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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan 

menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan 

keterampilan siswa. Pendidikan mengengah kejuruan mengutamakan penyiapan 

siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional 

(Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1990). 

Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan 

formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan 

menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat. 

Sekolah di jenjang pendidikan dan jenis kejuruan dapat bernama Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk 

lain yang sederajat.  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan suatu lembaga pendidikan 

yang menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) agar memiliki keterampilan 

yang sesuai untuk mengembangkan keterampilan siswa menjadi lulusan yang siap 

kerja (Purwanto & Thomas, 2015 :291). 

Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang tujuan khusus 

pendidikan menengah kejuruan adalah: (1) Menyiapkan siswa agar menjadi 

manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang 
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ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam 

program keahlian yang dipilihnya, (2) Menyiapkan siswa agar mampu memilih 

karir, ulet, dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan 

mengembangkan sikap professional dalam bidang keahlian yang diminatinya, (3) 

Membekali siswa dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar mampu 

mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan (4) Membekali siswa dengan 

kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih. Dari 

tujuan umum dan khusus di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan menengah 

kejuruan bertujuan untuk membentuk lulusan yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan, sikap yang baik, serta kesiapan masuk dalam dunia kerja. 

Sebagai wadah pembentuk sumber daya manusia yang terampil SMK 

berusaha untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkemampuan sesuai kebutuhan 

dunia industri. Maka dari itu siswa SMK diharapkan untuk berusaha 

mempersiapkan diri dan menyesuaikan diri dengan memenuhi kebutuhan dunia 

industri. Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 yang 

menyebutkan bahwa SMK menyelenggarakan program pendidikan yang sesuai 

dengan jenis-jenis lapangan kerja. Program pendidikan SMK dikelompokan 

menjadi 6, yaitu kelompok pertanian dan kehutanan, teknologi, industri, bisnis, 

dan manajemen, kesejahteraan masyarakat, pariwisata, seni, dan kerajinan. 

Peserta didik dapat memilih program pendidikan yang tersedia di SMK 

sesuai minat masing-masing. Lulusan dari SMK diharapkan siap untuk langsung 
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bekerja sehingga kurikulum, mata pelajaran, dan informasi yang disampaikan dari 

sekolah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dunia kerja. Hal ini dilakukan 

agar lulusan SMK bisa langsung beradaptasi dan bekerja sesuai bidang 

keahliannya tanpa mengalami kesulitan yang berarti. 

Selain pengetahuan mengenai persiapan memasuki dunia kerja SMK, juga 

mengajarkan kepada peserta didiknya untuk memiliki keterampilan sesuai dengan 

program keahliannya. Maka dari itu kegiatan praktik di bengkel/laboratorium 

memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengembangkan keterampilan siswa 

sebagai bekal nantinya terjun di dunia kerja. Praktik dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Menurut 

Paryanto (2008) mengatakan bahwa praktik merupakan suatu perwujudan dari 

suatu teori  dalam bentuk kerja nyata atau suatu pelaksanaan pekerjaan yang 

didasari oleh suatu teori tertentu. Praktik juga merupakan kegiatan yang 

memberikan suatu keanekaragaman peluang untuk melakukan percobaan 

keterampilan. Siswa akan lebih memahami teori/ilmu yang dipraktikan dalam 

suatu kegiatan dari pada hanya yang sekadar disampaikan. 

Mata pelajaran praktik yang dilakukan di bengkel bertujuan untuk melatih 

keterampilan siswa, namun kegiatan ini mengharuskan siswa untuk berhadapan 

langsung dengan berbagai peralatan kerja dan mesin kerja, dengan tujuan untuk 

memaksimalkan hasil produksi. Namun jika menggunakan peralatan kerja atau 

mesin kerja dengan tidak hati-hati bisa menimbulkan resiko yang berbahaya 

seperti kecelakaan kerja. Kecerobohan dan kurangnya pengetahuan pada saat 
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praktik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain bahkan sekolah. Maka dari itu, 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal penting bagi siswa 

maupun sekolah. 

