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EMERGENCY RESPONSE 

 

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 

 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu : 

1. Mahasiswa mengetahui prinsip respon kegawatdaruratan. 

2. Mahasiswa mengetahui tindakan-tindakan repon kegawatdaruratan. 

3. Mahasiswa dapat berlatih respon kegawatdaruratan di laboratorium. 

 

B. Uraian dan Contoh  

 

Pernahkan anda mengalami keadaan darurat sehingga anda melakukan 

tindakan-tindakan yang dapat menyelamatkan anda dan keluarga? Apa saja kondisi 

gawat darurat yang pernah anda alami, kecelakaan, banjir, gempa bumi, kebakaran 

atau bencana lain? Bagaimanakah tindakan anda saat itu? Saat anda menjawab 

pertanyaan-pertanyaan ini, anda seakan-akan diingatkan kembali mengenai 

kejadian yang memaksa anda melakukan tindakan yang cepat dan tepat untuk 

menyelamatkan diri pribadi dan keluarga. Pada saat itu, tindakan yang anda lakukan 

bukanlah tindakan rutin yang sudah sering dilakukan, melainkan tindakan yang 

spontan agar dampak bencana tidak membahayakan anda dan keluarga. Hal ini 

dikarenakan keadaan gawat darurat adalah suatu keadaan yang terjadi secara tiba-

tiba dan bisa menimbulkan kerugian bagi individu yang mengalaminya. Keadaan 

ini bisa terjadi di lingkungan kerja kita. Lalu bagaimana cara penanganan kondisi 

kegawatdaruratan yang tepat, sehingga tidak menimbulkan banyak kerugian pada 

individu, tempat kerja dan lingkungan? 

Kita menyamakan dahulu mengenai prinsip respon kegawatdaruratan 

(emergency response) terlebih dahulu. Respon kegawatdaruratan (tanggap darurat) 

bisa diartikan sebagai segala tindakan yang diperlukan untuk meminimalisasi 

dampak bencana. Pada lingkungan laboratorium, maka respon tanggap darurat 

adalah upaya yang dilakukan untuk keselamatan staf laboratorium. Di laboratorium 

situasi gawat darurat bukan hanya berupa bencana alam, tetapi bisa juga kecelakaan 

kerja yang memiliki dampak serius pada personil laboratorium. 
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Untuk dapat menyusun respon tanggap darurat di laboratorium tentu 

saja diawali dengan identifikasi bahaya, penilaian risiko serta kecelakaan kerja yang 

pernah terjadi, bagaimana kecelakaan kerja ini bisa terjadi dan bagaimana 

dampaknya bagi personil. Dampak kecelakaan kerja bisa diidentifikasi dari gejala 

yang timbul, atau adanya penyakit dan cedera yang timbul setelah kecelakaan kerja. 

Kemudian disusunlah suatu prosedur untuk merespon kejadian gawat darurat yang 

mungkin dapat terjadi. Bisa dikatakan bahwa respon tanggap darurat ini menjadi 

pelengkap dari kegiatan HIRADC yang dilakukan di suatu laboratorium. 

Beberapa komponen penting yang dibutuhkan untuk keberhasilan 

respon tanggap darurat antara lain : 

 Perencanaan antisipasi 

 Layanan darurat 

 Desain laboratorium 

 Analisis risiko dan ancaman 

 Keamanan fisik  

 

Perencanaan antisipasi yang dimaksudkan adalah adanya tindakan 

antisipasi terhadap kondisi gawat darurat yang mungkin timbul dalam proses kerja 

di laboratorium, akan tetapi tindakan ini telah direncanakan jauh sebelum kejadian 

kecelakaan timbul. 

Layanan darurat dimaksudkan adalah penyiapan kontak ke institusi 

yang menangani kondisi gawat darurat seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, 

polisi dan lain-lain. Ketersediaan kontak ini akan mempermudah dalam penanganan 

kondisi gawat darurat. 

