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SOP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) 

LABORATORIUM MIKROBIOLOGI 

 

A. PENGERTIAN 

Laboratorium Mikrobiologi merupakan fasilitas akademik Teknik Kimia yang dimanfaatkan oleh mahasiswa dan/atau dosen untuk 

kegiatan praktikum dan penelitian. 

 

B. TUJUAN 

1. Mengoptimalkan pengelolaan laboratorium beserta semua sumber daya yang ada di dalamnya agar menjadi produktif, berkualitas dan 

terpercaya. Memberikan pelayanan prima sebagai pusat penelusuran ilmu pengetahuan, pengembangan dan aplikasi penelitian di bidang 

Mikrobiologi. 

2. Sebagai pedoman penggunaan laboratorium untuk pelaksanaan praktikum dan penelitian mahasiswa dan dosen. 

 

C. RUANG LINGKUP 

Kegiatan  yang  ada  dalam  lingkup  laboratorium  meliputi  pelaksanaan kegiatan praktikum dan penelitian, baik yang dilakukan oleh 

Mahasiswa maupun Dosen ataupun pihak luar yang menggunakan laboratorium. 
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D. DEFINISI ISTILAH 

1. Kepala laboratorium adalah tenaga edukatif yang ditugaskan menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi laboratorium dan bertanggung 

jawab terhadap semua kegiatan di laboratorium. 

2. Asisten praktikum adalah Mahasiswa yang diberi tugas oleh Dosen yang bersangkutan atas persetujuan kepala Laboratorium untuk 

membantu kelancaran pelaksanaan praktikum. 

3. Peserta praktikum adalah mahasiswa yang telah terdaftar untuk mata kuliah yang bersangkutan pada semester berjalan yang ditunjukkan 

dengan Kartu Rencana Studi (KRS) dan telah mendaftarkan diri untuk untuk kegiatan praktikum pada semester yang sedang berjalan. 

4. Pengguna jasa adalah mahasiswa, dosen, dan pihak luar yang menggunakan Laboratorium.  
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E. Alat 

Peralatan yang digunakan di Laboratorium Mikrobiologi, yaitu: 

No Alat Resiko Pencegahan Penanggulangan 

1. Glassware 

(Peralatan Gelas)  

 Pecah 

 Terluka akibat 

pecahan glassware 

 Terluka dari kaca 

terbang karena 

ledakan 

 Terluka karena 

memaksa penutup 

karet pada 

glassware 

 Keracunan setelah 

terluka oleh 

glassware yang 

terkontaminasi 

 

 

- Berhati-hati ketika 

menggunakan glassware 

- Setiap menggunakan 

glassware, pastikan untuk 

memeriksa apakah ada 

pecahan dan keretakan pada 

glassware tersebut. 

- Hindari mengangkat 

glassware diatas level mata 

kita, dan pindahkan secara 

hati-hati, hindari 

meletakkannya didalam 

kantung jas laboratorium. 

- Hindari meletakkan 

glassware diatas lantai 

- Selalu gunakan alat 

pelindung diri (pelindung 

wajah, safety glasses, dan 

sarung tangan) 

- Hindari menangani glassware 

yang rusak / pecah dengan 

- Beritahukan kepada petugas di 

laboratorium tentang glassware yang rusak 

seingga dapat dibuang dengan benar. 

- Jika dalam glassware yang pecah terdapat 

larutan atau bahan maka bersihkan larutan 

tersebut dengan absorbent pad 

- Bersihkan pecahan kaca dengan tang, 

penjepit, sapu, serokan atau perangkat 

mekanis lainnya dan buang pecahan 

tersebut di tempat sampah khusus untuk 

limbah alat gelas 

-  Semua limbah glassware harus dikemas 

dalam wadah yang aman yang dikhususkan 

untuk limbah glassware 

- Sebaiknya wadah limbah glassware 

terbuat dari cardboard. Dan jika sudah 

terisi ¾, segel bagian atas wadah tersebut 

dengan solatip agar petugas yang 

berwenang mengerti bahwa wadah tersebut 

sudah siap untuk pembuangan. 

- Pisahkan pembuangan limbah glassware 
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tangan kosong 

- Hindari membuang limbah 

glassware di wadah yang 

mengandung bahan kimia 

berbahaya. 

- Gunakan kantong limbah 

infeksius untuk melapasi 

wadah limbah glassware 

- Mengaganti glassware 

dengan wadah plastik jika 

memungkinkan  

dengan limbah lain dari labortorium 

dikarenakan limbah glassware 

laboratorium tidak dapat dipakai kembali. 

- Jika terjadi pendarahan pada luka akibat 

pecahan => Bersihkan luka dari sisa 

pecahan kaca, cuci luka dengan air hangat 

dan sabun jika tersedia. Beri perawatan 

medis yang sesuai. 

