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TATA TERTIB PRAKTIKUM  

DI LABORATORIUM PENDIDIKAN KIMIA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
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1. Praktikan harus datang tepat pada waktu, jika terlambat lebih dari 10 menit maka praktikan 

tidak diperkenankan mengikuti praktikum pada hari tersebut kecuali mendapat izin dari 

Pembina/asisten praktikum. 

2. Sebelum kegiatan praktikum dimulai, praktikan tidak diperbolehkan memasuki ruang 

praktikum kecuali mendapatkan  ijin dari Pembina/asisten praktikum. 

3. Praktikan diwajibkan memakai jas praktikum dengan sopan dan rapi. 

4. Tas dan barang-barang praktikan yang tidak berkaitan dengan kegiatan praktikum diletak pada 

tempat yang telah disediakan. 

5. Praktikan hanya diizinkan membawa buku penuntun dan alat tulis ke meja praktikum.  

6. Praktikum mengisi bon penggunaan alat dan bahan yang kemudian diserahkan kepada Teknisi 

atau Laboran. 

7. Sebelum praktikum dimulai, akan diadakan pretest dengan materi yang akan dilakukan (baik 

teori maupun prosedur percobaan) dan jika praktikan tidak lulus maka harus mengikuti pretest 

ulang. 

8. Praktikan wajib membuat laporan sementara yang disahkan oleh asisten kemudian 

menyerahkannya kembali kepada asisten yang bersangkutan. 

9. Praktikan mengikuti kegiatan praktikum dengan sungguh-sungguh serta diwajibkan 

membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. 

10. Praktikan tidak boleh meninggalkan praktikum tanpa seijin asisten/Pembina praktikum. 

11. Praktikan yang merusakkan, menghilangkan atau memecahkan alat-alat laboratorium dengan 

alasan apapun, diwajibkan mengganti alat tersebut. 

12. Praktikan diwajibkan mematikan alat listrik setiap selesai pemakaian. 

13. Mengembalikan alat yang digunakan saat praktikum pada hari yang sama dalam kondisi 

bersih dan kering atas sepengetahuan Laboran/Teknisi. 

14. Membersihkan meja dan area sekitar yang digunakan untuk praktikum. 

15. Persentase kehadiran peserta pada pelaksanaan praktikum harus 100%. 

16. Melakukan kegiatan praktikum di lab sesuai hari dan jam kerja yang telah dijadwalkan oleh 

lab. 

17. Membuang sampah pada tempatnya. 

 

Palangka Raya, Februari 2017 

Kepala Laboratorium Pendidikan Kimia, 

 

 

Dra. Ruli Meiliawati, M.Pd 

NIP. 19640501 199002  



TATA TERTIB PENELITIAN  

DI LABORATORIUM PENDIDIKAN KIMIA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA 

 

1. Sebelum penelitian dimulai, mahasiswa wajib menyerahkan surat izin penelitian yang 

ditandatangani oleh dosen pembimbing penelitian dengan melampirkan prosedur kerja serta 

daftar alat dan bahan yang akan digunakan. 

2. Mahasiswa diperkenankan memulai penelitian setelah mendapatkan izin dari pihak lab pada 

hari dan jam yang telah dijadwalkan. 

3. Di dalam laboratorium peneliti harus memakai jas praktikum dengan sopan dan rapi, tas dan 

barang-barang peneliti yang tidak berkaitan dengan kegiatan praktikum diletak pada tempat 

yang telah disediakan. 

4. Peneliti hanya izinkan membawa buku penuntun dan alat tulis ke meja praktikum.  

5. Praktikum mengisi bon penggunaan alat dan bahan yang kemudian diserahkan kepada Teknisi 

atau Laboran (pengebonan bahan hanya dapat dilakukan  satu kali selama penelitian dan 

pengebonan alat dilakukan pada setiap hari penelitian). 

6. Alat dan bahan hanya boleh diambilkan oleh petugas lab. 

7. Melakukan penelitian dengan sungguh-sungguh serta diwajibkan membuang sampah pada 

tempat yang telah disediakan. 

8. Apabila mahasiswa merusakkan, menghilangkan atau memecahkan alat-alat laboratorium 

dengan alasan apapun, diwajibkan mengganti alat tersebut. 

9. Mematikan alat listrik setiap selesai pemakaian. 

10. Mengembalikan alat yang digunakan saat penelitian pada hari yang sama dalam kondisi bersih 

dan kering atas sepengetahuan Laboran/Teknisi. 

11. Membersihkan meja dan area sekitar yang digunakan untuk praktikum. 

 

Palangka Raya,      Februari 2017 

Kepala Laboratorium Pendidikan Kimia, 

 

 

Dra. Ruli Meiliawati, M.Pd 

NIP. 19640501 199002 

 

 

 

 

 



Penelitian hendak bersiklus agar mahasiswa tidak menumpuk 
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BAB I 

ORGANISASI LABORATORIUM 
 
 

 

Pelaksanaan suatu aktivitas membutuhkan suatu aturan atau 

ketentuan agar aktivitas dapat berjalan dengan lancar, sehingga tujuan 

akhir aktivitas tersebut dapat tercapai. Aturan atau ketentuan tersebut 

merupakan hal yang bersifat pasif, yang diciptakan oleh kondisi yang 

ada di lingkungan aktivitas tersebut. Untuk menentukan aturan yang 

aktif diperlukan pelaksana aktivitas, yang dalam hal ini adalah staf atau 

pekerja laboratorium. Tata hubungan kerja diantara para staf atau 

pekerja laboratorium dinyatakan dalam sebuah organisasi laboratorium.  

Karena laboratorium  merupakan suatu sistem yang terdiri atas 

sarana dan prasarana penunjang kegiatan, baik berupa peralatan 

laboratorium dan sumber daya manusia, maka laboratorium perlu diatur 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat banyaknya peralatan 

yang ada di suatu laboratorium serta beban kerja yang harus dipikul 

oleh seluruh staf laboratorium, maka diperlukan sistem manajemen 

yang memadai untuk mengelola prasarana dan sarana serta kegiatan 

yang ada di laboratorium tersebut. Sistem manajemen ini meliputi 

srutktur organisasi, pembagian kerja, serta susunan personal yang 

mengelola laboratorium. 

 

1.1. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi  Laboratorium Kimia Program Studi 

Pendidikan Kimia FKIP Universitas Palangkaraya adalah sebagaimana 

disajikan pada Gambar 1. Struktur organisasi tersebut sangat sederhana 

mengingat bahwa Laboratorium Kimia FKIP UNPAR pada dasarnya 

hanya merupakan laboratorium pendidikan atau pengajaran, bukan 

laboratorium riset. 

 

 

 
Kepala 

Laboratorium 

 

Teknisi 

 

Laboran 

 

Dosen Pembimbing 
Praktikum 
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Gambar 1. Struktur Organisasi Laboratorium Kimia FKIP UNPAR 

 

Garis interaksi atau lebih tegasnya disebut sebagai garis 

komando, sangat diperlukan dalam sistem organisasi. Pentingnya garis 

komando ini terletak pada pembagian hak dan tanggung jawab yang 

jelas bagi setiap individu, sesuai dengan posisinya masing-masing 

dalam organisasi tersebut, sehingga pola kerjanya menjadi jelas dan 

terarah. Dengan mengetahui posisi dan kewajiban yang harus 

dilakukan, maka pelaksanaan suatu aktivitas di laboratorium akan lebih 

mudah. 

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) 

a. Kepala Laboratorium 

Kepala Laboratorium Kimia dijabat oleh salah seorang dosen 

Program Studi Pendidikan Kimia yang diangkat oleh Rektor berdasarkan 

usulan dari Dekan FKIP. Kepala laboratorium bertanggung jawab 

terhadap semua kegiatan yang diselenggarakan di laboratorium, baik 

yang menyangkut administrasi maupun akademik. Tugas kepala 

Laboratorium Kimia antara lain adalah: 

1. Mempertanggungjawbkan semua kegiatan di laboratorium, 

dengan dibantu  oleh semua pengelola laboratorium 

(administrator, laboran, teknisi, petugas kebersihan), agar 

kelancaran aktivitas laboratorium dapat terjamin, 
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2. Memimpin, membina, dan mengkoordinir semua aktivitas sistem 

internal dan mengadakan kerja sama dengan pihak eksternal, 

yang meliputi instansi-instansi di luar perguruan tingginya, 

serperti perguruan tinggi lain, industri, atau pusat-pusat studi 

yang berkaitan dengan pengembangan laboratorium. 

