
BAHAN KIMIA DAN ASPEK 

KESELAMATAN

SISWO SUMARDIONOSISWO SUMARDIONO



Pemahaman Karakteristik 
dan 

Sumber Bahaya

Ruang Lingkup:

Prosedur Penanganan 
Bahan Kimia 

dan Tumpahan Bahan Kimia



Pemahaman Karakteristik 
dan                                  dan                                  

Sumber Bahaya



Label Kemasan Bahan Kimia

Frasa R/S-

Tanggal 
Kadaluwarsa

No. Bahan

No. 
Pemesanan

Kuantitas satu kemasan

Karakteristik 
Bahaya

Nama BahanRumus 
Kimia

Pemesanan

Data 
Pengangkutan



Simbol Bahaya

Standar Eropa
Merck

Standar PBB 
United Nation



Simbol Bahaya
E

O

Mudah meledak

Pengoksidasi
Bahan tersebut mengakibatkan

Sangat mudah terbakar
Cairan dengan titik nyala di bawah 0 °C  dan
titik didih maks. 35 °C,  dalam bentuk gas
yang jenuh memiliki titik nyala pada tekanan
udara normal.

    

O

F+

kebakaran jika bertemu dengan api atau
bahan lain yang mengandung api
(flammable).



Mudah terbakar
Spontan terbakar; gas, gas jenuh di
udara; cairan dengan titik nyala di bawah
21°C.

Simbol Bahaya

F

T / T+ BeracunT / T+

Xn

Beracun
Terhirup, tertelan atau berkontak dengan
kulit dapat mengakibatkan timbulnya sakit
dan dalam jangka waktu tertentu
mengakibatkan kematian.

Berbahaya
Bahan ini dapat mengakibatkan
terjadi kerusakan pada bagian tubuh.



Korosif
Mengakibatkan terjadi kerusakan pada
peralatan kerja apabila terkena bahan
tersebut.

Simbol Bahaya

C

Xi Mengakibatkan iritasiXi

N

Mengakibatkan iritasi
Mengakibatkan iritasi pada kulit, mata,
jaringan atau organ lain dalam tubuh.

Berbahaya bagi lingkungan
Mengakibatkan kerusakan pada  
lingkungan.



Sumber Bahaya

Berbahaya secara FISIK
Berbahaya secara BIOLOGI 

Berbahaya secara KIMIABerbahaya secara KIMIA

„Orang„Orang ““ sebagai sumber BAHAYA



Bagaimana prinsip terjadinya Api?

Oksigen

++

HILANGKAN satu – api tidak terjadi!

Bahan mudah 
terbakar

+
Energi

����



Sumber Api



�Bahan mudah terbakar secara spontan
Contoh: Akil Aluminium, Fosfor
Pencegahan: Hindarkan kontak dengan udara!

�Gas mudah terbakar

Bahan Mudah Terbakar

�Gas mudah terbakar
Contoh: Butan, Propan, Elpiji (LPG)

Pencegahan:
Hindarkan terbentuknya campuran gas ini di
udara!!! Jauhkan dari sumber api!!!



Bahan Mudah Terbakar

� Cairan mudah terbakar dengan titik nyala di
bawah 21°C

(Contoh:Aseton,Benzen)
Pencegahan: Jauhkan dari sumber api terbuka!

� Bahan kimia mudah terbakar saat bereaksi 
dengan air 
(Contoh: Lithium, Aluminium hidrid, Natrium, 
Kalsium oksida)
Pencegahan: Hindari kontak dengan air dan simpan 
di tempat yang kering/tidak lembab!