Dalam mata pelajaran praktik di bengkel implementasi mengenai K3 

sangatlah penting, dan untuk mencapai K3 yang baik diperlukan usaha dari semua 

pihak sekolah agar selalu menerapkan K3 dalam setiap kegiatan praktik. Dengan 

memberikan pengetahuan K3 kepada siswa kelas XII diharapkan dapat 

mengurangi resiko kecelakaan kerja. Akan tetapi di SMK N 2 Klaten siswa kelas 

XII jurusan Teknik Konstruksi Batu dan Beton tidak mendapatkan mata pelajaran 

K3, padahal dengan memberikan pengetahuan mengenai K3 akan bermanfaat bagi 

siswa sebagai bekal terjun di dunia industri. Di SMK N 2 Klaten, pendidikan 

tentang K3 disampaikan langsung pada saat kegiatan praktik. Dengan adanya hal 

tersebut siswa dibiasakan untuk berperilaku K3 saat melakukan kegiatan praktik 

di bengkel atau laboratorium tetapi pengetahuan mengenai K3 untuk kelas XII 

tidak diberikan dalam betuk mata pelajaran teori.  

Berdasarkan pengalaman ketika melakukan kegiatan PLT di bengkel batu 

konstruksi batu beton SMK Negeri 2 Klaten, penerapan K3 pada saat kegiatan 

praktik kurang mendapatkan perhatian dari semua pihak. Sebelum memulai 

praktik tidak semua siswa membaca jobsheetnya terlebih dahulu sehingga 

pengetahuan terbatas, ini akan menyebabkan siswa tidak memahami dan 

mengikuti prosedur kerja dengan benar. Banyak siswa yang belum memiliki 

kesadaran menerapkan K3 pada saat praktikum, karena dirasa kurang praktis dan 
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tidak nyaman saat menggunakan APD. Kecelakaan kerja saat praktik memang 

jarang terjadi sebab inilah para siswa jadi menyepelekan pentingnya K3. Sangat 

penting untuk membudayakan membaca jobsheet sebelum melaksanakan kegiatan 

praktikum, agar praktik dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) karena bahaya sekecil apapun dapat terjadi saat bekerja. 

Di samping itu pihak sekolah juga belum sepenuhnya memperhatikan K3. 

Hal ini dapat dilihat dengan minimnya poster atau rambu-rambu tentang K3, 

kotak P3K, kurangnya sosialisasi dan ketegasan guru dalam menindak lanjuti 

siswa yang melanggar K3. Sosialisasi K3 serta adanya poster dan rambu-rambu 

tentang K3 adalah suatu upaya agar bisa menghindarkan siswa dari bahaya 

kecelakaan serta bisa menjadi pedoman bagi siswa untuk terus berperilaku K3 

dengan benar dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Begitu pula dengan 

lingkungan tempat bekerja seperti bengkel dan laboratorium di sekolah hendaklah 

senantiasa bersih, tidak tercemar polusi udara, dan cukup pencahayaan. Guru 

hanya memfokuskan penerapan K3 kepada siswa yang tidak memakai pakaian 

kerja dan sepatu. Jika siswa tidak menggunakan pakaian kerja dan sepatu maka 

tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan praktik. Ini membuktikan masih 

kurang kesadaran berperilaku K3. Mengikuti peraturan dan tata tertib mengenai 

K3 di bengkel/laboratorium adalah hal yang harus ditekankan kepada siswa agar 

dapat menghindari dan meminimalisir kecelakaan kerja. Guru hendaklah 

mengingatkan kepada siswa untuk selalu berperilaku K3 dan juga memberikan 

contoh berperilaku tertib saat bekerja dengan cara memakai Alat Pelindung Diri 
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(APD). Jika siswa sudah memiliki pengetahuan mengenai K3 dan terbiasa untuk 

berperilaku K3 maka dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja saat 

melaksanakan kegiatan praktik di sekolah. Sehingga kebiasaan baik ini dapat 

dijadikan bekal berperilaku K3 di dunia industri.  

