja disebabkan unsafe behaviour 

(96%) dan unsafe condition (4%). Berdasarkan data tersebut, 

dapat disimpulkan pada umumnya kecelakan kerja penyebab 

utamanya adalah perilaku pekerja (manusianya), yaitu kelalaian 

atau kecerobohan. Hal ini diperkuat oleh temuan penelitian 
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Maurits dan Widodo (2008) faktor manusia menempati posisi 

yang sangat penting terhadap kecelakaan kerja yaitu antara 80- 

85%. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan dengan cara membina dan 

mengembangkan kesadaran (attitudes) akan pentingnya budaya 

K3 di laboratorium bagi mereka yang bekerja di laboratorium. 

Kecelakaan-kecelakaan kerja di laboratorium seperti 

dijelaskan di atas seharusnya dapat dicegah atau diminimalkan 

sebagai upaya menjamin bahwa pekerja di laboratorium nyaman 

dan aman. Risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan melalui 

pengelolaan laboratorium yang baik terutama pada aspek 

budaya K3. Kecelakaan kerja serta kerusakan alat dan bahan 

praktikum dapat dicegah atau diminimalkan jika orang yang 

bekerja di laboratorium (siswa/dosen, laboran, peneliti) 

memiliki budaya keselamatan dan kesehatan kerja di 

laboratorium.  

Aplikasi keselamatan dan kesehatan kerja merupakan 

upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja dan 

penyakit akibat kerja dari bahaya yang mungkin timbul saat 

bekerja. Dimana terdapat dua fokus pengendalian bahaya dalam 

bidang ini yaitu bahaya keselamatan seperti bahaya mekanik, 

bahaya kebakaran dll. Sedangkan bahaya kesehatan muncul dari 

golongan bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya, biologi, ergonomi 
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dan bahaya psikososial (ILO, 2013). Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) memerlukan perhatian khusus, karena 

K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat 

kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, 

sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja 

dan penyakit akibat kerja, yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) laboratorium adalah 

semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan 

pekerja laboratorium dari risiko-risiko yang ada di laboratorium. 

Keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium sangat penting 

untuk dipahami dengan baik. Sebab jika abai terhadap prosedur 

kerja di laboratorium bisa membahayakan diri sendiri dan orang 

lain. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa 

maupun kerugian materi bagi pekerja, namun juga dapat 

merusak lingkungan yang pada akhirnya juga akan berdampak 

pada kesehatan masyarakat luas. Hubungan interaksi pekerja, 

alat dan bahan terhadap keselamatan, kesehatan dan lingkungan 

dapat disajikan pada Gambar1. 
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Gambar 1. Interaksi Pekerja - Bahan - Alat Pengaruhnya 

terhadap Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan 

Sumber:(Budhi, 2018) 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) laboratorium 

adalah satu hal mutlak yang perlu diimplementasikan di setiap 

laboratorium. Oleh sebab itu, penting bagi seluruh personel di 

laboratorium untuk menerapkan prosedur K3 yang tepat agar 

risiko-risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat 

dihindari. Program keselamatan dan keamanan yang sukses 

memerlukan komitmen dari semua orang yang bekerja di 

lembaga setiap hari. Semua orang di semua tingkat harus 

memahami pentingnya meniadakan risiko di laboratorium dan 

bekerja bersama untuk mencapai tujuan ini. Lembaga harus 

membuat panduan umum tentang apa yang dimaksud dengan 

praktik selamat dan aman dalam pekerjaan laboratorium (Moran 

dan Masciangioli,2010). 

Laboratorium akademik dan pengajaran (seperti 

laboratotium Pendidikan Kimia) memiliki tanggung jawab unik 
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untuk menanamkan sikap kesadaran keselamatan dan keamanan 

dan praktik laboratorium yang bijak sepanjang hayat. Praktik 

yang aman harus dijadikan prioritas utama pengajaran di 

laboratorium akademik. Memupuk kebiasaan dasar berperilaku 

bijak adalah komponen yang sangat penting dari pendidikan 

kimia di setiap level dan tetap penting sepanjang karier 

kimiawan. Dengan mempromosikan keselamatan selama 

bertahun-tahun mengajar di tingkat sarjana dan pasca sarjana, 

staf pengajar tidak hanya memberi pengaruh pada siswa, tetapi 

juga setiap orang yang akan bekerja di lingkungan yang sama di 

masa mendatang. Laboratorium penelitian dan pengajaran 

akademik memiliki tanggung jawab khusus untuk menanamkan 

kesadaran akan pentingnya keselamatan dan keamanan serta 

kehati-hatian dalam melakukan praktik laboratorium kepada 

siswanya. Pengajaran praktik serupa harus dijadikan prioritas 

utama di laboratorium, karena dosen menyiapkan siswa untuk 

berkarier di laboratorium industri, pemerintahan, akademik, dan 

ilmu kesehatan (Moran dan Masciangioli, 2010) 

Laboratorium pendidikan memiliki risiko kecelakaan 

kerja yang lebih tinggi daripada laboratorium untuk kegiatan 

industri. Hal ini terjadi karena di laboratorium pendidikan 

praktikan masih dalam tahap belajar dan umumnya belum 

menguasai prosedur kerja dengan benar. Selain itu kegiatan 
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yang dilakukan menggunakan alat dan bahan yang berbeda 

setiap praktikumnya, sedangkan pada laboratorium industri 

kegiatan yang dilakukan praktikan dilakukan secara terus 

menerus dengan alat dan bahan yang sama setiap harinya 

(Olewski, 2017). 

Laboratorium sebagai tempat pelaksanaan praktikum 

menuntut kesungguhan yang tinggi. Menurut Moran dan 

Masciangioli (2010), meski bergantung pada panduan yang 

dibuat guru atau dosen, peserta didik atau mahasiswa yang 

sebenarnya melakukan pekerjaan. Mereka harus bekerja dengan 

bahan kimia yang mereka gunakan secara aman dan selamat. 

Semua orang yang bekerja di laboratorium bertanggung jawab 

mematuhi keselamatan dan keamanan untuk melindungi diri 

mereka sendiri dan orang lain. Dalam  Pedoman Komite 

Akreditasi Nasional, (2016) untuk Akreditasi Laboratorium, K3 

laboratorium menjadi salah satu kriteria atau persyaratan yang 

harus dipenuhi. Namun sayangnya, masih banyak laboratorium 

yang memandang K3 sebagai aspek yang tidak penting, terbukti 

masih banyak yang mengabaikan sehingga terjadi banyak kasus 

kecelakaan kerja di laboratorium. 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di 

atas, yaitu membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja, 

mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan melindungi pekerja 
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yang bekerja di laboratorium, serta mencegah kerusakan 

lingkungan, maka orasi ilmiah ini diberi judul Penerapan 

Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di 

Laboratorium Pendidikan Kimia Upaya Menciptakan 

Laboratorium Kimia yang Aman, Sehat, dan Bebas dari 

Pencemaran Lingkungan. 

 

KASUS KECELAKAAN KERJA DI LABORATORIUM 

Laboratorium kimia merupakan tempat kerja yang 

memiliki banyak potensi bahaya. Bekerja di laboratorium kimia, 

sebagaimana bekerja dalam industri kimia, pertambangan dan 

bangunan mengandung risiko berupa bahaya terhadap 

keselamatan kerja yang tidak lepas dari kemungkinan bahaya 

dari berbagai jenis bahan kimia dan peralatan laboratorium. 

Belum maksimalnya penerapan prinsip kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) pada praktikum dapat memicu 

terjadinya kecelakaan (Isnainy et al, 2014; Purnomo dan 

Saputro, 2016). Kurangnya pengetahuan akan bahaya bahan 

kimia, sifat dan jenis bahan kimia serta cara menggunakan bahan 

kimia yang tepat bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja 

(Malaha, 2020; Ridasta, 2020). Selain itu juga disebabkan faktor 

perorangan dan faktor pekerjaaan kesalahan manusia dan 

kondisi yang tidak aman yaitu faktor alat/mesin, faktor manusia 
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dan faktor tidak mengetahui tata cara yang aman, tidak 

memenuhi persyaratan kerja dan enggan mematuhi peraturan 

dan persyaratan kerja (Tasliman, 1993). 

Beberapa kecelakaan kerja di laboratorium telah 

dilaporkan baik kejadiannya di luar negeri maupun di dalam 

negeri. Pada 8 Januari 1999 di Carnegie Melon, Pittsburgh, 

Pennsylvania, mahasiswa tingkat master terluka karena ledakan 

azobisisobutyronitril, beberapa anggota tim K3L juga terluka. 

