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OBJEKTIF

Menetapkan standar, prosedur dan kebijakan

K3 di lingkungan kerja

Menyediakan saran-saran ergonomis dasar

Melakukan sosialisasi K3



OBJEKTIF 1

Menetapkan Standar, Prosedur

dan Kebijakan K3 di Lingkungan

Kerja



Pengertian pelaksanaan k3

• Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
keselamatan, kesehatan dan keamanan tenaga
kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja
dan penyakit akibat kerja;

• Mengendalikan atau meniadakan potensi bahaya
untuk mencapai tingkat risiko yang dapat
diterima dan sesuai dengan standar yang 
ditetapkan.



Tujuan k3

• Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang 
terencana, terukur dan terintegrasi;

• Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja
dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/ 
buruh, dan atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;

• Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman
dan efisien untuk mendorong produktivitas.



Tahapan kegiatan

1. Standar K3 ditetapkan

2. Prosedur K3 ditetapkan

3. Kebijakan K3 ditetapkan

4. Penerapan K3 sesuai undang-undang dievaluasi

5. Penerapan K3 sesuai undang-undang dilaporkan



Prosedur k3 ditetapkan

Penerapan prosedur operasional, yaitu :

1. Seluruh unsur yang ada harus mengetahui
sarana, peraturan kesehatan dan prosedur
keamanan organisasi;

2. Seluruh staf bekerja sesuai dengan tugas atau
kewajibannya; dan

3. Tenaga kerja yang tidak dapat melaksanakan
kewajiban harus melapor kepada pihak yang 
berwenang agar ada antisipasi jika timbul
masalah.



Unsur yang terdapat dalam organisasi :

1. Tenaga kerja;

2. Pengusaha;

3. Perusahaan; dan

4. Tempat kerja.



Faktor penyebab timbulnya kecelakaan kerja :

1. Faktor nasib tenaga kerja;

2. Faktor lingkungan fisik tenaga kerja;

3. Faktor kelalaian manusia; dan

4. Faktor ketidaksesuaian kombinasi faktor
produksi yang dikelola dalam perusahaan.



Kebijakan k3 ditetapkan

Definisi kebijakan keselamatan kerja ..

“suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh
pengusaha dana atau pengurus yang memuat
keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, komitmen
dan tekad melaksanakan keselamatan dan
kesehatan kerja, kerangka dan program kerja yang 
mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh
yang bersifat umum dan atau operasional”



Penyusunan kebijakan k3 dilakukan melalui …

1. Tinjauan awal kondisi K3.

2. Komitmen tertulis, tertanggal dan ditandatangani.

3. Memuat visi dan tujuan yang bersifat dinamis.

4. Memuat tujuan dan sasaran K3.

5. Melalui proses konsultasi dengan pekerja.

6. Disebarluaskan kepada seluruh pekerja.

7. Ditinjau ulang secara berkala.



Penerapan k3 sesuai uu dievaluasi

Prosedur pemeriksaan, pengujian dan pengukuran :

• Personil mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup;

• Catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran harus 
dipelihara;

• Peralatan dan metode pengujian yang memadai;

• Tindakan perbaikan harus dilakukan segera; 

• Pemeriksaan harus memadai;

• Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.



OBJEKTIF 2

Melakukan Sosialisasi K3



Sosialisasi K3

• Bentuk upaya dalam
menerapkan prosedur
kesehatan, keselamatan, dan
keamanan kerja kepada semua
pihak yang ada di perusahaan
baik internal maupun eksternal

• Pemahaman akan kebijakan K3 
sangat penting dalam 
pencegahan timbulnya
kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja. 



Dasar Hukum K3 di Tempat Kerja

– Undang – Undang Dasar 1945

Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

• Undang - Undang no 14 tahun 1969

Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin
haknya dan diatur kewajibannya serta dikembangkan daya
gunanya

• Undang-Undang no 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

 Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha.

 Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana.

 Adanya bahaya kerja di tempat itu.



Penyebab Kecelakaan Kerja

Kondisi tidak aman :
• Terdapat instalasi kabel listrik yang kurang standar
• Alat kerja/mesin/kendaraan yang kurang layak pakai

Tindakan tidak aman :
• Kecerobohan
• Meninggalkan prosedur kerja

Faktor Pekerjaan :
• Pekerjaan tidak sesuai dengan tenaga kerja 
• Pekerjaan tidak sesuai sesuai dengan kondisi sebenarnya 

Faktor Pribadi:
• Mental/kepribadian tenaga kerja tidak sesuai dengan pekerjaan
• Konflik dan stress

• Lemahnya manajemen dan pengendaliannya, 
• Kurangnya sarana dan prasarana, 
• Kurangnya komitmen.