- Segera laporkan kejadian tersebut pada 

petugas yang berwenang. 

2. Colony Counter Rusak - Penggunaan alat berdasarkan 

manual alat 

- Segera diperbaiki oleh teknisi 

 Tersetrum - Berhati- hati saat penggunaan 

- Penyusunan kabel disusun dengan 

rapi, jauhkan dari air 

- Matikan aliran listrik 

- Bawa korban ke klinik atau rumah sakit terdekat 

agar mendapatkan pertolongan 

3. Incubator Rusak - Penggunaan alat berdasarkan 

manual alat 

- Segera diperbaiki oleh teknisi 

Tersetrum - Berhati- hati saat penggunaan 

- Penyusunan kabel disusun dengan 

- Matikan aliran listrik 

- Bawa korban ke klinik atau rumah sakit terdekat 
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rapi, jauhkan dari air agar mendapatkan pertolongan 

Koil pemanas rusak - Penggunaan berdasarkan manual 

- kontrol pada saat penggunaan 

- jika selesai menggunakan 

matikan tombol power 

- Segera diperbaiki oleh teknisi 

- Hentikan penggunaan sampai alat selesai 

diperbaiki 

4. Rotary Shaker Rusak - Penggunaan alat berdasarkan 

manual alat 

- Segera diperbaiki oleh teknisi 

Tersetrum - Berhati- hati saat penggunaan 

- Penyusunan kabel disusun dengan 

rapi, jauhkan dari air 

- Matikan aliran listrik 

- Bawa korban ke klinik atau rumah sakit terdekat 

agar mendapatkan pertolongan 

5. Waterbath kebocoran - Berhati-hati saat pemakaian 

- Ketika menggunakan gunakan 

pelindung tangan 

- Segera berikan pertolongan pertama 

- Matikan alat  

4. 

Autoclace Rusak - Penggunaan alat berdasarkan 

manual alat 

- Segera diperbaiki oleh teknisi 

 Tersetrum - Berhati- hati saat penggunaan 

- Penyusunan kabel disusun dengan 

rapi, jauhkan dari air 

- Matikan aliran listrik 

- Bawa korban ke klinik atau rumah sakit terdekat 

agar mendapatkan pertolongan 

kebocoran - Berhati-hati saat pemakaian 

- Ketika menggunakan gunakan 

pelindung tangan 

- Segera berikan pertolongan pertama 

- Keluarkan semua isi autoclave 

- Matikan alat 

 

5. Neraca analitik Kesetrum - Berhati-hati saat menyambungkan - Dalam kasus yang parah, hubungi dokter untuk 
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ke sumber listrik 

- Pastikan tangan dalam keadaan 

kering 

- Mengisolasi kabel yang terbuka 

mengecek pernapasan dan denyut jantung 

 

F. Bahan 

 Adapun bahan-bahan yang digunakan di Laboratorium Mikrobiologi adalah sebagai berikut: 

 

1. Bahan Kimia Karsinogenik (Carsinogenic) 

NO BAHAN SIFAT BAHAN BAHAYA 

ALAT 

PELINDUNG 

DIRI 

PENCEGAHAN RESPONS 

1. Crystal 

Violet  

- Berupa cairan 

berwana violet 

- Tidak berbau 

- Bersifat 

karsinogenik 

- Dapat 

menyebabkan 

kanker 

- Memiliki 

bahaya 

jangka 

panjang untuk 

kehidupan di 

perairan 

- Masker 

- Sarung 

tangan 

- Jas lab 

- Kaca mata 

pengaman 

- Respirator 

- Selalu kenakan alat 

pelindung diri 

- Selalu konsentrasi dan 

berhati-hati dalam 

penggunaan bahan 

- Jangan sekali-kali 

mencoba menghirup 

bahan 

- Mengganti pakaian yang 

- Jika terkena bawa orang tersebut 

ke udara terbuka dan hangat dalam 

keadaan nyaman untuk bernafas 

- Jika tertelan: Basuh mulut dengan 

air mengalir, beri air minum 

dengan pelan. 

- Jika terkena kulit: Basuh kulit yang 

terkena dengan air mengalir dan 

sabun. 



 

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  

FAKULTAS TEKNIK  

DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA 

No. Dokumen: 

 

Tanggal Berlaku: 

  PROSEDUR OPERASI STANDAR  

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) 

 LABORATORIUM OLEOKIMIA 

Revisi: 01 

Halaman : 9 dari 18 

 

 

 

terkontaminasi 

- Cuci tangan setiap selesai 

menggunakan bahan 

- Hindari terpapar ke 

lingkungan 

- Jika terkena mata: Lepaskan 

contact lenses dan buka mata 

sambil dibasuh. 