Desain laboratorium yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan standar 

yang telah ditetapkan akan mempermudah dalam proses tanggap darurat. Dalam 

proses desain laboratorium ini akan selalu diberikan panduan untuk mempersiapkan 

alat-alat yang diperlukan dalam tanggap darurat. 

Dalam suatu laboratorium selalu ada risiko yang mengintai dikarenakan 

pada laboratorium terdapat sumber bahaya yang digunakan saat bekerja. Sebelum 

bekerja perlu dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian atau analisis risiko. Selain 
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risiko dari sumber bahaya di dalam laboratorium, perlu juga dilakukan analisis 

ancaman dari luar laboratorium yang bisa menimbulkan kondisi gawat darurat. 

Keamanan fisik berupa berupa tingkat keamanan hayati yang sesuai 

dengan pekerjaan, kemudian juga pembatasan akses keluar masuk dan adanya 

program keamanan yang disesuaikan untuk setiap laboratorium juga menjadi 

pertimbangan dalam respon tanggap darurat. 

Lalu kondisi gawat darurat seperti apa yang bisa terjadi di dalam 

laboratorium? Hal-hal yang menjadi kondisi gawat darurat antara lain : 

a. Bencana, seperti kebakaran, gempa bumi, banjir dan pemadaman listrik,  

b. Adanya tumpahan bahan biologi berbahaya. 

c. Adanya tumpahan bahan kimia berbahaya. 

d. Adanya kecelakaan kerja. 

e. Adanya ancaman atau teror. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kebakaran, gempa bumi dan banjir merupakan beberapa bencana yang 

merupakan kondisi gawat darurat (gambar dari berbagai sumber). 

hp
Pencil
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Tata laksana respon tanggap bencana terdiri dari : (1) mitigasi, (2) 

persiapan, (3) respon dan (4) pemulihan. Keempat langkah ini terus menerus 

dilakukan sehingga membentuk siklus tanggap bencana yang secara kontinyu 

dilakukan di tempat kerja atau laboratorium. 

  

Gambar 2. Langkah-langkah tanggap darurat merupakan suatu proses yang terus 

berjalan sehingga membentuk siklus. 

 

Mitigasi adalah serangkaian upaya atau usaha untuk mengurangi 

dampak bencana atau kecelakaan. Contoh dalam laboratorium adalah pemberian 

tanda bahaya, dan lain-lain. Sedangkan persiapan (preparasi) adalah beberapa 

aktivitas yang dipersiapkan untuk menghadapi bencana, contohnya adalah pelatihan 

personil dalam menghadapi kondisi bencana. Respon berarti tindakan yang 

dilakukan untuk mengurangi risiko bahaya yang ditimbulkan karena bencana, 

contohnya adalah pertolongan pertama setelah terjadinya bencana. Terakhir adalah 

pemulihan, dimana pada tahap ini merupakan tahap menuju ke keadaan normal 

atau sebelum terjadi bencana. 

Untuk lebih memudahkan dalam memahami langkah-langkah tanggap 

darurat berikut contoh yang dekat dengan keseharian kita : Udin akan membeli 

sepeda motor baru. Bagaimana Udin bisa melakukan tanggap darurat dengan 

pembelian sepeda motor ini? Mari kita analisis. 

Tanggap 
Darurat

Mitigasi

Persiapan

Respon

Pemulihan
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 Mitigasi  Udin harus belajar mengendarai motor, belajar rambu-rambu 

lalu lintas dan membuat SIM. 

 Preparasi  Udin harus menggunakan helm berstandar SNI, 

menggunakan jaket dan sepatu. 

 Respon  jika terjadi kecelakaan dan mendapatkan cedera, Udin dapat 

pergi ke rumah sakit atau layanan kesehatan untuk mengobati cederanya. 

Sedangkan motornya dapat dimasukkan ke bengkel. 