 

b. Teknisi 

Laboratorium Kiimia FKIP UNPAR hanya memiliki seorang teknisi 

dengan jenjang pendidikan S-2, dan telah mengikuti beberapa kali 

pelatihan yang relevan. Teknisi bertanggung jawab kepada Kepala 

laboratorium, dengan tugas sebagai berikut: 

1. Menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan 

laboratorium (praktikum, penelitian), 

2. Melakukan administrasi alat, bahan, dan prasarana laboratorium, 

3. Melakukan pemeliharaan dan perawatan alat, bahan, dan 

prasarana laboratorium. 

 

c. Laboran 

Laboratorium Kimia FKIP UNPAR hanya memiliki seorang laboran 

dengan jenjang pendidikan S-1. Laboran bertanggung jawab kepada 

kepala laboratorium. Tugas laboran antara lain: 

1. Memelihara kebersihan laboratorium dan prasarana yang ada, 

2. Membantu teknisi menyiapkan alat dan bahan yang digunakan 

untuk kegiatan laboratorium, 

3. Membantu teknisi melakukan pemeliharaan dan perawatan alat, 

bahan, dan prasarana laboratorium. 

 

d. Dosen Pembimbing Praktikum 

 Dosen pembimbing praktikum adalah dosen yang mengampu 

mata kuliah praktikum, baik mata kuliah praktikum yang berdiri sendiri 

maupun sebagai bagian integral dari mata kuliah teori. Dosen 

pembimbing praktikum memiliki kewajiban: 
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1. Mengajukan/menyampaikan peralatan dan bahan-bahan yang 

diperlukan kepada kepala laboratorium pada awal semester 

sebelum kegiatan praktikum dimulai, 

2. Menyerahkan prosedur praktikum yang akan digunakan kepada 

kepala laboratorium, 

3. Membimbing mahasiswa yang sedang melakukan praktikum di 

laboratorium. 

 

e.  Asisten Praktikum 

 Asisten praktikum adalah mahasiswa senior yang telah dilatih 

(berpengalaman) dalam melaksanakan kegiatan praktikum. Tugas 

asisten praktikum adalah: 

1. Membantu teknisi menyiapkan alat dan bahan yang akan 

digunakan untuk praktikum, 

2. Membantu dosen pembimbing praktikum dalam membimbing 

mahasiswa yang melakukan praktikum. 
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BAB II 

TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR LABORATORIUM 

 

Pengelolaan laboratorium memerlukan persyaratan yang spesifik 

agar laboratorium tersebut mempunyai kualitas sesuai dengan fungsinya. 

Untuk mengoptimalkan fungsi Laboratorium diperlukan adanya 

persyaratan tata ruang (lay-out) yang sesuai. Tata ruang merupakan 

syarat utama dari laboratorium yang berkualitas, dimana unsur-unsur 

seperti infrastruktur, safety manual, peraturan dasar, dan organisasi 

laboratorium tertata dengan baik. Tata ruang yang baik akan membuat 

suasana kerja yang aman dan nyaman. Dengan demikian penataan ruang 

harus diupayakan seoptimal mungkin, sehingga mendukung seluruh 

rangkaian aktivitas di laboratorium. 

2.1  Tata Ruang  

Perencanaan tataruang sebenarnya harus dilakukan sebelum 

laboratorium dibangun. Tata ruang yang tepat dan baik akan mendukung 

pelaksanaan kerja yang berkualitas. Luas total bangunan Laboratorium 

Kimia Program Studi Pendidikan 1500 m2 dengan jenis dan luas rungan 

sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1, berikut denahnya yang disajikan 

pada Gambar 2.1. 

Tabel 2.1 Jenis dan Jumlah (Luas)  Ruangan pada Laboratorium 
Kimia Program Studi Pendidikan Kimia FKIP UNPAR 

No Fasilitas Jumlah Luas Total 

1 Ruang praktikum 3 900 m2 

2 Ruang persiapan 2 60 m2 

3 Ruang peralatan 2 160 m2 

4 Ruang bahan 2 200 m2 

5 Ruang asam 2 50 m2 

6 Ruang Staf 2 120 m2 

7 Tolilet 1 10 m2 
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       Keterangan:  

a = ruang bahan 
b = ruang alat 
c = kamar mandi 

d = ruang praktikum 
e = ruang persiapan 

f  = ruang timbang/alat optis 
g = ruang teknisi/laboran 
h = ruang kepala laboratorium 

i = lemari asam 
 

 

Gambar 2.1 Skema Tata Ruang Laboratorium Kimia FKIP UNPAR 

 

2.2  Infrastruktur Laboratorium  

Infrastruktur adalah segala sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

suatu laboratorium untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional.  

Semua fasilitas fisik maupun non-fisik yang tersedia harus berfungsi 

dengan baik agar hasil kegiatan laboratorium tercapai secara optimal, baik 

kuantitas maupun kualitasnya.  Hal ini dimungkinkan apabila semua 

fasilitas infrastruktur laboratorium yang tersedia mampu menunjang 

semua kegiatan yang dilakukan.  

2.2.1 Sarana Umum 

a. Lokasi dan Kondisi Laboratorium 

Lokasi Laboratorium Kimia Program Studi Pendidikan Kimia FKIP 

UNPAR berada di ujung barat daya kampus UNPAR terpisah jauh  (1 km) 

dari lokasi ruang kuliah. Terpisahnya lokasi laboratorium dengan ruang 

kuliah ini dirasakan agak mengganggu kelancaran perkuliahan. Gedung 

laboratorium ini terpisah dengan gedung-gedung lainnya, memiliki jalan 

a 

 

a 

 

1

1 

 c 

 

b 

 

e 

 

h 

 

d 

 

d 

 f 

 
i 

 
g 

 

i 
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akses dari jalan di sisi barat Kantor FKIP.  Di sekeliling bangunan 

laboratorium merupakan tanah kosong yang ditumbuhi semak belukar.  

b. Konstruksi Bangunan 

Bangunan laboratorium berkonstruksi beton tidak bertingkat dengan 

atap sirap yang pada saat ini diganti dengan genteng metal. 

Pintu, Jendela dan Ventilasi. 

Bangunan utama laboratorium memiliki 2 pintu masuk dan 2 pintu 

keluar dan semuanya berfungsi dengan baik. Ukuran pintu masuk lebih 

besar dari pada pintu keluar. Jendela dengan daun jendela dari kaca cukup 

memadai dan setiap jendela dipasang teralis. Ventilasi cukup memadai 

untuk sirkulasi udara di dalam laboratorium. Namun tidak dilengkapi 

dengan blower, kecuali lemari asam. 

Meja Laboratorium  

Meja praktikum pada satu ruang praktikum terbuat dari bahan kayu 

tetapi alsnya dilapis dengan kaca, sedangkan pada ruang praktikum 

lainnya alas meja dilapisi dengan melamin. Untuk ruang praktikum (basah) 

setiap meja dilengkapi dengan keran dan baik air, demikian pula untuk 

meja dinding. Untuk meja persiapan dan meja peralatan berkonstruksi 

beton dengan alas keramik.  

Sanitasi dan kebersihan. 

Saluran pembuangan air dari setiap bak air di dalam laboratorium 

berfungsi dengan baik. Sanitasi kurang terpelaihara dengan baik, hal ini 

dikarenakan sejak beberapa tahun terakhir tidak memiliki lagi tenaga 

kebersihan. Untuk limbah bahan kimia dan bahan-bahan beracun 

disediakan saluran tersendiri.  

2.3 Sarana Pendukung 

Fasilitas umum utama yang diperlukan dalam mendukung operasional 

laboratorium antara lain suplai air, dan listrik.   
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a. Instalasi Air 

Sumber air baku adalah air tanah yang dipompa ke dalam tabung 

pada menara penampung (tandon). Pendistribusian air ke setiap ruangan 

laboratorium maupun toilet dilakukan melalui pipa dengan tekanan yang 

cukup. Setiap bak cuci pada meja praktikum dilengkapi dengan kran air. 

