
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)



Keselamatan

Keselamatan berasal dari bahasa Inggris yaitu 

kata ‘safety’ dan biasanya selalu dikaitkan 

dengan keadaan terbebasnya seseorang dari 

peristiwa celaka (accident) atau nyaris celaka 

(near-miss). 

Keselamatan adalah suatu usaha untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan sehingga manusia dapat 

merasakan kondisi yang aman atau selamat dari 

penderitaan, kerusakan atau kerugian terutama untuk 

para pekerja konstruksi.



KesehatanMenurut Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) 

tahun 1948 

menyebutkan bahwa 

pengertian kesehatan 

adalah sebagai “suatu 

keadaan fisik, mental, 

dan sosial kesejahteraan 

dan bukan hanya 

ketiadaan penyakit atau 

kelemahan”.

Menurut Undang- Undang 

No 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan dan Undang-

Undang No 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran 

bahwa kesehatan adalah 

keadaan sejahtera dari 

badan, jiwa, sosial dan 

mental yang 

memungkinkan setiap 

orang hidup produktif 

secara sosial dan 

ekonomis.



Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja 

memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, 

dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan 

yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum.

Faktor yang mempengaruhi kesehatan:

Faktor 

fisik
Faktor

Biologi

Faktor 

Ergonom
i

Faktor 

Psikolog
i



Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja

Menurut KBBI, Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja adalah suatu kondisi kerja yang terbebas 

dari ancaman bahaya yang mengganggu proses 

aktivitas dan mengakibatkan terjadinya cedera, 

penyakit, kerusakan harta benda, serta 

gangguan lingkungan.
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menurut Rachman (1990) 

tujuan umum dari K3 adalah 

menciptakan tenaga kerja yang 

sehat dan produktif.

1. Agar tenaga kerja dan

setiap orang berada di

tempat kerja selalu dalam

keadaan sehat dan selamat.

2. Agar sumber-sumber

produksi dapat berjalan

secara lancar tanpa adanya

hambatan.

Tujuan dari penerapan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja menurut Satria (2008 ) 

adalah sebagai berikut:

1. Melindungi para pekerja

dan orang lain di tempat

kerja.

2. Menjamin agar setiap

sumber produksi dapat

dipakai secara aman dan

efisien.

3. Menjamin proses produksi

berjalan lancar.



Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah suatu kecelakaan yang terjadi pada 

saat seseorang melakukan pekerjaan. Kecelakaan kerja 

merupakan peristiwa yang tidak direncanakan yang disebabkan 

oleh suatu tindakan yang tidak berhati-hati atau suatu keadaan 

yang tidak aman atau kedua-duanya. (Sheddy Nagara, 

2008:177-180)



Jenis-jenis Kecelakaan Kerja

Menurut Purnama (2010) jenis- jenis kecelakaan yang sering terjadi pada proyek 

konstruksi adalah sebagai berikut :

Jatuh

Tertimpa 

benda 

jatuh

Menginja

k, 

terantuk

Terjepit

Kontak 

suhu 

tinggi

Gerakan 

berlebiha

n

Kontak 

aliran 

listrik



Kondisi Kerja

Serangkaian kondisi atau keadaan lingkungan kerja dari

suatu perusahaan yang menjadi tempat bekerja dari
para karyawan yang bekerja didalam lingkungan
tersebut

Kondisi kerja adalah kehidupan sosial, psikologi, dan
fisik dalam perusahaan yang berpengaruh terhadap
pekerja dalam melaksanakan tugasnya.

Kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai
apabila manusia dapat melaksanakan kegiatan secara
optimal, sehat, aman, dan nyaman.



Kondisi Lingkungan Fisik Kerja

Lingkungan kerja fisik dapat
dibagi menjadi dua kategori yaitu:

 Lingkungan kerja yang langsung
berhubungan dengan pegawai

 Lingkungan perantara atau
lingkungan umum dapat juga disebut
lingkungan kerja yang mempengaruhi
kondisi manusia



Faktor-faktor kondisi lingkungan
fisik kerja meliputi :

 Illumination

Cahaya atau penerangan sangat
besar manfaatnya bagi para
karyawan guna mendapat
keselamatan dan kelancaran
kerja.

 Temperature

Bekerja pada suhu yang panas
atau dingin dapat menimbulkan
penurunan kinerja.

 Noise
Bising dapat didefinisikan
sebagai bunyi yang tidak
disukai, suara yang mengganggu
atau bunyi yang menjengkelkan.