 Pemulihan  Udin sembuh dari cederanya. 

 

Demikianlah langkah-langkah yang dapat digunakan untuk tanggap darurat jika 

terjadi kecelakaan atau bencana.  

Rencana tindakan tanggap darurat dapat didokumetasikan secara rapi 

dan menjadi dasar dalam persiapan dan pelaksanaan tanggap darurat. Sehingga 

dampak merugikan dari kondisi gawat darurat dapat dikurangi. Rencana ini disebut 

dengan Emergency Response Plan (ERP). Isi dari ERP mencakup rencana tindakan 

yang dilakukan terhadap kemungkinan yang terjadi (mis.penyediaan alat 

keamanan) dan pelatihan personil untuk keadaan gawat darurat. Pada lingkungan 

laboratorium, ERP disesuaikan dengan jenis pekerjaan serta sumber bahaya yang 

dihadapi. Perlu diketahui bahwa ERP membantu kita untuk merespon keadaan 

gawat darurat dalam eaktu yang cepat. Hal ini penting karena semakin cepat kita 

merespon keadaan darurta maka akan semakin kecil dampak negatif bencana atau 

kecelakan kepada personil yang terkena. Contohnya adalah ketika terjadi kebocoran 

uap bahan kia berbahaya di dalam laboratorium, semakin cepat proses evakuasi 

personil maka semakin banyak personil yang terkena dampak uap beracun ini. Hal 

ini juga dibantu dengan adanya persiapan sarana dan prasarana yang diperlukan 

serta pelatihan keselamatan kepada para personil. Untuk memudahkan dalam 

mendapatkan gambaran tentang ERP, maka contoh ERP dapat dilihat pada gambar 

3. 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu komponen yang 

dibutuhkan dalam keberhasilan tanggap darurat adalah perencanaan antisipasi. Pada 

komponen ini kita dapat mempersiapkan hal-hal apa sajakah yang dapat kita 

gunakan atau persiapkan untuk mengatasi keadaan gawat darurat. Seperti persiapan 
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jenis laboratorium yang akan kita pakai. Sesuai dengan jenis pekerjaan dan bahan 

biologi yang digunkan, kita dapat memilih akan menggunakan laboratorium dengan 

tingkat keamanan hayati tingkat 2, 3 atau 4.  

 

Gambar 3. Contoh form Emergency Response Plan (ERP) (sumber: 

https://www.fema.gov/) 

 

Kita juga dapat memperkirakan kecelakaan apa saja yang mungkin 

terjadi, tindakan antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kecelakaan ini, dan juga 

https://www.fema.gov/
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dapat membuat prosedur untuk melakukan dekontaminasi tumpahan bahan biologis 

dan kimia. Pada perencanna antisipasi ini perlu juga dipersiapkan surveilans 

kesehatan para personil laboratorium dan jika memungkinkan dapat membentuk 

klinik sendiri untuk personil. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa 

keadaan darurat bisa diakibatkan bencana, maka perencanaan antisipasi juga harus 

dilakukan jika terjadi bencana, seperti kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, 

gunung meletus dan lain-lain. Jangan dilupakan juga adanya teror dari luar 

laboratorium atau adanya vandalism juga harus diatasi dan direncanakan tindakan 

untuk mengatasinya. Mengatasi tumpahan yang besar dan kecil dari bahan-bahan 

biologis dan kimia yang terdapat pada laboratorium juga harus direncanakan 

antisipasinya sehingga tidak memberikan dampak negatif pada personil. Jika suatu 

laboratorium menggunakan hewan coba dalam kegiatannya, maka lolosnya hewan 

coba ini juga harus diantisipasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Lolosnya hewan coba dan tumpahan bahan kimia dan biologi dari 

laboratorium menjadi salah satu kondisi darurat yang harus dipersiapkan langkah-

langkah antisipasinya. 