Akuades untuk keperluan laboratorium dibuat sendiri. 

b. Instalasi Listrik 

Laboratorium memerlukan listrik sebagai sumber energi yang 

diperlukan untuk mengoperasikan alat-alat laboratorium. Suplai listrik 

hanya berasal dari PLN. Hingga saat ini laboratorium kimia belum memiliki 

generator listrik yang diperlukan jika terjadi pemadaman listrik oleh PLN. 

Kondisi jaringan listrik di laboratorium sudah kurang bagus, sudah 

waktunya dilakan perbaikan.   
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BAB III 

ADMINISTRASI LABORATORIUM 

 

Melihat banyaknya peralatan, bahan dan infrastruktur yang ada di 

Laboratorium Kimia FKIP UNPAR ditambah dengan banyaknya kegiatan 

praktikum dan penelitian, maka dirasa perlu untuk mengatur menurut 

tatanan yang mudah dan dapat dimengerti oleh setiap praktikan, staf 

pengajar, teknisi, laboran serta pengguna laboratorium lainnya. 

Keadaan peralatan laboratorium & bahan-bahan yang tersedia 

selalu cepat berubah atau berpindah (dipinjam, hilang, pecah dsb), maka 

semua itu memerlukan penanganan yang serius. Peralatan, bahan, dan 

fasilitas lainnya jika tidak dikelola dengan tepat maka pemanfaatannya 

tidak efektif dan efisien. Administrasi laboratorium perlu dilaksanakan 

dengan tujuan sebagai berikut : 

a. Untuk memperoleh informasi tentang keadaan laboratorium dengan 

cepat dan mudah. 

b. Untuk pendataan semua peralatan yang ada, termasuk bahan kimia, 

meubiler, hardware dan software lainnya yang ada di laboratorium 

tersebut secara rinci & teratur. 

c. Sebagai pusat informasi tentang keberadaan suatu alat 

laboratorium di suatu laboratorium tertentu, sehingga siapa saja 

yang ingin menggunakannya akan mengetahui keberadaan alat itu. 

d. Untuk perencanaan & pengembangan laboratorium secara berlanjut 

dimasa mendatang.  Alat-alat baru apa saja yang perlu ditambah, 

diperbaiki atau dilengkapi sesuai dengan pengembangan disiplin 

ilmu yang ada, atau untuk program penelitian yang lebih terarah 

(hibah bersaing, hibah penelitian dasar, hibah pekerti, riset 

unggulan industri, dosen muda, kajian wanita,  riset unggulan 

terpadu, analisis bahan, program penelitian lanjutan/advanced 

technology, pasca sarjana dsb) dalam berbagai bentuk kerjasama. 

e. Membina kegiatan laboratorium yang lebih baik & teratur, sehingga 

penggunaan laboratorium dapat dioptimalkan. 
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f. Mengatur tata cara pemesanan alat, sesuai dengan pengembangan 

ilmu yang yang ada/disiplin ilmu yang akan dikembangkan maupun 

terhadap aplikasi penelitian lanjutan/advanced research tertentu, 

dsb. 

 

3.1 Pendataan Peralatan Laboratorium 

Untuk memudahkan penggunaannya perlu diatur cara pendataan 

(data collecting) tentang semua peralatan laboratorium yang dimiliki. Data 

tentang setiap peralatan laboratorium setidaknya memuat:  

(a) nama alat (secara alphabetik) 

(b) fungsi 

(c) spesifikasi 

(d) komponen/asesoris (alat tambahan) 

(e) kondisi 

(f) jumlah 

(g) keterangan (remarks), 

Piranti pencatatan daftar peralatan dapat berupa buku, sistem kartu 

atau computer file. Pengadministrasian peralatan antara lain meliputi : 

a. Daftar Pemesanan Alat Laboratorium 

b. Daftar Inventarisasi Peralatan Laboratorium 

c. Daftar Alat-alat Gelas (glass-ware) 

d. Daftar Inventarisasi Alat Meubiler 

e. Daftar Peminjaman/pengembalian Alat 

f. Daftar Pemakaian Alat 

g. Daftar Servis peralatan 

h. Daftar Penanggung Jawab Pemakaian Alat Khusus 

i. Daftar Inventarisasi Peralatan Laboratorium.  

j. Daftar Peralatan lainnya seperti Buku Log, Buku Petunjuk 

Penggunaan Alat/Guide Book, Bahan Non-Kimia, dsb. 

 

Pengadministrasian peralatan laboratorium merupakan pekerjaan yang 

cukup rumit. Pekerjaan ini harus dilakukan oleh kepala laboratorium 
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dibantu teknisi. Untuk keperluan administrasi peralatan sebagaimana 

disebut di atas digunakan format-format seperti disajikan berikut ini. 
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DAFTAR PEMESANAN ALAT  

 

UNIVERSITAS  : PALANGKA RAYA 
FAKULTAS          : FKIP 
JURUSAN/P.STUDI : PMIPA/ PEND. KIMIA 
KATALOG/TAHUN : ……………………………  Hal ……… dari …… Hal 
           
     

No. 
N A M A 

ALAT 
SPESIFIKASI 

KOMPONEN/ 
ASESORIS 

JUMLAH 
UNIT 

HARGA 

TOTAL 
HARGA 

(Rp) 
KET. 

  
 
 
 
 
 

      

  

       Palangka Raya, …………….. 
       Kepala Laboratorium Kimia, 
 
 
 
           
       ……………………………… 
       NIP. 
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DAFTAR BAHAN KIMIA 

 

UNIVERSITAS  : PALANGKA RAYA 
FAKULTAS          : FKIP 

      JURUSAN/P.STUDI  : PMIPA/ PEND. KIMIA 
      LABORATORIUM    : KIMIA 

 

No. 

Nama Bahan 
Kimia  

(secara 
alphabetik) 

Kategori 
pa/tek 

Bentuk 
*) 

S; l; g 

Total 
g/l/unit 

Produk  
Merck/ 
Sigma/ 

dsb 

Sudah 
dipakai 

(gr/l) 

Sisa  
 belum  
terpakai 

(gr/l) 

Ket. 

         

         
 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
      

Palangka Raya., ………. ........ 

       Kepala Laboratorium Kimia , 
 pa = pure analytic 
 tek = teknis                                                    
           
  

      .............................................. 

      NIP. 

 

 

*) s = Solid 

l = Liquid 

g = Gas 
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INVENTARISASI ALAT MEUBELER 

 
 
 
UNIVERSITAS  : PALANGKA RAYA 
FAKULTAS          : FKIP 

      JURUSAN/P.STUDI  : PMIPA/ PEND. KIMIA 
      LABORATORIUM    : KIMIA 

 

NO N a m a 
Spesifikasi *) 

(ukuran) 
( p x l x t ) 

Jumlah 

K e a d a a n 

Keterangan 
Baik Rusak 

1 

 

 

2 

dst 

Lemari 
Penyimpanan 

 

 

 ….. 

3 x 2 x 2 m 

( 3 rak ) 

3 + - Baru diterima 

Pada tgl 2/2/ 
2004 

 
    
   , 

 
 
                                                     

Palangka Raya, …………… .... 
       Kepala Laboratorium Kimia,  

 
 
 
 

     ………………...........................  
    NIP.  

*)  p = panjang 

l  = lebar 

t  = tinggi 
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DAFTAR PEMAKAIAN ALAT (Dalam Buku Log Alat) 
 
 

UNIVERSITAS  : PALANGKA RAYA 
FAKULTAS          : FKIP 

      JURUSAN/P.STUDI  : PMIPA/ PEND. KIMIA 
      LABORATORIUM    : KIMIA 
 
NAMA ALAT  :…………………………………………………………… 
MEREK DAGANG :…………………………………………………………… 
NOMOR INVENTARIS :…………………………………………………………… 
NOMOR URUT/SERI :…………………………………………………………… 

TGL NAMA NIM/NIP 

PEMAKAIAN 
TANDA 

TANGAN 
KET. 

