
i 

LAPORAN PELAKSANAAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

 
 
 
 
PENERAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)  

DI TEMPAT KERJA 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pelaksana : 

Ir. Muhammad Yusuf, MT. 

NIDN : 0514106401 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  

TAHUN 2021 



 
 

i 

 

LAPORAN PELAKSANAAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

 
 
 
 
PENERAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)  

DI TEMPAT KERJA 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pelaksana : 

Ir. Muhammad Yusuf, MT. 

NIDN : 0514106401 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  

TAHUN 2021 





iii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 
Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat serta 

karunia-Nya sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berjalan 

dengan baik. 

Adanya dukungan dan bantuan dana dari Institut Sains & Teknologi AKPRIND 

Yogyakarta melalui Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat, kegiatan ini dapat 

berlangsung dengan lancer. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih 

kepada : 

1. Bapak Dr.  Edhy Sutanta., ST., MKom., Rektor Institut Sains & Teknologi  

AKPRIND Yogyakarta. 

2. Ibu Ir. Murni Yuniwati., MT.,  Dekan Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & 

Teknologi AKPRIND Yogyakarta. 

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Sudarsono, MT., Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM) Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta. 

4. Bapak Andrean Emaputra, ST., MSc., Ketua Jurusan Teknik Industri Institut Sains 

& Teknologi AKPRIND Yogyakarta. 

5. Bapak E. Wijaya Nugraha beserta seluruh karyawn PT. Pos Indonesia DPL 

Piyungan, yang  telah banyak membantu terlaksananya kegiatan pengabdian ini. 

 

Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk peningkatan wawasan 

dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masa yang akan datang. 

 

  

 

   Yogyakarta,   November 2021 

 

 

 

Ir. Muhammad Yusuf, MT. 

 

 

  



iv 
 

 

DAFTAR ISI 

 

 
HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………. 

HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………………  

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………... 

DAFTAR ISI………………………………………………………………………... 

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………….… 

1. Latar Belakang………………………………………………………..……... 

2. Tujuan Kegiatan…………………………………………………………….. 

3. Manfaat Kegiatan…………………………………………………………… 

4. Sasaran Kegiatan……………………………………………………………. 

BAB II. METODE DAN PELAKSANAAN KEGIATAN……….………………. 

1. Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja………………………………  

2. Komponen Utama Yang Mempengaruhi Seseorang Bila Bekerja………….. 

3. Undang-undang Ketenagakerjaan…………………………………………... 

4. Indikator Penyebab Keselamatan Kerja…………………………………………. 

5. Fasilitas Tenaga Kesehartan ……………………………………………………… 

6. Manfaat Kesehatan dan Keselamatan Kerja……………………………………….. 

7. Identifikasi Masalah K3 dan Pencegahannya……………………………………… 

8. Penyakit Akibat Kerja dan Hubungan Kerja……………………………… 

BAB III DOKUMENTASI KEGIATAN…………………………………….…………… 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN……………………………………………. 

1. Kesimpulan…………………………………………………………………. 

2. Saran………………………………………………………………………… 

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………. 

LAMPIRAN………………………………………………………………………

… 

i  

ii  

iii  

iv 

1 

1 

2 

3 

3 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

9 

9 

11 

12 

12 

12 

13 

14 

4 

 

  



1 
 

BAB I. PENDAHULUAN 

 
1. Latar Belakang 

Di era globalisasi dan pasar bebas saat ini, peranan kesehatan dan keselamatan kerja 

merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi perdagangan 

barang dan jasa antar negara yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota, termasuk 

bangsa Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut serta mewujudkan perlindungan 

masyarakat pekerja Indonesia, telah ditetapkan Visi Indonesia Sehat 2010 yaitu gambaran 

masyarakat Indonesia di masa depan, yang penduduknya hidup di dalam lingkungan dan 

perilaku sehat, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta 

memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. (Prabowo, 2011). 

Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya 

untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, 

sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja 

tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, 

tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang 

pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. 

Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Kerja (KK) di kalangan petugas 

kesehatan dan non kesehatan kesehatan di Indonesia belum terekam dengan baik. Jika kita 

pelajari angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja di beberapa negara maju (dari beberapa 

pengamatan) menunjukan kecenderungan peningkatan prevalensi. Sebagai faktor penyebab, 

sering terjadi karena kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas serta keterampilan pekerja 

yang kurang memadai. Banyak pekerja yang meremehkan risiko kerja, sehingga tidak 

menggunakan alat-alat pengaman walaupun sudah tersedia. (Prabowo, 2011). 

Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan telah mengamanatkan  

antara  lain,  setiap  tempat  kerja  harus  melaksanakan  upaya kesehatan kerja, agar tidak 

terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungan disekitarnya. 

Tenaga kesehatan yang perlu kita perhatikan yaitu semua tenaga kesehatan yang merupakan 

suatu institusi dengan jumlah petugas kesehatan dan non kesehatan yang cukup besar. 

Kegiatan tenaga atau petugas kesehatan mempunyai risiko berasal dari faktor fisik, kimia, 

ergonomi dan psikososial. Variasi, ukuran, tipe dan kelengkapan sarana dan prasarana 

menentukan kesehatan dan keselamatan kerja. Seiring dengan kemajuan IPTEK, khususnya 
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kemajuan teknologi sarana dan prasarana, maka risiko yang dihadapi petugas tenaga 

kesehatan semakin meningkat. (Nuraini, 2012). 

Petugas atau tenaga kesehatan merupakan orang pertama yang terpajan terhadap 

masalah kesehatan yang merupakan kendala yang dihadapi untuk setipa tahunnya. Selain itu 

dalam pekerjaannya menggunakan alat - alat kesehatan, berionisasi dan radiasi serta alat-alat 

elektronik dengan voltase yang mematikan, dan melakukan percobaan dengan penyakit yang 

dimasukan ke jaringan hewan percobaan. Oleh karena itu penerapan budaya “aman dan sehat 

dalam bekerja” hendaknya dilaksanakan pada semua institusi di sektor / aspek kesehatan 

(Prabowo, 2011). 

 

2. Tujuan Kegiatan 

Tujuan kegiatan ini memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

pekerja di semua lapangan pekerjaan ketingkat yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental 

maupun kesehatan sosial. Mencegah  timbulnya  gangguan  kesehatan  masyarakat  pekerja  

yang diakibatkan oleh tindakan/kondisi lingkungan kerjanya. Memberikan   perlindungan   

bagi   pekerja   dalam   pekerjaanya   dari kemungkinan bahaya yang disebabkan olek faktor-

faktor yang membahayakan kesehatan.  

Menempatkan dan memelihara pekerja di suatu lingkungan pekerjaan yang sesuai 

dengan kemampuan fisik dan psikis pekerjanya. Kesehatan kerja mempengaruhi manusia 

dalam hubunganya dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya, baik secara fisik maupun 

psikis yang meliputi, antara lain: metode bekerja, kondisi kerja dan lingkungan kerja yang 

mungkin dapat menyebabkan kecelakaan, penyakit ataupun perubahan dari kesehatan 

seseorang.  (Nuraini, 2012). Menurut Mangkunegara (2002) bahwa tujuan dari keselamatan 

dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut: 

a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara 

fisik, sosial, dan psikologis. 

b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif 

mungkin. 

c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. 

d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. 

e. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerjaAgar terhindar 

dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. 

f. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja 



3 
 

 

3. Manfaat Kegiatan 

Program K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) memiliki banyak sekali manfaat. 

Manfaat K3 tersebut akan berguna untuk pekerja, perusahaan, masyarakat, maupun untuk 

negara. Beberapa manfaat K3 adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat K3 bagi pekerja 

Mendapatkan pemahaman mengenai hal-hal bahaya dan risiko pekerjaannya, cara 

pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Mendapatkan pemahaman tentang hak dan 

kewajibannya dalam peraturan yang sudah tercantum tentang keselamatan dan 

kesehatan kerja. Mengetahui bagaimana bertindak dalam keadaan darurat seperti 

kebakaran, gempa, kecelakaan, dan sebagainya, serta tempat kerja yang lebih aman, 

pekerja bisa berpartisipasi untuk membuatnya. 

b. Manfaat K3 bagi perusahaan 

Perusahaan bisa melindungi fasilitas produksi dan pekerjanya dari kecelakaan kerja, 

Perusahaan bisa mengurangi loss time yang terjadi jika ada kecelakaan kerja.     