 

Beberapa kejadian di laboratorium berikut ini memerlukan perencanaan 

tanggap darurat, yaitu  

a. Terpotong, tergores atau tertusuk jarum. 

b. Adanya aerosol berbahaya yang terbentuk di luar containment primer. 

c. Tumpahan biakan mikroba atau bahan kimia. 

d. Kecelakaan akibat pemakaian mesin sentrifugasi. 

e. Gigitan hewan coba. 
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Setelah melakukan perencanaan antisipasi kondisi darurat, hal yang 

penting lainnya yaitu menyiapkan layanan gawat darurat yang bisa dihubungi oleh 

semua personil laboratorium, antara lain : 

• Rumah sakit/ Ambulan/ Petugas Kesehatan/ 

• Petugas Keselamatan Hayati (Biosafety Officer). 

• Direktur laboratorium. 

• Ahli teknik/PAM/Gas /PLN. 

• Pemadam kebakaran. 

• Polisi/Sekuriti. 

• Militer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Beberapa layanan gawat darurat yang bisa dihubungi, mulai dari 

petugas kelistrikan, rumah sakit, pemadam kebakaran dan polisi. 
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Peralatan tanggap darurat juga harus tersedia di dalam laboratorium. Hal 

ini juga mempercepat respon terhadap keadaan gawat darurat. Peralatan-peralatan 

tersebut antara lain : 

• Kotak P3K. 

• Tandu. 

• Perangkat penanganan tumpahan (Spill kit). 

• Emergency shower dan eye washer. 

• Pakaian pelindung dan Respirator. 

• Peralatan dekontaminasi. 

• Disinfektan dan peralatan kebersihan.  

• Palu, obeng, tali, dan lain sebagainya. 

• Pita pembatas, Tanda peringatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Beberapa peralatan tanggap darurat yang perlu ada dalam 

laboratorium : kotak P3K, tandu, spill kit (baik biologi maupun kimia), eye 

washer dan emergency shower. 

 



 

Universitas Esa Unggul 
http://esaunggul.ac.id        

        10 / 17 

Selain itu diperlukan pula pelatihan kepada para personil tentang 

bagaimana mengatasi kondisi darurat. Pelatihan-pelatihan ini bisa berupa : 

• Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) yang bisa membantu respon 

terhadap kecelakaan lebih cepat. 

• Pernafasan buatan dan kompresi jantung (Cardiopulmonary 

resuscitation/CPR). 

• Pelatihan penggunaan alat Cardiac defibrillator. 

• Penggunaan alat pemadam kebakaran 

• Penggunaan respirator 

• Cara membersihan bahan Biologik/kimia/radioaktif. 

• Cara evakuasi tanggap darurat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Beberapa pelatihan yang dapat diikuti oleh personil lab. 

 

Pelatihan-pelatihan kegawatdaruratan ini penting dilakukan sehingga 

personil laboratorium mengetahui tandakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan 

ketika terjadi kondisi darurat pada laboratorium. Pelatihan ini bisa dilakukan 

dengan mengundang pihak-pihak yang secara professional menangani kondisi 
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gawat darurat. Pelatihan-pelatihan ini juga haru secara rutin dilakukan, sehingga 

para personil lab menjadi terbiasa dengan tindakan-tindakan tanggap darurat. 

Keamanan saat bekerja dengan agen berbahaya di laboratorium juga 

herus dipertimbangkan dalam tanggap darurat. Harus dipertimbangkan tingkat 

keamanan hayati laboratorium yang digunakan. Hal ini tentu saja disesuaikan 

dengan agen patogen yang digunakan. Panduan tentang penggunaan tingkat 

keamanan hayati laboratorium bisa merujuk pada pengklasifikasian bahaya 

mikrorganisme yang dikeluarkan oleh WHO (World Health Organization). 