Titik Nyala / Flash Point

Kemampuan suatu 
cairan kimia 
terbakar tergantung terbakar tergantung 
pada titik nyala / 
flash point



Bahan Mudah Terbakar



Bahan Beracun

Sangat beracun =
LD50 dibawah 25mg/kg

Beracun = LD50 lebih besar dari 25 Beracun = LD50 lebih besar dari 25 
mg/kg tetapi kurang dari 200 mg/kg

Berbahaya = LD50 lebih dari 200 mg/kg 
tetapi kurang dari 2000 mg/kg



LD50 – batasan nilai

LD50 = Letal Dosis

Dosis suatu zat tersebut yang dapat
membunuh 50 % populasi makhluk

Telan/
oral

membunuh 50 % populasi makhluk
hidup! Kulit

Pernafasan



Bahan Korosif
Asam Kuat
�Asam Sulfat, Asam Nitrat dan Asam Florida

merupakan bahan kimia yang berbahaya,
bersifat korosif dan menyebabkan iritasi.
Terbakar oleh bahan ini akan lama sembuh.Terbakar oleh bahan ini akan lama sembuh.

Basa Kuat
�Natrium Hidroksida dan Kalium Hidroksida

sangat berbahaya bagi kulit (akan terbakar) dan
mata (kebutaan).



Bahan Menyebabkan Iritasi

Beriritasi pada mata (contoh: Benzyl Bromida)
�Bisa memicu kepada kebutaan.
�Asam Osmat (OsO4) menyebabkan mata berair, diikuti

dengan terbakar, dan makin parah pada kebutaan.dengan terbakar, dan makin parah pada kebutaan.

Beriritasi pada kulit (contoh: Toluen, Etanol)
�Memicu kerusakan kulit, seperti terbakar, kulit kering,

kulit kasar.



„ Orang “ Yang Berbahaya
Dalam tekanan

Jenuh

Kurang sehat

Kelelahan

Instruksi yang salah

Kurang supervisi

Dalam masa pemulihan

Salah dalam 
penempatan kerja

Kurang pelatihan



Frase R dan SFrase R dan S



Frase R- dan S-

Frase R- memberikan informasi tambahan
tentang tingkat bahaya yang dinyatakan
dengan „simbol karakteristik bahaya“

Contoh: Benzoyl Peroksida



Frase R- dan S-

Frase R-kode:
R 2-7-36-43

R 2 = Mengakibatkan ledakan hebat apabila R 2 = Mengakibatkan ledakan hebat apabila 
segaja diguncang, bergesekan dengan 
api atau sumber nyala lainnya

R 7 = Mengakibatkan nyala api

R 36 = Iritasi pada mata

R 43 = Sensitif saat bersentuhan dengan kulit



Frase R- dan S-

S 3/7-14-36/37/39
S 3/7 =

Frase S- memberikan beberapa informasi
untuk mencegah bahaya yang ditimbulkan
oleh bahan tersebut.

S 3/7 =Jaga kemasan tertutup rapat dan 
disimpan ditempat yang dingin.

S 14 = Jauhkan dari bahan organik yang 
mudah terbakar

36/37/39 = Gunakan alat pelindung diri (sarung 
tangan, kaca mata atau pelindung 
muka).



Alat Pelindung Diri



Perlindungan Terhadap 
Bagian-Bagian Tubuh

�Mata
�Muka
�Tangan�Tangan
�Kaki
�Badan

�Alat Pernafasan



Perlindungan Terhadap Mata

�Goggle/Kaca Mata Khusus yang tahan terhadap
Bahan Kimia dan Uap Bahan Kimia

�Goggle Standard: American National Standards
Institute in ANSI Z87.1



Perlindungan Terhadap Muka

�Digunakan jika mungkin terjadi percikan,
ledakan atau uap bahan kimia.

�Karena alat ini tidak bisa melindungi mata
secara total , maka dipakai setelah memakai
GOGGLE



Perlindungan Terhadap Tangan

panas korosi dan iritasi rusak

�Digunakan untuk melindungi tangan dari aktivitas
buruk oleh bahan kimia, seperti panas, korosi,
terbakar, iritasi , dll.

�Berupa sarung tangan yang terbuat dari bahan
yang disesuaikan dengan bahan kimia yang ada
di tempat kerja



Perlindungan Terhadap Kaki

Sepatu tertutup Sepatu Boot

• Digunakan untuk melindungi kaki dari tumpahan
bahan kimia

• Pelindung kaki harus menutup keseluruhan kaki

• Jangan pakai sandal

Sepatu tertutup SandalSepatu Boot



Perlindungan Terhadap Badan

�Digunakan untuk melindungi badan dari tumpahan,
percikan atau limpahan bahan kimia.