Perusahaan bisa mengurangi tingginya biaya atau tagihan asuransi. Perusahaan bisa 

meningkatkan produktivitas barang dan jasa. 

c. Manfaat K3 bagi masyarakat dan negara 

Masyarakat menjadi terlindungi dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang 

diakibatkan oleh operasional perusahaan. Memperoleh ilmu penerapan untuk 

keselamatan di rumah. Mampu memastikan keselamatan anggota keluarganya. 

Negara memperoleh citra nama positif terhadap perlindungan tenaga kerjanya dari 

masyarakat dan dari internasional. Negara terlindungi dari ketidakstabilan politik 

akibat isu kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. 

 

4. Sasaran Kegiatan 

 

Sasaran dari diberlakukan K3 ini dibagikan dalam beberapa poin untuk lebih 

memudahkan sasaran yang dituju. 

Sasaran pertamanya adalah menjamin keselamatan operator dan orang lain yang bekerja 

pada tempat tersebut. Seperti yang diketahui bahwa operator memang memiliki peranan 

penting dalam sebuah tempat kerja. Jadi tentunya perlindungan pada operator mesti 

diprioritaskan oleh K3 ini. 
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Sasaran berikutnya dari K3 adalah menjamin bahwa penggunaan peralatan tergolong 

aman untuk dioperasikan. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa banyak 

kecelakaan kerja terjadi karena peralatan kerja yang tidak dicek secara rutin dan dijamin 

aman. Padahal hal ini jelas menyangkut keselamatan para pekerja dan tidak bisa dipandang 

sepele. Sedangkan sasaran terakhir dari K3 adalah menjamin proses produksi yang aman 

sekaligus lancar. Pada akhirnya hal tersebut juga demi menjaga kesejahteraan dan juga hak 

para pekerja. 
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BAB II. METODE DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

1.  Pengertian Kesehatan Keselamatan Kerja 

Menurut   Prabowo  (2011) keselamatan  dan  kesehatan  kerja adalah suatu pemikiran 

dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah 

tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk 

menuju masyarakat adil dan makmur. Hendarman (2010), keselamatan kerja 

merupakanrangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi 

para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Menurut   Sardjito  (2012),  

keselamatan  kerja  adalah kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan 

kerusakan dimana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, 

peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. 

Mathis dan Jackson (2002), menyatakan bahwa Keselamatan adalah merujuk pada 

perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan 

pekerjaan. Kesehatan adalah merujuk pada kondisi umum fisik, mental dan stabilitas emosi 

secara umum. Menurut Ridley, John (1983) yang dikutip oleh Boby Shiantosia (2000), 

mengartikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalahsuatu kondisi dalam pekerjaan yang 

sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan 

lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Jackson    (1999),    menjelaskan    

bahwa    Kesehatan    dan    Keselamatan Kerja menunjukkan  kepada  kondisi-kondisi  

fisiologis-fisikal  dan  psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang 

disediakan oleh perusahaan. 

Kesehatan kerja (Occupational health) merupakan bagian dari kesehatan masyarakat  

yang berkaitan  dengan  semua  pekerjaan  yang  berhubungan dengan faktor potensial yang 

mempengaruhi kesehatan pekerja (dalam hal ini Dosen, Mahasiswa dan Karyawan). Bahaya 

pekerjaan (akibat kerja), Seperti halnya masalah kesehatan lingkungan lain, bersifat akut atau 

khronis (sementara atau berkelanjutan) dan efeknya mungkin segera terjadi atau perlu waktu 

lama. Efek terhadap kesehatan dapat secara langsung maupun tidak langsung.Kesehatan 

masyarakat kerja perlu diperhatikan, oleh karena selain dapat menimbulkan gangguan 

tingkat produktifitas, kesehatan masyarakat kerja tersebut dapat timbul akibat pekerjaanya. 

(Sardjito, 2011). 

Pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam 

usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan 

http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/06/manajemen-keselamatan-dan-kesehatan.html
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dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun 

industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan 

konsekwensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko 

kecelakaan di lingkungan kerja. (Sardjito, 2011) 

 

2.  Komponen Utama Yang Mempengaruhi Seseorang Bila Bekerja 

Pada hakekatnya ilmu kesehatan kerja mempelajari dinamika, akibat dan 

problematika yang ditimbulkan akibat hubungan interaktif  tiga komponen utama yang 

mempengaruhi seseorang bila bekerja yaitu : 

a. Kapasitas kerja: Status kesehatan kerja, gizi kerja, dan lain-lain. 

b. Beban kerja: fisik maupun mental. 

c. Beban tambahan yang berasal dari lingkungan kerja antara lain:bising, panas, 

debu, parasit, dan lain-lain. 