UNTUK LAMANYA 
(JAM/HARI) 

TOTAL PEMAKAI PEN. JAWAB 

         

          
        

Palangka Raya, …………….... 
       Kepala Laboratorium Kimia,  

 
 
 
 
………………...........................  

      NIP. 
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DAFTAR SUKU CADANG 

(SPARE PARTS) 
 

UNIVERSITAS  : PALANGKA RAYA 
FAKULTAS          : FKIP 

      JURUSAN/P.STUDI  : PMIPA/ PEND. KIMIA 
      LABORATORIUM    : KIMIA 
 

No NAMA ALAT 
JENIS SUKU 

CADANG 
JUMLAH 

ALAMAT 
SUPPLIER 

 

 

    

          
 
Palangka Raya, …………….... 

       Kepala Laboratorium Kimia,  
 
 
 
 
………………........................... 
NIP.  
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DAFTAR SERVIS ALAT  

 

UNIVERSITAS  : PALANGKA RAYA 
FAKULTAS          : FKIP 

      JURUSAN/P.STUDI  : PMIPA/ PEND. KIMIA 
      LABORATORIUM    : KIMIA 
 

 

NO Nama Alat Jenis Servis Tgl Servis 
Diservis oleh 

Alamat 
Biaya (Rp) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
          

Palangka Raya, …………….... 
       Kepala Laboratorium Kimia,  

 
 
 
 
………………........................... 
NIP.  
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DAFTAR PENANGGUNG JAWAB 
PEMAKAIAN ALAT **) 

 

UNIVERSITAS  : PALANGKA RAYA 
FAKULTAS          : FKIP 

      JURUSAN/P.STUDI  : PMIPA/ PEND. KIMIA 
      LABORATORIUM    : KIMIA 

 

No. NAMA ALAT PENANGGUNG JAWAB 

   

          
Palangka Raya, ……………… 

       Kepala Laboratorium Kimia, 

 
          
           
           
                    …………………………………. 

NIP. 
 

 

 

**) PERALATAN KHUSUS YANG SPESIFIK. 

(spektrofotometer)  
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3.2 Pendataan Bahan Kimia 

Agar ketersediaan bahan di laboratorium dapat diketahui dengan pasti 

maka harus selalu dilakukan pendataan bahan–bahan yang ada. Data 

tentang bahan di laboratorium setidaknya meliputi:  

(a)  Daftar inventarisasi bahan/zat 

(b)  Kartu persediaan bahan  

(c)  Buku catatan bahan habis/tidak tersedia 

 

Pendataan bahan menggunakan format-format sebagai berikut. 

 

DAFTAR INVENTARISASI 

BAHAN/ZAT 

 

UNIVERSITAS  : PALANGKA RAYA 
FAKULTAS          : FKIP 

      JURUSAN/P.STUDI  : PMIPA/ PEND. KIMIA 
      LABORATORIUM    : KIMIA 

No 
Nama 

bahan/zat 
Tgl 

terima 

Jumlah 
Saat 

diterima 

Jumlah 
yang  
Telah 

terpakai 

Sisa yang 
belum 

terpakai 
Ket. 

       

          
Palangka Raya, …………….... 

       Kepala Laboratorium Kimia,  
 
 
 
 
………………........................... 
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KARTU PERSEDIAAN BAHAN 

 

 

UNIVERSITAS  : PALANGKA RAYA 
FAKULTAS          : FKIP 

      JURUSAN/P.STUDI  : PMIPA/ PEND. KIMIA 
      LABORATORIUM    : KIMIA 

 

Nama Bahan  : …………….   Gudang : …………………… 

M e r k  : …………….   NO.Lemari : ……………….. 

Grade  : ……………. 

NO 

Tanggal Jumlah 

Sisa Pengawas Keterangan 

Masuk Keluar Masuk Keluar 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

          
Palangka Raya, …………….... 

       Kepala Laboratorium Kimia,  
 
 
 
 
………………........................... 
NIP. 
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3.3 Tata Cara Pemesanan Alat dan Bahan Laboratorium 

Cara pemesanan alat dan bahan laboratorium di Universitas 

Palangkaraya mengikuti mekanisme sebagai berikut: 

a. Kepala laboratorium mengedarkan blanko pemesanan 

alat/bahan kepada staf pengajar pengampu matakuliah 

praktikum atau mata kuliah berpraktikum, 

b. Staf pengajar mengisi daftar peralatan/bahan yang dipesan 

sesuai dengan kebutuhan berdasarkan bidang ilmu & SAP yang 

ada, atau sesuai dengan kurikulum yang akan dikembangkan 

(curriculum development), kemudian menyampaikannya kepada 

kepala laboratorium, 

c.  Kepala laboratorium merekapitulasi daftar pesanan alat/bahan 

sesuai format yang telah disediakan oleh Proyek UNPAR, 

kemudian menyampaikannya kepada Ketua Program 

Studi/Jurusan,  

d. Ketua Program Studi/Jurusan mengajukan usul pemesanan 

alat/bahan (sebagaimana yang diajukan kepala laboratorium) 

kepada Pembantu Dekan II, 

e. Pembantu Dekan II menyampaikan usul pengadaan alat/bahan 

laboratorium dari sejumlah laboratorium yang ada di FKIP 

kepada Dekan,  

f. Dekan selanjutnya mengajukan usul pengadaan alat/bahan 

laboratorium tersebut kepada Pembantu Rektor II,  

g. Pembantu Rektor menseleksi dan melakukan penetapan 

berdasarkan skala prioritas sesuai anggaran yang tersedia. Jika 

disetujui, selanjutnya akan dikirim ke bagian Proyek UNPAR, 

h. Proyek UNPAR akan melakukan pengadaaan alat/bahan dengan 

mekanisme sesuai dengan ketentuan berlaku. Setelah peralatan 

yang dipesan diadakan kemudian pihak Proyek UNPAR akan 

menyerahkannya kepada pada pihak Fakultas/pemesan. Melalui 

bagian perlengkapan di Fakultas akan diteruskan kepada 
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Jurusan/Program studi dan selanjutnya diserahkan ke 

laboratorium,  

Secara ringkas mekanisme pengadaan peralatan/bahan tersebut 

dapat diilustrasikan seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Mekanisme Pengadaan Alat/Bahan                   di 

Universitas Palngkaraya 
 

 

 
Staf Pengajar 
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PD II 

 
D e k a n 

 

PR II/ 

Rektorat 
 

PROYEK 

UNPAR 

 

Bahagian Perlengkapan 

Fakultas 
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3.4 Peminjaman dan Pengembalian Alat Laboratorium 

 Prosedur peminjaman dan pengembalian alat di Laboratorium Kimia FKIP 

UNPAR adalah sebagai berikut: 

1. Peminjam harus mengajukan daftar alat yang dipinjam kepada kepala 

laboratorium melalui teknisi dengan mengisi blanko kartu peminjaman alat 

yang telah disediakan, 

2. Petugas laboratorium (teknisi) melakukan pengeceken terhadap 

ketersediaan alat-alat yang dipinjam, 

3. Pada saat petugas laboratorium menyerahkan alat, peminjam harus 

mengecek jenis, jumlah, spesifikasi dan kondisi alat yang dipinjam 

sebagaimana tertera dalam kartu peminjaman alat, kemudian menanda-

tangai daftar peminjaman jika sudah sesuai, 

4. Petugas laboratorium membukukan peminjaman alat dalam buku daftar 

penminjaman alat laboratorium, 

5. Setelah selessai digunakan (sesuai dengan waktu yang disetujui petugas 

laboratorium) peminjam harus mengembalikan alat yang dipinjam dalam 

keadaan sama seperti ketika diserahkan oleh petugas laboratorium pada 

waktu peminjaman, 

6. Pada saat pengembalian alat, petugas laboratorium harus melakukan 

pemeriksaan jenis, jumlah, spesifikasi dan kondisi alat sebagaimana tertera 

dalam daftar peminjaman alat yang tersimpan di laboratorium, 

7. Pada prinsipnya peralatan laboratorium tidak boleh dipinjam untuk dibawa 

keluar, kecuali sejumlah peralatan portable yang diijinkan oleh kepala 

laboratorium. 

