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Pengertian & Istilah K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

1. Potensi bahaya (hazard):
Suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan celaka/ 
kerugian berupa cedera, penyakit, kerusakan atau kemampuan 
melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan.

2. Tingkat bahaya (danger)
Ungkapan adanya potensi bahaya secara relatif. Kondisi yang berbahaya 
mungkin saja ada, tetapi dapat menjadi tidak berbahaya karena telah 
dilakukan tindakan pencegahan.

3. Risiko (risk)
Menyatakan kemungkinan terjadinya kecelakaan/kerugian pada periode 
waktu tertentu atau siklus operasi tertentu
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Pengertian & Istilah K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

4. Insiden(incident):
Kejadian yang tidak diinginkan yang dapat dan telah mengadakan kontak 
dengan sumber energi melebihi nilai ambang batas badan atau stuktur.

5. Kecelakaan:
Kejadian yang tidak diduga sebelumnya dan tidak dikehendaki, yang 
mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat 
menimbulkan kerugian baik korban manusia dan atau harta benda.

6. Aman/selamat:
adalah kondisi tiada ada kemungkinan malapetaka (bebas dari bahaya).

7. Tindakan tidak aman:
adalah suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang memberikan 
peluang terhadap terjadinya kecelakaan.
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Pengertian & Istilah K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

8. Keadaan tidak aman:
adalah suatu kondisi fisik atau keadaan yang berbahaya yang 
mungkin dapat langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

9. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3):
 Secara filofis: suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin 

keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rokhaniah 
tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil 
karya dan budayanya menuju masyarakat adil makmur.

 Menurut UU No.1 Thn.1970:  segala daya upaya atau pemikiran 
yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan 
baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya 
dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk 
meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja menuju masyarakat adil 
dan makmur.
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Tujuan K3
Secara filosofi bahwa K3 ditujukan untuk menjamin kesempurnaan jasmani 

dan rohani tenaga kerja serta hasil karya dan budayanya.

Oleh karena itu keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk 
“mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat 
kerja”, dan menjamin:
1. bahwa setiap tenaga kerja dan orang lainnya yang berada di tempat kerja 

dalam keadaan selamat dan sehat.
2. bahwa setiap sumber produksi dipergunakan secara aman dan efisien.
3. bahwa proses produksi dapat berjalan lancar.

Oleh karena itu setiap usaha keselamatan dan kesehatan kerja tidak lain 
adalah usaha pencegahan dan penanggulangan kecelakaan di tempat 
kerja.

Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja haruslah ditujukan untuk 
mengenal dan menemukan sebab‐sebabnya bukan gejala‐gejalanya untuk 
kemudian sedapat mungkin menghilangkan atau mengeliminirnya.
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Faktor Bahaya di Lingkungan Kerja
 Di dalam lingkungan kerja terdapat berbagai factor bahaya yang dapat 

merusak kondisi kesehatan dan produktivitas tenaga kerja, yang dapat 
menimbulkan gangguan kesehatan, penyakit, keracunan, bahkan 
kematian akibat kerja.

 Faktor bahaya di lingkungan kerja:
1. Faktor fisik
2. Faktor kimia
3. Faktor biologi
4. Faktor fisiologi/ergonomic
5. Faktor psikologi

Dalam upaya melaksanakan penanganan kesehatan kerja, faktor‐faktor 
bahaya tsb harus diidentifikasi/ditemukan, dievaluasi, dan dianalisa, 
dikendalikan bahayanya, sehingga didapatkan lingkungan kerja yang 
aman, sehat, nyaman, dan tenaga kerja dapat bekerja dengan selamat, 
sehat, dan produktif.
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Penanganan Kesehatan Kerja
 Penanganan kesehatan kerja merupakan bagian dari perlindungan 

tenaga kerja, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan 
kesehatan tenaga kerja agar mendapatkan derajat kesehatan seoptimal 
mungkin, baik fisik, mental maupun social, juga mendapatkan 
efisiensi dan produktivitas kerja setinggi mungkin.

 Maksud tsb di atas selain dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan 
tenaga kerja dan perusahaan juga dapat meningkatkan produktivitas 
perusahaan yang pada akhirnya dapat ikut meningkatkan 
produktivitas nasional dan sumber daya manusia yang dapat 
merupakan bagian dari asset nasional.
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Upaya penanganan Kesehatan Kerja
Upaya penanggulangan/penanganan kesehatan kerja pada prinsipnya 

meliputi upaya‐upaya agar:
1. Tenaga kerja sehat agar tetap sehat, dan tenaga kerja yang sakit agar 

menjadi sehat, dilakukan upaya:
a. Promotif (pembinaan)
b. Preventif (pencegahan terjadinya penyakit khususnya PAK)
c. Kuratif (penyembuhan)
d. Rehabilitatif (pengembalian fungsi)

2. Tenaga kerja yang sudah sehat tetapi produktivitasnya belum tinggi/ 
optimal, agar produktivitasnya menjadi optimal, dilakukan upaya:
1. Peningkatan fitness/kebugaran
2. Pengendalian ergonomik
3. Pengendalian gizi kerja
4. Motivasi kerja
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Upaya penanganan Kesehatan Kerja
2. Tenaga kerja yang sudah sehat ...... (lanjutan)

5. Etos kerja
6. Peningkatan kesejahteraan
7. Peningkatan keterampilan
8. Pendidikan
9. Peingkatan disiplin
10. Olahraga teratur
11. Manajemen kerja yang baik
12. Dan lain‐lain.

3. Pengendalian terhadap penggunaan bahan‐bahan berbahaya dalam 
industri/perusahaan maupun lingkungan kerja, baik yang disimpan, 
diproses maupun diproduksi agar tidak menimbulkan petaka, 
kegiatannya berupa:

a. Pendataan
b. Pewadahan
c. Pemberian label
d. Manajemen penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, dan pembuangan 

bahan sisa.
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Upaya penanganan Kesehatan Kerja
Untuk mendapatkan derajat kesehatan tenaga kerja seoptimal mungkin 

serta efisiensi dan produktivitas kerja tinggi melalui upaya untuk 
menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman dan 
produktif.

Untuk itu perlu dimengerti, difahami serta diterapkan di lapangan agar 
melaksanakan penanganan kesehatan kerja meliputi hal‐hal:
1. Pengertian dan lingkup kesehatan kerja
2. Tujuan kesehatan kerja:

a. Tenaga kerja sehat
b. Produktivitas kerja tinggi

3. Mengidentifikasi/menganalisa bahaya di lingkungan kerja.
4. Melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit akibat kerja.
5. Melakukan teknis penanggulangan dan pengendalian:

a. Kondisi kerja / cara kerja
b. Lingkungan kerja.
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Upaya penanganan Kesehatan Kerja
Untuk itu perlu ........ (lanjutan)

6. Mengetahui peraturan perundangan yang berkaitan dengan 
kesehatan kerja.

7. Menganalisa dan mengetrapkan penggunaan alat pelindung diri 
(APD).

8. Mengerti dan menyadari dan mau bertindak/berbuat sehingga 
didapatkan cara kerja yang sehat, aman, nyaman, dan produktif.

9. Mengetahui berbagai macam penyakit akibat kerja serta factor‐
faktor penyebabnya.

10. Mengetahui efek bahan‐bahan kimia terhadap kesehatan.
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Ir. SUGIYONO, M.Kes. 
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Pendahuluan 
Kebutuhan hidup semakin meningkat baik jumlah maupun jenisnya, 

akibatnya terjadi dorongan thd pengoperasian pabrik secara lebih efisien 
dan efektif dgn skala perusahaan lebih besar dlm waktu yg relatif singkat, 
sehingga mendesak terjadinya perubahan struktur sistem industri. 

Perubahan itu meliputi (1) ukuran/kapasitas pabrik, (2) teknologi 
semakin ekstrim, (3) teknologi semakin terpadu sehingga makin 
memperbesar keterkaitan antara satu unit proses dg unit proses lainnya, 
serta kerumitan dan ketelitian pabrik semakin tinggi, juga (4) pengguna-
an bhn baku/pembantu sering melibatkan bahan berbahaya. 