Tangki nitrogen pecah di Universitas Texas A&M pada 12 

Januari 2006. Masih di Texas, mahasiswa tingkat master 

mendapatkan luka parah karena sebuah ledakan dalam aktivitas 

penanganan campuran metal dengan energi tinggi yang tiba-tiba 

meledak di Texas Tech. Pada 29 Desember 2008, mahasiswa 

meninggal karena terperangkap dalam kebakaran kimia yang 

melibatkan tert-buthyllithium. Pada 16 Maret 2016 terdapat 

sebuah ledakan di Laboratorium Universitas Hawaii. Seorang 

asisten riset mendapatkan luka yang sangat serius, kehilangan 

lengannya. Kerugian finansial mencapai $ 1 Juta (Supriyadi, 

2017). Menurut laporan hasil survey yang dilakukan oleh 

Education Bureau (2013) ditemukan dari 401 sekolah menengah 

yang ada, terdapat 348 kasus kecelakaan kerja di laboratorium 

Kimia. Laboratorium Kimia yang ada di sekolah menduduki 

urutan kedua sebagai laboratorium yang sering mengalami 
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kecelakaan kerja. Kasus kecelakaan juga diberitakan dalam 

beberapa warta online. Suara mahasiswa.com, Rabu 18 Maret 

2015 memberitakan “Akibat Kecelakaan Kerja Saat Praktikum, 

Lima Belas Mahasiswa Terluka”. Kecelakaan dipicu ledakan di 

Laboratorium Kimia Kualitatif , Fakultas Farmasi UI. Ledakan 

berasal dari labu kaca yang dipanaskan untuk praktikum 

destilasi atau penyulingan. Diduga ledakan terjadi dikarenakan 

Mahasiswa tidak mengikuti arahan dari dosennya. 

Aceh.Tribunnews, 2017, Senin, 17 Juli 2017 memberitakan 

Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah 

Kuala (FKP-Unsyiah), mengalami kecelakaan saat sedang 

bereksperimen di Laboratorium FKIP Unsyiah. Gelas labu yang 

digunakan tiba-tiba meledak. Ledakan tersebut menyebabkan 

dua orang terluka. News.detik.com, Sabtu 28 Oktober 2006 

mengangkat berita dengan judul “Lab Kimia Unpad Terbakar”. 

Kebakaran melanda gedung Laboratorium Kimia Organik 

Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran. Kebakaran diduga 

karena arus pendek dari kabel listrik yang konslet. Selanjutnya, 

news.okezone.com, Senin,16 Maret 2015 juga mengangkat 

berita kecelakaan laboratorium dengan judul “Kecelakaan di lab 

UI, 14 Mahasiswa Terluka”. Kecelakaan kerja terjadi di 

Labortorium Kimia Kualitatif saat para mahasiswa FFUI 

menjalankan kegiatan perkuliahan praktikum. Akibatnya 14 
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orang mengalami luka-luka. Beberapa contoh kasus kecelakaan 

di laboratorium kimia tersebuat menunjukkan bahwa kecelakaan 

kerja di laboratorium dapat terjadi karena kurangnya 

pemahaman atau penguasaan mengenai keterampilan 

laboratorium dan cara menggunakan alat yang tidak tepat. 

 

JENIS DAN SUMBER BAHAYA DI LABORATORIUM 

KIMIA 

Bahaya merupakan sesuatu yang mengancam pada 

manusia dan dapat menyebabkan cidera. Dalam Ilmu Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja (K3), cidera ini dapat berupa terjadinya 

kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Karena itu, 

mengenali bahaya dan mengendalikan bahaya menjadi hal yang 

utama di dalam bekerja di laboratorium. Bekerja di laboratorium 

tidak boleh bertindak ceroboh dalam memperlakukan dan 

mempergunakan peralatan dan bahan-bahan yang terdapat di 

laboratorium. Hal itu bertujuan mengurangi kemungkinan 

terjadinya kecelakaan di laboratorium. Potensi bahaya yang 

dapat terjadi pada laboratorium, antara lain, bahaya kebakaran, 

keracunan, dan kerusakan alat. 

Konsep pemahaman terhadap jenis bahaya sangat penting. 

Tanpa mengetahui jenis bahaya, maka tidak akan mampu 

mengenali bahaya dengan baik. Di laboratorium, jenis bahaya 
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dapat di klasifikasikan menjadi 2 (dua). Bahaya yang bersumber 

dari perilaku kerja dan bahaya yang bersumber dari lingkungan 

kerja. Bahaya yang bersumber dari perilaku kerja adalah segala 

sesuatu tindakan pekerja baik dosen, mahasiswa laboran 

maupun peneliti yang menyebabkan kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja. Sedangkan bahaya yang bersumber dari 

lingkungan kerja terdiri atas bahaya bahan-bahan kimia, bahaya 

biologi, bahaya fisik, bahaya radiasi pengion dan non-pengion, 

bahaya psikologis, ergonomi dan penanganan, bahaya listrik dan 

bahaya mekanik (Keith Furr, 1995). 

Berdasarkan uraian di atas masing-masing sumber bahaya 

yang ditemui di laboratorium adalah sebagai berikut. 

1. Bahaya Kimia 

Sumber bahaya terbesar berasal dari bahan-bahan kimia, 

oleh sebab itu diperlukan pemahaman mengenai jenis bahan 

kimia agar yang bekerja dengan bahan-bahan tersebut dapat 

lebih berhati-hati dan yang lebih penting lagi tahu cara 

menanggulanginya. Bahan kimia adalah bagian penting dari 

setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Mustahil untuk 

mencegah beberapa paparan zat kimia di masyarakat kita, 

sehingga mereka mungkin menimbulkan risiko terbesar bagi 

kesehatan kerja. Terdapat lebih dari 100.000 zat kimia yang 

tersedia secara umum digunakan di negara ini, dengan jumlah 
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yang cenderung meningkat di masa depan. Bahan-bahan yang 

sangat mudah menguap seperti gas, uap, dan debu pada 

umumnya menimbulkan risiko terbesar, tetapi bahan padat atau 

cair mungkin sangat mudah terbakar, korosif atau bahkan mudah 

mele dak dan harus digunakan dengan hati-hati. 

2. Bahaya Biologis 

Kategori ini mengacu pada bahan infeksi seperti virus, 

bakteri dan jamur. Bahan biologis dapat sangat berbahaya 

karena mampu reproduksi dan transmisi. Ini berarti bahwa 

seseorang dapat terinfeksi oleh hanya sejumlah kecil bahan 

berbahaya, dan mentransfernya ke banyak orang lain bahkan 

yang berada di luar tempat kerja. 

3. Bahaya Fisik 

Ini termasuk aspek lingkungan seperti iklim kerja, 

getaran, radiasi kebisingan, tingkat pencahayaan dan suhu. Hal-

hal tersebut sangat memengaruhi kinerja pekerja dengan 

memengaruhi tingkat kenyamanan tempat kerja. Lingkungan 

fisik yang lebih baik, secara umum, akan meningkatkan 

produktivitas dan mengurangi masalah seperti kelelahan mata 

dan gangguan pendengaran. 

4. Bahaya Radiasi Pengion dan Non-Pengion 

Kategori ini mencakup semua bentuk radiasi seperti 

ultraviolet, inf ra merah, gelombang mikro, sinar-X, isotop 
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radioaktif, dll. Tiga yang pertama disebut radiasi non-pengion 

karenaa tidak menyebabkan ionisasi. Perubahan kimiawi 

langsung dalam sel tubuh orang yang terpapar padanya; 

sementara sinar-X, dan radiasi dari zat radioaktif (dan dalam 

beberapa keadaan ultraviolet kuat) dikenal sebagai pengion 

karena mereka memengaruhi bahan kimia dalam jaringan sel, 

mengubahnya menjadi bahan kimia yang lebih reaktif . Ini 

berarti mereka dapat merusak jaringan manusia. 

5. Bahaya Psikologis 

Ini mengacu pada perubahan stres pribadi dan tekanan 

sosial lainnya yang memengaruhi kesejahteraan psikologis dan 

kesehatan praktikan secara umum. Ini disebabkan oleh lompatan 

cepat kita dari gaya hidup primitif (nenek moyang kita) ke 

struktur sosial modern yang serba tinggi tanpa perubahan 

evolusioner yang diperlukan. 

6. Ergonomi dan Penanganan 

Manual Ergonomi melibatkan pemasangan alat dan 

prosedur di laboratorium kepada praktikan. Banyak peralatan di 

laboratorium dirancang agar ramah terhadap proses. Ini sering 

berarti bahwaa mereka tidak dirancang agar sesuai dengan 

praktikan, tetapi sebaliknya didasarkan pada biaya termurah atau 

prinsip termudah untuk memperbaiki. Hasilnya adalah peralatan 

yang berbahaya bagi praktikan. Penanganan barang secara 
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manual di laboratorium saat ini merupakan aspek pekerjaan 

yang tidak dapat dihindari. Beberapa barang berat atau sulit 

diangkat, dan harus dipindahkan menggunakan prosedur khusus. 

Seringkali prosedur ini diabaikan, dan sebagai hasilnya banyak 

orang mengalami cedera. 