Bila ketiga komponen tersebut serasi maka bisa dicapai suatu kesehatan kerja yang 

optimal. Sebaliknya bila terdapat ketidakserasian dapat menimbulkan masalah kesehatan 

kerja berupa penyakit ataupun kecelakaan akibat kerja yang pada akhirnya akanmenurunkan 

produktifitas kerja. (Prabowo, 2011). 

 

3.  Undang-Undang Ketenagakerjaan 

Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya 

untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada 

khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat 

makmur dan sejahtera. Hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan yang lebih 

tinggi dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang beraneka ragam bentuk maupun jenis 

kecelakaannya. Sejalan dengan itu, perkembangan pembangunan yang dilaksanakan 

tersebut maka disusunlah UU No.14 tahun 1969 tentang pokok-pokok mengenai tenaga kerja 

yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi UU No.12 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan. (Prabowo, 2011).  

Pasal 86 UU No.13 tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh 

mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, 

moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai 

agama. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka dikeluarkanlah peraturan 

perundangan-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pengganti 
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peraturan sebelumnya yaitu Veiligheids Reglement, STBl  No.406  tahun  1910 yang  dinilai  

sudah tidak memadai  menghadapi kemajuan dan perkembangan yang ada. Peraturan 

tersebut adalah Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang ruang 

lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik di  darat, didalam tanah, permukaan air, 

di dalam air maupun udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik 

Indonesia. Undang-undang tersebut juga  mengatur syarat-syarat keselamatan kerja 

dimulai dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, 

pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang produk tekhnis dan 

aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. (Prabowo, 

2011). Walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan, namun pada pelaksaannya masih 

banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya personil pengawasan, sumber 

daya manusia K3 serta sarana yang ada. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk 

memberdayakan lembaga-lembaga K3 yang ada di masyarakat, meningkatkan sosialisasi 

dan kerjasama dengan mitra sosial guna membantu pelaksanaan pengawasan norma K3 agar 

terjalan dengan baik. (Nuraini, 2012). 

 

4.   Indikator Penyebab Keselamatan Kerja 

Menurut  Mangkunegara  (2002),  bahwa indikator  penyebab  keselamatan kerja 

adalah keadaan tempat lingkungan kerja, yang meliputi: penyusunan dan penyimpanan 

barang-barang yang berbahaya yang kurang diperhitungkan keamanannya, ruang kerja yang 

terlalu padat dan sesak. Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya, serta 

pemakaian peralatan kerja, yang meliputi pengaman peralatan kerja yang sudah usang atau 

rusak, penggunaan  mesin,  alat  elektronik  tanpa  pengaman  yang  baik serta pengaturan 

penerangan. 

 

5. Fasilitas Tenaga Kesehatan 

Sarana kesehatan yang meliputi berbagai alat/ media elektronik yang harus ada di  

tempat kerja untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan dan 

faktor yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan perorangan dan masyarakat. (Sardjito, 

2012), meliputi: 

a. Disain sarana dan prasarana kesehatan harus mempunyai sistem yang memadai 

dengan sirkulasi udara yang adekuat agar suasana di dalam ruangan tersebut menjadi 

nyaman. 
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b. Disain sarana dan prasarana kesehatan harus mempunyai pemadam api yang tepat 

terhadap segala sesuatu yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. 

c. Harus tersedia alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaam (P3K) 

 

6.  Masalah Kesehatan Dan Keselamatan Kerja 

Kinerja (performance) setiap petugas kesehatan dan non kesehatan merupakan 

resultante dari tiga komponen kesehatan kerja yaitu kapasitas kerja, beban kerja dan 

lingkungan kerja yang dapat merupakan beban tambahan pada pekerja. Bila ketiga 

komponen tersebut serasi maka bisa dicapai suatu derajat kesehatan kerja yang optimal dan 

peningkatan produktivitas. Sebaliknya bila terdapat ketidak serasian dapat menimbulkan 

masalah kesehatan kerja berupa penyakit ataupun kecelakaan akibat kerja yang pada 

akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja. (Sardjito, 2012). 