Kesadaran berperilaku K3 harus ditanamkan sedini mungkin dan SMK 

menjadi salah satu sarana yang tepat untuk memperkenalkan dan menanamkan 

kesadaran siswa dalam berperilaku K3. Dengan memberikan pendidikan 

kesehatan dan keselamatan kerja kepada siswa maka pengetahuan siswa terkait 

K3 menjadi luas dan penerapan tentang K3 dapat ditumbuhkan. Maka dari itu 

pendidikan mengenai K3 harus diajarkan dan diterapkan kepada siswa SMK baik 

saat pelajaran teori di kelas maupun praktikum di bengkel/laboratorium. Hal-hal 

yang telah dipaparkan di atas menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarakan latar belakang yang telah disajikan di atas, dapat 

diidentifikasikan permasalahan yang muncul antara lain: 

1. Tidak adanya mata pelajaran K3 di SMK N 2 Klaten yang diberikan secara 

langsung kepada siswa kelas XII. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 

angka (4) berisi membekali siswa dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai 

dengan program keahlian yang dipilih. Jika mata pelajaran K3 diterapkan di 

kelas X, XI, dan XII maka siswa diharapkan sudah dibekal pengetahuan 

mengenai K3 yang nantinya bisa diterapkan di dunia industri.  



7 
 
 

2. Banyak siswa yang belum paham mengenai pentingnya implementasi K3 saat 

praktik di bengkel/laboratorium. Menurut syarat-syarat keselamatan kerja 

dalam Peraturan Perundangan Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Huruf (l) bahwa 

memelihara kesehatan, ketertiban, dan kebersihan. Dengan menerapkan hal-hal 

kecil seperti menjaga kebersihan bengkel, tertib dalam menggunakan APD dan 

membaca jobsheet sebelum praktik, maka lingkungan kerja tersebut menjadi 

sehat dan bebas penyakit kerja/kecelakaan kerja. 

3. Kurangnya minat siswa dalam membaca jobsheet dan melakukan kegiatan 

praktik sesuai prosedur. Menurut syarat-syarat keselamatan kerja dalam 

Peraturan Perundangan Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Huruf (m) tentang syarat-

syarat keselamatan kerja, bahwa memperoleh keserasian antara tenaga kerja, 

alat kerja, lingkungan cara proses kerjanya. Mengetahui proses kerja dalam 

melaksanakan kegiatan praktik harus diketahui seluruh siswa agar tidak salah 

dalam menggunakan alat kerja atau mesin kerja. 

4. Siswa hanya memakai APD seadanya seperti baju kerja (wearpack) dan sepatu 

sekolah biasa. Padahal syarat-syarat keselamatan kerja dalam Peraturan 

Perundangan Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Huruf (f) tentang syarat-syarat 

keselamatan kerja yaitu memberikan alat-alat pelindung diri kepada pekerja. 

Jika sekolah memfasilitasi siswa untuk memakai APD dan siswa juga 

dibiasakan untuk memakai APD maka kemungkinan untuk terjadi kecelakaan 

kerja dapat diminimalisir. 
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5. Kurangnya sosialisasi mengenai pengetahuan K3 yang berakibat pada 

kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya berperilaku K3 saat pelajaran 

praktik di bengkel/laboratorium. Menurut peraturan pemerintah nomor 50 

tahun 2012 bahwa rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standard dan 

pedoman teknik. Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan 

persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang relevan. 

Dengan memasang rambu-rambu K3 ini bisa menjadi salah satu usaha 

sosialisasi K3 di bengkel/laboratiorium. Rambu-rambu K3 bisa menjadi 

pedoman dan aturan bagi para siswa untuk sentiasa mematuhi peraturan. 

