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Latar Belakang
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. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu
ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya
kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat
dipisahkan

dengan

proses

produksi

baik

jasa

maupun

industri.

Perkembangan

pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi meningkatkan
intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan
kerja. 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.13 tahun 2003 tentang
ketenaga kerjaan. Dalam 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.
Peranan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) salah satunya
adalah merencanakan Program Pendidikan K3 sebagai upaya peningkatan pengetahuan,
keterampilan dan sikap tenaga kerja dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja untuk
dapat mencegah kecelakaan kerja.
Pencegahan Kecelakaan Kerja merupakan cara yang paling efektif
Konsep dasar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja : Dua hal terbesar yang
menjadi penyebab kecelakaan kerja yaitu : perilaku yang tidak aman dan kondisi lingkungan
yang tidak aman, berdasarkan data dari Biro Pelatihan Tenaga Kerja, penyebab kecelakaan
yang pernah terjadi sampai saat ini adalah diakibatkan oleh perilaku yang tidak aman
sebagai berikut:
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

Persentase penyebab kecelakaan kerja yaitu 3% dikarenakan sebab yang tidak bisa
dihindarkan (seperti bencana alam), selain itu 24% dikarenakan lingkungan atau peralatan
yang tidak memenuhi syarat dan 73% dikarenakan perilaku yang tidak aman. Cara efektif
untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja adalah dengan menghindari terjadinya lima
perilaku tidak aman yang telah disebutkan di atas.

Jenis kecelakaan pada beberapa bidang industri
Jenis kecelakaan pada industri manufaktur (termasuk elektronik, produksi metal dan
lain-lain) antara lain adalah : terjepit, terlindas, teriris, terpotong, jatuh terpeleset, tindakan yg
tidak benar, tertabrak, berkontak dengan bahan yang berbahaya, terjatuh, terguling,
kejatuhan barang dari atas, terkena benturan keras, terkena barang yang runtuh, berkontak
dengan bahan kimia, kebocoran gas, dan menurunnya daya pendengaran, daya penglihatan
Sedangkan jenis kecelakaan pada industri petrokimia (minyak dan produksi batu bara,
produksi karet, produksi karet, produksi plastik) antara lain adalah : terjepit, terlindas, teriris,
terpotong, tergores, jatuh terpelest, tindakan yang tidak benar, tertabrak, terkena benturan
keras.
Untuk jenis kecelakaan pada konstruksi antara lain adalah : jatuh terpeleset, kejatuhan
barang dari atas, terinjak, terkena barang yang runtuh, roboh, berkontak dengan suhu
panas, suhu dingin, terjatuh, terguling, terjepit, terlindas, tertabrak, tindakan yang tidak
benar, terkena benturan keras
Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu melindungi kesehatan tenaga kerja,
meningkatkan efisiensi kerja, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit.
Berbagai arah keselamatan dan kesehatan kerja
1.

Mengantisipasi keberadaan faktor penyebab bahaya dan melakukan pencegahan
sebelumnya.

2.

Memahami jenis-jenis bahaya yang ada di tempat kerja

3.

Mengevaluasi tingkat bahaya di tempat kerja

4.

Mengendalikan terjadinya bahaya atau komplikasi.

Mengenai peraturan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja Yang terutama adalah UU
Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja dan Detail Pelaksanaan UU Keselamatan dan
Kesehatan Tenaga Kerja.

Faktor penyebab berbahaya yang sering ditemui
1.

Bahaya jenis kimia: terhirup atau terjadinya kontak antara kulit dengan cairan metal,
cairan non-metal, hidrokarbon dan abu, gas, uap steam, asap dan embun yang
beracun.

2.

Bahaya jenis fisika: lingkungan yang bertemperatur panas dingin, lingkungan yang
beradiasi pengion dan non pengion, bising, vibrasi dan tekanan udara yang tidak
normal.

3.

Bahaya yang mengancam manusia dikarenakan jenis proyek: pencahayaan dan
penerangan yang kurang, bahaya dari pengangkutan, dan bahaya yg ditimbulkan oleh
peralatan.

Cara pengendalian ancaman bahaya kesehatan kerja
1.

Pengendalian

teknik:

mengganti

prosedur kerja,

menutup mengisolasi

bahan

berbahaya, menggunakan otomatisasi pekerjaan, menggunakan cara kerja basah dan
ventilasi pergantian udara.
2.

Pengendalian

administrasi:

mengurangi

waktu

pajanan,

menyusun

peraturan

keselamatan dan kesehatan, memakai alat pelindung, memasang tanda – tanda
peringatan, membuat daftar data bahan-bahan yang aman, melakukan pelatihan sistem
penangganan darurat.
3.

Pemantauan kesehatan : melakukan pemeriksaan kesehatan.

Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan langkah penting dalam
meningkatkan kemampuan dan prestasi kerja karyawan. Untuk meningkatkan sumber daya
manusia diperlukan sebuah pelatihan. Pelatihan merupakan salah satu alat penting dalam
menjamin kompetisi kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan keselamatan dan
kesehatan kerja (Sastrohadiwiryo, 2002). Program pelatihan merupakan suatu keharusan
bagi sebuah industri / perusahaan bila menghendaki hasil yang lebih maksimal dari kinerja
para pekerjanya. Menurut H. W. Heinrich, penyebab kecelakaan kerja yang sering ditemui
adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88%, kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar
10%, atau kedua hal tersebut di atas terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu,
pelaksanaan diklat keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dapat mencegah perilaku yang
tidak aman dan memperbaiki kondisi lingkungan yang tidak aman.
Pelatihan K3 adalah pengertian yang seksama tentang prosedur pelaksanaan tugas
dan pengetahuan tentang bahaya-bahaya yang menyertai kinerja akan mengeliminasi
berbagai kecelakaan (Sukarmin, 1997). Pelatihan merupakan proses membantu tenaga
kerja untuk memperoleh efektifitas dalam pekerjaan mereka yang sekarang atau yang akan
datang

melalui

pengembangan

kebiasaan

tentang

pikiran,

tindakan,

kecakapan,

pengetahuan dan sikap yang layak (Sastrohadiwiryo, 2002). Pelatihan keselamatan dan
kesehatan kerja merupakan pelatihan yang diselenggarakan dan diarahkan untuk
membekali,

meningkatkan,

dan

mengembangkan

kemampuan,

produktivitas,

dan

kesejahteraan tenaga kerja. Kebutuhan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja antara
satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda sesuai sifat bahaya, skala kegiatan dan
kondisi pekerja (Ramli, 2010).
Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting mengingat kebanyakan
kecelakaan terjadi pada pekerja yang belum terbiasa bekerja secara selamat. Penyebabnya
adalah ketidaktahuan tentang bahaya atau cara mencegahnya meskipun tahu tentang
adanya suatu resiko (Santoso,2002).
Menurut Soehatman Ramli (2010), pengembangan pelatihan K3 yang baik dan efektif
dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain :
1.

Analisa Jabatan atau pekerjaan
Dalam tahapan ini dilakukan identifikasi dan analisa semua pekerjaan atau jabatan yang
ada dalam perusahaan kemudian akan dibuat daftar pekerjaan yang dilakukan oleh
setiap pekerja.

2.

Identifikasi pekerjaan atau tugas kritis
Melakukan identifikasi tentang pekerjaan yang tergolong berbahaya dan beresiko tinggi
dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap pekerja.

3.

Mengkaji data-data kecelakaan
Informasi kecelakaan yang pernah terjadi merupakan masukan penting dalam
merancang pelatihan K3. Kecelakaan mengidentifikasikan adanya penyimpangan atau
kelemahan dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), salah
satu diantaranya adalah kurangnya kompetensi atau kepedulian mengenai K3. Untuk itu
perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan.

4.

Survei kebutuhan pelatihan
Melakukan survei mengenai kebutuhan pelatihan dan jenis pelatihan yang diperlukan
untuk meningkatkan keterampilan pekerja sehingga pekerja dapat melakukan pekerjaan
dengan aman dan selamat di masing-masing tempat kerja.

5.

Analisa kebutuhan pelatihan
Melakukan analisa keselamatan kerja untuk mengetahui apa saja potensi bahaya yang
ada dalam suatu pekerjaan. Dari analisa keselamatan kerja dapat diidentifikasi jenis
bahaya dan tingat resiko dari setiap pekerjaan.

6.

Menentukan sasaran dan target pelatihan
Pelatihan K3 diharapkan akan memperbaiki atau meningkatkan pengetahuan,
keterampilan dan perilaku dari masing-masing pekerja. Sasaran dan target pelatihan

harus ditetapkan dengan tepat sebagai masukan untuk merancang format dan silabus
pelatihan.
7.

Mengembangkan objektif pembelajaran
Pelatihan K3 harus dapat menjangkau semua tingkat dan perbedaan pekerja yang ada
dalam suatu perusahaan.

8.

Melaksanakan pelatihan
Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja dapat dilakukan secara eksternal melalui
lembaga pelatihan atau secara internal yang dirancang sesuai dengan kebutuhan.

9.

Melakukan evaluasi
Hasil pelatihan harus dievaluasi untuk menentukan efektifitasnya. Evaluasi dilakukan
terhadap seluruh aspek pelatihan seperti materi pelatihan dan dampak terhadap pekerja
setelah kembali ke tempat kerja masing-masing.

