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1. Definisi dan istilah-istilah K3
2. Kenapa K3
3. Kenapa K3 penting dalam industry/kegiatan
4. Kerugian-kerugian dalam K3
5. Konsep K3
6. Potensi bahaya di tempat kerja
7. Tujuan K3 dan tujuan akhir K3
8. Landasan hukum K3
9. Simulasi penentuan bahaya dan resiko di tempat kerja
10.Hierarchy risk control and crocodile principle
11.Simulasi risk kontrol

PENGENALAN K3
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APA ITU K3

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak
pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain (kontraktor, pemasok, 
pengunjung dan tamu) di tempat kerja (OHSAS 180001:2007)

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga
kerja dan orang lainnya di tempat kerja/perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, 
serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien (Kepmenaker
Nomor 463/MEN/1993).



KENAPA K3
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Hak Azazi

Legal

Ekonomi

• Setiap pekerja mempunyai hak untuk sehat dan hak 
untuk selamat dalam melakukan pekerjaannya

• K3 merupakan ketentuan perundangan yang wajib
dilaksanakan oleh setiap perusahaan

• K3 merupakan bagian dari perlindungan tenaga
kerja

• Kecelakaan mengakibatkan kerugian
• Kecelakaan dapat mengurangi produktivitas,

meningkatkan biaya produksi
• K3 mencegah kerugian (control of loss)
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LANDASAN HUKUM K3
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Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Khusus PP;  Per.Men ;  SE;

Pasal 5, 20 dan 27 ayat (2) UUD 1945

Pasal 86, 87 Paragraf 5 UU No 13 Tahun 2003 

UU No.1 Tahun 1970
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APA MAKNA PENTING K3
 Bahwa setiap aktifitas 

industry/usaha selalu 
menggandung bahaya dan 
risiko keselamatan dan 
kesehatan.

 Bahwa bahaya dan risiko 
tersebut akan 
menimbulkan konsekuensi.

 Apabila K3 tidak dikelola
dengan baik, maka akan
menimbulkan kerugian
(Loss)

Kerusakan asset 
(ringan – hancur)

Pekerja (cacat/sakit –
korban jiwa

Lingkungan (pencemaran
– bencana)
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KONSEP K3

Proses 
pekerjaan

Material

Individu

Bahaya

Incident/Accident

Outcome

Konsekuensi

Risiko

Lingkungan kerja

Pencegahan
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POTENSI BAHAYA DI TEMPAT KERJA

Bahaya (Hazard)  sumber
atau situasi yang berpotensi
untuk menyebabkan cedera
dan sakit” (OSHAS 18001, 
DIS/ISO 45001)

Lingkungan Kerja adalah istilah
generik yang mencakup
identifikasi & evaluasi terhadap 
faktor-faktor lingkungan yang 
memberikan dampak pada
kesehatan tenaga kerja (ref: ILO)

Batasan Lingkungan Kerja = 
Tempat Kerja

Bahaya Fisik : Pencahayaan, Getaran, Kebisingan

Bahaya Kimia : Gas, Asap, Uap, Bahan Kimia

Bahaya Biologi :
Micro Biologi (Virus, bakteri, jamur,dll); 
Macro Biologi (Hewan, serangga, 
tumbuhan)

Bahaya Ergonomi :
Stress Fisik (gerakan berulang, ruang 
sempit, memforsir tenaga); Stress Mental 
(Jenuh/bosan,overload)

Bahaya Mekanis : Titik jepit, putaran pulley atau roller

Bahaya Psikososial : Trauma, Intimidasi, pola promosi jabatan 
nyang salah, dan lain-lain

Bahaya Tingkah 
laku : Tidak patuh terhadap peraturan, 

overconfident, sok tahu, tidak peduli

Bahaya 
Lingkungan Sekitar : Kemiringan permukaan, cuaca yang tidak

ramah, permukaan jalan licin
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Sumber Bahaya Jenis Bahaya
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Risiko adalah kemungkinan terjadinya
kecelakaan. 

Risiko timbul jika ada pekerja atau orang 
yang terpapar bahaya

“Resiko kombinasi dari
kemungkinan terjadinya

peristiwa yang berhubungan
dengan cidera parah; atau

sakit akibat kerja atau
terpaparnya seseorang / alat
pada suatu bahaya ” (DIS/ISO 

450001)

RISIKO
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APA TUJUAN K3
 Kondisi kerja aman dan sehat

 Mencegah penurunan
kesehatan pekerja

 Keserasian antara pekerja –
pekerjaan – lingkungan kerja

SELAMAT
NO KERUGIAN

SEHAT
KINERJA

PRODUKTIVITAS
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“QUALITY OF LIFE” Yang berarti sehat:
FISIK
MENTAL
SOSIAL
SPIRITUAL

Sehingga mendapatkan tingkat 
“KESEJAHTERAAN” yang tinggi.

