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KODE UNIT : LAB.KK02.001.01  
 
JUDUL UNIT : Bekerja Aman Sesuai dengan Prosedur Kebijakan 
    

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan menerapkan 

prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan 

pelaksanaan kerja yang aman untuk memelihara kesehatan diri 

sendiri dan orang lain. Termasuk di dalamnya penerapan ukuran 

 ukuran kontrol resiko untuk meminimalkan ancaman 

lingkungan. 
 
 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Ikuti kegiatan dan instruksi 
kerja yang ada, yang 
ditujukan untuk menjaga 
lingkungan kerja aman 
dengan segera. 

1.1 Pelihara seluruh daerah kerja bersih dan bebas dari 
rintangan/hambatan. 

1.2 Kenali dan laporkan setiap situasi kerja yang 
berbahaya. 

1.3 Pelihara standar kesehatan pribadi di tempat kerja 
sepanjang waktu. 

1.4 Kenali titik-titik yang menghentikan seluruh layanan 
terhadap daerah kerja dan pelihara akses agar tetap 
jelas. 

02 Ikuti kegiatan dan prosedur 
kerja yang aman yang sudah 
ada untuk memelihara sistem 
kerja yang aman. 

2.1 Kenali dan amati peringatan-peringatan mengenai 
bahaya dan tanda-tanda keamanan. 

2.2 Periksa perlengkapan keamanan secara rutin sesuai 
dengan prosedur yang ada didalam tempat kerja. 

2.3 Berikan label pada pereaksi-pereaksi dan bahan-
bahan berbahaya sesuai prosedur tempat kerja. 

2.4 Atasi semua bahan-bahan dan peralatan-peralatan 
yang berbahaya sesuai dengan labelling, lembar data 
keamanan bahan-bahan dan instruksi dari pemimpin 
pabrik. 

2.5 Gunakan peralatan pelindung dan pakaian pelindung 
pribadi yang tepat bila diperlukan. 

2.6 Identifikasi dan laporkan masalah pengoperasian atau 
kegagalan dari fungsi peralatan. 

2.7 Bersihkan dan bebaskan dari kotoran peralatan dan 
daerah kerja secara teratur dengan menggunakan 
prosedur yang sudah direkomendasikan. 

2.8 Mengikuti manual prosedur kerja yang ada untuk 
penanganan manual. 
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA KINERJA 

03 Simpan, kumpulkan dan 
buang dengan aman semua 
bahan berbahaya. 

3.1 Amankan dan simpan semua bahan-bahan yang 
potensial berbahaya dengan aman. 

3.2 Kumpulkan, sortir dan buang limbah berbahaya sesuai 
prosedur tempat kerja. 

04 Respon semua kejadian 
kecelakaan dan keadaan 
darurat secara efektif. 

4.1 Demonstrasikan atau jelaskan secara keseluruhan 
mengenai latihan untuk menghadapi kebakaran, 
kecelakan, dan prosedur evakuasi keadaan darurat. 

4.2 Ikuti prosedur pertolongan pertama dalam keadaan 
darurat pada tempat kerja. 

4.3 Laporkan dan rekam semua kecelakaan atau 
keamanan/kejadian dilingkungan sekitar seperti yang 
diinginkan. 

05 Menjaga Kesehatan diri di 
tempat kerja. 

5.1 Menghindarkan diri sendiri dan orang lain dari 

pencemaran (kontaminasi). 

5.2 Menghindari tingkah laku yang mempengaruhi cara 
kerja dan pekerja lain. 

06 Ikuti peraturan dan prosedur 
yang relevan untuk 
memastikan bahwa 
persyaratan-persyaratan 
pengaturan sudah sesuai. 

6.1 Tempatkan dan ikuti seksi yang relevan dengan 
prosedur tempat kerja yang merefleksikan syarat-
syarat hukum. 

6.2 Cari bantuan untuk mengklarifikasi 
keharusan/kewajiban dan prosedur. 

6.3 Klasifikasi instruksi-instruksi kerja yang berpengaruh 
pada keamanan dan proses pertanggung jawaban 
hokum. 

6.4 Lakukan prosedur-prosedur yang berhubungan 
dengan pengangkutan dan penyimpanan barang-
barang dan bahan-bahan yang berbahaya. 