Dalam keadaan demikian, upaya penanganan risiko sehubungan dgn 
bahaya industri harus dikendalikan dengan baik. Salah satu upaya tsb adl  
menerapkan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam industri 
secara terpadu. 
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Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

 Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala daya upaya atau 
pemikiran  yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan 
kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada 
khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, 
untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja menuju masyarakat 
adil dan makmur. 

 

 Dasar hukum: 

1. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: bahwa setiap warga negara berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 

2. UU No.14 tahun 1969 tentang “pokok-pokok mengenai tenaga kerja: 
bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas 
keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan sesuai 
dengan harkat dan martabat manusia dan moral agama. 

3. UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sbg pengganti VR 1910. 
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Tujuan dan sasaran UU No.1 thn. 1970 
 Pada dasarnya UU No.1 tahun 1970 tidak menghendaki sikap kuratif atau 

korektif atas kecelakaan kerja, melainkan menentukan bahwa kecelakaan kerja 
itu harus dicegah jangan sampai terjadi, dan lingkungan kerja harus memenuhi 
syarat-syarat kesehatan. 

 Jadi jelaslah bahwa usaha-usaha peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja 
lebih diutamakan daripada penanggulangan. 

 Konsideran UU No.1 thn.1970: “setiap tenaga kerja berhak mendapat 
perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk 
kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional ...” -
-- dan oleh sebab itu seluruh faktor penyebab kecelakaan kerja wajib 
ditanggulangi oleh pengusaha sebelum membawa korban jiwa. 

 Tujuan dan sasaran UU No.1 thn.1970: 

1. Agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada dalam tempat kerja 
selalu dalam keadaan selamat dan sehat. 

2. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien. 

3. Agar proses produksi dapat berjalan sempurna tanpa hambatan apapun. 
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Ruang lingkup UU No.1 thn.1970 
 Undang-undang ini berlaku untuk setiap tempat kerja yang 

didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu: 

1. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis atau sosial. 

2. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya baik secara terus menerus 
maupun hanya sewaktu-waktu. 

3. Adanya sumber bahaya. 

 

 Tempat kerja yang bersifat sosial seperti: 

a. Bengkel tempat untuk pelajaran praktik. 

b. Tempat rekreasi. 

c. Rumah sakit. 

d. Tempat ibadah. 

e. Tempat berbelanja. 

f. Pusat hiburan. 
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Ruang lingkup UU No.1 thn.1970 
 Tenaga kerja, diartikan sebagai pekerja tetap maupun tidak tetap atau 

yang bekerja pada waktu-waktu tertentu, misalnya: rumah pompa, 
gardu transformator, yang tenaga kerjanya memasuki ruangan kerja 
tersebut hanya sementara untuk mengadakan pengendalian, 
mengoperasikan instalasi, menyetel, dan lain sebagainya maupun yang 
bekerja secara terus menerus.  

 Bahaya kerja adalah sumber bahaya yang ditetapkan secara terperinci 
dalam Bab II, pasal 2, ayat (2) yang ditetapkan oleh instansi yang 
berwenang. Perincian sumber bahaya dikaitkan dengan: 

a. Keadaan perlengkapan dan peralatan 

b. Lingkungan kerja 

c. Sifat pekerjaan 

d. Cara kerja 

e. Proses produksi. 
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Syarat-syarat keselamatan kerja 
1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan 

2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran 

3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan 

4. Memberi kesempakatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu 
kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya 

5. Memberi pertolongan pada kecelakaan 

6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja 

7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, 
kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, 
sinar atau radiasi, suara dan getaran. 

8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik 
fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan. 

9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. 
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Syarat-syarat keselamatan kerja 
10. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik. 

11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. 

12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban. 

13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, 
cara dan proses kerjanya. 

14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, 
tanaman atau barang. 

15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. 

16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, 
perlakuan dan penyimpanan barang. 

17. Mencegah terkena lairan listrik yang berbahaya. 

18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan 
yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. 

27/07/2015 SANITASI & K3 - Manaj. Kes. Kerja : SUGIYONO 8 



Interaksi manusia dan peralatan 
Peralatan dapat bergerak secara automatis atau dikendalikan oleh 

manusia. Dalam satu proses industri, potensi manusia yang tidak mem-
punyai batas-batas eksak itu dapat naik atau turun. Faktor-faktor utama 
penyebab fluktuasi potensi ini adalah: 

1. Rasa tanggung jawab; 

2. Kemauan menetapkan sasaran yang tinggi tetapi terjangkau; 

3. Pengalaman dan pendidikan; 

4. Kebiasaan hidup; 

5. Pandangan hidup. 

 

Kelima faktor di atas dapat dijadikan satu rangkuman yg dinamakan 
kematangan berkarya. Dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, 
kematangan berkarya ialah unsur utama yang dapat mencegah atau 
menimbulkan kecelakaan kerja dan kemerosotan tanggungjawab. 
Dengan demikian dapatlah sekarang ditentukan satu asas manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 
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Manajemen K3 pada dasarnya mencari dan mengungkapkan 
kelemahan operasional yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. 
Fungsi ini dapat dilaksanakan dengan 2 cara: 

a) Mengungkapkan sebab-musabab sesuatu kecelakaan (akarnya), dan 

b) Meneliti apakah pengendalian secara cermat dilaksanakan atau tidak. 

Kesalahan operasional yg menimbulkan kecelakaan tidak terlepas dari:  

(1) perencanaan yang kurang lengkap;  

(2) keputusan-keputusan yang tidak tepat; dan  

(3) salah perhitungan dalam organisasi, pertimbangan, dan praktik 
manajemen yang kurang mantap. 

Jadi manajemen K3 membutuhkan asas tersendiri seperti digambarkan 
pada Gambar 2 terkait dengan fungsi manajemen: (1) perencanaan, (2) 
pengambilan keputusan, dan (3) organisasi akan mengenai sasarannya. 
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Asas Manajemen K3 
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Asas Manajemen K3 

Gambar 2 : Ikal Sibernetika Keselamatan dan Kesehatan Kerja 



1) Perencanaan K3 
 Perlu dipertimbangkan  biaya kecelakaan dan biaya pencegahannya 

 Biaya kecelakaan  mencakup: kerusakan peralatan/bahan, gangguan 
kelancaran produksi, ganti-rugi kepada karyawan yang disebabkan cacat dan 
pendapatan yang berkurang. 

 Biaya pencegahan dan manfaat yang diperoleh terdiri dari: biaya yang 
diselamatkan, dan kemungkinan meningkatkan produktivitas sehub dgn 
langkah-langkah pencegahan. 

 Biaya akibat kecelakaan kerja jauh lebih besar daripada biaya pencegahan. 
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Asas Manajemen K3 



2) Mengambil keputusan 

 Setiap keputusan yang diambil sehubungan dgn pencegahan 
kecelakaan mencakup sub-sitem tekno-struktural, dan sub-sistem 
sosio-prosesual. 

 Sub-sistem tekno-struktural (sub-sistem perangkat keras) meliputi: 
peralatan, formulasi dan proses produksi dan mutu produksi). 

 Sub-sistem sosio-prosesual (sub-sistem perangkat lunak) meliputi: 
manusia, persyaratan kerja, kebijakan perusakaan, pengupahan, dsb.) 

 Tekno-struktural pada dasarnya jauh lebih murah dibandingkan 
sosio-prosesual. Jika tekno-struktural rusak atau hancur, biaya 
perbaikan atau penggantinya relatif kecil, sebaliknya sosio-prosesual 
berdampak pende-ritaan pada anggota keluarganya. Jadi setiap usaha 
pencegahan kecelakan harus meletakkan pertimbangan terbesar atas 
sub-sistem sosio-prosesual 
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Asas Manajemen K3 



3) Organisasi. 