 

2. Bahan Kimia  Flammable 

NO BAHAN SIFAT BAHAN BAHAYA 

ALAT 

PELINDUNG 

DIRI 

PENCEGAHAN RESPONS 

1. Safranin  - Cairan 

- Berwarna gelap 

merah 

- Dapat larut di 

air 

 

- Mudah terbakar 

dalam fase cair 

maupun uap 

 

- Masker 

- Sarung tangan 

- Jas lab 

- Kaca mata 

pengaman 

 

- Selalu kenakan alat 

pelindung diri 

- Tutup rapat tempat 

penyimpanannya 

- Simpan di tempat 

yang memiliki 

ventilasi dan dingin 

- Basuh tangan setelah 

menggunakan bahan 

- Gunakan pada 

ruangan terbuka atau 

- Jika terkena bawa orang tersebut 

ke udara terbuka dan hangat dalam 

keadaan nyaman untuk bernafas 

dan langsung berikan tindakan 

medis 

- Jika terkena jauhkan orang tersebut 

dari api, ataupun percikan apinya 

- Jika tertelan: Basuh mulut dengan 

air mengalir, beri air minum 

dengan pelan. 

- Jika terkena kulit: Basuh kulit yang 
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lokasi yang memiliki 

ventilasi yang baik 

- Simpan di ruangan 

yang berventilasi 

- Jaga pada suhu yang 

dingin 

- Juahkan dari panas 

permukanaan yang 

panas  

- Jangan merokok di 

sekitar tempat 

penyimpanan 

-  

 

terkena dengan air mengalir 

beberapa menit dan buka pakaian 

yang terkontaminasi dan basuh 

pakaian tersebut sebelum 

digunakan kembali. 

- Jika terkena mata: Lepaskan 

contact lenses dan buka mata 

sambil dibasuh. 

2. Aseton  - Berbentuk 

cairan 

- Tidak berwarna 

- Berbau 

aromatic, manis 

dan buah 

- Larut di air, 

etanol, eter, 

-  Mudah terbakar 

dalam fase cair 

dan uap 

- Mengakibatkan 

iritasi mata 

- Mengakibatkan 

sakit kepala. 

- Masker 

- Sarung tangan 

- Jas lab 

- Kaca mata 

pengaman 

 

- Selalu kenakan alat 

pelindung diri 

- Tutup rapat tempat 

penyimpanannya 

- Simpan di tempat 

yang memiliki 

ventilasi dan dingin 

 

- Jika terhirup : Bawa korban ke 

udara terbuka, jika berdampak 

susah bernafas bawa ke dokter. 

- Jika terkena kulit : segera basuh 

dengan air yang banyak. Gunakan  

sabun. Jangan gunakan bahan 

(kimia) agen penetralisasi. Buka 
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dimetil eter, 

petroleum 

spirit, 

klorofom, 

dimetilformami

de, larut di 

minyak atau 

lemak. 

- Basuh tangan setelah 

menggunakan bahan 

- Jangan gunakan alat 

pemicu kebakaran 

 

 

pakaian sebenlum dibasuh. Bawa 

korban ke dokter jika terjadi iritasi. 

- Jika terkena mata : Lepaskan 

contact lenses dan buka mata 

sambil dibasuh. 

- Jika tertelan : Basuh mulut dengan 

air, minum air dalam jumlah yang 

banyak. Jangan minum susu. 

Berikan karbon aktif. Segera bawa 

ke dokter. 

 

 

 

 

 

3. Bahan Kimia Korosif (Corrosive) 

 

NO BAHAN SIFAT BAHAN BAHAYA 

ALAT 

PELINDUNG 

DIRI 

PENCEGAHAN RESPONS 

1. Asam 

Asetat  

- Tidak berwarna 

- Berbau pedih 

- Dapat 

- Menyebabkan 

kulit terbakar 

yang parah dan 

- Masker 

- Sarung tangan 

- Jas lab 

- Selalu kenakan alat 

pelindung diri 

- Tutup rapat tempat 

- Pemberi pertolongan pertama harus 

melindungi dirinya. 

- Jika terhirup : hirup udara segar 
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didistilasi 

dalam kondisi 

tidak terurai 

-  

 

kerusakan mata 

- Mengakibatkan 

luka bakar 

 

 

- Kaca mata 

pengaman 

 

penyimpanannya 

- Simpan di tempat 

yang memiliki 

ventilasi dan kering 

- Jauhkan dari panas 

dan sumber api. 

- Jangan biarkan 

produk masuk ke 

saluran pembuangan 

 

 

dan panggil dokter. 