7. Bahaya Listrik dan Bahaya Mekanik 

Bekerja dengan Peralatan Berdaya Listrik Peralatan 

berdaya listrik yang ada di laboratorium meliputi pompa cairan 

dan vakum, laser, suplai daya, piranti elektronika, peralatan 

sinar-X, spanduk, hot plate, selubung pemanas, oven gelombang 

mikro, dan ultrasonikator. Semua seperangkat tersebut dapat 

menimbulkan bahaya mekanik maupun bahaya listrik. 

Perawatan peralatan secara regular dan memadai serta 

penggunaan yang benar dapat memperkecil sebagian besar 

risiko. Hanya teknisi yang dilatih dengan baik dan kompeten 

yang dapat memperbaiki dan mengkalibrasi listrik, sehingga 

peralatan tersebut memenuhi standar keselamatan listrik yang 

memadai. Setiap orang yang menggunakan peralatan listrik 

dalam eksperimen harus mengetahui semua masalah 

keselamatan yang terkait dan potensi bahayanya. 

Sumber-sumber kecelakaan di laboratorium dapat 

bersumber dari ruang kerja atau raung praktikum, seperti dari 

bahan kimia berbahaya (bahan beracun & korosif, mudah 
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terbakar, reaktif dan eksplosif), teknik percobaan, (suhu 

tinggi/pemanasan, interaksi antar bahan, reaksi tekanan tinggi, 

penggunaan radiasi), ketidak-hati-hatian pekerja (tergesa-gesa, 

meremehkan bahaya, ketidak-disiplinan, dan dari fasilitas 

laboratorium lainnya (air, gas, listrik). Selain dari dalam ruangan 

praktikum, sumber kecelakaan kerja atau bahaya bisa berasal 

dari gudang penyimpanan reagen kimia. Oleh sebab itu 

penyimpanan reagen harus dipisahkan sesuai dengan sifat-sifat 

dari reagen tersebut. Sifat-sifat bahan bisa dilihat didalam 

material safety data sheet (MSDS) atau Lembar Data 

Keselamatan Bahan (LDKB). 

 

BUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 

(K3) 

Budaya K3 (Safety Culture) dalam suatu organisasi 

menurut The Advisory Committee on the Safety of Nuclear 

Installations (ACSNI, 1993) adalah produk nilai-nilai, sikap, 

persepsi, kompetensi dan pola-pola perilaku dari individu dan 

kelompok yang memiliki komitmen terhadap K3. Sedangkan 

Clarke (2000) mendefinisikan budaya K3 merupakan kombinasi 

dari sikap-sikap, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, norma-norma 

dan persepsi dari para pekerja dalam sebuah organisasi, yang 

memiliki keterkaitan secara bersama terhadap K3, perilaku 
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selamat, dan penerapannya secara praktis dalam proses 

produksi. 

Secara umum, kunci sukses membangun budaya K3 di 

perusahaan/institusi itu mencakup budaya keselamatan yang 

merupakan interelasi dari tiga elemen: phsycological (person), 

behavioral (job), sistem (organization). Artinya ada tiga faktor 

pembentuk budaya keselamatan, yaitu pekerja, pekerjaan dan 

organisasi (Cooper, 2000). Pada dasarnya budaya Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) memiliki 4 karakteristik yaitu adanya 

komitmen pimpinan instansi/perusahaan, kesadaran 

(awareness) dari tiap pekerja, kepatuhan terhadap peraturan dan 

aturan pelaksanaan, serta adanya tenaga profesional di bidang 

K3 sebagai akses untuk memberikan pendapat, kritik, dan saran 

guna perbaikan K3. Secara lebih rinci dijelaskan berikut ini. 

1. Adanya komitmen (commitment) dari pimpinan 

perusahaan/institusi 

Tanpa komitmen ini maka percuma saja membuat 

program atau sistem K3, mungkin bisa dibuat, tapi hasilnya 

akan nihil atau semu. Peran dan komitmen pimpinan akan 

terlihat dari prioritas program atau aktivitas bisnis saat 

planning, untuk perusahaan yang berisiko tinggi biasanya 

menjadikan K3 sebagai nilai utama sehingga biasanya 

program atau aktivitas yang diprioritaskan berhubungan 
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dengan K3. Komitmen pimpinan biasanya juga terlihat saat 

berperan menjadi sponsor program-program K3, saat menjadi 

sponsor investigasi kecelakaan kerja dan lain-lain. 

2. Adanya kesadaran (awareness) dari tiap pekerja 

a. Tiap pekerja memiliki kewajiban untuk selalu menyadari 

bahwa bahaya selalu ada di tiap pekerjaan dan tiap 

pekerja juga harus mengetahui apa saja yang harus 

dilakukan untuk meminimalisir atau menghilangkan 

dampak dari bahaya tersebut. 

b. Kesadaran pekerja biasanya diuji saat pekerja diharuskan 

memenuhi prosedur K3 saat bekerja seperti identifikasi 

bahaya, SOP, penggunaan alat pelindung diri, dan 

sebagainya. 

c. Akan percuma jika perusahaan sudah mempunyai sistem 

manajemen K3 yang baik namun kesadaran dari pekerja 

terhadap K3 kurang. 

d. Ada pendekatan apresiasi Award and Punishment 

terhadap pekerja yang baik dalam performa K3.  

3. Adanya kepatuhan (compliance) yang dipersyaratkan oleh 

regulator 

Tiap negara termasuk Indonesia memiliki aturan-aturan 

mengenai K3 untuk menjamin rakyatnya selamat saat 

bekerja. Namun yang paling terpenting adalah aturan-aturan 
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ini harus betul-betul ditegakan dan diterapkan, pemerintah 

harus selalu memonitor tiap perusahaan mengenai penerapan 

aturan ini dan memastikan perusahaan telah patuh terhadap 

aturan tersebut. Hal ini penting karena tidak sedikit 

perusahaan “nakal” yang tidak memprioritaskan K3 sebagai 

nilai utama dalam bisnis mereka. 

4. Adanya hasrat (passion) dari profesional di bidang K3 

a. Perlunya peran profesional K3 di tiap perusahaan/institusi 

terutama yang bergelut di industri berisiko menengah atau 

tinggi atau memiliki banyak pekerja. 

b. Profesional K3 yang biasanya ada di dalam departemen 

SHE atau HSE atau HES atau EHS ini mempunyai peran 

yang krusial dalam penerapan SMK3. Profesional K3 di 

berbagai level baik engineer, officer dsb. 

c. Profesional K3 bergelut di bidang multidisipliner karena 

bidang pekerjaan yang dihadapi sangat luas mulai dari 

engineering, data analysis, kesehatan, medis, perilaku 

manusia, komunikasi training/kampanye K3 dan lain-lain. 

d. Profesional K3 juga harus berinteraksi dengan berbagai 

level mulai dari level front runner untuk menerapkan 

program K3 dan level manajemen untuk mendapatkan 

dukungan atau support mengenai program K3 sehingga 

soft skill disini sangat diperlukan. Karena tantangan yang 
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unik maka profesional K3 harus mempunyai hasrat atau 

passion yang tinggi terhadap K3. 

Ketika 4 (empat) peran tersebut sudah terpenuhi maka iklim 

yang ideal untuk menerapkan budaya K3 akan tercapai dan 

lingkungan kerja yang bebas insiden bukan tidak mungkin 

dapat tercipta. 

 

PENERAPAN BUDAYA K3 

Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (safety 

culture) dapat diterapkan dengan menggunakan bantuan dari 

model budaya K3. Berikut adalah beberapa model budaya 

keselamatan dan kesehatan kerja (Mannan, 2014). 

1. Model Budaya K3 HSE 

Health and Safety Executive (HSE) merupakan regulator 

K3 dari Inggris. Mereka membuat model budaya K3 yang terdiri 

dari 5 tahapan. Tahapan pertama menunjukkan bahwa 

perusahaan melaksanakan K3 hanya untuk menghindari 

hukuman baik dari pemerintah, pekerja atau masyarakat. Tahap 

kedua menunjukkan bahwa K3 lebih penting namun 

pelaksanaan lebih ke reaktif daripada preventif sehingga 

manajemen percaya bahwa problem K3 disebabkan oleh 

kesalahan dari pekerja. Pada tahap ketiga, kecelakaan kerja 

sudah lebih rendah dan manajemen menyadari bahwa pekerja 
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merupakan bagian untuk meningkatkan keselamatan dan 

kesehatan kerja ke depannya. Tahap keempat merupakan tahap 

di mana seluruh elemen pekerja menyadari pentingnya K3 dan 

manajemen serta pekerja memiliki kontribusinya masing-

masing dalam budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Pada 

tahap kelima, K3 di perusahaan dianggap sudah matang dengan 

investasi yang bagus dalam meningkatkan budaya keselamatan 

dan kesehatan kerja. 