 Motion
Kondisi gerakan secara umum
adalah getaran. Getaran-getaran
dapat menyebabkan pengaruh yang 
buruk bagi kinerja

 Pollution
Pencemaran ini dapat disebabkan
karena tingkat pemakaian bahan-
bahan kimia di tempat kerja dan
keanekaragaman zat yang dipakai

 Aesthetic Factors

Faktor keindahan ini meliputi: 
musik, warna dan bau-bauan. 
Musik, warna dan bau-bauan yang 
menyenangkan dapat meningkatkan
kepuasan kerja dalam melaksankan
pekerjaanya.



Warna yang Baik Menurut Feng Shui

Kuning, dapat merangsang

saraf untuk lebih fokus, 

berkonsentrasi, dan

memunculkan kesan hidup

yang membuat karyawan

bersemangat.

Merah, suasana ruang kerja

menjadi warna hidup, penuh

sukacita, kebajikan, dan

mengalirkan energi positif

serta semangat karyawan

dalam bekerja. 

Hijau dan biru, menstimulasi

dan meningkatkan kondisi

kerja yang menenangkan dan

juga memberi nuansa

keharmonisan, sukacita, serta

pertumbuhan.

Ungu, melambangkan cita-cita tinggi, 

meningkatkan kreatifitas .

Oranye, dapat mendorong kreativitas

serta merangsang rasa prediktabilitas

dan stabilitas.



 Psikolog warna terkenal bernama Angela Wright berkata “Yang 

membuat warna bisa berpengaruh (menstimulasi atau

menenangkan) bukanlah warnanya, tapi intensitasnya. Warna yang 

kuat dan terang akan membantu menstimulasi, sedangkan warna

yang sedikit redup akan menenangkan,” katanya.

 Biru dengan bintik oranye bagus untuk pekerjaan yang 

membutuhkan berpikir.

 Kuning cocok untuk desainer karena bisa menstimulasi kreativitas.

 Merah cocok untuk semua pekerjaan yang memerlukan aktivitas

fisik.

 Hijau cocok untuk akuntan, atau pekerjaan apapun yang melibatkan

pertukaran uang.



Kondisi Lama Waktu Bekerja

1. Jam Kerja

Menurut hasil-hasil penelitian menunjukkan terdapat
perbedaan antar jumlah jam kerja nominal terhadap jam 
kerja aktual. Hasil penelitian tersebut menunjukkan jika
jam kerja nominal ditambah maka jam kerja aktual
menurun.

2. Kerja Paruh Waktu Tetap

Kerja paruh waktu adalah pekerjaan yang dilakukan pada
jumlah jam kerja sekitar 20 jam per minggu kerja. 
Menurut schultz pekerjaan paruh waktu menarik bagi :

a. Orang yang bertanggung jawab bagi urusan rumah tangga

b. Orang yang cacat jasmaniah

c. Orang yang sementara mengalami krisis paruh baya.

d. Orang yang tidak bersedia bekerja selama 40 jam pada
suatu perusahaan.



3. Empat Hari Minggu Kerja

Untuk mengetahui apakah jumlah hari
yang efktif dalam kerja masih sangat
sulit. Yang memprakarsai kerja 4 
hari minggu kerja adalah management 
(terjadi di Amerika dan Eropa).

4. Jam Kerja Lentur

Jam kerja lentur mulai diterapkan di
Jerman pada tahun 1960. Para pekerja
dibiarkan sendiri menentukan pada
jam berapa mereka ingin kerja dan
pada jam berapa mereka ingin pulang
dan menghentikan pekerjaan. 



SISTEM MANUSIA-MESIN 

(MAN-MACHINE SYSTEM)

Kombinasi antara satu atau beberapa
manusia dengan satu atau beberapa mesin,
dimana salah satu dengan lainnya akan
saling berinteraksi untuk menghasilkan
output berdasarkan input yang diperoleh.



Interaksi Kerja dalam Sistem Manusia-Mesin

 Manusia menerima informasi melalui
fungsi receptor (5 indera). 

 Informasi yang datang dikirim melalui
sistem saraf ke pusat otak, yang 
selanjutnya akan diproses untuk diambil
keputusan. 

 Proses tersebut mrp integrasi antara
informasi yang masuk, informasi yang 
tersimpan di memori dan keputusan
diambil menggunakan logika. 

 Dalam menerima informasi, memproses
dan mengambil keputusan untuk
bertindak, manusia melalui mekanisme
effektor yaitu aktivitas otot syaraf yang 
berdasar pada sistem kerangka tubuh
manusia. 