8. Peminjaman alat untuk dibawa ke luar laboratorium harus mendapat 

persetujuan kepala laboratorium dan untuk peralatan tertentu harus disertai 

oleh teknisi sebagai operator. 

9. Jika alat yang dipinjam rusak dan/atau hilang, maka peminjam wajib 

mengganti alat tersebut dengan spesifikasi yang sama. 
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 KARTU PEMINJAMAN/PENGEMBALIAN ALAT 

 
 

UNIVERSITAS  : PALANGKA RAYA 
FAKULTAS          : FKIP 

      JURUSAN/P.STUDI  : PMIPA/ PEND. KIMIA 
      LABORATORIUM    : KIMIA 
 
A.   KEPERLUAN PEMINJAMAN 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

B. DAFTAR ALAT YANG DIPINJAM 

NO. 
NAMA 

ALAT 

TANGGAL KEADAAN TANDA TANGAN 

PEMINJAM KEMBALI BAIK RUSAK PEMINJAM PETUGAS 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

CATATAN 
…………………………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………………... 

..................................................................................................................................... 

 

      Palangka Raya, …………… ....... 
Petugas,     Peminjam, 
 
 

  
................................................  ........................................................ 

 
 

Kepala Laboratorium Kimia, 
 
 
 
 

………………........................... 

             NIP. 
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BAB IV 
PENGELOLAAN BAHAN KIMIA  

 

Bekerja dengan bahan kimia selalu mengandung resiko bahaya, oleh 

karena itu diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam 

menngelolanya.  

Bahan-bahan kimia yang berbahaya dapat digolongkan menjadi 

beberapa jenis, yaitu: 

a. Beracun (Poison) 

b. Karsinogenik  

c. Flammable (mudah terbakar) 

d. Radioaktif 

e. Explosive (mudah meledak) 

f. Korosif (Corrosive) 

g. Lain-lain 

Secara umum dalam mengelola bahan kimia harus diperhatikan hal-

hal berikut:  

1) Sebelum bekerja dengan bahan kimia, perlu difahami MSDS untuk 

setiap bahan yang akan digunakan, 

2) Ketika bekerja dengan bahan kimia harus difahami cara yang aman 

sehingga tidak membahayakan bagi pengguna lab lainnya maupun 

diri sendiri. Untuk beberapa bahan kimia yang sangat berbahaya, 

harus disediakan bahan antidote-nya.  Selain itu juga harus 

difahami cara penggunaan alat pelindung diri/alat keselamatan 

kerja, 

3) Setelah bekerja, sisa bahan kimia dan limbah percobaan harus 

ditangani dengan seksama, jangan tinggalkan limbah bahan kimia 

di tempat kerja tanpa penanganan yang sesuai, karena ini sangat 

membahayakan pengguna lab. lainnya. 

4) Dalam menganai bahan kimia, semua zat kimia harus dianggap 

berbahaya, 
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5) Jangan mencampur zat kimia tanpa mengetahui sifat reaksinya, 

karena dapat menimbulkan resiko yang membahayakan. 

6) Zat kimia tidak boleh terkena pada tubuh, karena  itu disarankan 

untuk memakai sarung tangan ketika bekerja dengan bahan kimia, 

7) Untuk memipet larutan, harus digunakan pipet filler, tidak boleh 

dengan mulut, 

8) Ketika membawa bahan kimia cair harus berhati-hati, gunakan 

keranjang untuk menghindari bahaya pecahnya wadah bahan 

tersebut, 

9) Selain itu, setiap orang yang bekerja dengan bahan-bahan 

berbahaya dimana efeknya mungkin kumulatif, harus diperiksakan 

ke dokter secara teratur. 

 

4.1 Pengelolaan Bahan Kimia Beracun (Poisson): 

Setiap bahan kimia bersifat racun, mempunyai efek yang berbeda-

beda, bergantung pada derajat toksisitas dan dosis ketika terkena pada 

tubuh.  Ada bahan yang relatif tidak toksis, yaitu yang jarang 

menyebabkan kecelakaan dalam penggunaan sehari-hari, ada yang 

toksisitasnya ringan, yaitu bahan yang dengan konsentrasi maksimum 

akan berbahaya meski waktu  penggunaannya singkat  Tetapi ada pula 

yang sangat toksik, yaitu bahan yang tidak boleh terhirup walaupun 

sebentar.  

Yang termasuk bahan kimia beracun antara lain asam-kuat, 

basa/alkali, senyawa sianida, gas karbonmonoksida dan pelarut-pelarut 

organik. Tabel 1 menunjukkan toksisitas relatif dari berbagai pelarut. 

Sianida merupakan salah satu bahan kimia toksis yang sangat 

beracun, dimana sejumlah kecil (50 – 150 mg) dari zat di atas dapat 

menyebabkan kematian. Yang tercakup dalam senyawa sianida adalah 

hidrogen sianida, sianogen bromida, sianogen khlorida, Lactonitrile dan 

sianida yang larut dalam air. Keracunan bisa disebabkan dari terhirupnya 

gas HCN yang timbul sebagai hasil reaksi sianida dengan asam dan dengan 

air.  Sianida jangan diekspose dengan asam-asam. 
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4.2 Pengelolaan Bahan Kimia Karsinogenik  

Bahan karsinogenik (misalnya formalin) dapat mengakibatkan 

tumor/kanker pada seseorang. Risiko untuk timbulnya tumor secara umum 

tergantung pada lama dan kerapnya pemakaian bahan tersebut serta 

konsentrasi yang digunakan.  

Untuk mengelola bahan kimia karsinogenik perlu diperhatikan hal-

hal sebagai berikut: 

1) Mengingat bahaya bahan tersebut, maka sebaiknya disediakan 

sesuai dengan kebutuhan, jangan menimbun!, 

2) Semua orang yang menggunakan bahan karsinogenik harus faham 

risiko dan tahu cara untuk menghindarkan risiko tersebut, 

3) Alat pelindung (baju, sarung tangan, dll) harus digunakan untuk 

menghindari kontak dengan kulit, mulut atau paru, 

4) Semua wadah bahan karsinogenik harus diberi label “Karsinogenik” 

yang jelas, 

5) Wadah/alat yang telah kosong setelah selesai dipakai, harus dicuci 

dengan air dingin, 

6) Percobaan harus dirancang sedemikian rupa hingga akan dihasilkan 

sampah bersifat karsinogen yang paling minimum, 

7) Penyimpanan bahan karsinogenik harus aman betul, baik terhadap 

risiko terpapar apalagi bila bahan tersebut dapat menguap, harus 

disimpan dalam dua wadah berlapis (wadah pertama dimasukkan 

dalam wadah kedua),   

8) Semua wadah harus berlabel jelas dan disimpan dalam lemari yang 

aman dan mempunyai ventilasi. 

4.3 Pengelolaan Bahan Kimia  Mudah Terbakar (Flammable)  

Bahan bahan yang mudah terbakar antara lain pelarut organik 

seperti alkohol, eter, khloroform, benzen, petroleum dsb.  Bahan yang 

mudah terbakar sebagian besar berbentuk cairan. 

Secara umum bahan-bahan mudah terbakar dapat dikelola sebagai 

berikut: 
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1) Cairan yang mudah terbakar tidak boleh dituang dekat api dan tidak 

boleh dipanaskan diatas api, kecuali untuk tujuan test spesifik, 

2) Botol-botol yang berisi cairan yang mudah terbakar harus 

ditempatkan dalam wadah yang kapasitasnya lebih besar dari botol 

tersebut sehingga jika botol pecah isinya tertampung dengan aman, 

3) Memanaskan cairan yang mudah terbakar harus memakai peralatan 

listrik, seperti hot plates, water baths, heating mantles, dan lain-lain 

yang telah dijamin tahan api, 

4) Jangan tempatkan botol yang berisi cairan mudah terbakar dan 

mudah menguap (seperti  gasoline) pada sinar matahari langsung. 

Bahaya dan cara mengelola beberapa bahan kimia mudah terbakar 

yang sifatnya spesifik seperti diuraikan di bawah ini.  

Dietileter dan isopropileter bila terkena udara dan sinar matahari 

dapat membentuk peroksida yang tidak stabil sehingga dapat meledak 

pada keadaan kering.  Eter harus disimpan dalam botol berwarna coklat 

dan terhindar dari pengaruh cahaya.  