 Organisasi atau administrasi pencegahan kecelakaan dan pemeliharaan 
kesehatan kerja harus didasarkan pada kenyataan bahwa karyawan tidak 
dihadapkan pada kecelakaan secara merata. 

 Hal ini dikarenakan bahaya kecelakaan tidak disebar luas secara merata 
pada pelbagai kategori kegiatan industri, dan juga dikarenakan biaya 
pencegahan tidak selamanya sama. 

 Biaya program keselamatan kerja “tinggi”, meliputi: industri perkapalan, 
konstruksi bangunan, tambang minyak, tambang batubara, pabrik baja. 

 Biaya program keselamatan kerja “menengah”, meliputi industri kimia, 
perkayuan, pabrik kertas, pabrik produk batu, tanah liat, dan kaca. 

 Biaya program keselamatan kerja “rendah”, meliputi pabrik makanan, 
percetakan/penerbitan, peralatan umum, tekstil, alat listrik, dan karet. 
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Asas Manajemen K3 



Sanitasi dan K3
Ir. Sugiyono A.B., M.Kes.



KECELAKAAN KERJA



Kecelakaan Kerja 
Kategori kecelakaan kerja :
1. Kecelakaan industri

(industrial accident)
2. Kecelakaan dalam perjalanan

(commuty accident)



1. Kecelakaan industri (industrial accident)
yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena
adanya sumber bahaya atau bahaya kerja.

2. Kecelakaan dalam perjalanan (commuty accident) 
yaitu kecelakaan yan terjadi di luar tempat kerja
dalam kaitannya dengan adanya hubungan kerja.



ANALISIS KECELAKAAN KERJA



Kegunaan Analisis Kecelakaan Kerja
Analisis kecelakaan kerja berguna untuk mengetahui:
1. penyebab kecelakaan kerja
2. Akibat kecelakaan kerja
3. langkah‐langkah pencegahannya.



Penyebab Kecelakaan Kerja
1. perbuatan berbahaya
2. keadaan berbahaya



Kerugian akibat kecelakaan kerja
Akibat kecelakaan kerja dapat bersifat:
1. ekonomis
2. non‐ekonomis



Tujuan Analisis Kecelakaan Kerja
 Untuk menjawab pertanyaan ”mengapa kecelakaan 
dapat terjadi”,

 Sehingga dapat ditentukan ”bagaimana mencegah 
agar kecelakaan sejenis tidak terjadi”



Pengelompokan Kecelakaan
1. Tingkat keparahan kecelakaan kerja
2. Daerah kerja atau lokasi



Klp. Berdsr. Tingkat keparahan
menurut Mijn Politie Reglement Sb. 1930 No. 341 tingkat
keparahan dibagi 3 yaitu :
1. Mati
2. Berat
3. Ringan
menurut PP 11 Tahun 1979 tingkat keparahan dibagi 4 yaitu :
1. Mati
2. Berat
3. Sedang
4. Ringan



Kpl. Berdsr. Lokasi  daerah kerja
1. Di dalam perusahaan
2. Di luar perusahaan, termasuk dalam perjalanan

ke/dari tempat kerja



Ukuran Statistik Kecelakaan
 Tingkat kekerapan (Frequency Rate, FR).
 Tingkat keparahan (Severity rate, SR).



Tingkat kekerapan 
(Frequency Rate, FR)

orang kerja jam
1.000.000 x  terjadiyg kecelakaanJumlah FR 



Contoh FR
PT Kaniogan pada bulan Desember 1983 mempunyai 250 
karyawan. Jumlah jam kerja pada bulan itu adalah 43.250 jam. 
Dalam bulan tersebut terjadi 5 kecelakaan.

Maka FR perusahaan itu adalah:

 Angka itu berarti untuk 250 karyawan yang bekerja selama
1.000.000 jam terjadi 115,6 kali kecelakaan.

 Untuk menghitung FR selama beberapa bulan, maka (jumlah
kejadian x 1.000.000) harus dibagi dengan jumlah jam kerja
setiap bulan. Jangan dibuat rerata kejadian, karena tidak
memberikan gambaran yang benar.

6,115
250.43

1.000.000 x 5FR 



Tingkat keparahan 
(Severity rate, SR)
Tingkat keparahan (SR) dapat dihitung berdasarkan 
“jumlah hari yang hilang” akibat kecelakaan.

kerja jam
1.000.000 x hilang hariJumlah SR 



Contoh SR
PT. Kaniogan dalam semester I tahun 1983 dengan jumlah jam kerja
260.000 jam, telah terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan:
a) 1 orang kehilangan sebelah mata
b) 1 orang kehilangan sebelah ibu jari
c) 1 orang kehilangan kelingking
d) 12 orang sementara tidak mampu masuk kerja selama 150 hari

Analisis:
a) 1 orang kehilangan sebelah mata = 1.800 hari
b) 1 orang kehilangan sebelah ibu jari = 600 hari
c) 1 orang kehilangan kelingking = 200 hari
d) 12 orang sementara tidak mampu

masuk kerja selama 150 hari = 150 hari
J u m l a h = 2.750 hari



Perhitungan:

kerja jam
1.000.000 x hilang hariJumlah SR 

576.10
000.260

1.000.000 x 2.750SR 

Angka SR = 10.576 berarti dalam perusahaan tersebut 
dalam waktu 1.000.000 jam waktu produktif, selama 
10.576 hari hilang. Dengan demikian kerugian 
perusahaan akibat terjadinya kecelakaan kerja dapat 
dinilai dengan uang.



Angka jumlah hari yang hilang tidak sama bagi seluruh 
negara. Oleh Internatinal Labour Organization (ILO) 
ditetapkan angka‐angka sebagai berikut:
CATATAN ”ILO” :
1. Setiap kematian   = 6.000 hari
2. Lumpuh sama sekali   = 6.000 hari
3. Lumpuh sebagian, tangan hilang sebagian:
3.1. dari sambungan kuku sampai siku    = 4.500 hari
3.2. dari siku sampai pergelangan    = 3.600 hari
4. Tangan
4.1. dari pergelangan sampai sambungan jari    = 3.000 hari
5. Jempol (ibu jari)
5.1. dari permulaan sambungan sampai 

sambungan tengah    = 600 hari
5.2. sesudah sambungan tengah    = 300 hari



6. Jari‐jari tangan (kecuali ibu jari)
6.1. dari permulaan sambungan sampai sambungan tengah = 3.000 hari
6.2. bagian sebelum sambungan tengah = 150 hari
6.3. bagian jari sampai sambungan akhir kecuali tulang rusuk = 75 hari
6.4. ibu jari tangan = 600 hari
6.5. telunjuk = 400 hari
6.6. jari tengah = 300 hari
6.7. jari manis = 240 hari
6.8. kelingking = 200 hari
7. Paha
7.1. semua bagian tubuh di atas lutut = 4.500 hari
7.2. semua bagian di atas mata kaki sampai lutut = 3.000 hari
8. Kaki
8.1. mata kaki dan sebelum sambungan jari‐jari kaki    = 2.400 hari
8.2. jempol kaki sebelum sambungan termasuk

sambungan jari‐jari kaki    = 300 hari
8.3. jempol kaki pada atau sebelum sambungan tengah = 150 hari
8.4. dua jempol kaki    = 600 hari
9. Kehilangan fungsi dari:
9.1. satu mata/buta = 1.800 hari
9.2. satu telinga/tuli = 600 hari
9.3. kedua telinga/tuli = 3.000 hari



Sanitasi	&	K3
Ir.	SUGIYONO,A.B.,	M.Kes.