 

Gambar 2. Model Budaya K3 versi HSE UK 

Sumber: (Mannan, 2014) 

2. Model Budaya K3 Hati dan Pikiran dari Shell (Shell’s Heart 

and Safety Model) 

Pada model budaya keselamatan dan kesehatan kerja hati 

dan pikiran dari Shell juga menggunakan 5 tahap sebagaimana 

model budaya keselamatan dan kesehatan kerja HSE. Pada tahap 
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patologikal, isu K3 menjadi bahan manajemen untuk 

menyalahkan pekerja, manajemen tidak peduli isu K3 kecuali 

mereka sedang disorot. Tahap reaktif menunjukkan bahwa K3 

lebih penting namun masih bersifiat mentah karena K3 hanya 

ada setelah kecelakaan. Pada kategori kalkulatif, K3 sangat 

berdasarkan data sehingga apapun yang dibilang oleh data 

analisis akan diikuti secara membabi buta. Pada kategori 

proaktif, K3 diikuti oleh organisasi secara serius oleh 

manajemen dan pekerja lapangan. Kategori generatif 

menunjukkan bahwa budaya keselamatan dan kesehatan kerja 

telah meningkat lebih jauh sehingga K3 terintegrasi dalam 

berbagai macam aspek bisnis dari perusahaan. 

 

Gambar 3. Model Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Hati dan Pikiran Shell 

Sumber: (Mannan, 2014) 
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3. Model Budaya K3 dari DuPont 

Menurut DuPont, Budaya K3 adalah sebuah hasil dari 

nilai-nilai, persepsi, perhatian, kompetensi dan pola-pola 

perilaku individu dan group yang menunjukkan komitmen, cara, 

dan kemampuan dari sebuah manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja dari sebuah organisasi. Singkatnya, budaya K3 

ini mencerminkan tingkat keselamatan kerja seseorang ketika 

tidak ada orang yang mengawasi. Berdasarkan hasil penelitian 

DuPont bahwa semakin tinggi nilai dari Tingkat budaya K3 

relatif (Overall Relative Culture Strength) maka semakin rendah 

angka TRIR (Total Recordable Injury Rates). Semakin rendah 

tingkat budaya relatif maka akan semakin tinggi nilai 

kecelakaan. Nilai budaya K3 adalah berbanding terbalik dengan 

jumlah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Untuk 

memudahkan dalam memahami konsep Budaya K3, DuPont 

telah membuat DuPont Bradley Curve. 
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Dalam kurva tersebut, DuPont telah membagi tingkatan 

Budaya K3 ke dalam 4 tahap yang meliputi: 

1. Reactive. Perusahaan ini menangani Isu K3 hanya 

bermodalkan “insting alam” saja. Mereka hanya berfokus 

kepada kepatuhan (compliance) daripada budaya K3 yang 

kuat. Tanggung jawab dari K3 hanya berfokus kepada 

Manager K3 dan mereka memiliki komitmen yang sangat 

rendah mengenai isu K3. 

2. Dependen. Ketika sudah ada komitmen manajemen dari 

perusahaan, supervisor umumnya akan bertanggung jawab 

untuk menetapkan tujuan dan mengawasi penerapan K3 

terhadap masing-masing dari bawahannya. Perhatian kepada 

K3 telah dikondisikan kepada karyawannya tetapi lebih 

dengan menekankan ketakutan dan disiplin terhadap 

 

Gambar 4. Kurva Budaya K3 DuPont Bradley 

Sumber: (Mannan, 2014) 

 

https://komunitask3.files.wordpress.com/2014/07/bradley-cuve.jpg
https://komunitask3.files.wordpress.com/2014/07/bradley-cuve.jpg
https://komunitask3.files.wordpress.com/2014/07/bradley-cuve.jpg
https://komunitask3.files.wordpress.com/2014/07/bradley-cuve.jpg
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peraturan dan prosedur. Perusahaan-perusahaan tersebut 

sudah memberikan karyawannya pelatihan terkait dengan K3. 

3. Independen. Perusahaan dalam tahap ini sudah menekankan 

pengetahuan individu terkait dengan Isu K3, metode K3, 

komitmen K3 serta standar K3. Manajemen K3 ditekankan 

dan diinternalisasi melalui nilai-nilai personal serta peduli 

terhadap diri sendiri. Perusahaan dalam tahap ini akan terlibat 

aktif dalam penerapan, pembiasaan, pengakuan terhadap K3 

dari masing-masing individu. 

4. Interdependen. Perusahaan dalam tahap ini terlibat aktif 

dalam membantu orang lain untuk melaksanakan K3. Lebih 

cocoknya, mereka menjadi “Penjaga Orang Lain” (Others 

keepers) karena mereka telah bisa menjaga diri sendiri. 

Mereka berkontribusi kepada jaringan K3 dan memiliki 

kebanggaan kuat terhadap usaha K3 yang mereka lakukan 

Konsep Budaya K3 ini sangat penting untuk dipahami 

karena dengan konsep ini kita bisa menaikkan level K3 

perusahaan/institusi. Dari sebelumnya mungkin semua 

pekerjaan K3 hanya ada di Departemen K3, dengan adanya 

kurva ini, kita bisa mencoba untuk menjadikan K3 sebagai 

kebanggaan bersama. K3 tidak hanya sebatas emblem di baju, 

slogan, atau hanya sebagai alat untuk menaikkan kesejahteraan 

kita saja, lebih jauh daripada itu, K3 bisa menjadi sebab keluarga 
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kita tetap lengkap karena kepala keluarganya bekerja dengan 

aman dan sehat. 

Setiap pekerja di laboratorium harus diberikan informasi 

tentang potensi bahaya dan menguranginya sesedikit mungkin. 

Pengelola bisa mewujudkan tempat kerja yang bebas kecelakaan 

dengan menetapkan tujuan bebas kecelakaan dan bebas alas-

alasan yang dibuat-buat (Cameron, 2008). Sosialisasi menjadi 

langkah penting dalam menerapkan budaya K3. Meskipun setiap 

pekerja (siswa/mahasiswa, dosen, laboran dan peneliti) telah 

mendapatkan pelatihan K3, tetapi dalam implementasi masih 

ditemui budaya kerja yang belum sejalan dengan K3 maka upaya 

persuasif yang akan menjadi langkah yang efektif. Kesadaran 

budaya K3 harus diperhatikan dan diikuti dengan benar. 

Ssebagai contoh, bekerja di laboratorium dengan bersenda 

gurau, menggunakan alat komunikasi di laboratorium, 

membawa makanan dan minuman di laboratorium, serta tidak 

memahami prosedur dengan benar merupakan budaya yang 

tidak sesuai dengan budaya K3. Mahasiswa dan pekerja 

laboratorium juga dihimbau dapat memahami MSDS bahan 

kimia, sehingga dapat mengenal bahan kimia sebelum 

berinteraksi langsung. Mengabaikan budaya K3 berarti tengah 

merencanakan kecelakaan kerja untuk diri sendiri dan orang 

lain. Budaya keselamatan mempersyaratkan agar semua 
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kewajiban para pekerja yang berkaitan dengan keselamatan 

harus dilaksanakan secara benar, seksama, dan penuh rasa 

tanggung jawab (Yusri, 2011). 

 Beberapa standar laboratorium dan perilaku pekerja di 

laboratorium yang mencerminkan Budaya K3 antara lain 

sebagai berikut.  

1. Laboratorium selalu dalam kondisi siap pakai yang 

memenuhi kriteria safety. 

Laboratorium harus selalu dalam kondisi siap pakai, 

keberadaan sarana yang ada di dalamnya juga harus dalam 

keadaan baik serta dilengkapi berbagai administrasi yang 

efektif.  

2. Peralatan dan bahan-bahan kimia disimpan menurut bentuk, 

jenis, sifat dan karakteristiknya. 

Inventarisasi peralatan laboratorium dan bahan kimia 

sangat penting dan merupakan aset pendidikan yang sangat 

berharga sehingga harus dilakukan secara ketat. Penataan 

(ordering) alat dimaksudkan adalah proses pengaturan alat di 

laboratorium agar tertata dengan baik. Dalam menata alat 

tersebut berkaitan erat dengan keteraturan dalam penyimpanan 

(storing) maupun kemudahan dalam pemeliharaan 

(maintenance), serta indah dipandang (estetis), mudah dan aman 

dalam pengambilan. Beberapa hal yang harus menjadi 
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pertimbangan di dalam penataan alat terutama cara 

penyimpanannya, diantaranya adalah :fungsi alat, kualitas alat 

termasuk kecanggihan dan ketelitian, keperangkatan, nilai/ 

harga alat, kuantitas alat termasuk kelangkaannya, sifat alat 

termasuk kepekaan terhadap lingkungan, bahan dasar penyusun 

alat, dan bentuk dan ukuran alat, bobot/berat alat. 