Hidrogen peroksida juga merupakan cairan yang secara spontan 

terdekomposisi menghasilkan oksigen yang mudah terbakar. Ini terjadi, 

bila konsentrasi H2O2 diatas 65% w/w dan kontak dengan bahan organik 

seperti kayu, kotoran, kain dan lain-lain. Ketika menggunakan larutan 

hydrogen peroksida dengan konsentrasi > 30% w/w harus memakai 

sarung tangan PVC dan kacamata pelindung. Air bersih harus tersedia 

untuk mengencerkan peroksida apabila terjadi masalah. 

Lithium, Natrium dan Kalium adalah logam yang berbahaya karena 

memiliki sifat reaksi eksothermis dengan resiko mudah terbakar. Jika 

menggunakan bahan ini, semua bahan yang mudah terbakar haruslah 

dijauhkan dari sumber api. Logam-logam ini harus disimpan dalam minyak 

tanah. Eksperimen yang menggunakan bahan tersebut harus dilakukan di 

dalam ruang asam (fume cupboard). Sebaiknya disediakan pemadam 

kebakaran yang berbentuk bubuk kering (dry powder). 
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Lithium dapat menyala secara spontan bila dalam keadaan kering, 

oleh karena itu harus dijaga dengan cara menyimpannya dalam paraffin, 

light petroleum (titik didih 60-80oC) atau minyak nabati. 

Tertiary butyl lithium mudah terbakar secara spontan dan harus 

ditangani dengan menggunakan nitrogen.  Reaksinya  eksothermis dan 

berisiko tinggi untuk terbakar, oleh karena itu singkirkan semua larutan 

yang mudah terbakar kecuali yang hendak digunakan dan siapkan 

pemadam kebakaran berupa bubuk kering (dry powder). 

Pereaksi 2-methyl-2-propanol yang digunakan pada senyawa 

organolitium, harus tetap berada dalam bentuk cairan, jangan sampai 

menjadi padat. 

4.4 Pengelolaan Bahan Kimia Mudah Meledak (Explosive) 

Beberapa bahan kimia dapat menyebabkan timbulnya ledakan 

ketika bereaksi dengan bahan lainnya.  Sebagai contoh asam perklorat 

dapat bereaksi dengan bahan organik atau inorganik yang mudah 

teroksidasi sehingga menghasilkan ledakan.  

Larutan mengandung alkohol, gliserol atau bahan-bahan lain yang 

membentuk ester, tidak boleh dipanaskan dengan asam perklorat atau 

campuran perklorat, sebab ester dari asam perklorat merupakan bahan 

peledak.  

Asam perklorat tidak boleh dibiarkan kontak dengan rak atau meja 

kayu dan wadahnya harus terbuat dari gelas atau porselin. Pada semua 

pekerjaan yang melibatkan asam perklorat harus digunakan sarung tangan 

karet, kacamata pelindung dan safety screen. 

4.5 Pengelolaan Bahan Kimia Korosif (Corrosive) 

Asam-asam kuat seperti asam sulfat pekat, asam khlorida pekat, dll 

umumnya bersifat korosif. Bahan kimia lain yang bersifat korosif seperti 

hidrogen fluoride (HF) dapat merusak material lain seperti 

kaca,beton,logam dan bahan organik.  Ketika bekerja dengan HF harus 

digunakan perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai seperti kacamata 

pengaman, pelindung muka, jas lab dan sarung tangan.  Bersihkan tangan 
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(meskipun telah memakai gloves) secara reguler walaupun hanya 

menggunakan HF yang konsentrasi rendah. 

4.6 Pengelolaan Bahan Kimia Radioaktif 

Radioaktif merupakan bahan kimia yang dengan sendirinya dapat 

menghasilkan radiasi yang berbahaya terhadap tubuh.  Dalam jumlah kecil 

bahan radioaktif sudah sangat berbahaya, oleh karena itu bila bekerja 

menggunakan bahan radioaktif harus betul-betul yakin bahwa bahan 

tersebut tidak masuk ke tubuh lewat kulit, hidung atau mulut.  Kenakan 

sarung tangan karet, dan sebelum meninggalkan laboratorium tangan 

harus dicuci bersih dan kemudian dimonitor.  

Bahan radioaktif harus ditangani sedemikian rupa sehingga tidak 

ada bahaya kontaminasi di laboratorium.  Laboratorium yang 

menggunakan bahan radioaktif, harus dilengkapi dengan monitor portable 

untuk mendeteksi sifat radioaktif dan dengan portable dose-rate meter 

untuk mengukur dosis yang diterima oleh individu. Bahan radioaktif tidak 

boleh dibuang langsung ke bak pencuci atau saluran air tanpa izin khusus. 

4.7. Pengelolaan Bahan Kimia Bersifat Iritan  

Selain bahan-bahan kimia diatas, adapula bahan kimia yang 

menyebabkan iritasi baik pada kulit, mata maupun paru-paru. Diantaranya 

adalah asap/uap dari asam-asam seperti asam klorida, asam fluorida dan 

asam nitrat.  Selain itu belerang klorida, brom, difenilkhloro dan sianoarsin 

(dipakai untuk gas perang), dan zat-zat yang berada dalam bentuk gas 

seperti gas khlor, belerang dioksida, fosgen dan nitrogen peroksida. 

 

4.8 Penyimpanan Bahan berbahaya  

Penyimpanan bahan-bahan kimia harus memperhatikan hal-hal 

berikut: 

1) Penyimpanan bahan kimia berbahaya harus mengikuti azas tidak 

saling berinteraksi.  Bahan-bahan kimia yang saling berinteraksi 

tidak boleh disimpan berdekatan, 
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2) Untuk bahan-bahan kimia yang bersifat asam dan basa seharusnya 

ditempatkan pada ruang/kamar yang memiliki saluran untuk 

mengeluarkan gas-gas yang mungkin timbul,  

3) Demikian juga untuk bahan-bahan yang mudah menguap harus 

disimpan dalam ruangan yang memiliki kipas angin (fan), agar 

udara/uap yang ada dapat dipompa keluar, 

4) Botol-botol bahan kimia yang berwama coklat/gelap berarti 

larutan/bahan yang ada didalamnya tidak boleh kena sinar 

matahari, seharusnya botol tersebut ditempatkan pada lemari 

khusus yang terlindung dari radiasi matahari, 

5) Bahan-bahan yang disimpan dalam botol harus diberi label yang 

memuat nama zat, konsentrasi, tanggal pembuatan, dan bahaya 

dari zat tersebut.  Jika tidak jelas, ujilah isi bejana yang belum 

diketahui secara pasti.  Bila bahan tersebut merupakan limbah harus 

dibuang dengan cara yang sesuai untuk jenis limbah tersebut.  

Tabel 5.1.  Daftar Bahan Kimia yang Saling Berinteraksi  

 

Asam asetat 

 

Asam kromat, asam nitrat senyawa 

yang mengandung gugus hidroksi, 
etilen glikol, asam perklorat peroksida 

dan permanganate.  

Aseton 

Asetilen 

 

Logam alkali dan alkali tanah 

(natrium, kalium, litium, 
magnesium) serta serbuk 
aluminium.  

Asam nitrat dan asam sulfat pekat  

Khlor, brom, tembaga, perak, fluor 

dan merkuri.  

Karbon dioksida, karbon tetraklorida 

dan hidrokarbon yang mengandung 
khlor. (Jangan gunakan air, busa 
untuk memadamkan api yang 

disebabkan bahan-bahan tsb) harus 
disediakan pasir kering.  

Ammonia (anhidrous) 

 

Ammonium nitrat 

 

Anilin 

Merkuri, khlor, kalsium hipoklorit, 
iodium, brom dan hidrogen fluorida.  

Asam, logam, serbuk logam, cairan 

yang mudah terbakar, klorat, nitrit, 
belerang.  

Asam nitrat, hydrogen peroksida. 
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Brom 

 

 

Kalsium oksida  

Karbon aktif.  

khlorat 

Asam kromik dan kromium 

trioksida.  