Perbedaan Antara Manusia dan
Mesin

Perbedaan Manusia Mesin

Kecepatan Kerja Lambat Cepat

Tenaga Kecil, terbatas, 
berubah

Dapat diatur, 
tetap, besar

Keseragaman Tidak dapat
diandalkan

Diandalkan

Ingatan Bermacam-macam Tertentu

Kalkulasi Lambat, kesalahan 
besar, mampu 
mengoreksi

Cepat, tepat, tidak 
ada kemampuan 
koreksi

Reaksi terhadap yang 
berlebihan

Degradasi Kerusakan tiba-tiba

Kepintaran Analisis, pengambilan
keputusan

Ya/Tidak



Macam-Macam Hubungan Sistem Manusia-
Mesin

Sistem Manusia-Mesin
Hubungan Manual

Dalam sistem ini input akan langsung ditransformasikan oleh manusia 
menjadi output

Manusia memegang kendali secara penuh dalam melaksanakan 
aktivitasnya

Peralatan kerja hanya sekedar menambah kemampuan atau kapabilitas 
dalam menyelesaikan pekerjaan.

Contoh : Petani bekerja menggunakan cangkul



Sistem Manusia-Mesin Hubungan
Manual

 Dalam sistem ini input akan langsung 
ditransformasikan oleh manusia menjadi output

 Manusia memegang kendali secara penuh dalam 
melaksanakan aktivitasnya

 Peralatan kerja hanya sekedar menambah kemampuan 
atau kapabilitas dalam menyelesaikan pekerjaan.

 Contoh : Petani bekerja menggunakan cangkul



Sistem Manusia-Mesin Hubungan
Mekanis/Semi-Otomatik

 Terdapat mekanisme khusus yang akan mengolah
input (informasi dari luar). 

 Reaksi dari luar juga akan dikontrol terlebih dulu
melalui suatu mekanisme tertentu. 

 Contoh : Kerja sebuah mobil. Terdapat panel-panel 
display yang menunjukkan kecepatan mobil, bahan
bakar yang ada. 



Sistem Manusia-Mesin Hubungan
Otomatis

 Fungsi mesin, yaitu menerima rangsangan
dari luar dan pengendalian aktivitas.

 Fungsi operator hanya memonitor dan menjaga
supaya mesin tetap bekerja dengan baik.



Definisi Ergonomi

Ergonomi yaitu ilmu yang penerapannya 
berusaha untuk menyerasikan pekerjaan dan 
lingkungan terhadap orang atau sebaliknya dengan 
tujuan tercapainya produktivitas dan efisiensi yang 
setinggi-tingginya melalui pemanfaatan faktor 
manusia seoptimal-optimalnya.

Ergonomi adalah komponen kegiatan dalam 
ruang lingkup hiperkes yang antara lain 

meliputi penyerasian pekerjaan terhadap 
tenaga kerja secara timbal balik untuk 

efisiensi dan kenyamanan kerja.



Tujuan Penerapan Ergonomic

 1. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan 
mental dengan meniadakan beban kerja 
tambahan(fisik dan mental), mencegah 
penyaakit akibat kerja, dan meningkatkan 
kepuasan kerja

 2. Meningkatkan kesejahteraan social dengan 
jalan meningkatkan kualitas kontak sesame 
pekerja, pengorganisasian yang lebih baik 
dan menghidupkan system kebersamaan dalam 
tempat kerja.

 3. Berkontribusi di dalam keseimbangan 
rasional antara aspek-aspek teknik, ekonomi, 
antropologi dan budaya dari sistem manusia-
mesin untuk tujuan meningkatkan efisiensi 
sistem manusia-mesin.



Manfaat Ergonomi

1. Menurunnya angka kesakitan akibat 
kerja.

2. Menurunnya kecelakaan kerja
3. Biaya pengobatan dan kompensasi 

berkurang
4. Stress akibat kerja berkurang
5. Produktivitas membaik
6. Alur kerja bertambah baik
7. Rasa aman karena bebas dari 

gangguan cedera.
8. Kepuasan kerja meningkat



Metode Ergonomi

1. Diagnosis

Dapat dilakukan melalui wawancara dengan pekerja, 
inspeksi tempat kerja, penilaian fisik pekerja, 
uji pencahayaan, ergonomi checklist dan 
pengukuran lingkungan kerja lainnya.

2. Treatment

Dapat dilakukan dengan cara perubahan posisi 
meubel, letak pencahayaan atau jendela yang 
sesuai, membeli furniture sesuai dengan dimensi 
fisik pekerja.

3. Follow up

Bisa dilakukan dengan cara menanyakan kenyamanan, 
bagian badan yang sakit, nyeri bahu dan siku, 
keletihan, sakit kepala dan lain-lain.