6. Kurangnya tindakan guru dalam memberikan sanksi tegas kepada siswa yang 

tidak menggunakan K3 dan menyepelekan pentingnya K3. Jika kebiasaan tidak 

tertib K3 ini dibiarkan maka bisa saja menular ke siswa lain. Memberikan 

sanksi yang tegas dan hukuman yang wajar bisa diberikan kepada siswa yang 

tidak tertib K3 sehingga timbul efek jera.  

7. Kurangnya peranan guru dalam memberikan contoh tertib berperilaku K3 saat 

melaksanakan kegiatan praktik. Dengan memberikan contoh tertib berperilaku 

K3, siswa tidak akan merasa canggung saat berperilaku K3 karena mencontoh 

dari apa yang dilakukan gurunya. 

 
C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya bahasan yang telah dipaparkan pada 

identifikasi masalah maka pembatasan masalah dilakukan untuk memfokuskan 

permasalahan yang akan dibahas yaitu Implementasi Keselamatan dan Kesehatan 
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Kerja (K3) siswa kelas XII tahun ajaran 2017/2018 SMK N 2 Klaten pada saat 

praktik kerja batu yang dilihat dari perilaku siswa meliputi pengetahuan dan sikap 

dalam praktik kerja batu. 

 
D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas maka didapat 

hasil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) siswa kelas XII Program Keahlian Teknik 

Konstruksi Batu dan Beton. 

 
E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas diketahui tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengetahuan siswa kelas XII program keahlian Teknik 

Konstruksi Batu Beton di SMK N 2 Klaten tentang pendidikan K3. 

2. Untuk mengetahui perilaku/sikap siswa kelas XII program keahlian Teknik 

Konstruksi Batu Beton di SMK N 2 Klaten dalam pelaksanaan K3 saat Praktik 

kerja batu. 

3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi keselamatan kesehatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) siswa kelas XII program keahlian Teknik Konstruksi 

Batu dan Beton. 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi 

bagi penelitian di masa yang akan datang, terutama yang berhubungan mengenai 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

1) Memberikan masukan kepada sekolah untuk lebih memperhatikan pentingnya 

K3 pada saat pelajaran teori maupun praktik. 

2) Mengajak siswa untuk selalu menyadari pentingnya K3 dengan 

mengimplementasikan pengetahuan dan sikap K3 sehingga menciptakan 

suasana sekolah yang peduli dengan kesehatan dan keselamatan kerja. 

b. Bagi Peneliti 

1) Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan, wawasan, dan 

pengalaman mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. 

2) Penelitian ini bermanfaat salah satu tempat untuk menerapkan teori-teori yang 

diperoleh selama menjalani studi di Universitas Negeri Yogyakarta. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

Kajian teori dalam penelitian ini membahas mengenai beberapa pengertian 

tentang keselamatan dan kesehatan kerja, Praktik Batu dan Teori implementasi. 

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Pembahasan K3 dalam teori ini meliputi pengertian K3, Prinsip K3, tujuan 

dan syarat K3, dan aspek-aspek K3 dalam praktik batu. 

a. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

1) Keselamatan Kerja 

Sutrisno dan Kusmawan Ruswandi (2007: 7), keselamatan kerja 

dideskripsikan sebagai keadaan dimana seseorang merasa aman dan sehat dalam 

melaksanakan tugasnya. 

Dyah (2013), keselamatan kerja dapat diartikan sebagai suatu upaya agar 

pekerja selamat di tempat kerja sehingga terhindar dari kecelakaan termasuk juga 

untuk menyelamatkan peralatan serta hasil produksinya. Keselamatan kerja 

menjadi aspek yang penting, mengingat resiko bahaya dalam penerapan teknologi 

sangat tinggi. Keselamatan kerja merupakan tugas semua orang yang bekerja, 

setiap tenaga kerja dan juga masyarakat pada umumnya. 