07 Mengikuti prosedur 
pengendalian bahaya untuk 
memperkecil dampaknya 
terhadap lingkungan. 

7.1 Mengenali jenis dan beratnya ancaman terhadap 
lingkungan yang ditimbulkan oleh bahan dan proses 
yang digunakan. 

7.2 Pembuangan limbah secara umum. 

7.3 Ikuti prosedur-prosedur tempat kerja untuk 
pembuangan limbah. 

7.4 Susunan Tempat Kerja. 

7.5 Tempat tumpahan bahan kimia dan prosedur 
pelaporannya. 
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BATASAN VARIABEL   
 

Kisaran variabel ini memberikan cakupan luas bagi setiap unit kompetensi. 

Variabel berikut berlaku di sektor industri yang termasuk dalam paket pelatihan ini. 

Unit kompetensi ini konsisten dengan komisi keselamatan dan kesehatan kerja nasional dari 

kompetensi untuk karyawan tanpa tanggung jawab pengawas. 

 

Pada tingkat ini, pegawai bekerja sesuai dengan instruksi kerja dan SOPs. Hal ini sesuai dengan 

seluruh aspek dari persyaratan dan kode KKK, peraturan dan penerapan harus relevan untuk 

menghindari bahaya lingkungan dan dari barang-barang berbahaya lainnya. 

 

Diharapkan pegawai sudah dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk jelas, informasi, pelatihan dan 

pengawasan yang diperlukan. Tipe masalah agar masalah-masalahnya diperjelas untuk 

mempersiapkan respon yang disebutkan dalam prosedur-prosedur tempat kerja.  

 

Agar memperjelas respon untuk penyesuaian respon pertama; termasuk masukan dari staf 

lembaga. 

 

Kebijakan dan prosedur perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung melindungi 

lingkungan dan KKK, adalah sebagai berikut :  peralatan kontrol dan bahayanya, meminimalkan 

ancaman lingkungan, meminimalkan limbah dan pembuangan limbah. 

 SOPs dan instruksi-instruksi kerja, keselamatan, kedaruratan, api dan kecelakaan, 

pemilihan dan penggunaan peralatan serta pakaian pelindung diri. 

 

KKK dan isu-isu lingkungan yang perlu diketahui oleh karyawan termasuk : identifikasi 

bahaya, penilaian resiko dan penetapan kontrol resiko pada peralatan, mengurangi resiko 

peralatan, implementasi kontrol, menyelidiki penyebab kejadian kecelakaan. 

 

Karyawan yang ditunjuk untuk menjalankan KKK adalah :  majikan atau pengawas, 

karyawan yang dipilih mewakili KKK, pegawai lain yang bertanggung jawab terhadap KKK. 

  

Persiapan konsultatif terhadap pengelola KKK, yang meliputi:  mengikuti prosedur KKK dan 

peralatan kontrol resiko lingkungan tahap penyediaan, informasi atau isu baru pertemuan antara 

majikan dan karyawan atau yang mewakili, akses yang relevan tentang informasi tempat kerja, 

menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti,  bagian khusus untuk karyawan yang 

kurang mendengar, waspada terhadap database dan software online untuk inventaris, 

manifestasi dan informasi yang berhubungan dengan bahan-bahan berbahaya, persyaratan 

formal, seperti kesehatan dan keselamatan anggota dan kesehatan serta keselamatan tenaga 

(yang ditunjuk), kesepakatan informal, seperti pertemuan satu ruangan dan coffee breaks. 

 

Karyawan di tingkat ini harus mampu bekerja dengan aman yang berkaitan dengan SOPs, 

instruksi dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh: 
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 perusahaan yang berhubungan dengan bahaya di tempat kerja, seperti : 

 terpeleset, tergelincir dan jatuh 

 bahan kimia, radiasi dan bahan-bahan berbahaya (efek ringan/berat) 

 peralatan dan pakaian terkontaminasi 

 alat gelas yang pecah dan tajam 

 cairan mudah terbakar 

 gas dan cairan dibawah tekanan, es kering dan cairan nitrogen 

 

 Penandaan contoh-contoh berbahaya, pereaksi-pereaksi dan contoh larutan dan kejadian 

berbahaya (seperti kecelakaan, api, bahan kimia, biologi, dan tumpahan radio aktif) emisi, 

listrik statis dan kontaminasi udara seperti : 

 suara, cahaya 

 padatan, cairan, air/air limbah 

 gas, asap, uap, fumes, bau, partikel-partikel 

 Meminimalkan dan daur ulang limbah 

 padatan, cairan, gas 

 pengambilan bahan-bahan kimia 

 penyimpanan yang aman sebelum dibuang 

 Keadaan dan ancaman lingkungan seperti : 

 jalan air yang sensitive dan biota 

 arus dari tempat kerja ke lingkungan 

 ancaman dari bahan-bahan dan proses yang digunakan serta resiko peralatan kontrol 