Keluhan di Tempat Kerja

 Ketidaktepatan kursi kerja

 Kelelahan fisik

 Kelelahan yang sumber utamanya mata

 Kebisingan

 Kelelahan yang patologis

 Psikologis dan emotional fatique



Peraturan tentang K3 Proyek Konstruksi

Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 

1970 tentang 

Keselamatan 

dan Kesehatan 

Kerja

Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja No. 

Per-01/Men/1980 

tentang 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

Pada Konstruksi 

Bangunan.

Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja No. 

Per-05/Men/1996 

tentang Sistem

Manajemen 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja

Surat Keputusan 

Bersama Menteri 

Tenaga Kerja dan 

Menteri Pekerjaan 

Umum masing-masing 

Nomor 

Kep.174/MEN/1986 dan 

104/KPTS/1986 tentang 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Pada 

Tempat Kegiatan 

Konstruksi.



Faktor-faktor Penyebab 
Kecelakaan Konstruksi

Tidak dilibatkannya 

tenaga ahli K3 

konstruksi dan 

penggunaan metode 

pelaksanaan yang 

kurang tepat.

Lemahnya 

pengawasan 

K3

Kurang memadainya 

kualitas dan kuantitas 

ketersediaan 

peralatanpelindung 

diri

Kurang disiplinnya 

para tenaga kerja 

dalam mematuhi 

ketentuan mengenai 

K3.



Hambatan pelaksanaan K3

Terbatasnya 

persepsi tentang 

K3

Kurang 

perhatian dan 

pengawasan

Ada anggapan 

K3 menambah 

biaya

Tanggung 

jawab K3 hanya 

pada kontraktor 

saja

Kurang 

aktifnya 

perusahaan 

asuransi 

terhadap K3



Strategi membangun k3

Pihak manajemen perlu 

menetapkan bentuk 

perlindungan bagi karyawan 

dalam menghadapi kejadian 

kecelakaan kerja

Pihak manajemen dapat 

menentukan apakah peraturan 

tentang keselamatan kerja 

bersifat formal ataukah informal

Pihak manajemen perlu proaktif dan reaktif dalam 

pengembangan prosedur dan rencana tentang 

keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.



Program

Sistem 
Insentif

Pelatihan 
Keselamatan 

Kerja

Telaahan 
Personal

Peraturan 
Keselamatan 

Kerja



Pendekatan

Pendekatan 

Keorganisasia

n

Pendekatan 

Teknis

Pendekatan 

Individu



EVALUASI STANDAR OHSAS-18001 YANG 

DIGUNAKAN KPC

OHSAS-18001 adalah standar sistem manajemen keselamatan dan 

Akesehatan kerja.

Berfungsi:

Memberikan kerangka 

dasar dalam mengatur 

aktifitas-aktifitas 

organisasi dengan 

mempertimbangkan 

aspek-aspek 

keselamatan dan 

kesehatan pekerja.

Merencanakan 

pengendalian dan 

menerapkan pengendalian 

terhadap semua aktifitas 

dalam organisasi yang 

mempunyai potensi 

membahayakan 

keselamatan dan kesehatan 

pekerja. 

Pada umumnya 

organisasi dapat 

menerapkan OHSAS-

18001 dalam waktu 

sekitar 6 bulan. 



Manfaat Penerapan OHSAS-18001

Memberikan kerangka kerja dan panduan bagi organisasi.

Meningkatkan citra organisasi dimata publik dan pihak-pihak 

yang berkepentingan (pemerintah, pelanggan).

Meningkatkan hubungan yang harmonis antar pekerja dan pihak-pihak lain 

dalam organisasi.

Meningkatkan effisiensi dalam upaya organisasi untuk memenuhi 

peraturan dan regulasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja yang 

berlaku.



Kesesuaian sistem 

manajemen 

dengan 

persyaratan 

OHSAS-18001 

(yang berarti 

keberhasilan 

memperoleh 

sertifikat OHSAS-

18001) 

Ukuran 

Keber-
hasilan 

dalam 

Penera-
pan 

OHSAS-
18001

Meningkatnya 

kemampuan organisasi 

dalam melakukan 

pengendalian terhadap 

berbagai aktifitas yang 

mempunyai potensi 

bahaya keselamatan 

dan kesehatan kerja 

yang pada akhirnya 

dapat menurunkan 

tingkat kecelakaan dan 

resiko kesehatan bagi 

pekerjanya



Assesment untuk seluruh karyawan



Daftar Usulan PerbaikanDaftar kondisi tempat kerja