Dalam laboratorium kimia, penyimpanan zat dan bahan 

kimia yang benar mengurangi resiko kecelakaan di 

laboratorium. (Griffin, 2005). Hal penting yang harus 

diperhatikan dalam penyimpanan dan penataan bahan kimia 

diantaranya meliputi aspek pemisahan (segregation), tingkat 

resiko bahaya (multiple hazards), pelabelan (labeling), fasilitas 

penyimpanan (storage facilities), wadah sekunder (secondary 

containment), bahan kadaluarsa (outdate chemicals), 

inventarisasi (inventory), dan informasi resiko bahaya (hazard 

information). Penyimpanan dan penataan bahan kimia 

berdasarkan sifat fisis, dan sifat kimianya terutama tingkat 

kebahayaannya. Bahan kimia yang tidak boleh disimpan dengan 

bahan kimia lain, harus disimpan secara khusus dalam wadah 

sekunder yang terisolasi (Kemdikbud, 2018). 

3. Mentaati tata tertib dan bekerja sesuai Standar Operational 

Prosedure (SOP) 
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Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah aturan, 

pedoman, dan tata cara tertulis yang membantu untuk 

mengontrol perilaku anggota suatu organisasi. Dengan kata lain 

dapat dikatakan bahwa SOP mengatur segala aktivitas yang ada 

dalam organisasi tersebut termasuk bagaimana proses pekerjaan 

dilakukan, siapa yang harus mengerjakan, siapa yang harus 

bertanggung jawab, kapan dilakukan, dan keterangan-

keterangan pendukung lainnya. Pedoman yang baku seperti SOP 

diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan di laboratorium. 

Sebagaimana halnya SOP yang lain. SOP kerja di laboratorium 

adalah petunjuk atau pedoman yang menunjukkan bagaimana 

laboran harus bersikap dengan benar dalam melakukan tindakan 

di laboratorium.  

SOP dalam sebuah laboratorium sangat diperlukan 

dalam upaya membentuk sistem pelayanan dan pengelolaan 

laboratorium yang ideal. SOP diperlukan sebagai standar 

kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Oleh karena 

itu aturan yang ada dalam SOP semestinya dapat menjadi 

patokan dan acuan dalam bekerja di laboratorium. SOP yang ada 

di laboratorium antara lain: SOP Tata Tertib Bekerja di 

Laboratorium, SOP Pelaksanaan Praktikum, SOP Peminjaman 

Alat, dan SOP Keterampilan Dasar Bekerja di Laboratorium 

(Sudiana, 2022). 
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4. Laboratorium dilengkapi dengan peralatan untuk keadaan 

darurat/emergency equipment 

Peralatan untuk keadaan darurat atau Emergency Equipment 

berfungsi untuk melindungi pengguna laboratorium dari 

kecelakaan yang mungkin terjadi pada saat bekerja dengan alat 

atau bahan berbahaya serta bahan yang dapat menimbulkan 

kebakaran yang dapat merugikan pengguna. Agar K3 berjalan 

dengan baik, maka diperlukan fasilitas penunjang K3 di 

laboratorium. Berikut merupakan beberapa fasilitas atau 

peralatan penunjang ke adaan darurat di laboratorium: 

pembasuh mata (eye wash), fire blanket, safety shower, spill 

neutralizers, firs aid kits (PP), alat pemadam api ringan (APAR), 

exhaust fan, alarm, pertunjuk arah ke luar ruangan laboratorium, 

pintu keluar darurat, ruang asam., dll.  

5. Bekerja di laboratorium menggunakan pakaian kerja dan 

Alat Perlindungan diri (APD) 

Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang 

mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang 

fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi 

bahaya di tempat kerja (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.08/MEN/VII/2010). 

Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat keselamatan 

yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau 



34 
 

sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi 

bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja. Alat Pelindung Diri (APD) yang umumnya terdapat 

di laboratorium kimia antara lain: Jas Laboratorium, Kaca mata 

keselamatan, sepatu keselamatan, pelindung muka, masker gas, 

chemical respiration, mechanical filter respirator, kombinasi 

mechanical dan filter respirator, self contained breathing 

apparatus, kaos tangan, helmet, dan hear protector.  

6. Pekerja di laboratorium (terutama laboran) memiliki 

pengetahuan dan keterampilan penanggulangan keadaan 

darurat.  

Laboratorium dirancang untuk menjadi tempat 

pembelajaran dan pengembangan keterampilan, penting untuk 

mempersiapkan diri merespons dengan tepat terhadap peristiwa 

yang tidak terduga. Ketika bahaya yang dikenali dikelola dengan 

tepat, maka kejadian kecelakaan kerja dapat ditanggulangi. 

Dalam lingkungan akademik, tanggung jawab laboran untuk 

merespons suatu kejadian tentu saja lebih besar daripada 

pengguna laboratorium yang lain, namun perlu juga diberikan 

pengetahuan untuk membantu pengguna dalam mempersiapkan 

hal-hal yang tidak terduga. Dengan memiliki pengetahuan dan 

keterampilan penanggulangan keadaan darurat pengguna 

laboratorium akan cenderung lebih tenang dan mampu 
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menanggulangi keadaan darurat. Di laboratorium pendidikan, 

keadaan darurat paling umum yang mungkin perlu 

ditanggulangi melibatkan tumpahan, kebakaran, luka, dan luka 

bakar. 

7. Memanfaatkan MSDS untuk memperoleh informasi bahan 

kimia 

Material safety data sheet (MSDS) atau dalam SK Menteri 

Perindustrian No 87/M-IND/PER/9/2009 dinamakan Lembar 

Data Keselamatan Bahan (LDKB) adalah lembar petunjuk yang 

berisi informasi bahan kimia meliputi sifat fisika, kimia, jenis 

bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, tindakkan khusus 

dalam keadaan darurat, pembuangan, serta informasi lain yang 

diperlukan. Sebuah MSDS adalah dokumen yang berisi 

informasi mengenai potensi bahaya (kesehatan, kebakaran, 

reaktivitas, dan lingkungan) serta cara bekerja yang aman 

dengan produk kimia. Ini adalah titik awal yang penting untuk 

pengembangan program keselamatan dan kesehatan yang 

lengkap. MSDS juga berisi informasi tentang penggunaan, 

penyimpanan, penanganan, dan prosedur darurat semua yang 

terkait dengan material. MSDS merupakan suatu dokumen yang 

penting untuk menunjang keselamatan kerja di laboratorium. 

8. Limbah laboratorium wajib dikelola dengan baik sesuai 

prosedur pengelolaan limbah B3 
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Keselamatan lingkungan harus menjadi pertimbangan 

pertama sebelum melakukan pembuangan limbah. Sebelum 

dibuang ke lingkungan harus sudah dipastikan limbah yang 

dibuang tidak berbahaya. Ikuti prosedur pembuangan limbah 

atau pertimbangkan kemungkinan perlakuan awal pada limbah 

baik sebelum atau selama pengolahan. Penting ditempuh upaya 

pencegahan dan pengurangan limbah, seperti menggunakan 

bahan ramah lingkungan, menggunakan pelarut dan bahan 

lainnya yang lebih aman, melakukan reaksi kimia dan prosedur 

laboratorium lainnya dalam skala yang lebih kecil, atau berskala 

mikro. Prinsip utama penanganan limbah laboratorium secara 

selamat dan aman adalah tidak boleh ada kegiatan laboratorium 

yang dimulai         kecuali telah ada rencana pembuangan limbah yang 

tidak berbahaya dan berbahaya. 

9. Pihak manajemen secara reguler menyelenggarakan 

pelatihan K3 di laboratorium 

Menyusun program K3 di laboratorium dan 

menyelenggarakan pelatihan K3 bertujuan agar potensi bahaya 

yang ada dapat dikendalikan dan meminimalkan terjadinya 

kecelakaan kerja. Sasaran pelatihan adalah seluruh pekerja di 

laboratorium, khususnya untuk kepentingan dosen, mahasiswa 

dan tenaga kependidikan. 

10. Safety round: lakukan inspeksi safety rutin 
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Setiap lembaga harus mengadakan program inspeksi laborato 

rium berkala untuk menjaga keselamatan fasilitas, peralatan dan 

pegawai laboratorium. Semua pegawai laboratorium harus 

sering melakukan inspeksi peralatan dan fasilitas secara rutin. 

Inspeksi harian mungkin sesuai untuk peralatan yang digunakan 

terus menerus, seperti kromatograf gas. Peralatan lainnya yang 

tidak begitu  sering digunakan mungkin hanya memerlukan 

inspeksi mingguan atau bulanan atau inspeksi sebelum 

penggunaan. Pasang catatan inspeksi pada peralatan atau di 

tempat terdekat yang mudah terlihat. Dorong semua pegawai 

untuk mengembangkan kebiasaan inspeksi. 

11. Tersedia Nomor Telepon Penting 

Nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran dan 

petugas medis dengan mudah dapat diakses, supaya saat terjadi 

kecelakaan yang cukup parah dapat ditangani dengan segera. 