�Sebisa mungkin berupa jas lab, atau bahkan
pakaian yang menutup seluruh permukaan kulit.

�Kancing jas harus dikancingkan dengan sempurna.



Perlindungan Terhadap 
Sistem Pernafasan

• Digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan
pada sistem pernafasan (terutama paru-paru)

• Berupa alat respirator



Lower risk of exposure Medium risk of exposure

Contoh Perlindungan

www.stewardshipcommunity.com

Higher risk of 

exposure



Prosedur Penanganan Prosedur Penanganan 
Bahan Kimia



Lembar Data Keselamatan 
Bahan (MSDS)

� Tinjau dan pelajari Material 
Safety Data Sheet (MSDS) / 
Lembar Data Keselamatan 
Bahan (LDKB)

� Berisi 16 poin, diantaranya:� Berisi 16 poin, diantaranya:
�Identifikasi zat kimia

�Komposisi

�Identifikasi bahaya

�Pertolongan pertama

�Tindakan pencegahan kebakaran

�Tindakan terhadap tumpahan

� dan seterusnya…



Prosedur Penanganan 
Bahan Kimia Mudah 

Terbakar
� Dapat berupa cairan, padatan dan gas

� Tempat kerja dengan ventilasi yang baik

� Hindari bekerja dekat dengan sumber api

� Hindari kebocoran gas (memicu kebakaran dan ledakan )

� Perhatikan titik nyala bahan kimia

� Jangan buang pelarut ke saluran bak cuci



Prosedur Penanganan Bahan 
Kimia Pengoksidasi

� Hindari campuran dengan 
bahan kimia yang mudah 
terbakarterbakar

� Memperbesar intensitas api

� Hindari sumber api

� Tutup botol bahan kimia dengan 
rapat



�Gunakan Alat Pelindung Diri yang sesuai
�Ruang kerja harus berventilasi baik
�Pelajari bahaya:

Prosedur Penanganan 
Bahan Kimia yang Beracun

�Pelajari bahaya:
Karsinogenik (contoh: Benzen, Arsen)
Mutagenik (contoh: Asetaldehid)
Teratogenik (contoh: Dimetil Merkuri)

�Hindari tertelan, terhirup dan kontak dengan kulit 
dan mata



�Gunakan APD yang sesuai
�Ruang kerja harus mempunyai ventilasi yang baik
�Antisipasi tumpahan bahan kimia
�Siapkan peralatan keselamatan

Prosedur Penanganan 
Bahan Kimia yang Korosif

�Siapkan peralatan keselamatan
�Lepas semua pakaian & sepatu yang

terkontaminasi
�Cuci sarung tangan yang telah dipakai sebelum

bekerja dengan bahan kimia yang lain atau
berikutnya



Penanganan Tumpahan Bahan Kimia 

�Tumpahan dapat terjadi kapan & di mana pun

�Tingkat bahaya dari zat yang tumpah sama

�Kenali karakteristik bahaya bahan kimia

�Perlu bahan penjerap & penetralisir yang sesuai

�Reaksi yang berbahaya dapat terjadi

�Perlu penampung yang tepat dan diperlakukan sama
dengan pembuangan limbah B3



Apakah tumpahan dibersihkan dengan 
menggunakan lap/tissue/kain pel, 

masalahnya sudah selesai?

Apakah ada bahaya tumpahan apabila Apakah ada bahaya tumpahan apabila 
mengenai kulit/mata?

Apakah penetralan zat yang tumpah 
justru membahayakan Anda?