a. Kapasitas kerja, status kesehatan masyarakat pekerja di Indonesia pada umumnya 

belum memuaskan. Dari beberapa hasil penelitian didapat gambaran bahwa 30–40% 

masyarakat pekerja kurang kalori protein, 30% menderita anemia gizi dan 35% 

kekurangan zat besi tanpa anemia. Kondisi kesehatan seperti ini tidak memungkinkan 

bagi para pekerja untuk bekerja dengan produktivitas  yang optimal. Hal ini  

diperberat lagi dengan  kenyataan bahwa angkatan kerja yang ada sebagian besar 

masih di isi oleh petugas kesehatan dan non kesehatan yang mempunyai banyak 

keterbatasan, sehingga untuk dalam melakukan tugasnya mungkin sering mendapat 

kendala terutama menyangkut masalah PAHK dan kecelakaan kerja. 

b. Beban Kerja, sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun yang bersifat teknis 

beroperasi 8 - 24 jam sehari, dengan demikian kegiatan pelayanan kesehatan pada 

laboratorium menuntut adanya pola kerja bergilirdan tugas/jaga malam. Pola kerja 

yang berubah-ubah dapat menyebabkan kelelahan yang meningkat, akibat terjadinya 

perubahan pada bioritmik (irama tubuh). Faktor lain yang turut memperberat beban 

kerja antara lain tingkat gaji dan jaminan sosial bagi pekerja yang masih relatif rendah, 

yang  berdampak  pekerja  terpaksa melakukan  kerja  tambahan  secara berlebihan. 

Beban psikis ini dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan stres. 

c. Lingkungan Kerja, bila tidak memenuhi persyaratan dapat mempengaruhi kesehatan 

kerja dapat menimbulkan Kecelakaan Kerja (Occupational Accident), Penyakit 

Akibat Kerja dan Penyakit Akibat Hubungan Kerja (Occupational Disease & Work 

Related Diseases).(Sardjito, 2012). 
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7.  Identifikasi Masalah K3 Dan Pencegahannya 

Menurut Sardjito (2012), kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan 

tidak diharapkan. Biasanya kecelakaan menyebabkan, kerugian material dan penderitaan 

dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Beberapa contoh kecelakaan yang 

banyak terjadi: 

a. Terpeleset, biasanya karena lantai licin, terpeleset dan terjatuh adalah bentuk 

kecelakaan kerja yang dapat terjadi di tempat kerja kesehatan akibatnya: memar 

ringan, berat  fraktura, dislokasi memar otak dan lainnya, Pencegahan dengan cara: 

memakai sepatu anti slip, hindari sepatu dengan hak tinggi, tali sepatu longgar, hati-

hati bila berjalan pada lantai yang sedang dipel (basah dan licin) atau tidak rata 

konstruksinya dan adanya pemeliharaan lantai dan tangga. 

b. Mengangkat beban, merupakan  pekerjaan  yang  cukup  berat,  terutama  bila 

mengabaikan kaidah ergonomi. Akibat yang terjadi adalah cedera pada punggung, 

pencegahan: beban jangan terlalu berat, sikap badan dengan berdiri dekat dengan 

beban, jangan mengangkat beban dengan posisi membungkuk tapi pergunakanlah 

tungkai bawah sambil berjongkok serta pakaian penggotong jangan terlalu ketat 

sehingga pergerakan terhambat. 

 

8.  Penyakit Akibat Kerja dan Hubungan Kerja 

Berbeda  dengan  Penyakit Akibat Kerja, Penyakit Akibat Hubungan Kerja 

(PAHK) sangat luas ruang lingkupnya. Menurut Komite Ahli WHO (1973), Penyakit Akibat 

Hubungan Kerja adalah “penyakit dengan penyebab multifaktorial, dengan kemungkinan 

besar berhubungan dengan pekerjaan dan kondisi tempat kerja. Pajanan di tempat kerja 

tersebut memperberat, mempercepat terjadinya serta menyebabkan kekambuhan penyakit. 