Khlor 

 

Khlor dioksida 

 

 

Tembaga 

 

Fluor 

Hidrasin 

Hidrokarbon (benzen, butana, 
propana, gasoline, turpentine, 

etc) 

Asam fluoride  

Hidrogen peroksida 

Hidrogen sulfida 

Iodium 

Merkuri 

 

Asam nitrat (pekat) 

Nitroparaffin 
 

 

Asam oksalat 

Oksigen 

Asam perkhlorat  

 

Peroksida, organik 

 

 

Ammonia, acetilen, butadiena, butana 
dan gas petroleum, natrium karbida, 

turpentine, benzene, dan serbuk 
logam  

Air 

Kalsium hipoklorit  

Garam ammonium, asam-asam, 

serbuk logam, belerang dan bahan 
organik yang mudah terbakar.  

Asam asetat, naftalen, camphor, 
gliserol, turpentine, alkohol, dan 
cairan yang mudah terbakar.  

Ammonia, acetilen, butadiena, butane, 
hidrogen, natrium karbida, turpentine, 

benzen, dan serbuk logam. 

Ammonia, metana, fosfin, dan 
hidrogen sulfida. 

Acetilen, hidrogen peroksida. 

Pisahkan tersendiri. 

Hidrogen peroksida, asam nitrat dan 
oksidator lainnya.  
 

Fluor, khlor, brom, asam kromik, 
peroksida. 

Asam nitrat, alkali.  

Ammonia, 

Tembaga, khrom, besi, aniline dan 

nitrometana,  Asam nitrat berasap dan 
gas oksidator.  

Asetilen, ammonia. 

Asam asetat, aseton, alkohol, anilin, 
asam kromik, asam sianida, hydrogen 

sulfide.  

Basa anorganik  

Perak, merkuri. 

Minyak, grease, hidrogen, mudah 

terbakar cairan, bahan padat, atau  
gas. 

Asetat anhidrida, bismut dan 

campuran alloynya, alkohol, kertas, 
kayu, grease, minyak. 
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Fosfor (putih) 

 

Kaliumkhlorat 

Kalium perkhlorat  

 

Kalium permanganat 

 

Perak 

Natrium  

Natrium nitrat  

 

Natrium peroksida  

 

 

 

Asam sulfat 

 

Asam, (organic atau mineral), hindari 
terpecah-pecah simpan ditempat 

dingin. 

Udara, oksigen. 

Asam (lihat juga khlorat), 

Asam (lihat juga asam perkhlorat). 

Gliserol, etilen glikol, benzaldehide, 

asam sulfat. 

Asetilen, asam oksalat, asam tartarat  

fulminic acid *, senyawa ammonium . 

Lihat : alkali metal (diatas). 

Ammonium nitrat dan garam 

ammonium lainnya. 

Bahan-bahan yang dapat dioksidasi 

seperti etanol, metanol, asam asetat 
glacial, asam asetat anhidrida, 
benzaldehide, karbon disulfida, 

gliserol, etilen glikol, etil asetat, metil 
asetat. 

Khlorat, perkhlorat, permanganat. 

 

*   Dihasilkan dari campuran asam nitrat-etanol. 

 

 



34 

 

4.9  Pertolongan Pada Keracunan Bahan Kimia 

Tindakan cepat harus segera diberikan pada orang yang keracunan. 

"send for medical aid immediatelly and keep the patient warm and 

quiet".  Jika pertolongan medis tidak dapat segera diperoleh, secara 

umum pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah: 

1. Berikan sejumlah besar air dan susu untuk diminum  

2. Berikan obat perangsang muntah (emesis) 

3. Untuk korban kecelakaan gas, pertolongan pertama adalah 

menjauhkan korban dari sumber gas. Jika korban sadar dan masih 

bernafas,  baringkan ditempat ber-udara segar dan dilakukan 

observasi. Jika korban tidak sadar, korban ditelungkupkan dan jaga 

pernafasan jangan terhalang.  Longgarkan/lepaskan pakaian pada 

pinggang dan leher. Jangan berikan stimulan (obot penyegar) selain 

kopi panas. Berikan oksigen dan pernafasan buatan jika diperlukan. 

Secara spesifik berdasarkan jenis bahan kimia yang mnyebabkan 

keracunan, pertolongan bagi orang yang mengalami keracunan bahan 

kimia, dirangkum pada Tabel 5.2. 
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Tabel 5.2. Pertolongan dari Keracunan Bahan Kimia 

  RACUN 

Asam 

Asam asetat 

Asam klorida 
Asam nitrat 
Asam perklorat 

Asam fosfat 
Asam sulfat 

 
Asam oksalat 
 

 
 

Asam sianida   
‘prussic acid’ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

PERTOLONGAN 

 

 
Cuci mulut dengan air sebanyak 

mungkin atau kumur dengan larutan 
natrium bikarbonat 5%.  Berikan 
suspensi magnesium, susu atau air 

sebanyak mungkin untuk diminum.  
 

 
Berikan segera suspensi kapur atau 
magnesia dalam air atau larutan 

kalsium laktat.   
 

Bila terhirup, berikan amil nitrit yang 
dihirup selama 15-30 detik.  Ulangi 

setiap 2-3 menit.  Bila tertelan, 
berikan antidote secepatnya selama 
orang tsb masih sadar.  

Antidot untuk sianida dan ‘prussic 
acid’ berikut harus tersedia.  

 
A. Besi(II) sulfat(FeSO4 7H2O) 

sebanyak 158 g. dan 3 g. asam 

sitrat dilarutkan dalam 1 liter 
aquadest.  Bila warna larutan ini 

menjadi coklat, maka tidak dapat 
digunakan.  

B. Sebanyak 60 g. Natrium karbonat 

anhidrat dilarutkan dalam 1 liter 
aquadest.  

Asam fluorida  

 

 

 

Campurkan  masing-masing 50 ml 
larutan A dan B, segera minum larutan 
ini.  Bila diperlukan beri pernafasan 

buatan.  

Berikan air kapur dengan konsentrasi 

rendah kemudian air hangat. Ulangi 3 
sampai 4 kali.  Bila diperlukan beri 
stimulansia dan pernafasan buatan. 

Kalau kulit terbakar karena asam ini, 
bilas dengan air secukupnya.   
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Basa/Alkali 
Ammonium hidroksida  

Kalium hidroksida 
Natrium hidroksida 

Natrium peroksida 
 
Senyawa antimon 

 
 

 
Senyawa arsen 
 

 
 

 
 
 

Senyawa barium 
 

 
Brom 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Karbon disulfida 
 

 
Karbon tetraklorida 

 

 
Berikan asam asetat encer atau jus 

buah kemudian air susu. 
 

 
 
Berikan ‘tannic acid’ atau teh pekat 

kemudian ‘mustard’ dan air secukupnya 
berkali-kali hingga muntah.  

 
Berikan mustard dan air agar muntah 
kemudian garam Epsom.  Ulangi 

berkali-kali dan berikan putih telur dan 
atau susu diikuti dengan pemberian 

stimulansia.  
 
Berikan garam Epsom dan bahan yang 

membuat orang tsb muntah.  
 

Jika terminum, kumur-kumur dengan 
larutan Natrium bikarbonat 3% dan 
larutan Magnesia. Kemudian berikan air 

susu dan larutan 10 g Magnesia dalam 
150 ml air.  Jika terhirup, harus istirahat 

total, boleh diberikan oksigen tetapi 
tidak diperlukan pernafasan buatan. 
Kalau kulit terbakar, bilas dengan air 

dan siram dengan larutan ammonia 
encer atau larutan natrium tiosulfat.  

 
Beri pernafasan buatan dan oksigen 
juga boleh diberi kopi.  

 
Beri mustard dan air agar muntah, 

kemudian garam Epsom dan 
stimulansia. Jangan diberi minyak atau 

lemak.  Bila perlu berikan pernafasan 
buatan.  
 