Desain laboratorium dengan keamanan hayati dapat dibedakan menjadi 

laboratorium dengan keselamatan hayati tingkat 2, 3 dan 4. Laboratorium dengan 

keselamatan hayati tingkat 3 harus dibangun jauh dari akses masyarakat umum, 

artinya akses keluar masuk laboratorium dapat dibatasi. Pintu laboratorium harus 

selalu tertutup dan terkunci, jika diperlukan menggunakan pintu yang dapat 

terkunci secara otomatis. Selain itu, tanda bahaya biologi harus terpasang pada 

tempat-tempat yang startegis dan mudah terlihat. 

 

Gambar 8. Kegiatan yang dilakukan di laboratorium dengan keselamatan hayati 

tingkat 2.  
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Pada laboratorium dengan keselamatan hayati tingkat 3 memiliki 

persyaratan yang sama seperti pada tingkat 2, akan tetapi mendapat tambahan untuk 

sistem mekanik dan pendukung laboratorium ini harus diletakkan terpisah, 

sehingga tidak mengganggu kerja di laboratorium ini yang sering digunakan untuk 

agen-agen patogen berbahaya tinggi.  

  

Gambar 9. Personil yang bekerja di laboratorium dengan keselamatan hayati 

tingkat 3 dengan APD khusus (kiri) dan desain laboratorium yang terpisah dari 

ruangan lain (kanan). 

 

Untuk laboratorium yang melakukan pekerjaan dengan bahaya biologi 

yang sangat berbahaya, sangat menular dan belum didapatkan metode pencegahan 

serta pengobatan, maka pengerjaannya memerlukan keamanan hayati tingkat 4. 

Pada laboratorium jenis ini, lokasinya terletak di area yang sangat terbatas akses 

keluar masuknya. Pintu masuk laboratorium juga harus dilengkapi dengan sistem 

pengunci yang khusus dilengkapi dengan identifikasi personal. Akses keluar masuk 

laboratorium dapat deprogram dan dicatat. Sistem pendukung kegiatan 

laboratorium ini harus diawasi dengan ketat dan dilindungi serta harus ada alat 

CCTV (Closed-Circuit Television) dan alat perekam lainnya. Saat bekerja di 

laboratorium jenis ini harus dipahami dan diidentifikasi sumber bahaya dan faktor 

risikonya. Sehingga personil laboratorium mengerti dengan jelas sumber bahaya 

yang dihadapinya. Pelatihan tentang cara bekerja yang baik dan aman harus 

dilakukan. Personil juga harus mematuhi peraturan cara bekerja yang aman. 

Peninjauan kembali prosedur secara rutin juga dilakukan untuk menghindari 

terjadinya kecelakaan. 
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Gambar 10. Personil lab sedang bekerja di laboratorium dengan keselamatan 

hayati tingkat 4. Penunjang kehidupan seperti oksigen dipasok dari luar 

laboratorium.  

 

Kita kembali kepada bencana yang bisa mengakibatkan keadaan darurat 

di laboratorium. Seperti apa tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam merespon 

kejadian ini? Mari kita telaah satu persatu. 

Pada kejadian gempa bumi yang bisa kita lakukan adalah : (1) 

Berlindung dengan posisi merunduk di tempat yang aman. Jika berada dekat meja, 

bisa berlindung di bawahnya. Serta menjauhi peralatan dan bahan yang mungkin 

dapat jatuh atau patah, (2) Melindungi kepala dengan meletakkan tangan di atasnya, 

(3) Tetap tinggal di tempat sampai getaran gempa berhenti. Saat gempa berhenti, 

pertama kali periksa diri sendiri dan sekeliling, (4) Pastikan bahwa keadaan telah 

aman untuk keluar dari area/gedung dan (5) Tidak menggunakan elevator atau lift, 

tetapi menggunakan tangga darurat. 