Laporan Kecelakaan Kerja

• Semua kejadian/ kecelakaan kerja wajib dilaporkan
kepada Departemen Tenaga Kerja selambat-lambatnya
2x24 jam setelah kecelakaan terjadi

(Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang
keselamatan kerja dan Undang-undang No. 3 tahun
1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja.)

• Kecelakaan kerja yang wajib dilaporkan adalah
kecelakaan yang terjadi di tempat kerja maupun
kecelakaan kerja dalam perjalananan yang
berhubungan dengan pekerjaan

• Laporan kecelakaan kerja umumnya ringkasan berupa
formulir yang menggambarkan kejadian kecelakaan
dilengkapi rekomendasi tindakan pencegahan



Laporan Kecelakaan Kerja

• Kejadian dan kronologi

• Kerugian yang ditimbulkan

• Korban kecelakaan, tingkat keparahan, 
tindakan penanganan, hari kerja yang 
hilang, dan biaya pengobatan. 

• Investigasi penyebab kecelakaan

• Tindakan perbaikan dan pencegahan
berdasarkan hasil investigasi.

• Foto dokumentasi kecelakaan kerja.

• Validasi catatan oleh saksi, korban, 
pengawas K3, manajemen atas. 



Faktor Penyebab Bahaya 

Biologi 

(Bakteri, Virus, Jamur, 
Tanaman, Binatang).

Kimia

(Bahan/Cairan/Gas/Uap/ 
Reaktif, Radioaktif, Mudah 
Meledak/Terbakar, Iritan, 

Korosif).

Fisik/Mekanik

(Ketinggian,  Alat, Ruang 
Terbatas,Kebisingan, Suhu, 

Cahaya, Listrik,).

Biomekanik

(Gerakan Berulang, Posisi 
Kerja, Desain Tempat 

Kerja).

Psikologi/Sosial 

(Stress, Kekerasan, 
Pelecehan, Emosi Negatif).



Langkah Penilaian Resiko

Mengidentifikasi
dan mencari

potensi bahaya
yang terdapat di 

tempat kerja.

Menetapkan
akibat yang 

ditimbulkan oleh
potensi bahaya

Melakukan
evaluasi terhadap

resiko.

Mencatat semua
temuan.

Mengkaji hasil
penilaian dan

melakukan revisi
apabila

diperlukan



Penilaian Resiko

Metode 
Matriks Resiko

Kategori Resiko

Penilaian dan Kategori
Perkalian antara nilai 
frekuensi dengan nilai 
keparahan suatu resiko.



Pengendalian Resiko



Tanggap Darurat

Keadaan sulit yang tidak diduga yang memerlukan penanggulangan segera
supaya tidak terjadi kecelakaan

Pelaksanaan tanggap darurat secara umum :

• Menghentikan seluruh aktivitas kerja.

• Segera menuju titik evakuasi dengan mengikuti jalur evakuasi darurat.

• Menyelamatkan aset yang memungkinkan untuk diselamatkan.

• Tetap tenang dan cepat bertindak.

• Menginformasikan kepada petugas tanggap darurat apabila ada rekan
yang masih tertinggal/terperangkap/terluka.

• Tetap di area aman hingga ada instruksi lanjutan dari petugas
berwenang.



OBJEKTIF 3

Menyediakan Saran-Saran 

Ergonomis Dasar



DEFINISI

Ergonomi ialah penerapan ilmu biologi manusia
sejalan dengan ilmu rekayasa untuk mencapai
penyesuaian bersama antara pekerjaan dan manusia
secara optimum, dengan tujuan agar bermanfaat
demi efisiensi dan kesejahteraan.

Sasaran ergonomi ini adalah seluruh tenaga kerja,
baik yang bekerja di sektor industri modern maupun
pada sektor industri tradisional dan informal, sesuai
dengan tujuannya yaitu tercapainya produktivitas
dan efisiensi kerja yang cukup tinggi.



Saran Ergonomis dasar

• Pemakaian energi
pengorganisasian gerakan agar otot dapat
dimanfaatkan dengan tenaga yang sebesar mungkin,
dan bekerja dengan efisiensi tinggi serta dengan
keterampilan yang optimal

• Menghindarkan kerja otot statis
secara fisiologi terbukti bahwa kerja otot statis kurang
efisien dari pada kerja otot yang dinamis. Pada kerja
otot statis, konsumsi energi lebih banyak untuk upaya-
upaya yang lebih kecil.



DESAIN ERGONOMIS 