Karbonmonoksida 
Asetilen 

Gas arang 
 

 
 

Pindahkan penderita ke udara segar, 
hangatkan tubuhnya dan beri 

pernafasan buatan. Bila pernafasan 
terganggu, beri oksigen. Jangan diberi 

stimulansia.  
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Khlor 
 

 
 

 
 
 

 
Khloroform 

Ether 
 
Hidrogen peroksida 

 
 

 
 
Hidrogen sulfida 

Hidrogen selenida 
 

Senyawa timbal 
 
 

 
 

Senyawa merkuri 
 
 

 
Uap nitrous 

 
 
Gas fosgen 

 
 

 
Kalium permanganat 

 
 
Senyawa selenium 

dan vanadium 
 

 
 
 

Senyawa perak 
 

 
 
 

Pindahkan penderita ke udara segar, 
hangatkan tubuhnya dan istirahat total. 

Beri oksigen bila diperlukan.  Bila 
tertelan, kumur dengan natrium 

karbonat 3% dan larutan magnesia, 
kemudian beri air susu dan larutan 
magnesia 10g dalam air 150ml.  

 
Beri pernafasan buatan dan oksigen bila 

diperlukan.  
 
Berikan mustard dan air agar muntah 

dilanjutkan dengan garam Epsom.  
Ulangi dan berikan stimulansia.  

 
Berikan pernafasan buatan dan oksigen 
bila diperlukan.   

 
Berikan mustard dan air agar muntah 

dilanjutkan dengan garam Epsom.  
Ulangi dan berikan putih telur atau susu 
sebagai stimulansia.  

 
Berikan mustard dan air agar muntah.  

Ulangi berkali-kali dan berikan susu 
sebagai stimulansia.  
 

Berikan istirahat total, bila perlu berikan 
oksigen.  

 
Berikan istirahat total, bila perlu berikan 
oksigen.  Jangan beri pernafasan 

buatan.  
 

Berikan mustard dua kali lalu arang, 
putih telur dan stimulansia. 

 
Bila uap dan debunya terhirup, harus 
beristirahat total dan jaga badan agar 

tetap hangat. Bila tertelan, kumur 
dengan air dan beri bahan yang 

merangsang muntah. 
 
Beri sebanyak mungkin air garam, dan 

mustard dalam air sebanyak dua kali 
diikuti dengan bahan perangsang 

muntah, kemudian putih telur dan air 
susu. 
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BAB V 

PENGGUNAAN LABORATORIUM 

 
  

Laboratorium Kimia FKIP UPAR pada dasarnya merupakan 

laboratorium pendidikan, namun demikian dalam skala terbatas juga 

berfungsi sebagai laboratorium research.  

Sebagai laboratorium pendidikan memiliki tugas pokok dan fungsi 

untuk menyelenggarakan dan/atau memberikan layanan praktikum 

dalam rangka pelaksanaan kurikulum Program Studi Pendidikan Kimia 

dan program studi lainnya dalam Jurusan PMIPA. Dalam setiap semester 

laboratorium kimia menyelenggarakan dan/atau memberikan layanan 

kegiatan praktikum sebanyak 5 – 8 mata kuliah praktikum.  

Sebagai laboratorium research bertugas memberikan layanan 

terhadap kegiatan penelitian, bagi para dosen maupun mahasiswa. 

Dengan peralatan yang sangat terbatas sebagian  besar penelitian yang 

dilayani merupakan penelitian mahasiswa dalam rangka menyusun 

skripsi, maupun menulis karya ilmiah untuk mata kuliah seminar kimia. 

Mekanisme penggunaan laboratorium untuk dua kegiatan utama tersebut 

akan dipaparkan pada bagian berikut ini. 

5.1 Penggunaan Laboratorium untuk Kegiatan Praktikum 

Kegiatan praktikum yang dapat dilaksanakan atau dilayani di 

laboratorium kimia FKIP UNPAR meliputi: 

1) Praktikum Kimia Dasar, 

2) Praktikum Kimia Organik, 

3) Praktikum Biokimia, 

4) Praktikum Kimia Anorganik, 

5) Praktikum Kimia Fisika, 

6) Praktikum Kimia Analitik (konvensional), 

7) Praktikum Kimia Lingkungan. 

8) Praktikum Kimia Analitik Instrument 
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a. Pelaksanaan Praktikum Bagi Mahasiswa Program Sudi Pendidikan 
Kimia 

Pelaksanaan praktikum untuk mahasiswa Program studi 

Pendidikan Kimia (Intern) dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Pada awal semester dosen pengampu mata kuliah praktikum 

atau mata kuliah berpraktikum harus mengajukan daftar alat dan 

bahan yang diperlukan beserta jumlahnya, 

2) Pelaksanaan praktikum harus mengikuti jadwal yang telah 

ditetapkan dan buku penuntun praktiukum yang telah 

diserahkan ke laboratorium, jika ada perubahan topik praktikum 

dosen pengampu harus melaporkannya satu minggu sebelum 

pelaksanaan praktikum, 

3) Ketua Program Studi menunjuk asisten praktikum yang akan 

membantu dosen dalam pelaksanaan praktikum, 

4) Teknisi/laboran dan asisten praktikum menyiapkan alat dan 

bahan yang diperlukan, 

5) Setiap praktikan/ kelompok praktikan harus mengajukan 

peminjaman alat untuk digunakan dalam kegiatan praktikum, 

6) Dosen dan asisten wajib membimbing, mengarahkan, dan 

mengawasi pelaksanaan parktikum, 

7) Praktikan wajib mematuhi tata-tertib laboratorium, 

8) Jika terjadi kerusakan alat, teknisi/laboran harus mencatat 

kerusakan tersebut  pada buku kerusakan alat, 

9) Untuk penggunaan beberapa peralatan khusus yang dilengkapi 

dengan buku log alat, praktikan wajib mengisi buku log sebelum 

menggunakan peralatan tersebut, 

10) Setelah usai kegiatan praktikum, praktikan/ kelompok praktikan 

harus mengembalikan peralatan yang dipinjam, jika terjadi 

kerusakan alat yang dipinjam praktikan wajib mengganti alat 

tersebut. 
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b. Pelaksanaan Praktikum Bagi Mahasiswa dari Luar Program Studi 

Pendidikan Kimia 

Laboratorium kimia juga melayani kegiatan praktikum bagi 

mahasiswa di luar Program Studi Pendidikan Kimia. Pelaksanaan 

praktikum bagi mahasiswa dari luar Program Studi Pendidikan Kimia 

selain harus mengikuti ketentuan pelaksanaan praktikum sebagaimana 

dipaparkan pada bagian 6.1.a, juga harus mengikuti ketentuan 

tambahan sebagai berikut: 

1) Pengguna (Fakultas/ Jurusan/ Program studi) harus mengajukan 

permohonan yang ditujukan kepada kepala laboratorium, 

2) Jenis praktikum yang dapat dilaksanakan/ dilayani adalah 

sebagaimana disebutkan di atas, 

3) Pengguna wajib membayar biaya pelaksanaan praktiukum dan 

mengganti peralatan (yang dipinjam praktikan) yang 

rusak/pecah. 

5.2 Penggunaan Laboratorium untuk Kegiatan Penelitian 

 Pengguna laboratorium untuk kegiatan penelitian terutama dari 

kalangan itern Program Studi Pendidikan Kimia. Pelaksanaan kegiatan 

penelitian harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

1) Pengguna mengajukan permohonan kepada kepala laboratorium 

dengan menyebutkan peralatan yang akan digunakan, 

2) Pengguna wajib membayar biaya layanan dan biaya pemakaian 

alat, dan bahan-bahan yang disediakan oleh laboratorium. Biaya 

ini sebagian dibayar sebelum memulai kegiatan penelitian dalam 

bentuk simpanan uang (deposito) yang besarnya disesuaikan 

dengan layanan laboratorium yang dibutuhkan, sedangkan sisanya 

dibayar setelah pengguna menyelesaikan kegiatan penelitian di 

laboratorium, 

3) Pengguna wajib mematuhi tata tertib laboratorium, 

4) Jadwal kegiatan (kerja) di laboratorium menyesuaikan dengan jam 

kerja (buka)  laboratorium, namun demikian untuk pekerjaan atau 
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percobaan yang tidak bisa ditunda, pengguna dapat melakukan 

kerja lembur dengan seijin kepala laboratorium, 

5) Pengguna tidak diijinkan mengoperasikan peralatan laboratorium 

yang hanya boleh dioperasikan oleh operator khusus, 

6) Dalam hal terjadi kerusakan alat yang dipinjam, pengguna wajib 

mengganti. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