Tumpahan Bahan Kimia

�Jenis padatan
�Jenis cairan



Bahan Penjerap Tumpahan
� Bahan Penjerap Organik

� Serbuk gergaji
tidak direkomendasikan untuk zat pengoksidasi dan 
asam kuat

� Pasir kali
Murah, daya jerapnya rendah 10% berat tumpahan, 

� Butiran Arang kayu (kabon aktif) 
Harus kering, tidak untuk zat pengoksidasi

� Bahan Penyerap Anorganik

Silikat

� Bahan Penyerap Sintetik

Copolimer inert



Bahan Penjerap Tumpahan

�Bahan penjerap organik/anorganik dapat bereaksi
dengan tumpahan

�Reaksi eksotermik/ ledakan
�Uap yang sangat beracun�Uap yang sangat beracun
�Pakailah bahan penjerap sintetik yang bersifat inert

(tidak bereaksi dengan zat tumpahan)
�Siapkan peralatan bantu selain bahan penjerap:

Sapu, ember, tanda peringatan, tali, serok, spatula



Prosedur Penanganan Padatan

�Jangan PANIK
�Pakai Alat Pelindung Diri yang sesuai MSDS
�Isolasi daerah tumpahan

�Beri peringatan “Awas, ada tumpahan bahan kimia ”
�Beri “tali pembatas” agar tidak ada yang melintas

�Tutup tumpahan dengan penjerap jenis matras atau
disedot dengan vakum khusus, jika perlu lakukan
penetralan

�Perlakukan buangan tumpahan seperti tumpahan B3,
jangan dibuang langsung ke lingkungan



Prosedur Penanganan Tumpahan Cairan

�Sama dengan prosedur penanganan tumpahan
padatan

�Jerap tumpahan dengan bahan penjerap yang inert

�Jika perlu, lakukan netralisasi dan cek derajat
keasamannya pH dengan pH indikator

�Perlakukan buangan tumpahan seperti tumpahan B3,
jangan dibuang langsung ke lingkungan



Prosedur Penanganan Tumpahan
Merkuri

Gunakan selalu APD sebelum bekerja

Tetesan merkuri dihisap menggunakan pipet 

Isi pipet dituang ke dalam botol merkuriIsi pipet dituang ke dalam botol merkuri

Sisa merkuri  ditaburi dengan reagent inert

Area yang sudah tertutup kemudian disemprot dengan 
reagent inert



Setelah waktu reaksi berlangsung selama 15 – 30 
menit, absorben yang berisi merkuri diangkat dari 
permukaan dan diletakkan dalam tabung dengan 
menggunakan sekop kecil dan spatula

Bahan yang tersisa dapat dibersihkan  Bahan yang tersisa dapat dibersihkan  
dengan menggunakan penyeka

Zat buangan yang berisi merkuri merupakan 
limbah spesial yang harus dibuang berdasarkan 
peraturan yang berlaku

Setelah semua proses selesai, semua alat 
bantu dan material kerja disimpan secara 
aman dalam kaleng besar



Bahan Penetralisir

�Natrium karbonat
�Natrium bikarbonat
�Kalsium Hidroksida
�Kalsium karbonat�Kalsium karbonat
�Asam sitrat
�Kalsium Hipoklorit
�Natrium metabisulfat (Natrium hidrogen sulfit)



Kesimpulan

�Perhatikan karakteristik bahaya tiap bahan kimia
�Waspada terhadap sumber bahaya

�Selalu menyediakan MSDS
�Sosialisasikan isi dan manfaat                                            

MSDS kepada seluruh pekerjaMSDS kepada seluruh pekerja
�Perhatikan frase R dan S

�Mengetahui prosedur 
penanganan bahan kimia                                                     
yang benar dan aman

�Lakukan training internal



�Penanganan harus dilakukan secepat mungkin oleh
yang menumpahkan

�Lakukan prosedur penanganan tumpahan dengan
tepat. Jangan panik!

�Selalu pakai Alat Pelindung Diri

�Tampunglah tumpahan bahan kimia di wadah B3
yang sudah diberi label. Jangan dibuang langsung ke
lingkungan !
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Terima KasihTerima Kasih



Tugas Presentasi
1. Mencari contoh Label Kemasan Bahan Kimia beserta

penjelasan dan penanganan (Frase R dan Frase S)

2. Mencari contoh industri dengan karyawan yang menggunakan
alat pelindung diri beserta foto- dan penjelasan

3. Mencari paper (elsevier diatas tahun 2006) tentang prosedur
penanganan bahan kimia

4. Ketiga bahan diatas dikompilasi dalam Power Point 10-15
halaman dan dipresentasikan minggu depan dengan kelas
dibagi menjadi 4 kelompok.