12. Membentuk otoritas Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) 

Potensi bahaya apapun sebenarnya dapat dikendalikan 

sehingga tidak menimbulkan kerugian. Potensi bahaya dapat 

dikurangi melalui membangun sistem managemen yang kuat 

dalam sebuah laboratorium. Untuk maksud tersebut perlu 

dibentuk otoritas Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3). 
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PENUTUP 

Budaya keselamatan dan kesehatan kerja merupakan 

prioritas yang harus diutamakan dibanding sebuah aturan atau 

regulasi. Budaya K3 harus dimiliki setiap pekerja di laboratorium, 

tidak hanya harapan dari luar yang didorong oleh peraturan 

lembaga. Budaya K3 merupakan komitmen yang harus 

dijalankan tidak hanya oleh individu pekerja di laboratorium 

tetapi juga pimpinan melalui kebijakannya.  

Laboratorium akademik dan pengajaran (teristimewa 

laboratorium pendidikan kimia), memiliki tanggung jawab besar 

untuk menanamkan sikap kesadaran keselamatan dan keamanan 

dan praktik laboratorium yang bijak sepanjang hayat. Melalui 

kegiatan praktikum di laboratorium staf pengajar tidak hanya 

memberi pengaruh pada siswa/mahasiswa, tetapi juga setiap 

orang yang akan bekerja di lingkungan yang sama di masa 

mendatang. Khusus kepada mahasiswa kimia kependidikan 

(calon guru), sangat penting menguasai pengetahuan dan 

keterampilan tentang keselamatan dan kesehatan kerja karena 

merupakan bagian integral dari standar kompetensi lulusan 

(SKL), sehingga kelak dapat menyelenggarakan pembelajaran 

praktikum di laboratorium secara profesional, aman, sehat, 

bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta 

bebas dari pencemaran lingkungan. 
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GENERAL SAFETY - A SINGLE SECOND 

 

It takes a minute to write a safety rule. 

It takes an hour to hold a safety meeting. 

It takes a week to plan a good safety program. 

It takes a month to put that program into operation. 

It takes a year to win a safety award. 

It takes a lifetime to make a safe worker. 

But it takes only a second to destroy it all - with one accident. 

(Ramli, 2010) 
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No

. 
 Tahun 

Judul Pengabdian 

kepada Masyarakat 

Statu

s 

Sumber 

Pendanaan 

1 2015 Pelatihan dan 

Pendampingan 

Pembuatan Video 

Interaktif 

Pembelajaran Kimia 

untuk Mendukung 

Implementasi 

Kurikulum 2013 

Ketua DIPA 

Undiksha 

2 2015 IbM Mitigasi 

Bencana Alam 

Gempa Bumi 

Anggot

a 

DRPM  

DIKTI 

3 2017 Pelatihan dan 

Pendampingan 

Pembuatan Video 

Anggot

a 

DIPA  

Undiksha 
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Pembelajaran 

Pendukung 

Pendekatan Saintifik 

Bagi Guru Kimia Di 

Kabupaten Gianyar 

4 2017 IbM UKM Batu 

Cadas Abasan di 

Desa Sangsit 

Buleleng dan 

Kelompok Tukang 

Bangunan Stil Bali Di 

Desa Bongkasa 

Badung 

Anggot

a 

DRPM 

DIKTI 

5 2018 Pelatihan Mengelola 

Pembelajaran 

Elektronik Google 

Classroom bagi Guru-

guru Kimia di 

Kabupaten Bangli 

Anggot

a 

DIPA BLU 

Undiksha 

6 2018 Pelatihan Chemsketch 

untuk Mendukung 

Pembelajaran Kimia 

Bagi Guru-guru 

Kimia di Kabupaten 

Bangli 

Anggot

a 

DIPA BLU 

Undiksha 

7 2019 Pelatihan Mengelola 

Blanded Learning 

dengan Platform 

Google Classroom 

bagi Guru-guru 

Kimia di Kabupaten 

Klungkung 

Ketua DIPA BLU 

Undiksha 

8 2019 Pelatihan dan 

Pendampingan 

Anggot

a 

DIPA BLU 

Undiksha 
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Pembelajaran 

Berbasis Pendekatan 

Saintifik dengan 

Strategi 5M pada 

Guru Kimia di Kodya 

Denpasar 

9 2019 Pendidikan dan 

Pelatihan Pembuatan 

Lubang Resapan 

Biopori (LBR) dan 

Pengelolaan Sampah 

untuk Meningkatkan 

Karakter Cinta 

Lingkungan 

Masyarakat 

Ketua DIPA BLU 

Undiksha 

10 2020 Pendidikan dan 

Pelatihan Pembuatan 

Lubang Resapan 

Biopori (LRB) 

kepada Masyarakat 

Desa Sambangan 

Kecamatan Buleleng 

Kabupaten Buleleng 

Ketua DIPA BLU 

Undiksha 

11 2021 Gerakan Memilah 

Sampah di Sumber 

dengan Berbantukan      

Biopori di Banjar 

Babakan, Panji, 

Buleleng, Bali 

Ketua DIPA BLU 

Undiksha 

12 2021 Pelatihan Pembuatan 

Lubang Serapan di 

Banjar Dauh Pura, 

Panji, Buleleng, Bali 

Anggot

a 

DIPA BLU 

Undiksha 
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13 2022 Pelatihan Pembuatan 

Teh Kompos Bagi 

Masyarakat Petani di 

Desa Giri Emas 

Anggot

a 

DIPA BLU 

Undiksha 

14 2022 Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

Jagaraga dalam 

Pembuatan 

Ecoenzyme sebagai 

Bahan Pembantu 

dalam aktivitas 

Rumah Tanngga 

Angota DIPA BLU 

Undiksha 

 

13. Riwayat Publikasi Ilmiah (Jurnal dan Prosiding) 

No. 
Judul Artikel 

Ilmiah 
Nama jurnal 

Volume/N

omor/ 

Tahun 

1 Pigmen Merah 

dari Jamur 

yang Diisolasi 

dari Tanah 

Tempat 

Pembuangan 

Limbah Susu 

Jurnal Kimia. 

Program Studi Kimia 

FMIPA Universitas 

Udayana 

https://ojs.unud.ac.id

/index.php/jchem/art

icle/view/15242/100

98 

9/1/2015 

2 Buku Ajar IPA 

SMP Berbasis 

Argumen 

untuk 

Meningkatkan 

Keterampilan 

Berpikir Kritis 

Siswa 

Jurnal Pengajaran 

Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan 

Alam (JPMIPA) 

Universitas 

Pendidikan 

Indonesia 

22/1/2017 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/jchem/article/view/15242/10098
https://ojs.unud.ac.id/index.php/jchem/article/view/15242/10098
https://ojs.unud.ac.id/index.php/jchem/article/view/15242/10098
https://ojs.unud.ac.id/index.php/jchem/article/view/15242/10098
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URL: 

https://ejournal.upi.e

du/index.php/jpmipa

/article/view/8385 

3 Students’ 

Satisfaction 

with 

Chemistry 

Learning 

Process at 

SMA 

Laboratorium 

Undiksha 

Jurnal Pendidikan 

Indonesia (JPI) 

URL: 

https://ejournal.undi

ksha.ac.id/index.php

/JPI/article/view/118

80/8576 

6/2/2017   

4 Analisis Tes 

Ulangan 

Kenaikan 

Kelas Buatan 

Guru Mata 

Pelajaran 

Kimia 

 

Jurnal Pendidikan 

Kimia Indonesia.  

Open Access:  

 

URL: 

https://ejournal.undi

ksha.ac.id/index.php

/JPK/article/view/14

127 

 

2/1/2018 

5 Developing 

An_Argument

-Based 

Science 

Textbook for 

Junior High 

School 

Students to 

Improve 

Student’s 

Critical 

Journal Of 

Educational 

Research And 

Evaluation. 

Universitas 

Pendidikan Ganesha 

https://ejournal.undi

ksha.ac.id/index.php

/JERE/article/view/1

3380/8635  

 

2/1/2018 

https://ejournal.upi.edu/index.php/jpmipa/article/view/8385
https://ejournal.upi.edu/index.php/jpmipa/article/view/8385
https://ejournal.upi.edu/index.php/jpmipa/article/view/8385
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPI/article/view/11880/8576
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPI/article/view/11880/8576
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPI/article/view/11880/8576
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPI/article/view/11880/8576
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPK/article/view/14127
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPK/article/view/14127
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPK/article/view/14127
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPK/article/view/14127
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JERE/article/view/13380/8635
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JERE/article/view/13380/8635
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JERE/article/view/13380/8635
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JERE/article/view/13380/8635
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Thinking 

Disposition 

and Critical 

Thinking Skill 

6 Decolorization 

Study of 

Remazol 

Black B 

Textile Dye 

Using Local 

Fungi of 

Ganoderma  

sp. and Their 

Ligninolytic 

Enzymes 

Journal of 

Environmental 

Science and 

Technology, 

Terindeks Scopus 3 

ISSN1994-7887 

DOI:10.3923/jest.20

18.16.22  

https://scialert.net/ar

chivedetails.php?iss

n=1994-

7887&issueno=53 

pp: 16 - 22 

 

11/1/2018 

7 Color 

Removal of 

Textile 

Wastewater 

Using Indirect 

Electrchemical 

Oxidation with 

Multi Carbon 

Elektrodes 

EnvironmentAsia. 