(Nuraini, 2012). Menurut Sardjito (2012), Penyakit akibat kerja di Tempat Kerja Kesehatan 

umumnya berkaitan dengan faktor biologis (kuman patogen yang berasal umumnya dari 

pasien); faktor kimia (pemaparan dalam dosis kecil namun terus menerus seperti antiseptik 

pada kulit, zat kimia/solvent yang menye Perusahaan melakukan berbagai cara untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan menjamin keselamatan kerja karyawan atas dasar 

perikemanusiaan. Hal ini untuk mengurangi rasa sakit atau luka yang timbul akibat 

pekerjaan, baik yang diderita karyawan atau yang memengaruhi keluarganya. 
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Kecelakaan kerja akan berdampak pada pengeluaran yang cukup besar oleh 

perusahaan. Karena itu, perusahaan perlu mempraktikkan K3 untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan dalam kegiatan usahanya sehingga menghindari terjadinya pengeluaran besar 

atau bahkan kerugian. Faktornya penyebab kecelakaan kerja: 

a. Faktor  ergonomi  (cara  duduk  salah,  caramengangkat pasien salah); faktor fisik 

dalam dosis kecil yang terus menerus (panas pada kulit, tegangan tinggi, radiasi dll.); 

faktor psikologis (ketegangan di kamar penerimaan pasien, gawat darurat, karantina). 

Sebagian besar pekerja di perkantoran bekerja dalam posisi yang kurang ergonomis, 

misalnya tenaga operator peralatan, hal ini disebabkan peralatan yang digunakan 

pada umumnya barang impor yang disainnya tidak sesuai dengan ukuran pekerja 

Indonesia. Posisi kerja yang salah dan dipaksakan dapat menyebabkan mudah lelah 

sehingga kerja menjadi kurang efisien dan dalam jangka panjang dapat menyebakan 

gangguan fisik dan psikologis (stress) dengan keluhan yang paling sering adalah 

nyeri pinggang kerja (low back pain). 

b. Faktor fisik di tempat kerja yang dapat menimbulkan masalah kesehatan kerja 

meliputi: kebisingan,   getaran   akibat   alat   /   media   elektronik   dapat 

menyebabkan stress dan ketulian, pencahayaan  yang  kurang  di  ruang  kerja,  

laboratorium,  ruang perawatan dan kantor administrasi dapat menyebabkan 

gangguan penglihatan dan kecelakaan kerja. Suhu dan kelembaban yang tinggi di 

tempat kerja, terimbas kecelakaan/kebakaran akibat lingkungan sekitar. Terkena 

radiasi, dengan    berkembangnya    teknologi pemeriksaan, penggunaannya 

meningkat sangat tajam dan jika tidak dikontrol dapat membahayakan petugas yang 

menangani. 

c. Faktor psikososial, pekerjaan pada unit-unit tertentu yang sangat monoton serta 

hubungan kerja yang kurang serasi antara pimpinan dan bawahan atau sesama teman 

kerja.Beban mental karena menjadi panutan bagi mitra kerja di sektor formal ataupun 

informal. 
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BAB III. DOKUMENTASI  KEGIATAN 

 

  

Gambar 1. Pemaparan K3 dan Diskusi Pelaksanaan K3 

 

 

  
 

Gambar 2. Penerapan K3 pada tempat kerja  
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BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Menerapkan K3 di tempat kerja merupakan sarana untuk membagikan ilmu 

kepada karyawan, beberapa orang akan lebih mudah memahami jika ilmu diterapkan 

langsung daripada menggunakan teori. Jadi dengan memulai K3 di tempat kerja bisa 

memberi pemahaman secara langsung kepada pekerja dan mereka bisa menyerap ilmu 

dengan baik pula. Adanya penerapkan K3 di lingkungan kerja, bisa meminimalkan korban 

kecelakaan kerja karena sudah melakukan protokol kerja yang aman dan terlindungi. 

Penerapan K3 memberikan efek yang sangat besar untuk melindungi karyawan baik untuk 

keselamatan kerja saat ini maupun masa depan. 

 

2 Saran 

Pekerja yang diberi perlindungan saat bekerja akan lebih produktif karena mereka 

lebih totalitas dalam bekerja. Pekerja yang tidak memiliki ilmu dan perlindungan saat 

bekerja akan lebih khawatir akan keselamatannya sehingga bekerja dilakukan kurang 

totalitas. Jadi penerapan K3 dalam dunia kerja sangat dibutuhkan untuk melindungi dan 

menekan angka kecelakaan bekerja sehingga lingkungan kerja lebih aman dan 

mendukung produktifitas pekerja. Penerapan K3 di dunia kerja bisa didahului dengan 

mengadakan pelatihan dan konseling K3 dengan para ahli sehingga penerapan dalam 

perusahaan bisa mengenai target dengan baik.  
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1

KESELAMATAN 
DAN 
KESEHATAN 
KERJA

OLEH :
IR. MUHAMMAD YUSUF, MT

KESELAMATAN DAN 
KESEHATAN KERJA
Merupakan usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau 
kondisi tidak selamat, yang dapat mengakibatkan kecelakaan 
dalam pekerjaan. (baik dari perusahaan maupun dari pekerja 
itu sendiri)

ISTILAH K3
- Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hyperkes)

- Disingkat K3

- dalam istilah asing dikenal Occupational Safety and Health

TUJUAN K3
- Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit

- Melindungi kesehatan tenaga kerja

- Meningkatkan efisiensi kerja 

- Sumber-sumber produksi dapat berjalan secara lancar 
tanpa adanya hambatan.
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CONTOH K3
- Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD).