- Jika tertelan: Beri air minum 

kepada korban, hindari muntah, 

segera panggil dokter.  

- Jika terkena kulit: tanggalkan 

segera semua pakaian yang 

terkontaminasi. Bilaslah kulit 

dengan air/ pancuran air.  

- Jika terkena mata: Lepaskan 

contact lenses dan buka mata 

sambil dibasuh. 

2. Asam 

laktat 

- Berbentuk 

minyak 

- Tidak berwarna 

- Tidak berbau  

 

- Menyebabkan 

kerusakan mata 

yang serius. 

- Menyebabkan 

iritasi kulit 

 

 

- Masker 

- Sarung tangan 

- Jas lab 

- Kaca mata 

pengaman 

 

- Selalu kenakan alat 

pelindung diri 

- Tutup rapat tempat 

penyimpanannya 

- Simpan di tempat 

yang memiliki 

ventilasi dan dingin 

- Basuh tangan setelah 

menggunakan bahan 

- Jangan gunakan alat 

- Jika terhirup : Bawa korban ke 

udara terbuka, jika berdampak 

susah bernafas bawa ke dokter. 

- Jika terkena kulit : segera basuh 

dengan air yang banyak. Gunakan  

sabun. Jangan gunakan bahan 

(kimia) agen penetralisasi. Buka 

pakaian sebenlum dibasuh. Bawa 

korban ke dokter jika terjadi iritasi. 

- Jika terkena mata : Lepaskan 

contact lenses dan buka mata 

sambil dibasuh. 



 

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  

FAKULTAS TEKNIK  

DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA 

No. Dokumen: 

 

Tanggal Berlaku: 

  PROSEDUR OPERASI STANDAR  

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) 

 LABORATORIUM OLEOKIMIA 

Revisi: 01 

Halaman : 13 dari 18 

 

 

 

pemicu kebakaran 

 

 

- Jika tertelan : Basuh mulut dengan 

air, minum air dalam jumlah yang 

banyak. Jangan minum susu. 

Berikan karbon aktif. Segera bawa 

ke dokter. 
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4. Berbahaya bagi Lingkungan (Hazardous for Enviromental) 

NO BAHAN 
SIFAT 

BAHAN 
BAHAYA 

ALAT 

PELINDUNG 

DIRI 

PENCEGAHAN RESPONS 

1. Ammonium 

Sulfat  

- Berbentuk 

padat 

- Tidak 

Berwarna 

- Tidak berbau 

 

- Menyebabkan 

kerusakan pada 

lingkungan 

 

 

- Masker 

- Sarung tangan 

- Jas lab 

- Kaca mata 

pengaman 

 

- Selalu kenakan alat 

pelindung diri 

- Tutup rapat tempat 

penyimpanannya 

- Simpan di tempat 

yang memiliki 

ventilasi dan kering 

- Jauhkan dari panas 

dan sumber api. 

- Jangan biarkan 

produk masuk ke 

saluran pembuangan 

 

 

- Pemberi pertolongan pertama harus 

melindungi dirinya. 

- Jika terhirup : hirup udara segar 

dan panggil dokter. 

- Jika tertelan: Beri air minum 

kepada korban, hindari muntah, 

segera panggil dokter.  

- Jika terkena kulit: tanggalkan 

segera semua pakaian yang 

terkontaminasi. Bilaslah kulit 

dengan air/ pancuran air.  

- Jika terkena mata: Lepaskan 

contact lenses dan buka mata 

sambil dibasuh. 

2. KCl - Berbentuk 

cair 

- Tidak 

berwarna 

- Sangat toksik 

pada kehidupan 

perairan dengan 

efek jangka 

- Masker 

- Sarung tangan 

- Jas lab 

- Selalu kenakan alat 

pelindung diri 

- Tutup rapat tempat 

- Jika terhirup : Bawa korban ke 

udara terbuka, jika berdampak 

susah bernafas bawa ke dokter. 

- Jika terkena kulit : segera basuh 
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- Tidak berbau  

 

panjang. 

 

 

- Kaca mata 

pengaman 

 

penyimpanannya 

- Simpan di tempat 

yang memiliki 

ventilasi dan dingin 

- Basuh tangan setelah 

menggunakan bahan 

- Jangan gunakan alat 

pemicu kebakaran 

 

 

dengan air yang banyak. Gunakan  

sabun. Jangan gunakan bahan 

(kimia) agen penetralisasi. Buka 

pakaian sebenlum dibasuh. Bawa 

korban ke dokter jika terjadi iritasi. 

- Jika terkena mata Bilaslah dengan 

air yang banyak. 

- Jika tertelan : beri air minum pada 

korban (paling banyak dua gelas). 

Konsultasi dengan dokter jika 

merasa tidak sehat. 
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