1. Peraturan‐peraturan
2. Standardisasi
3. Pengawasan
4. Penelitian teknik
5. Penelitian medis
6. Penelitian psikologis

7. Penelitian statistik
8. Pendidikan
9. Training	(latihan)
10. Persuasi
11. Asuransi
12. Penerapan butir 1‐11	

di tempat kerja



 yaitu peraturan perundang‐undangan yang	bertalian
dengan syarat‐syarat kerja,	perencanaan,	konstruksi,	
perawatan,	pengawasan,	pengujian dan pemakaian
peralatan industri,	kewajiban pengusaha dan para
pekerja,	pelatihan,	pengawasan keselamatan dan
kesehatan kerja,	pertolongan pertama pada
kecelakaan,	pemeriksaan tenaga kerja



 yaitu menyusun standar‐standar yang	bersifat
wajib (compulsary)	maupun yang	bersifat
sukarela (voluntary)	yang	bertalian dengan
konstruksi yang	aman dari peralatan industri,	
hasil produksi,	pelindung diri,	alat pengaman



 yaitu	pengawasan	terhadap	pelaksanaan	
peraturan	perundang‐undangan	yang	berlaku	



 yaitu meliputi penelitian terhadap benda dan
krakteristik bahan‐bahan berbahaya,	
mempelajari pengaman mesin,	pengujian alat
pelindung diri,	penyelidikan tentang desain yang	
cocok untuk instalasi industri



 yaitu	meliputi	hal‐hal	khusus	yang	berkaitan	
dengan	penyakit	akibat	kerja	dan	akibat	medis	
terhadap	manusia	dari	berbagai	kecelakaan	krja	



 yaitu	penelitian	terhadap	pola‐pola	psikologis,	
yang	dapat	menjurus	ke	arah	kecelakaan	kerja	



 yaitu menentukan kecenderungan kecelakaan
yang	terjadi melalui pengamatan terhadap
jumlah,	jenis orangnya (korban),	jenis
kecelakaan,	faktor penyebab,	sehingga dapat
ditentukan pola pencegahan kecelakaan yang	
serupa



 yaitu	pemberian	pengajaran	dan	pendidikan	cara	
pencegahan	kecelakaan	kerja	dan	teori‐teori	
keselamatan	dan	kesehatan	kerja	sebagai	mata	
pelajaran	di	sekolah‐sekolah	teknik	dan	pusat‐
pusat	pelatihan	kerja	



 yaitu	pemberian	instruksi	atau	petunjuk‐
petunjuk	melalui	praktik	kepada	para	pekerja	
mengenai	cara	kerja	yang	aman	



 yaitu	memanamkan	kesadaran	akan	pentingnya	
keselamatan	dan	kesehatan	kerja	dalam	upaya	
untuk	mencegah	terjadinya	kecelakaan,	sehingga	
semua	ketentuan	keselamatan	dan	kesehatn	
kerja	dapat	diikuti	oleh	semua	tenaga	kerja.	



 yaitu	upaya	pemberian	insentif	dalam	bentuk	
reduksi	terhadap	premi	asuransi	kepada	
perusahaan	yang	melakukan	usaha‐usaha	
keselamatan	dan	kesehatan	kerja	atau	yang	
berhasil	menurunkan	tingkat	kecelakaan	di	
perusahaannya	



 Penerapan butir 1	s/d	11	di tempat kerja,	artinya
efektifitas usaha keselamatan dan kesehatan
kerja sangat tergantung kepada penerapannya di
tempat kerja secara konsekuen



ASPEK PSIKOLOGIS 

DAN FISIOLOGIS



 Kecerobohan
 Kelelahan
 Ketidak‐acuhan



Mengapa pekerja melakukan tindakan tidak aman?
Penyebabnya adalah:
1. Menganggap cara tdk aman lebih mudah
2. Pekerjaan lebih cepat (tdk macam2)
3. Menganggap cara itu yang	terbaik (meskipun sebenarnya

tdk aman)
4. Menganggap cara aman tdk perlu,	krn mereke

menganggap dpt menjaga diri
5. Mereka merasa berpengalaman,	dpt menentukan sendiri

cara bekerja
6. Mereka tdk menghiraukan “cara kerja aman”



Pedomannya semakin cepat semakin banyak upah!,	shg
cenderung:

 Yang	penting cepat…,	selamat nanti…
 Menganggap cara “selamat”	lebih “sulit”
 APD	mengganggu pekerjaan,	sehingga akan

memperlambat pekerjaan.
 Mereka ingin “bebas”	tanpa campur tangan orang lain	

(supervisor,	manajer),	menganggap pekerjaan adalah
masalah pribadi.



 Waktu dan keselamatan,
alasannya menghemat waktu (agar	bisa menghasilkan
uang lebih banyak atau ada waktu santai lebih lama)	
tdk aman

 Upaya dan keselamatan,
“memilih cara gampang”	(krn cara aman banyak
aturannya,	shg tdk disukai)	 tdk aman

 Penerimaan kelompok dan keselamatan,
trtm pekerja baru yg masuk lingkungan baru
(lingkungannya tdk aman)	 ikut tdk aman



 Pekerja di negara berkembang cenderung
“menganggap kecelakaan seperti penyakit,	yaitu
derita misterius yang	tdk terhindarkan dan harus
diterima sebagai cuaca buruk”



 Lingkungan adalah elemen psikologis yang	
penting untuk meningkatkan keselamatan.

 Menghargai perasaan dan harga diri pekerja
merupakan faktor psikologis tepenting,	untuk
memberi rasa	tenteram pada mereka.

 Ketenteraman pikiran pekerja juga ditentukan
oleh lingkungan keluarga



Penyebab meningkatnya kecelakaan:
 hubungan majikan‐pekerja buruk,
 pekerja tdk puas dg	upah yg diterima
 jam	kerja terlalu lama	
 kondisi perburuhan tdk kondusif
 Lapangan kerja sulit (takut di‐PHK,	cenderung celaka)
 Kondisi lingkungan tdk baik (kotor,	acak2an,	dll.)
Kondisi lingkungan yg mendukung keselamatan:
 Upah yang	wajar
 Hubungan kemanusiaan dalam pabrik baik
 Hubungan pekerja‐manajemen baik
 Promosi kenaikan pangkat
 Perhatian atas tempat kerja



 Kelelahan (ekstrimnya “kehabisan tenaga”,	fatique)	
meningkatkan risiko kecelakaan,	semakin lelah semakin
besar risiko celaka.
Kelelahan trtm bagi pekerja “shift”,	karena gangguan
bioritme kerja daur 24‐jam.
Pekerja yg suka,	puas,	penghargaan akan mengurangi
risiko kecelakaan.

 Pekerjaan yg monoton cenderung menimbulkan
kebosanan,	 akan memicu kecelakaan



 Pekerja baru yg belum terbiasa dg	
lingkungannya,	perhatiannya terbagi ke hal‐hal
baru +	kurang pengalaman
menimbulkan kecelakaan.

 Frekuensi kecelakaan dipengaruhi oleh
pendidikan dan pelatihan sebelum bekerja

 Pekerja yang	“terlalu berpengalaman”	cenderung
“kurang hati‐hati”	 celaka



 Konsep populer penyebab kecelakaan adalah “cenderung
celaka”,	yaitu sebagian pekerja tdk mengalami kecelakaan
sedang lainnya mengalami kecelakaan (yang	mengalami
kecelakaan ini disebut “cenderung celaka”)

 Teori yang	baru “bukan cenderung celaka”
tetapi “mereka menjadi korban dari hukum probabilitas”.