- Penyediaan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja.

- Pelatihan keselamatan kerja.

- Asuransi.

- Fasilitas dan Sarana Kesehatan.

menurut jenis kecelakaan

• Terjatuh

• Tertimpa benda

• Tertumbuk atau terkena benda-benda

• Terjepit oleh benda

• Pengaruh suhu tinggi

• Terkena arus listrik

• Kontak bahan-bahan berbahaya atau radiasi

MACAM-MACAM 
KECELAKAAN KERJA. . .

menurut penyebab

• Mesin, misalnya: mesin pembangkit tenaga 
listrik, mesin penggergajian kayu,
dan sebagainya.

• Alat angkut, misalnya: alat angkut darat, alat angkut air.

• Bahan-bahan, zat-zat, dan radiasi, misalya : bahan peledak, 
gas, zat-zat kimia, dan sebagainya.

• Lingkungan kerja (di luar bangunan, di dalam bangunan dan 
di bawah tanah).

• Penyebab lain yang belum masuk tersebut di atas.

MACAM-MACAM 
KECELAKAAN KERJA. . .

11/01/2022
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menurut luka atau kelainan

• Patah tulang
• Dislokasi (keseleo)
• Regang otot (urat)
• Memar dan luka dalam yang lain
• Amputasi
• Luka di permukaan
• Gegar dan remuk
• Luka bakar
• Keracunan-keracunan mendadak
• Pengaruh radiasi
• Lain-lain

MACAM-MACAM 
KECELAKAAN KERJA . . .

menurut letak kelainan atau luka di tubuh

• Kepala

• Leher

• Badan

• Anggota atas

• Anggota bawah

• Banyak tempat

• Letak lain yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut.

MACAM-MACAM 
KECELAKAAN KERJA. . .

PENYEBAB 
KECELAKAAN KERJA
- Perilaku yang tidak aman

melingkupi:
1. sembrono dan tidak hati-hati
2. tidak mematuhi peraturan
3. tidak mengikuti standar prosedur kerja
4. tidak memakai alat pelindung diri
5. kondisi badan yang lemah

- Kondisi lingkungan yang tidak aman
termasuk didalamnya lingkungan dan alat-alat yang 
digunakan
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MANAJEMEN K3
Adalah manajemen untuk pengembangan, penerapan, 
pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kewajiban K3 
dalam rangkan pengendalian resiko yang berkaitan dengan 
kegiatan kerja agar tercipta tempat kerja yang aman dan 
efeisien serta produkatif.

SMK3
Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen 
perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi 
pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan 
pemeliharan kewajiban K3, dalam rangka pengendalian 
resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna 
terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produkatif.

5 PRINSIP DASAR MK3 
PRINSIP DASAR

1. Penetapan kebijakan K3 

2. Perencanaan penerapan K3

3. Penerapan K3

4. Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja K3

5. Peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3 
secara berkesinambungan
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TUJUAN PENERAPAN
SMK3 :
1. Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan 
martabatnya sebagai manusia

2. Meningkatkan komitmen pimpinan dalam melindungi 
tenaga kerja

3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk 
menghadapi globalisasi

4. Proteksi terhadap industri dalam negeri

TUJUAN PENERAPAN
SMK3 :
5. Meningkatkan daya saing dalam perdagangan 
internasional

6. Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk 
ekspor nasional

7. Meningkatkan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan 
sistem

8. Pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi terkait 
dengan penerapan K3L

SIAPA SAJA YANG PERLU
MENERAPKAN SMK3

Sesuai Pasal 3 Permenaker 05/MEN/1996, perusahaan yang 
mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja dan atau ada 
potensi bahaya ledakan, kebakaran, pencemaran dan 
penyakit akibat kerja, wajib menerapkan SMK3.