 

Gambar 11. Tindakan darurat saat terjadi gempa bumi (sumber : 

https://www2.gov.bc.ca/ 

https://www2.gov.bc.ca/
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Saat terjadi kebakaran, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah (1) 

mengevakuasi dan memindahkan orang yang terluka ke tempat yang aman, (2) 

memberitahu orang-orang untuk menjauh dari lokasi kebakaran, (3) segera 

menyalakan alarm kebakaran atau menelepon ke pemadam kebakaran, (4) menutup 

pintu untuk mengisolasi bahaya dan (5) segera menuju ke tempat aman. Bila 

memungkinkan, kita bisa memanfaatkan alat pemadam api ringan yang ada di 

laboratorium sebelum petugas pemadam datang. Prinsip penggunaan alat pemadam 

api ringan adalah PASS yaitu Pull the Pin (Tarik pin), Aim low at The Base of 

Flames (arahkan pada dasar sumber api), Squeeze the handle (tekan tuas) dan 

Sweep side to side (semprotkan dari satu sisi ke sisi lainnya).  

 

Gambar 12. Prinsip PASS dalam penggunaan alat pemadam api ringan. 

 

Jika terjadi pemadaman listrik di laboratorium, maka hal-hal yang bisa 

dilakukan adalah (1) mematikan semua peralatan elektronik (komputer, printer, 

mesin fotokopi), (2) membuka jendela dan pintu, (3) menghubungi pihak PLN, (4) 

menghentikan aktivitas di dalam laboratorium dan segera mengamankan atau 

menyimpan bahan atau sampel yang digunakan, (5) menghentikan semua kegiatan 

kerja di Biosafety Cabinet (BSC) dan lemari asam, dan menutup tirai kacanya, (6) 
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tidak membuka-buka freezer atau pendingin lainnya dan (7) menggunakan 

generator untuk peralatan tertentu saja.  

Selain bencana di atas, dimungkinkan juga laboratorium mendapatkan 

teror dari pencuri atau penyusup, paket mencurigakan atau demonstran yang bisa 

membahayakan laboratorium dan personilnya. Jika hal ini terjadi maka kita segera 

memberitahukan kepada polisi atau pihak berwenang dan menjaga agar 

laboratorium tidak diakses dengan mudah. 

Sebagai kesimpulan bahwa program tanggap darurat dan keamanan 

tergantung pada berbagai komponen. Perlu dilakukan identifikasi bahaya dan 

melakukan penilaian risiko sehingga dapat dibuat protokol tanggap darurat yang 

efektif. Program tanggap darurat ini bertujuan untuk memaksimalkan keselamatan 

bagi staf dan laboratorium. 

 

C. Latihan  

 

a. Bagaimanakah tata laksana tanggap darurat?  

b. Peralatan-peralatan apa sajakah yang harus tersedia untuk kondisi gawat 

darurat?  

c. Pelatihan apa saja yang diperlukan oleh personil untuk merespon 

keadaan darurat? 

 

D. Kunci Jawaban 

 

a. Mitigasi, persiapan, respon dan pemulihan. 

b. Kotak P3K, tandu, spill kit, emergency shower dan eye washer. 

c. Pelatihan pernafasan buatan, kompresi jantung, pemadaman api, 

penggunaan respirator dan tanggap darurat terhadap bencana alam. 

 

A. Daftar Pustaka 

1. Gunawan, 2013. Safety Leadership. Dian Rakyat 



 

Universitas Esa Unggul 
http://esaunggul.ac.id        

        16 / 17 

2. PRVKP FKU-RSCM. 2016. Biosafety & Biosecurity di dalam Laboratorium 

Biomedik dan dalam Praktek Teknik Biomedik http://ensignsafety.in/. 

Diakses tanggal 8 Juli 2020. 

3. https://www.fema.gov/. Diakses tanggal 12 Juli 2020. 

4. https://www2.gov.bc.ca/. Diakses tanggal 13 Juli 2020. 

 

 

 

 

http://ensignsafety.in/
https://www.fema.gov/
https://www2.gov.bc.ca/