 Sebagian kecelakaan disebabkan oleh kondisi fisik
pekerja:
‐ cacat mata kurang menyadari
‐ kekurangan pendengaran
‐ penyakit ayan
(dia dan orang lain	menerima risiko)

 Bila cacat tsb tdk bisa diatasi,	pilihkanlah pekerjaan yang	
sesuai bagi penderita

 Jadi “jangan singkirkan mereka”	tetapi “pekerjakan
mereka shg bermanfaat”
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ASPEK MANUSIA

1. Terampil
2. Sesuai
3. Bergairah
4. Berhati-hati
5. Tahu
6. Sikap positip

1. Latihan secukupnya
2. Seleksi yang baik
3. Pimpinan yang baik
4. Seleksi & latihan
5. Pendidikan cukup
6. Hub kerja baik

Kualitas Tindakan



SYARAT KARYAWAN

1. Pendidikan dan pengalaman harus sesuai dengan 
spesifikasi jabatan

2. Memiliki motivasi tinggi
3. Mempunyai rasa tanggung jawab
4. Latar blk sosial sesuai dg persyaratan jabatan
5. Pandangan hidup sesuai falsafah perusahaan



TES PSIKOTEKNIK

 Batteray test kemampuan
 Tes kepribadian
 Tes khusus (pekerjaan)
 Tes bakat



Tidak memenuhi syarat jika:

 Tidak/segan memakai APD yg tersedia
 Melanggar peraturan K3 yg diwajibkan
 Tergesa-gesa/kurang hati2 dlm pek.
 Bersikap kasar, bergurau sambil kerja
 Tidak paham arti kerugian bagi perusahaan 

maupun dirinya



Perbuatan Berbahaya

1. Kegiatan tidak syah
2. Kegiatan dg kecepatan berbahaya
3. Tidak memakai perlengkapan K3
4. Salah penggunaan perlengkapan K3
5. Pemuatan, penempatan, pencampuran, penyatuan yg 

tdk selamat
6. Mengambil sikap tidak selamat
7. Bekerja pd alat bergerak tanpa pelindung
8. Mengganggu, mengejek, menyalahguna-kan, dan 

mengejutkan
9. Tidak memakai APD



Keadaan Berbahaya

1. Perlindungan yg kurang memadai
2. Tanpa pelindung
3. Keadaan yg rusak (kasar, tajam, licin, berkarat, longgar, 

bengkok, etc.)
4. Rancangan konstruksi yg tdk selamat (unsafe design or 

construction)
5. Penyusunan, penimbunan, penyimpanan, gang, pintu 

keluar, tata ruang, rancangan, over load, penjajaran 
berbahaya

6. Penerangan yg kurang selamat
7. Peredaran udara yg tdk selamat
8. Pakaian atau perlengkapan yg kurang selamat



3 sebab kecelakaan

1. Tidak tahu tatacara perbuatan aman atau 
berbahaya.

2. Tidak mampu memenuhi persyaratan kerja shg 
terjadi tindakan di bawah standar

3. Tahu seluruh peraturan & persyaratan kerja, ttp 
sungkan memenuhinya.



Perbuatan Selamat

 Bertugas sesuai pedoman
 Setiap terjadi kecelakaan hrs segera lapor
 Mematuhi semua peraturan K3
 Saling mengingatkan perbuatan tidak selamat 

(menimbulkan bahaya)
 Harus memakai perlengkapan K3
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Sistem Pencegahan Bahaya Kebakaran

1. Sistem isyarat bahaya kebakaran
2. Sistem pemadaman



Jenis-jenis kebakaran

1. Kelas A
kertas, kayu, kain & sejenisnya

2. Kelas B
bensin, minyak pelumas, 
zat cair, dll.

3. Kelas C
listrik, motor, kontak, 
arus pendek, dll.



Pencegahan 1. Sistem Isyarat

 Sistem yang mampu menggantikan tenaga manusia 
untuk mengawasi bahaya kebakaran dlm suatu 
bangunan terutama pada waktu di luar jam kerja.



Komponen isyarat bahaya kebakaran

1. Panel pengawas dg pembagian wilayahnya
2. Detektor :

- thermal detector (detektor panas)
- smoke detector (detektor kepul asap)
- manual break glass call point

3. Isyarat : bel alarm atau horn
4. Instalasi pengendali untuk menghubungi berbagai

sistem yg menjadi satu sistem.



Pencegahan 2. Sistem Pemadaman

a. Sistem hydrant
b. Sistem penyembur api
c. Sistem pemadam dengan gas
d. Sistem pemadam khusus



2a. Sistem Hydrant

1) Menggunakan air sbg alat pemadam
2) Menggunakan pompa penyemprot
3) Sistem dapat bekerja otomatis bila kran saluran 

air dibuka, baik dg pola “jet” maupun “spray”



2b. Penyembur api (sprinkler system)

Kombinasi sistem isyarat & pemadam
Bekerja secara otomatis, terdiri dari:
1) Sprinkler heads (penyembur), isi alkohol jika kena 

panas pecah shg alat bekerja
2) Sprinkler control valves (slang sembur)
3) Fire pumpset (pompa pemadam)
4) Saluran air



2c. Sistem pemadam dengan gas

 Alat bekerja otomatis
 Gas halon:

Halon 1211 (BCF),
Halon 1301 (BTM)—>tdk berbahaya

 CO2
Untuk Halon 1211 dan CO2 dilengkapi alat khusus 
agar karyawan keluar dulu



2d. Sistem pemadaman khusus

Khusus untuk:
 Kapal
 Pabrik kimia
 Tanki gas
 Landasan helikopter
 Anjungan produksi gas & minyak



Pencegahan bahaya ledakan

1. Petunjuk ditempel pada alat dg jelas
2. Tabung baja tempat gas hrs tahan tekanan
3. Drum bhn bakar dilengkapi dg savety valve
4. Drum kosong jangan digunakan untuk gas lainnya
5. Tabung gas hrs terhindar dari suhu tinggi/SM
6. Pasang alat spy tabung gas tdk berguling
7. Pemindahan tabung hrs dg alat khusus
8. Tabung jangan diletakkan berbaring
9. Setiap tabung diberi tanda pengenal yg jelas
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Sehat
 Perkin (1938)
 WHO (1947) & UU No.9 thn.1960
 WHO (1957)
 White (1977)
 Pasal 2 Bab I UU No. 9 thn 1960



Perkin (1938):
 Sehat adalah suatu keadaan seimbang yang dinamis
antara bentuk dan fungsi tubuh dengan pelbagai
faktor yang berusaha mempengaruhinya.

WHO (1947) & UU No.9 thn.1960
 Sehat adalah suatu keadaan sejahtera sempurna dari
jasmani, rohani dan sosial, jadi tidak hanya bebas dari
penyakit atau kelemahan saja



WHO (1957)
 Sehat adalah suatu keadaan dan kualitas dari organ 
tubuh yang berfungsi secara wajar dengan segala
faktor keturunan dan lingkungan yang dimiliki.

White (1977)
 Sehat adalah suatu keadaan dimana seseorang pada
waktu diperiksa tidak mempunyai keluhan ataupun
terdapat tanda‐tanda suatu penyakit dan kelainan.



Pasal 2 Bab I UU No. 9 thn 1960:
 Yang dimaksud dengan Kesehatan dalam Undang‐
undang ini ialah keadaan yang meliputi kesehatan
badan, rokhani (mental) dan sosial, dan bukan hanya
keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan
kelemahan.



Sehat mental
 dinyatakan sebagai suatu kondisi pada seseorang yang 
memungkinkan baginya suatu perkembangan fisik, 
intelektual maupun emosional yang optimal tanpa
rintangan (diperkuat oleh UU No. 3 tahun 1986).



Sehat secara sosial
 dinyatakan sebagai kondisi pada seseorang yang 
memungkinkan pihak bersangkutan menunaikan
tugas perikehidupannya ditengah‐tengah masya‐rakat
tanpa merasa cemas di dalam memelihara dan
memajukan dirinya sendiri, maupun keluarganya
sehari‐hari.



Kesehatan Kerja
 Kesehatan kerja merupakan spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedok‐

teran bertujuan agar tenaga kerja memperoleh derajat kesehatan yang 
setinggi‐tingginya, baik fisik, mental maupun sosial dengan usaha‐
usaha preventif dan kuratif dengan sasaran manusia (tenaga kerja) dan 
sifatnya medis.

Ruang lingkup kesehatan kerja meliputi:
1. Kesehatan kuratif: untuk menekan seminimal mungkin angka absen 

karena sakit, angka sakit, serta memperpendek lamanya sakit.
2. Kesehatan preventif: untuk mencegah tenaga kerja mengalami 

gangguan kesehatan/penyakit.
3. Pengamanan bahaya‐bahaya oleh karena prses produksi yang 

mungkin berakibat kepada tenaga kerja ataupun masyarakat luas.
4. Penyesuaian diantara tenaga kerja dan pekerjaannya dengan tujuan 

kegairahan dan efisiensi kerja.



Faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja
Agar tenaga kerja ada dalam keserasian sebaik‐baiknya, yang berarti dapat 

terjamin keadaan kesehatan dan produktivitas kerja setinggi‐tingginya, 
maka perlu ada keseimbangan yang menguntungkan dari faktor‐faktor 
berikut ini:

1) Beban kerja
Setiap pekerjaan merupakan beban bagipelakunya. Beban tersebut 
berupa beban fisik (pekerja bongkar/muat), beban mental (pengusaha), 
beban sosial (pekerja sosial). Oleh karena itu tenaga kerja harus ditem‐
patkan pada tempat yang sesuai dengan pengalaman, ketrampilan, dan 
motivasi. Jika perlu menggunakan alat bantu untuk meringankan beban 
kerja, misalnya memikul/menjinjing digunakan kereta dorong.



Faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja
2) Beban tambahan dari lingkungan kerja

Suatu pekerjaan biasanya dilakukan dalam suatu lingkungan atau situasi 
yang berakibat beban tambahan pada jasmani dan rohani tenaga kerja.
Faktor penyebab beban tambahan adalah:
a) Golongan fisik: (1) kebisingan; (2) suhu tinggi: heat stroke, heat 

cramp, heat exahuster, hyperpyrexie; (3) suhu rendah: frosbite, 
chilblain, hypertermia; (4) radiasi; (5) tekanan udara; (6) 
penerangan; (7) getaran: penyempitan pembuluh darah. 

b) Golongan kimia berupa: padatan, cairan, uap, gas, partikel (kabut, 
debu, asap, awan, fume 

c) Golongan biologi: virus, bakteri, jamur, serangga, cacing, dll.
d) Golongan fisiologi (ergonomi, sikap kerja salah): sakit otot, dll.
e) Golongan psikologi: monoton, hubungan kerja tidak baik, upah 

kurang, tidak sesuai bakat, terpencil



Faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja
3) Kapasitas kerja

Kemampuan kerja setiap orang berbeda tergantung kepada ketrampilan, 
kesegaran jasmani (fitness), keadaan gizi, jenis kelamin, usia, motivasi, 
dan ukuran‐ukuran tubuh.
a. Semakin trampil, kerjanya semakin efisien, shg beban kerja rendah.
b. Kesegaran jasmani menunjang produktivitas dalam bekerja.
c. Tingkat gizi bagi pekerja berat sebagai faktor penentu produktivitas.
d. Untuk pekerjaan tertentu prestasi wanita lebih baik daripada pria.
e. Semakin tua terjadi penurunan kemampuan kerja karena terjadi 

perubahan pada alat tubuh, sistem kardio‐vaskuler, hormonal, dll.
f. Untuk mencapai efisiensi dan produktivitas maksimal perlu 

penyesuaian antara alat dengan ukuran tubuh baik statis maupun 
dinamis.



Pengaruh bhn kimia thd kesehatan
Pengaruh bahan kimia, baik akut maupun kronis (menahun, tak henti) 

terhadap kesehatan tergantung konsentrasi dan lamanya terjadinya 
paparan. Efeknya dapat dikategorikan antara lain:

1) Menyebabkan iritasi (luka bakar setempat)
2) Menyebabkan korosif (kerusakan jaringan)
3) Menimbulkan alergi, gangguan pernafasan
4) Menyebabkan sulit bernafas seperti tercekik/aspiksian krn kurang O2
5) Menimbulkan keracunan sistemik (merusak hati, ginjal, ssnan syaraf)
6) Menyebabkan kanker (merangsang pertumbuhan sel tak terkendali)
7) Menyebabkan kerusakan/kelainan janin, lahir cacat atau mandul
8) Menyebabkan pnemokoniosis (timbunan debu dalam paru‐paru), shg 

daya serap oksigen berkurang, akibatnya mengalami nafas pendek
9) Menyebabkan efek bius (narkotika) menganggu sistem syaraf.



Kesehatan Tenaga Kerja
Agar setiap tenaga kerja mendapatkan jaminan terhadap kesehatannya 

yang mungkin dapat diakibatkan oleh pengaruh‐pengaruh lingkungan 
kerja yang bertalian dengan jabatannya dan untuk tetap menjaga efisiensi 
dan produktivitas kerja, maka diwajibkan untuk dilakukan pemeriksaan 
kesehatan terhadap setiap tenaga kerja baik secara awal maupun berkala.

Kewajiban manajemen (pengusaha) menurut UU No.1, Thn.1970 adalah:
1. Memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik 

dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun yang akan dipindah‐
kan sesuai dengan sifat‐sifat pekerjaan yang diberikan padanya.

2. Memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya 
secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan 
disetujui oleh Direktur.



Kesehatan Tenaga Kerja
Kewajiban manajemen ...... (lanjutan)
3. Menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja baru ttg.:

a. Kondisi‐kondisi dan bahaya‐bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat 
kerjanya.

b. Semua pengamanan dan alat‐alat perlindungan yang diharuskan dalam 
tempat kerjanya.

c. Alat‐alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
d. Cara‐cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

4. Hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah 
ia yakin bahwa tenaga kerja tsb telah memahami syarat‐syarat tsb.

5. Menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada 
di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan kebakaran 
serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga dalam 
pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.



Kesehatan Tenaga Kerja
Kewajiban manajemen ...... (lanjutan)
6. Memenuhi dan mentaati semua syarat dan ketentuan yang berlaku 

bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.
7. Melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang 

dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja, 
sesuai dengan tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan yang 
telah ditentukan.

8. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, 
semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai UU kesela‐
matan kerja dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi 
tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat‐tempat yang mudah 
dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli 
keselamatan kerja.



Kesehatan Tenaga Kerja
Kewajiban manajemen ...... (lanjutan)
9. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua gambar 

keselamatan kerja. Yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan 
lainnya pada tempat‐tempat yang mudah dilihat terbaca menurut 
petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

10. Menyediakan secara cuma‐cuma semua  alat perlindungan diri yang 
diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya. 
Dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja 
tersebut, disertai dengan petunjuk‐petunjuk yang diperlukan 
menurut pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.



Kesehatan Tenaga Kerja
Kewajiban dan hak tenaga kerja menurut UU No.1, Thn.1970 adalah:
1. Memberikan keterangan apabila diminta oleh Pegawai Pengawas atau 

Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
2. Memakai alat‐alat pelindung diri.
3. Mentaati syarat‐syarat K3 yang diwajibkan.
4. Meminta pengurus untuk melaksanakan syarat2 K3 yg diwajibkan.
5. Menyatakan keberatan terhadap pekerjaan dimana syarat‐syarat K3 

dan alat‐alat pelindung diri tidak dijamin keselamatannya.

Sangsi:
Ancaman hukuman dari pada pelanggaran pelaksanaan UU No.1 

thn.1970 merupakan ancaman pidana dengan hukuman kurungan 
selama‐lamanya 3 bulan atau denda setinggi‐tingginya Rp. 100.000,‐



 Dalam tindakan pencegahan dikenal tingkat
pencegahan yang dilakukan, yang mempunyai
hubungan erat dengan proses perjalanan
penyakit, yaitu mulai masa prepathogenesis (sehat
/ disangka sehat) sampai dengan masa penyakit
berhenti.
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1. Masa sebelum sakit 
(Prepathogenesis)

2. Masa inkubasi (Early 
Pathogenesis)

3. Masa penyakit dini 
(Demonstrable but early 
disease)

4. Masa penyakit lanjut 
(Advance or manifest 
disease)

5. Masa akhir penyakit 
(Convalescense)

1. Peningkatan kesehatan 
(Health promotion).

2. Perlindungan khusus (Specific 
protection)

3. Diagnosis dini dan 
pengobatan tepat (Early 
diagnosis and prompt 
treatment)

4. Pembatasan 
ketidakmampuan (Limitation 
of disability)

5. Rehabilitasi (Rehabilitaion)

2

Riwayat alami penyakit
(Natural history of disease)