 Tidak menderita cacat.

 Tidak menderita sakit. 

 Tidak terjadi “Premature 
Death”.

 Usia harapan hidup tinggi.

 Memiliki kapasitas kerja yang 
tinggi.

 Mampu menikmati masa 
pensiun sekurang-kurangnya 
10 tahun setelah purna karya.

APA TUJUAN AKHIR K3
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CROCODILE PRINCIPLE

Manajemen Risiko  inti 
dari manajemen K3
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HIRARKI PENGENDALIAN RISIKO
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Hierarki Pengendalian Resiko K3
Eliminasi Eliminasi Sumber Bahaya

Tempat Kerja/Pekerjaan Aman 
Mengurangi Bahaya

Substitusi Substitusi Alat/Mesin/Bahan

Perancangan
Modifikasi/Perancangan 
Alat/Mesin/Tempat Kerja yang Lebih 
Aman

Administrasi
Prosedur, Aturan, Pelatihan, Durasi
Kerja, Tanda Bahaya, Rambu, 
Poster, Label

Tenaga Kerja Aman Mengurangi 
Paparan

APD Alat Perlindungan Diri Tenaga Kerja

Kontrol Sekunder
dan Tersier



JENIS BAHAYA

• Tanah licin

• Lahan miring

• Proses memanen, pruning, 
langsir

• Pencampuran pupuk kimia

• Mesin potong rumput

• Campuran bokashi – pupuk
kimia

• Pestisida

• Ular

RISIKO

• Terjatuh dari motor saat
langsir buah (badan)

• Terkena pisau mesin potong
rumput (kaki)

• Tertimpa pelepah dan buah
sawit (kepala, badan)

• Terkena dodos, egrek, gancu
(tangan, badan, kaki)

• Terpeleset (badan)

• Terpapar bahan kimia
(tubuh)

• Digigit ular (kaki)

CONTROL

• Perlakuan terhadap lahan miring 
dan licin

• Modifikasi motor dan alat
langsir

• Eliminasi ular

• Posisi saat kerja

• Penggunaan APD yang sesuai
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Refleksi hasil praktek lapang
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Peningkatan
Berkelanjutan

Komitmen
dan

Kebijakan

Perencanaan
SMK3

Penerapan
SMK3

Pengukuran 
dan 

Evaluasi

Peninjauan
Ulang & 

Peningkatan 
oleh manajemen



K3 di Lingkungan Kerja
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1. K3 Pestisida
2. Prosedur K3 bagi pertanian

Manual Global ILO for WIND (work improvement 
in neighbourhood development), 2014



K3 Pestisida
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 Berumur lebih dari 18 tahun.

 Telah menjalani pemeriksaan kesehatan
 Telah mendapat penjelasan tentang cara pengelolaan pestisida serta latihan

P3K . 

 Tidak boleh mengalami paparan lebih dari 5 jam sehari dan 30 jam seminggu
 Memakai alat pelindung diri yang sesuai.

 Menjaga kebersihan badan, pakaian, alat pelindung diri,  perlengkapan kerja, 
tempat kerja .

 Dalam penyemprotan tidak boleh menggunakan pestisida dalam bentuk
debu.

 Tidak dalam keadaan mabuk atau kekurangan lain, fisik maupun mental .

 Tenaga kerja yang luka atau mempunyai penyakit kulit dilarang bekerja , 
kecuali bila dilakukan tindakan perlindungan.

 Dilarang bekerja bagi wanita hamil atau menyusui

Permenakertrans No. Per.03/Men/1986
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 Lokasi gudang harus terpisah dari aktivitas umum dan tidak
terkena banjir dan lantai gudang harus miring.

 Dinding dan lantai gudang harus kuat dan mudah di
bersihkan.

 Pintu ditutup rapat dan di beri tanda peringatan atau dengan
tulisan atau gambar.

 Selalu di kunci apabila tidak ada kegiatan.

 Tidak boleh disimpan bersama-sama dengan bahan-bahan
lain. 

 Mempunyai ventilasi, penerangan yang cukup dan suhu
memenuhi ketentuan yang berlaku. 

 Dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran. APAR ( Alat
pemadam api ringan ) harus tersedia pada jarak 15 meter.

 Perhatikan dan patuhi ketentuan yang tertulis dalam Lembar
Data Keselamatan Bahan ( MSDS ).