10. Melakukan perbaikan
Langkah terakhir dalam proses pelatihan adalah melakukan perbaikan berdasarkan
hasil evaluasi yang telah dilakukan.

Dalam melaksanakan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja terdapat beberapa
teknik yang dapat dilakukan (Ridley, 2008), antara lain :
1.

Perkulihan dan percakapan

2.

Video dan film

3.

Peran yang langsung dimainkan oleh peserta pelatihan

4.

Studi kasus

5.

Diskusi kelompok

6.

Latihan dan praktek di luar kelas

7.

Pelatihan langsung di tempat kerja

Tujuan pelatihan Agar tenaga kerja memiliki pengetahuan dan kemampuan mencegah
kecelakaan kerja, mengembangkan konsep dan kebiasaan pentingnya keselamatan dan
kesehatan kerja, memahami ancaman bahaya yang ada di tempat kerja dan menggunakan
langkah pencegahan kecelakaan kerja. Peraturan yang perlu ditaati UU Keselamatan dan
Kesehatan Kerja mengatur agar tenaga kerja, petugas keselamatan dan kesehatan kerja
dan manajer wajib mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Obyek pendidikan
dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja :
1.

Petugas keselamatan dan kesehatan kerja

2.

Manajer bagian operasional keselamatan dan kesehatan kerja

3.

Petugas operator mesin dan perlengkapan yang berbahaya

4.

Petugas operator khusus

5.

Petugas operator umum

6.

Petugas penguji kondisi lingkungan kerja

7.

Petugas estimasi keselamatan pembangunan

8.

Petugas estimasi keselamatan proses produksi

9.

Petugas penyelamat

10. Tenaga kerja baru atau sebelum tenaga kerja mendapat rotasi pekerjaan
Jenis Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Jadwal dan isi program pelatihan Berbagai obyek pelatihan disesuaikan dengan
peraturan mengenai jadwal dan isi program pelatihan. Prinsip analisa keselamatan dan
kesehatan kerja mencari penyebab dari seluruh tingkat lapisan, dari lapisan umum sampai
dengan pokok penyebabnya, dicari secara tuntas, hingga dapat diketahui penyebab
utamanya dan melakukan perbaikan. Menurut Soehatman Ramli (2010), pelatihan
keselamatan dan kesehatan kerja dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1.

Induksi K3
Induksi K3 yaitu pelatihan yang diberikan sebelum seseorang mulai bekerja atau
memasuki tempat kerja. Pelatihan ini ditujukan untuk pekerja baru, pindahan, mutasi,
kontraktor dan tamu yang berada di tempat kerja.

2. Pelatihan Khusus K3
Pelatihan ini berkaitan dengan tugas dan pekerjaan masing-masing pekerja. Misalnya
pekerja di lingkungan pabrik kimia harus diberi pelatihan mengenai bahan-bahan kimia
dan pengendaliannya.
3.

Pelatihan K3 Umum
Pelatihan K3 umum merupakan program pelatihan yang bersifat umum dan diberikan
kepada semua pekerja mulai level terbawah sampai manejemen puncak. Pelatihan ini
umumnya bersifat awareness yaitu untuk menanamkan budaya atau kultur K3 di
kalangan pekerja. Misalnya pelatihan mengenai dasar K3 dan petunjuk keselamatan
seperti keadaan darurat dan pemadam kebakaran.

Manfaat Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Menurut Widuri (1992) setiap program pelatihan kerja ada manfaatnya, demikian juga
dengan pelatihan K3. Manfaat pelatihan K3 yaitu :
a.

Meningkatkan ilmu dan keterampilan pekerja

b.

Mengurangi kecelakaan kerja

c.

Mengurangi absensi dan penggantian pekerja

d.

Mengurangi beban pengawasan

e.

Mengurangi waktu yang terbuang

f.

Mengurangi biaya lembur

g.

Mengurangi biaya pemeliharaan mesin

h.

Mengurangi keluhan-keluhan

i.

Meningkatkan kepuasaan kerja

j.

Meningkatkan produksi

k.

Komunikasi yang baik

l.

Kerjasama yang baik

Indikator Keberhasilan Pelatihan K3
Untuk mengetahui efektifitas dari suatu pelatihan K3 dapat diukur dengan memperhatikan
indikator keberhasilan pelatihan (Widuri, 1992), yaitu :
1.

Prestasi kerja karyawan

2.

Kedisplinan karyawan

3.

Absensi karyawan

4.

Tingkat kerusakan produksi, alat-alat dan mesin

5.

Tingkat kecelakaan karyawan

6.

Tingkat pemborosan bahan baku, tenaga dan waktu

7.

Tingkat kerja sama karyawan

8.

Tingkat upah karyawan

9.

Prakarsa karyawan

10. Kepemimpinan dan kepuasaan manajerial.
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