Tingkat pencegahan yang 
dilakukan (Level of prevention)



ENVIRONMENT
(Lingkungan Kerja)

AGENT
(Penyebab PAK)

HOST
(Tenaga Kerja)
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Perusahan mengenal dua kategori 
penyakit yang diderita tenaga kerja :
a. penyakit umum, dan 
b. penyakit akibat kerja. 
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 Penyakit umum adalah semua penyakit 
yang mungkin dapat diderita oleh setiap 
orang, baik yang bekerja, masih sekolah 
atau menganggur 
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 Penyakit akibat kerja atau yang lebih 
dikenal sebagai man made diseases, dapat 
timbul setelah seorang karyawan yang 
tadinya terbukti sehat memulai 
pekerjaannya. 
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1. Golongan Fisik
2. Golongan Kimia 
3. Golongan Biologis
4. Golongan Fisiologis
5. Golongan Psikologis
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1. Bunyi dan getaran yang timbul bisa menyebabkan ketulian atau 
pekak (semen-tara atau permanen);

2. Suhu ruang kerja. Suhu yang tinggi dapat menyebabkan 
hyperprexia, heat strok dan heat cramps, (keadaan-keadaan 
panas badan yang tinggi suhunya) sedangkan suhu yang 
rendah sekali (dibawah 0C) dapat menyebabkan kekakuan 
dan keradangan akibat dingin.

3. Radiasi sinar Rontgen atau sinar-sinar radio aktif yang 
menyebabkan kelainan pada kulit, mata, bahkan susunan 
darah;

4. Tekanan udara yang tinggi menyebabkan ketulian permanen, 
Caisson disease (keadaan yang ditandai dengan kelumpuhan, 
rasa sakit karena tekanan udara), dan lain-lain.

5. Penerangan yang kurang baik menyebabkan kelainan pada 
mata atau indera penglihatan, sedangkan kesilauan
memudahkan terjadinya kecelakaan.
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1. Debu dan serbuk yang menyebabkan 
penyakit pada saluran pernafasan;

2. Kabut dari racun serangga yang menimbulkan 
keracunan;

3. Gas, misalnya keracunan karbon monoksida, 
hidrogen sulfida, dan lain-lain;

4. Uap yang menyebabkan keracunan atau 
penyakit kulit;

5. Cairan beracun.
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1. Tumbuh-tumbuhan yang beracun atau 
menimbulkan alergi;

2. Penyakit anthrax (semacam infeksi) dari 
hewan atau Brucella pada karyawan 
penyamak kulit.
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1. Konstruksi mesin atau peralatan yang 
tidak sesuai dengan mekanisme tubuh 
manusia;

2. Sikap kerja yang menyebabkan 
keletihan dan kelainan fisik;

3. Cara bekerja yang membosankan atau 
meletihkan.
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1. Proses kerja yang rutin dan 
membosankan;

2. Hubungan kerja yang terlalu menekan 
atau sangat menuntut;

3. Suasana kerja yang serba kurang aman
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Langkah-langkah ke arah pencegahan 
penyakit akibat kerja terdiri dari :

1. kesadaran manajemen untuk mencegah 
penyekit akibat kerja, dan

2. pengaturan tata cara pencegahan.

Manajemen harus sadar bahwa peningkatan kerja sangat erat 
kaitannya dengan efisiensi dan prestasi kerja. Kedua hal ini 
tidak terlepas dari tenaga kerja yang sehat, selamat, dan 
sejahtera. Jadi, peningkatan kesejahteraan dan 
keselamatan kerja harus dilengkapi oleh lingkungan yang 
sehat.
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1. Substitusi 
2. Isolasi
3. Ventilasi Penyedotan
4. Ventilasi Umum  
5. Alat Pelindung 
6. Pemeriksaan Kesehatan Pra-Karya 
7. Pemeriksaan Kesehatan Berkala 
8. Pemeriksaan Kesehatan Khusus 
9. Penerangan Pra-Karya 
10. Pendidikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
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 Bahan-bahan yang berbahaya atau 
terbukti dapat menyebabkan penyakit 
secara cepat atau lambat harus ditukar 
dengan yang lebih aman. 
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 Mengisolasi proses yang bising atau 
pencampuran bahan/larutan yang 
menimbulkan gas berbahaya 
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 Kipas penghisap atau exhaust fan pada 
tempat-tempat tertentu dipasang agar 
gas yang berbahaya terhisap keluar dan 
ditukar dengan udara bersih. Misalnya, 
tempat parkir di lantai bawah tanah 
harus dilengkapi dengan exhaust fan. 
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 Tempat-tempat bekerja bagi karyawan 
seperti tempat pengemasan atau dapur 
produksi harus dilengkapi dengan 
ventilasi umum untuk memudahkan 
peredaran udara 
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 Alat-alat yang melindungi tubuh atau 
sebagian dari tubuh wajib dipakai oleh 
karyawan misalnya topi pengaman, 
masker, respirator (alat pernafasan), 
kacamata, sarung tangan, pakaian 
kerja, dan sebagainya.
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 Sebagaimana diterangkan di atas, 
setiap karyawan harus terlebih dahulu 
melalui pemeriksaan kesehatan umum 
dan khusus untuk mengindera 
kelemahan masing-masing. 
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 Pemeriksaan ini perlu untuk mengindera 
sedini mungkin apakah faktor-faktor 
penyebab penyakit di atas sudah 
menimbulkan gangguan atau kelainan. 
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 Karyawan yang menunjukkan gejala 
yang dicurigai ada kaitannya dengan 
lingkungan kerjanya harus dikirim ke klinik 
spesialis untuk menjalani pemeriksaan 
khusus. Langkah seperti ini sangat 
membantu karyawan itu sendiri maupun 
manajemen 
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 Sebelum karyawan bekerja ia harus 
menjalani induksi atau perkenalan pada 
lingkungan pekerjaan dan semua 
peraturan keselamatan dan kesehatan 
kerja. Langkah seperti ini biasanya 
menimbulkan rasa berhati-hati dan 
meningkatkan kewaspadaan. 
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 Setiap penyelia (supervisor), mandor, anggota 
Panitia Pembina Kesela-matan dan Kesehatan 
Kerja, petugas Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja, dan Ahlinya harus menjalani pendidikan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara 
beruntun dan berulang-ulang. Mereka 
kemudian mendidik karyawan dalam praktek 
manufaktur yang baik (Good Manufacture 
Practice) dan kesehatan kerja itu sendiri. 
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14.
Faktor-Faktor
Psikologi

Sanitasi dan K3
Ir. SUGIYONO A.B., M.Kes.



Masalah dalam Sistem

 Kesulitan untuk menjaga kecakapan 
(kewaspadaan/vigilance) dlm jangka 
lama

 Keputusan yg disertai tanggung jwb 
berat

 Komunikasi antar manusia kurang
 Pengaruh kelelahan (fatigue), obat-

obatan, alkohol.



Waktu Respon Manusia

Pengambilan keputusan yg berupa “respon” kerja 
manusia sangat penting walaupun dlm bentuk 
keputusan yg sederhana, misalnya jawaban “ya” atau 
“tidak”.

Waktu respon sangat signifikan dlm rangka membatasi 
kinerja sistem.

Rumus waktu respon: sdt
980
2





Waktu respon sebagai fungsi jumlah alternatif 
respon, semakin banyak alternatif keputusan 
maka semakin lama waktu responnya

Hasil eksperimen Damon et.al.

Jml.alternatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Jml.bit (log2N) 0 1 1.6 2 2.3 2.6 2.8 3 3.2 3.3 
Wkt.respon (s) 0.20 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.60 0.65 0.65 

 



Konsep Respon

 Manusia hanya dapat menerima data sebanyak 2-
4 data per-detik.

 Cerebral cortex (bagian otak) adl mrpkan single 
channel transmitter (transmisi saluran tunggal).

 Jika ada satu data masuk saluran tsb maka ada 
satu periode waktu (the psychological refractory 
period) yg menghambat masuknya informasi 
(data) lainnya.