The international 

journal by the Thai 

Society of Higher 

Education Institutes 

on Environment, 

Terindeks Scopus 3  

http://www.tshe.org/

ea/pdf/EA11(3)_13.

pdf 

11/3/2018 

8 Introduksi 

Teknologi 

Tepat Guna 

untuk 

Meningkatkan 

Kualitas dan 

Jurnal Aplikasi 

Ipteks Ngayah. 

Forum Layanan 

Ipteks bagi 

Masyarakat 

9/1/2018 

https://scialert.net/archivedetails.php?issn=1994-7887&issueno=53
https://scialert.net/archivedetails.php?issn=1994-7887&issueno=53
https://scialert.net/archivedetails.php?issn=1994-7887&issueno=53
https://scialert.net/archivedetails.php?issn=1994-7887&issueno=53
http://www.tshe.org/ea/pdf/EA11(3)_13.pdf
http://www.tshe.org/ea/pdf/EA11(3)_13.pdf
http://www.tshe.org/ea/pdf/EA11(3)_13.pdf
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Kuantitas Batu 

Cadas Abasan 

sebagai Bahan 

Bangunan Stil 

Bali 

(FLIPMAS) 

Wilayah Bali. 

(http://e-

journal.unmas.ac.id/i

ndex.php/ngayah/iss

ue/view/2) 

9 Analisis 

Kesulitan 

Belajar Kimia 

Pada Materi 

Larutan 

Penyangga di  

Jurnal Pendidikan 

Kimia Undiksha       

https://ejournal.undi

ksha.ac.id/index.php

/JJPK/index  

URL: 

https://ejournal.undi

ksha.ac.id/index.php

/JJPK/article/view/2

1170/0 

2/2/2018 

10 Kendala Guru 

dalam 

Penyelenggaraa

n Penilaian 

Sikap 

 

Jurnal Pendidikan 

Kimia Undiksha 

Tahun 2018  

URL: 

https://www.researc

hgate.net/journal/Jur

nal-Pendidikan-

Kimia-Undiksha-

2614-1086 

2/2/2018 

 

http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/ngayah/issue/view/2
http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/ngayah/issue/view/2
http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/ngayah/issue/view/2
http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/ngayah/issue/view/2
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPK/article/view/21170/0
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPK/article/view/21170/0
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPK/article/view/21170/0
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPK/article/view/21170/0
https://www.researchgate.net/journal/Jurnal-Pendidikan-Kimia-Undiksha-2614-1086
https://www.researchgate.net/journal/Jurnal-Pendidikan-Kimia-Undiksha-2614-1086
https://www.researchgate.net/journal/Jurnal-Pendidikan-Kimia-Undiksha-2614-1086
https://www.researchgate.net/journal/Jurnal-Pendidikan-Kimia-Undiksha-2614-1086
https://www.researchgate.net/journal/Jurnal-Pendidikan-Kimia-Undiksha-2614-1086
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11 Color 

Removal of 

Textile 

Wastewater 

Using Indirect 

Electrochemic

al Oxidation 

with Multi 

Carbon 

Electrides 

EnvironmentAsia, 

Terindeks Scopus, 

Q3. 

(https://www.tshe.or

g/ea/ea_september20

18.html) 

11/3/2018 

12 Development of 

Health 

Integrative 

Thematic 

Textbooks 

(Batik) To 

Provide Health 

Education in 

Elementary 

Schools 

Jurnal Pendidikan 

Indonesia 

Universitas 

Pendidikan Ganesha, 

Terindeks SINTA 2 

https://ejournal.undi

ksha.ac.id/index.php

/JPI/article/view/241

03/14634 

8/2/2018 

13 Pengembanga

n Lembar 

Kerja Siswa 

(LKS) dengan 

Model 

Discovery 

Learning pada 

Materi Sifat 

Koligatif 

Larutan 

Jurnal Pendidikan 

Kimia Undiksha       

URL: 

https://ejournal.undi

ksha.ac.id/index.php

/JJPK/article/view/2

1142 

 

3/2/2019 

 

14 Pengelolaan 

Pembelajaran 

Kimia 

Peminatan dan 

Jurnal Pendidikan 

Kimia Indonesia.  

p-ISSN: 2087-9040 

e-ISSN: 2613-9537  

3/1/2019 

 

https://www.tshe.org/ea/ea_september2018.html
https://www.tshe.org/ea/ea_september2018.html
https://www.tshe.org/ea/ea_september2018.html
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPI/article/view/24103/14634
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPI/article/view/24103/14634
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPI/article/view/24103/14634
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPI/article/view/24103/14634
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPK/article/view/21142
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPK/article/view/21142
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPK/article/view/21142
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPK/article/view/21142
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Lintas Minat 

di Tingkat 

SMA  

 

URL: 

https://ejournal.undi

ksha.ac.id/index.php

/JPK/article/view/20

945 

15 Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Remidial Mata 

Pelajaran 

Kimia  

 

Jurnal Pendidikan 

Kimia Undiksha       

Open Acces : URL: 

https://ejournal.undi

ksha.ac.id/index.php

/JJPK/article/view/2

1140 

3/2/2019 

16 Penilaian 

Sikap Sebagai 

Dampak 

Pengiring 

Pembelajaran 

Praktikum 

Kimia 

Jurnal Pendidikan 

Kimia Undiksha 

https://ejournal.undi

ksha.ac.id/index.php

/JJPK/article/view/2

1143 

3/2/2019 

17 Degradasi Zat 

Warna 

Remazol Blue 

Secara 

Fotokatalitik 

Menggunakan 

Komposit 

TiO2-Batu 

Apung 

Sebagai 

Fotokatalisis 

Jurnal Wahana 

Matematika dan 

Sains: Jurnal 

Matematika, Sains, 

dan 

Pembelajarannya. 

Sinta 4 

(https://ejournal.undi

ksha.ac.id/index.php

/JPM/article/view/17

143) 

13/2/2019 

18 Analysis of 

Student 

Chemistry 

The 2nd 

International 

Conference on 

IConMNS 

2019 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPK/article/view/20945
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPK/article/view/20945
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPK/article/view/20945
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPK/article/view/20945
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPK/article/view/21140
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPK/article/view/21140
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPK/article/view/21140
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPK/article/view/21140
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPK/article/view/21143
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPK/article/view/21143
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPK/article/view/21143
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPK/article/view/21143
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPM/article/view/17143
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPM/article/view/17143
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPM/article/view/17143
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPM/article/view/17143
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Learning 

Difficulties on 

Buffer 

Solution at 

SMA Negeri 2 

Banjar 

Buleleng Bali 

Mathematics and 

Natural Sciences 

(https://iopscience.io

p.org/issue/1742-

6596/1503/1) 

19 Nitrogen 

content and C-

Organic in the 

field for 

tropical fruit 

plantation in 

Jinengdalem 

Village 

The 6th International 

Conference on 

Climate Change. 

IOP Conference 

Series: Earth and 

Environmental 

Science 

(https://iopscience.io

p.org/issue/1755-

1315/824/1) 

SJR 

0.202/202

1 

20 Basic 

Chemistry 

Practicum 

Handbook 

with 

Occupational 

Health  

and Safety 

(K3) to 

Prevent Work 

Accidents in 

Laboratory: 

Validity and 

Feasibility 

Jurnal Pendidikan 

dan Pengajaran, 

SINTA 2 

(https://doi.org/10.23

887/jpp.v54i1.31934

) 

54/1/2021 

 

21 The evaluation 

of soil fertility 

status of open 

Journal of Soil 

Science and 

12/2/2021 

 

https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1503/1
https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1503/1
https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1503/1
https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/824/1
https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/824/1
https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/824/1
https://doi.org/10.23887/jpp.v54i1.31934
https://doi.org/10.23887/jpp.v54i1.31934
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space in 

campus area 

and their 

suitability for 

tropical fruits 

production 

Environmental 

Management 

(https://academicjour

nals.org/journal/JSS

EM) 

22 Murder 

Learning 

Model 

Assisted by 

Metacognitive 

Scaffolding to 

Improve 

Students’ 

Scientific 

Literacy and 

Numeracy 

Skills Through 

Science 

Studies in 

Elementary 

Schools 

Jurnal Pendidikan 

IPA Indonesia. 