Permenakertrans No. Per.03/Men/1986
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 Pilih jenis pestisida yang tepat dan gunakan
secara benarmengurangi resiko kesehatan

 Beri label pada wadah pestisida/pupuk/bahan
kimia lainnya gunakan bahasa lokal

 Gunakan APD yang sesuai risiko pemilihan
APD yang tepat dan penggunaannya benar
(poin kritis bagi kesehatan anda)

 Tangani limbah dan bekas kemasan dengan
benarmencegah kecelakaan dan melindungi
manusia dan lingkungan

K3 Pestisida
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Pendekatan Praktis K3 bagi petani

1) Jagalah jalur angkut hasil panen dalam keadaan bersih
dan kondisi baik

2) Gunakan rak bertingkat untuk menghemat waktu dan
tenaga (angkut, simpan alat/material/hasil panen)

3) Sediakan tempat khusus untuk peralatan cara
murah meningkatkan keselamatan dan efisiensi kerja

4) Gunakan wadah dengan ukuran dan desain yang 
sesuai untuk ngangkut hasil panen bobot ringan
lebih aman

5) Gunakan peralatan yang tepat untuk mengangkut
beban berat
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1) Sesuaikan ketinggian kerja ke level siku atau sedikit
lebih rendah.

2) Gunakan kursi yang stabil, tingginya pas dan sandaran
kokoh.

3) Letakan alat-alat dan material yang sering digunakan di 
tempat yang mudah dijangkau hemat waktu dan
tenaga.

4) Pilih peralatan yang dapat digunakan dengan upaya
minimal  sesuaikan panjang gagang alat dengan
ketinggian

5) Gunakan pengaman sederhana pada alat saat anda
melakukan pekerjaan sarung golok/dodos.

6) Tempelkan label, tanda dan symbol yang mudah dilihat
dan dipahami

Peralatan dan Posisi Kerja



1) Pasang pelindung yang tepat pada bagian
mesin yang berbahaya

2) Buat tombol/tanda emergency stop/break 
terlihat jelas, mudah diidentifikasi dan
diakses.

3) Pastikan penggunaan listrik yang aman.
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1) Ventilasi alami desain ruangan dan
alur

2) Papan sinar matahari dan dingin yang 
berlebihan.

3) Sumber penerangan (efektifkan waktu
kerja siang hari ekonomis

Safety Mesin

Lingkungan kerja
dan kontrol agen

berbahaya



Fasilitas Keselamatan

 Sediakan air minum yang cukup

 Makan yang cukup dan bernutrisi

 Fasilitas toilet dan cuci tangan jangan
batasi asupan cairan dengan alasan tidak ada
toilet

 Sediakan P3K dan pelajari penanganan dasar
P3K
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 Istirahat yang cukup saat dan sesudah bekerja

 Pembagian tugas antara ngurus kebun/ladang
dan rumah tangga dengan anggota keluarga
mendukung safety, health dan
produktivitas.

 Kerja tim yang bagusmeningkatkan
keselamatan dan produktivitas.

 Memperkuat kerjasama masyarakat dan
pengaturan kerja di seluruh masyarakat

Kerja Sama dan
Pengaturan Kerja



Perlindungan Lingkungan

 Menghemat konsumsi air dan energy (listrik) modifikasi proses dan ubah kebiasaan

 Pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, recycle)

 Limbah pestisida dan bahan kimia lainnya disimpan dengan aman
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Kapan dan dimana wajib
menggunakan APD?

 dilakukan usaha pertanian

Manajemen APD: 
a. Identifikasi kebutuhan dan syarat

APD; 
b. Pemilihan APD yang sesuai dengan

jenis bahaya dan
kebutuhan/kenyamanan
pekerja/buruh; 

c. Pelatihan; 
d. Penggunaan, perawatan, dan

penyimpanan; 
e. Penatalaksanaan pembuangan

atau pemusnahan; 
f. Pembinaan; 
g. Inspeksi; dan
h. Evaluasi dan pelaporan

28Permenakertrans No PER.08/MEN/VII/2010



Diskusi Implementasi
Kerja Selamat

 Isu utama

 Common problem

 Opsi Solusi/Strategi

 Best Practice
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Key Issue

• Kecelakaan kerja

• Ketersediaan alat dan bahan

• Rendahnya pemahaman dan pengetahuan
terkait K3

• Budaya abai terhadap keselamatan kerja

Common Problem

 Tidak menggunakan APD

 Tidak nyaman menggunakan APD

 Tidak ada alokasi dana untuk beli APD

 Tidak paham tentang pentingnya kerja selamat
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Hasil Diskusi Kelompok



Strategi Implementasi
Opsi-opsi solusi menyelesaikan common problem dan key issue

Meningkatkan kesadaran petani tentang pentingnya penerapan K3:
• Workshop/pelatihan/penyuluhan dan praktek tentang K3 kepada

petani
• Membuat prosedur/aturan penerapan K3
• Memberikan contoh kasus kecelakaan kerja
• Memberikan bantuan APD
• Menerapkan penggunaan APD dan kerja selamat
• Melakukan monitoring/pengawasan implementasi kerja selamat
• Melakukan evaluasi efektivitas penerapan K3 dan produkstivitas

kerja
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Rencana Tindak Lanjut
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Thank You
Laela Qodariah

081228981612
l.qodariah@earthworm.org

www.earthworm.org