 Pemilihan dan penggunaan peralatan kontrol (seperti perlindungan diri dan peralatan) 

 Kode-kode peraturan dan garis besarnya seperti : 

 keamanan di laboratorium, penyimpanan barang-barang 

 ISO 1400 

 petunjuk prosedur darurat untuk bahan-bahan berbahaya 

 kode nasional praktek untuk penandaan bahan-bahan di tempat kerja 

Laporan yang diperlukan dan jalur komunikasi 

 

Spesifikasi Industri 

Process manufacturing and construction materials industries 

 Bahaya tempat kerja, seperti :  lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki, penanganan 

manual, bekerja di tempat tinggi dan jarak tertentu, hancur, terhalang, terpotong karena 

kesalahan objek atau mesin. 

  

 Peralatan pelindung diri, seperti : 

 topi pengaman, pelindung pendengaran dan sepatu pelindung. 

 sarung tangan, kacamata pelindung, alat pelindung, respirator. 
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Biomedical and environmental services 

 Bahaya di tempat kerja, seperti : 

 darah dan produk darah, jaringan dan cairan manusia atau binatang. 

 mikroorganisme pathogen, DNA, virus, aerosol. 

 logam berat, pestisida, anion (contoh : flourida), hidrokarbon (contoh : monoaromatik). 

 Peraturan, kode dan petunjuk meliputi : 

 kontrol infeksi dalam menjaga kesehatan, imunisasi karyawan. 

 manipulasi genetic. 

 pengangkutan contoh-contoh darah terinfeksi dan sel genetic. 

 penanganan cacingan. 

 Kehamilan. 

 Peralatan perlindungan diri, seperti : 

 Sarung tangan, kacamata pelindung, alat pelindung, pakaian pelindung. 

 Respirator dan penyaring. 

 Peti kemas bahaya biologi dan lemari laminar flow. 

 

Food and beverage processing industries 

 Bahaya-bahaya tempat kerja seperti : 

 lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki. 

 penanganan manual, bekerja di tempat tinggi dan jarak tertentu. 

 hancur, terhalang, terpotong karena kesalahan objek atau mesin. 

 mikrobiologi berbahaya karena darah binatang, jaringan dan cairan dan nitrogen 

oksida dalam AAS. 

 proses pengabuan pada temperature tinggi. 

 menghancurkan makanan menggunakan asam sulfat dan asam perklorat, hydrogen 

peroksida. 

 logam berat, pestisida, mikotoksin. 

 Peralatan pelindung diri, seperti : 

 topi pengaman, pelindung pendengaran dan sepatu pelindung. 

 sarung tangan, kacamata pelindung, alat pelindung, baju pelindung. 

 respirator dan penyaring. 

petikemas bahaya biologi dan lemari laminar flow. 
 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Konteks penilaian 

 
Unit kompetensi ini akan diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan tempat kerja. 

 
2. Keterkaitan penilaian  

 
Unit kompetensi ini dapat dinilai dengan : 
 2.1 LAB.KK.04.001.01 - Mengembangkan dan 

memelihara dokumen laboratorium. 
 2.2 LAB.KK.04.001.01 - Memelihara sistem mutu dan 

proses peningkatan yang  berkelanjutan dalam area 
kerja/fungsional. 
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3. Metode dan sumber penilaian  

Metode pengujian yang disarankan : 

3.1 Mengamati persiapan calon dan mengambil alih tugas kerja. 

3.2 Pertanyaan tulisan dan/atau lisan untuk menguji pengetahuan dan reaksi mereka 

dalam menangani situasi berbahaya /darurat ( pertanyaan harus sesuai dengan 

bahasa dan tingkatan calon). 

3.3 Umpan balik dari pengamat dan pengawas. 

 

4. Sumber-sumbernya adalah : 

4.1 Laboratorium/ lingkungan kerja, peralatan dan bahan-bahan. 

4.2 Peralatan pelindung diri. 

4.3 Prosedur-prosedur tempat kerja. 
 

 

KOMPETENSI KUNCI  

NO KOMPENTENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1. Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi. 1 
 

2. Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi. 1 
 

3. Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas. 1 
 

4. Bekerja dengan orang lain dan kelompok. 1 
 

5. Menggunakan ide-ide dan tehnik matematika. 1 
 

6. Memecahkan masalah. 1 
 

7. Menggunakan teknologi. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