Terindeks Scopus 

Q2, Sinta 1 

(https://journal.unne

s.ac.id/nju/index.php

/jpii) 

10/4/2021 

 

23 Contribution 

of Tropical 

Fruit Plats and 

Soil Properties 

to the 

Potential of 

Carbon 

Sequestration 

in Open Land 

Utilization for 

Mixed 

Plantations 

Advances in Social 

Science, Education 

and Humanities 

Research 

(https://www.atlantis

-

press.com/proceedin

gs/series/assehr) 

Volume 

613/2021 

https://academicjournals.org/journal/JSSEM
https://academicjournals.org/journal/JSSEM
https://academicjournals.org/journal/JSSEM
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpii
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpii
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpii
https://www.atlantis-press.com/proceedings/series/assehr
https://www.atlantis-press.com/proceedings/series/assehr
https://www.atlantis-press.com/proceedings/series/assehr
https://www.atlantis-press.com/proceedings/series/assehr
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24 Encyclopedia 

of Chemistry 

Laboratory 

Equipment to 

Support Basic 

Chemistry 

Practicum 

Learning 

Jurnal Wahana 

Matematika dan 

Sains: Jurnal 

Matematika, Sains, 

dan 

Pembelajarannya.Sint

a 4 

(https://ejournal.undik

sha.ac.id/index.php/J

PM ) 

16/2/2022 

25 Batik Module: 

Health-

Integrated 

Thematic and 

its Impact on 

Understanding 

of the Concept 

and Behavior 

of Clean and 

Healthy 

Living 

International Journal 

of Health Sciences, 

Terindeks Scopus 

Q4 

(https://scienceschol

ar.us/journal/index.p

hp/ijhs/issue/view/6

6) 

6/2/2022 

26 Biodegradatio

n of Turquoise 

Blue Textile 

Dye by Wood 

Degrading 

Local Fungi 

Isolated from 

a Plantation 

Area 

(Penulis 

Pertama dan 

Penulis 

Journal of 

Ecological 

Engineering (JEE), 

Terindeks Scopus, 

Q2. 

(http://www.jeeng.n

et/Issue-7-

2022,10562) 

23/7/2022 

https://sciencescholar.us/journal/index.php/ijhs/issue/view/66
https://sciencescholar.us/journal/index.php/ijhs/issue/view/66
https://sciencescholar.us/journal/index.php/ijhs/issue/view/66
https://sciencescholar.us/journal/index.php/ijhs/issue/view/66
http://www.jeeng.net/Issue-7-2022,10562
http://www.jeeng.net/Issue-7-2022,10562
http://www.jeeng.net/Issue-7-2022,10562
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Korespondensi

) 

27 Adsorption 

Kinetic and 

Isotherm 

Studies of 

Reactive Red 

B Textile Dye 

Removal 

Using 

Activated 

Coconut Leaf 

Stalk 

(Penulis 

Pertama dan 

Penulis 

Korespondensi

) 

Ecological 

Engineering & 

Environmental 

Technology (EEET), 

Terindeks Scopus 

Q4 

(http://www.ecoeet.c

om/Issue-5-

2022,10543) 

23/5/2022 

28 The Effect of 

Flipped 

Classroom 

Based on 

Disaster Map 

Vizualization 

in Disaster 

Mitigation 

Learning on 

Students’ Self-

Efficacy and 

Critical 

Thinking 

Skills 

Jurnal Pendidikan 

IPA Indonesia. 

Terindeks Scopus 

Q2, Sinta 1 

(https://journal.unne

s.ac.id/nju/index.php

/jpii) 

11/2/2022 

http://www.ecoeet.com/Adsorption-Kinetic-and-Isotherm-Studies-of-Reactive-Red-B-Textile-Dye-Removal-Using,151628,0,2.html
http://www.ecoeet.com/Adsorption-Kinetic-and-Isotherm-Studies-of-Reactive-Red-B-Textile-Dye-Removal-Using,151628,0,2.html
http://www.ecoeet.com/Adsorption-Kinetic-and-Isotherm-Studies-of-Reactive-Red-B-Textile-Dye-Removal-Using,151628,0,2.html
http://www.ecoeet.com/Adsorption-Kinetic-and-Isotherm-Studies-of-Reactive-Red-B-Textile-Dye-Removal-Using,151628,0,2.html
http://www.ecoeet.com/Adsorption-Kinetic-and-Isotherm-Studies-of-Reactive-Red-B-Textile-Dye-Removal-Using,151628,0,2.html
http://www.ecoeet.com/Adsorption-Kinetic-and-Isotherm-Studies-of-Reactive-Red-B-Textile-Dye-Removal-Using,151628,0,2.html
http://www.ecoeet.com/Adsorption-Kinetic-and-Isotherm-Studies-of-Reactive-Red-B-Textile-Dye-Removal-Using,151628,0,2.html
http://www.ecoeet.com/Adsorption-Kinetic-and-Isotherm-Studies-of-Reactive-Red-B-Textile-Dye-Removal-Using,151628,0,2.html
http://www.ecoeet.com/Adsorption-Kinetic-and-Isotherm-Studies-of-Reactive-Red-B-Textile-Dye-Removal-Using,151628,0,2.html
http://www.ecoeet.com/Adsorption-Kinetic-and-Isotherm-Studies-of-Reactive-Red-B-Textile-Dye-Removal-Using,151628,0,2.html
http://www.ecoeet.com/Adsorption-Kinetic-and-Isotherm-Studies-of-Reactive-Red-B-Textile-Dye-Removal-Using,151628,0,2.html
http://www.ecoeet.com/Adsorption-Kinetic-and-Isotherm-Studies-of-Reactive-Red-B-Textile-Dye-Removal-Using,151628,0,2.html
http://www.ecoeet.com/Issue-5-2022,10543
http://www.ecoeet.com/Issue-5-2022,10543
http://www.ecoeet.com/Issue-5-2022,10543
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpii
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpii
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpii
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29 Bentuk 

Pariwisata 

Perdesaan dan 

Pengembanga

n Ekonomi 

Kreatif 

Semnas LPTKNI 

(https://ojs.unm.ac.id

/semnaslptkni/issue/

view/2093)  

1 – 3 Juli, 

2022 

30 Rencana 

Pembangunan, 

Pengembanga

n Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten 

Buleleng 

Semnas LPTKNI 

(https://ojs.unm.ac.id

/semnaslptkni/issue/

view/2093) 

1 – 3 Juli 

2022 

 

14. Riwayat Penyaji dalam Kegiatan Ilmiah 

No Nama 

Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel 

Ilmiah 

Waktu dan 

Tempat 

1 Senadimas 4 Pelatihan 

Menggunakan 

Google 

Classroom 

untuk 

Mendukung 

Blended 

Learning Bagi 

Guru-guru 

Kimia di 

Kabupaten 

Klungkung 

Bali 

Tabanan, 27 

September 

2019 

https://ojs.unm.ac.id/semnaslptkni/issue/view/2093
https://ojs.unm.ac.id/semnaslptkni/issue/view/2093
https://ojs.unm.ac.id/semnaslptkni/issue/view/2093
https://ojs.unm.ac.id/semnaslptkni/issue/view/2093
https://ojs.unm.ac.id/semnaslptkni/issue/view/2093
https://ojs.unm.ac.id/semnaslptkni/issue/view/2093
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2 ICON-SMART 

2020 

Modeling and 

Biotechnology 

for Education, 

Research, and 

Industry in the 

New Normal 

era of Covid-

19 

Manado, 22 – 

23 October 

2020 

3 Senadimas 6 Lubang 

Resapan 

Biopori 

Sebagai Solusi 

Penanganan 

Masalah 

Sampah dan 

Peningkatan 

Resapan Air 

Undiksha, 16 

September 

2021 

4 ICONMNS Encycopedia 

of Chemistry 

Laboratory 

Equipment to 

Support Basic 

Chemistry 

Practicum 

Learning 

Undiksha, 4 

November 

2021 

 

15. Prestasi dan Penghargaan 

Pengalaman Perolehan HKI  

No Judul/Tema 

HKI 

Tahun Jenis Nomor P/ID 

1 Buku Ajar 

Tematik 

Integratif 

Kesehatan 

2019 Hak 

Cipta 

EC00201992043 
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(BATIK) 

Buku Siswa 

SD/MI Kelas 

II Tema 

“Merawat 

Hewan Dan 

Tumbuhan 

2 Suplemen 

Buku Ajar 

Tematik 

Integratif 

Kesehatan 

(BATIK) 

Perilaku 

Hidup Bersih 

Dan Sehat 

(PHBS) 

Tatanan 

Sekolah 

Untuk Siswa 

SD Kelas 

Rendah 

(Kelas 1-3) 

2019 Hak 

Cipta 

EC00201992042 

3 Ensiklopedia 

Alat-alat 

Laboratorium 

Kimia Dasar 

2022 Hak 

Cipta 

EC00202243667 

4 Pengelolaan 

Laboratorium 

Sekolah 

2022 Hak 

Cipta 

EC00202243668 
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     Penghargaan yang pernah diraih  

No

. 
Jenis Penghargaan 

Institusi 

Pemberi 

Penghargaan 

Tahun 

1. Satya Lancana Karya 

Satya X Tahun 

Presiden RI 2007 

2 Satya Lancana Karya 

Satya XX Tahun 

Presiden RI 2022 

  

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar 

Riwayat Hidup ini adalah benar dan apabila terdapat 

kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya. 

   Singaraja, 12 Januari 2022 

   Yang Menyatakan 

 

 

   Prof. Dr. Drs. I Ketut Sudiana, M.Kes 

   NIP. 196310231991031001 


