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PENDAHULUAN

 Latar Belakang

Laboratorium adalah tempat staf pengajar, mahasiswa dan pekerja lab melakukan eksprimen
dengan bahan kimia, biologis, alat gelas dan alat khusus. Penggunaan bahan kimia dan alat
tersebut berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Pada umumnya kecelakaan kerja penyebab
utamanya adalah kelalaian atau kecerobohan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk
mencegah terjadinya kecelakaan dengan cara membina dan mengembangkan kesadaran
(attitudes) akan pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di laboratorium. Kesehatan
dan Keselamatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan
kesempurnaan baik jasmani maupun rohaniah tenaga kerja (laboran/analis) pada khususnya dan
manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur.
Secara keilmuan K3 merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah
kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Keselamatan Kerja di Laboratorium, perlu di informasikan secara cukup (tidak berlebihan) dan
relevan untuk mengetahui sumber bahaya di laboratorium dan akibat yang ditimbulkan serta
cara penanggulangannya. Hal tersebut perlu dijelaskan berulang-ulang agar lebih meningkatkan
kewaspadaan. Keselamatan yg dimaksud termasuk orang yg ada disekitarnya.

K3 memerlukan perhatian khusus, karena penelitian menunjukkan telah terjadi kecelakaan kerja
dengan intensitas yang mengkawatirkan yaitu 9 orang/hari. Oleh karena itu K3 perlu diterapkan
pada pelaksanaan praktikum dan penelitian di laboratorium.

 Tujuan

Sebagai bentuk pertanggung jawaban atau akuntabilitas dari kegiatan pelatihan yang telah
dilaksanakan.

METODE PELAKSANAAN

 Waktu dan Tempat

Pelatihan Ahli K3 Umum dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017- Jumat, 31 Maret
2017, pukul 08.00 sd 17.00. wib, di Ruko Golden Boulevard Blok Q no 19, Jl. Pahlawan Seribu
– BSD City Serpong, Tangerang Selatan 15322.

 Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan adalah S1/D3 atau sederajat dibidang laboratorium perusahaan maupun
pendidikan.
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 Materi Pelatihan

Materi pelatihan yang diberikan adalah Pembinaan Calon Ahli K3 Laboratorium.

 Alasan Penentuan Materi

Calon Ahli K3 Laboratorium mampu melaksanakan pembinaan operasional K3 di Laboratorium
dan mampu melaksanakan tugas serta tanggung jawab sesuai peraturan perundang undangan
yang berlaku.

 Metode Penyampaian Materi

Materi disampaikan dengan beberapa tahap, pertama sambutan dan pengenalan identitas peserta,
kemudian dilanjutkan dengan pendahuluan materi yang berisi tentang ahli K3 Laboratorium,
Undang-undang K3 dan dilakukan juga PKL selama 1 hari. Post test dilakukan di akhir
rangkaian training dengan test tertulis dan wawancara oleh Asesor dari BNSP untuk mengetahui
kompetensi dan kelayakan K3 Laboratorium.

 Sumber Dana

Dana bersumber dari anggaran Universitas Esa Unggul

 Tahapan Pelaksanaan Pelatihan

Tahapan pelaksanaan yang dilakukan dalam pelatihan adalah: Pra perencanaan, perencanaan,
pelaksanaan, dan terakhir evaluasi serta pelaporan kegiatan.

 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan kegiatan pelatihan didasarkan pada beberap aspek yaitu: tahapan kegiatan,
jumlah kehadiran peserta, ketepatan waktu, partisipasi peserta, penyampaian materi dalam
kegiatan, pengololaan anggaran, sikap dan pengetahuan peserta pasca pelatihan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari Pelatihan ini adalah Berdasarkan pelatihan yang dilaksanakan maka perlu disiapkan
untuk melengkapi persyaratan K3 Laboratorium.Yang mana diantaranya adalah menyiapkan
panitia P2K3 dan aturan sesuai perundang undangan Keselamatan dan kesehatan kerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Kegiatan training berjalan dengan lancar, karena seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dari pra
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perencanaan sampai evaluasi pelatihan dilaksanakan dan materi tersampaikan dengan baik.
Kontribusi dan kerja sama antar peserta juga memperlancar kegiatan training ini.

Saran

Diperlukan training yang lainnya yang berhubungan dengan jobdesc, untuk meningkatkan
kinerja pegawai / laboran, seperti training K3 Umum, Tanggap bencana, CPR, dan lainnya.

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan
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