 Period refractory tsb adl 0,5 detik.



Stimulus ganda

Bagaimana kita dpt melakukan berbagai macam 
aktifitas dlm wkt yg sama ?

 Kerja sambil mendengarkan radio
 Nyetir sambil mendengarkan radio
 Nyetir sambil bicara
 Naik motor sambil melihat speedometer
 Mendengarkan dua mcm embicaraan
Kesimpulan: ada informasi yg hilang, dan hanya 

menerima infomasi yg kuat saja.



Daya ingat jangka pendek

Manusia mempunyai “daya ingat jangka 
pendek”, ini hrs dijadikan pertimbangan 
dlm perancangan sistem kerja, krn hal itu 
berhub dg kemampuan max dalam 
mengingat suatu data informasi.

Daya ingat dpt ditingkatkan dengan 
menyebutkan data informasi yg diserap 
secara berulang-ulang.



Kewaspadaan (vigilance)

Kewaspadaan adl mrpkan proses kesiap-
siagaan yg dilengkapi dg berbagai mcm 
informasi, dan perlu “respon” cepat u/ 
mengatasi masalah yg terjadi.

Jenis pekerjaan yg terlalu ringan akan dpt 
menghilangkan rasa waspada ini.



Kelelahan kerja

Semua pekerjaan akan menghasilkan:
 kelelahan kerja 
 menurunkan kinerja
 menambah kesalahan kerja
 meningkatkan peluang kec kerja

Kelelahan kerja meningkat sejalan makin lamanya pek 
yg dilakukan, sedang recovery (menurunkan lelah) dg 
cara memberi istirahat cukup.



Bagan kelelahan kerja & recovery



Kelelahan otot

Kondisi dinamis pek akan me sirkulasi 
drh yg juga mengirim zat-zat mkn bagi 
otot dan mengusir asam laktat

Kondisi statis, aliran darah agak, shg 
asam laktat terakumulasi, berakibat 
kelelahan otot lokal. Juga krn beban otot 
tdk merata akibatnya kinerja 
(performance) turun.



Tanda kelelahan umum

 Kelelahan visual (indera penglihatan), 
disebabkan o/ illuminasi, luminasi, sering 
akomodasi.

 Kelelahan seluruh tubuh
 Kelelahan mental
 Kelalahan urat syaraf
 Pikiran tegang (stress)
 Rasa malas kerja (circadian fatigue)



Mengukur kelelahan

Kelelahan ditandai dg “mengantuk”, dapat 
diukur dg EEG (Electro Encephalo 
Grams), gejalanya:

 Rasa letih, lelah, lesu, lemah (4L)
Mengantuk
Motivasi kerja menurun
 Rasa pesimis



Evaluasi thd kelelahan

1. Kuantitas & kualitas output,
industri kecil tanpa variasi kerja  8 jam

2. Flicker-fusion,
subyek diberi cahaya freq rendah kedip smp 
cahaya membentuk grs lurus (lelah) jika 
lelah tdk mampu mendeteksi cahaya

3. Test psychomotor, misalnya:
- kecepatan persepsi
- kecepatan respon
- keahlian sensori-motor



Rasa bosan

Rasa bosan dikategorikan sbg kelelahan, 
waktu istirahat berguna mengatasi rasa 
bosan yg muncul pd saat kerja.

Bosan mrpkan manifestasi dari rks adanya 
suasana monoton (kurang variasi). 
Kondisi ini muncul pd industri niaga dg 
kerja yg berulang-ulang (Repetitive 
Industrial Business)



SANITASI DAN K3 

Oleh: Ir. SUGIYONO A.B., M.Kes. 
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Pendahuluan 

 Setiap perusahaan mempunyai dampak atas 
lingkungan keberadaan perusahaan. 

 Salah satu kewajiban sosial perusahaan 
adalah melestarikan keadaan lingkungan 
perusahaan sebaik-baiknya. 
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Pencemaran 

Salah satu dampak negatif perusahaan adalah 
pencemaran:  
1. Air (sungai, danau, laut), 
2. Tanah (limbah industri, ampas radioaktif, 

pestisida) 
3. Udara (awan/smog, asap, debu, gas, uap, 

kebisingan/getaran) 
 

Asal pencemaran: 
1. Ampas bahan baku (sludge kelapa sawit) 
2. Limbah industri (lart kimia, pewarna, produk 

rusak) 
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Dampak Pencemaran 

 Bagi perusahaan:  ampas radioaktif berumur 
250-1000 tahun --> perlu biaya sangat mahal. 

 Bagi masyarakat: pembuangan limbah larutan, 
pewarna, limbah keramik, ke suangai/selokan 
membahayakan manusia. 

 Bagi makhluk hidup: biota air makan limbah 
bila dimakan manusia bisa fatal. 

 

Note: dampaknya (revesible dan nonreversible) 
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Nilai Ambang Batas (NAB) 

Titik maksimum yang dapat dibiarkan untuk 
pelestarian lingkungan kerja/operasional 
yang baik. 
 

 Contoh: 
NAB kebisingan 85 decibell (db), 
artinya kebisingan 85 db masih diijinkan 
untuk lingkungan pekerja yang bekerja 
selama 8 jam sehari untuk 5 hari kerja 
perminggu = 40 jam. 
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Usaha Pencegahan 

 Usaha: 
- pencegahan, 
- pengendalian, 
- penanggulangan 
pencemaran lingkungan perlu diadakan langsung 
pada sumbernya, yaitu industri itu sendiri. 

 

Meliputi: 

1. Pencemaran air 

2. Pencemaran tanah 

3. Pencemaran udara 
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Pengelolaan Pencemaran Air 

Setiap industri harus memiliki: 

1. Pengolahan air limbah industri 
(waste water treatment plant) 

2. Pengendapan dan penyaringan limbah indt. 
(settlement crarification tank) 

 

Sebelum dilepas ke sungai/selokan harus 
selalu dimonitor kualitas airnya sesuai dengan 
standar mutu secara periodik. 
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Penanganan Pencemaran Tanah 

Cara penanganan limbah: 
 Ampas radioaktif: 

dimasukkan ke dalam kontainer timah, disimpan 
dalam bak beton (kontainer jangan dibuang ke 
laut). 

 Sampah dan kotoran: 
ditanam dengan isolasi yang cukup memadai 
ditempat bukan pertanian/perumahan. 

 Pembakaran: 
setiap pembakaran harus ditempat khusus 
(incinerator) yang mampu menyaring asap, 
waktunya harus cukup untuk memusnahkan racun 
dari limbah. 
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Pencemaran Udara 

 Setiap industri harus dibangun di zona 
industri 

 Setiap industri harus mematuhi NAB yang 
ditetapkan, dan standar pengeluaran emisi 
yang dikeluarkan cerobong asap (fumes) 

9 



Menekan Pencemaran Udara 

1. Substitusi, 
melakukan substitusi bahan kimia berbahaya dengan 
bahan kimia yang kurang berbahaya. 

2. Efisiensi proses, 
melakukan efisiensi proses sehingga tidak terlalu banyak 
mengeluarkan bahan berbahaya ke udara. 

3. Recycling, 
pendauran ulang (recycling) bahan terbuang. 

4. Pemasangan alat kendali: 
pembersih debu (dust collector), cyclone, electrostatic 
precipitator, schrubber, local exahaust fan, peredam, 
isolasi, dsb. 

5. Memonitor keadaan lingkungan untuk melindungi 
kesmas 
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Konsentrasi 
maksimum 
unsur dlm 
air irigasi 
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DAFTAR 
KRITERIA 
KUALITAS AIR 
LIMBAH  
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DAFTAR 
KRITERIA 
KUALITAS AIR 
MINUM  
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DAFTAR KRITERIA KUALITAS 
AIR MINUM LANJUTAN 



Penggolongan Air Limbah 

1. Golongan I : sangat berat 

2. Golongan II : berat 

3. Golongan III : sedang 

4. Golongan IV : ringan 
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