Moenir (1993:201) mengemukakan keselamatan kerja adalah suatu keadaan 

dalam lingkungan/tempat kerja yang dapat menjamin secara maksimal 
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keselamatan serta kesehatan orang-orang yang berada di daerah/di tempat 

tersebut, baik orang tersebut pegawai maupun bukan pegawai organisasi kerja itu. 

Menurut Sumantri (1989: 5) menjelaskan bahwa keselamatan kerja 

merupakan suatu keadaan atau kondisi kerja yang aman, bukanlah hanya tanggung 

jawab para instruktur/kepala bengkel, tetapi menjadi tanggung jawab antara 

pekerja/siswa dan instruktur/kepala bengkel. Para siswa/pekerja harus belajar 

bagaimana bekerja tanpa menimbulkan kecelakaan/melukai dirinya bahkan orang 

lain yang bekerja disekitarnya, serta menimbulkan kerusakan pada mesin atau 

peralatan yang digunakan untuk bekerja. 

Dari beberapa definisi dan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa 

keselamatan kerja merupakan upaya membuat keadaan/lingkungan kerja yang 

sehat dan aman sehingga pekerja merasa terjamin keselamatannya saat bekerja 

dengan cara bekerja sama dalam menerapkan K3 untuk terhindar dari kerugian 

berupa kecelakaan kerja/korban jiwa dan kerugian materi. 

2) Kesehatan Kerja 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (Poerwadarminta,1984) penerapan 

adalah cara menerapkan. Keselamatan adalah keadaan selamat. Sebagai sumber 

daya yang memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan kehadiran 

manusia tidak bisa digantikan dengan kecanggihan mesin. Maka dari itu agar 

tidak mengganggu proses produksi, kesehatan dan keselamatan manusia harus 

diberi diperhatian khusus. 

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, 

“kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 
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memungkinkan setiap orang produktif secara sosial ekonomis. Kesehatan kerja 

diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal”. 

Moenir, A.S (1987: 207) mengemukakan bahwa, “kesehatan kerja 

merupakan suatu usaha dan keadaan yang memungkinkan seseorang 

mempertahankan kondisi kesehatannya dalam pekerjaan”. Kesehatan kerja 

menurut Sutrisno dan Kusmawan Ruswandi (2007: 6), adalah bagian dari ilmu 

kesehatan sebagai unsur-unsur yang menunjang terhadap adanya jiwa raga dan 

lingkungan kerja yang sehat.  

Suma’mur (1989) memberikan definisi kesehatan kerja sebagai spesialisasi 

dalam ilmu kesehatan/kedokteran beserta praktiknya, yang bertujuan agar 

pekerjaan/masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, 

baik fisik atau mental maupun social dengan kesehatan yang diakibatkan faktor-

faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap penyakit-penyakit umum.  

Selain dari faktor keselamatan, hal penting yang harus diperhatikan oleh 

manusia dan khususnya para pekerja konstruksi adalah faktor kesehatan. 

Kesehatan berasal dari bahasa inggris health, yang dewasa ini tidak hanya berarti 

terbatasnya seseorang dari penyakit, akan tetapi pengertian sehat itu sendiri 

memliki makna sehat secara fisik, mental, maupun sehat secara sosial. Dengan 

demikian pengertian sehat secara utuh menunjukan pengertian sejahtera (well-

being). Kesehatan sebagai suatu pendekatan keilmuan maupun pendekatan praktik 

juga berupaya mempelajari faktor-faktor yang dapat menyebabkan manusia 

menderita sakit sekaligus berupaya untuk mengembangkan berbagai cara atau 
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pendekatan untuk mencegah agar manusia tidak menderita sakit, bahkan menjadi 

lebih sehat (Milyandra, 2009). 

Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan 

pengertian dari kesehatan kerja adalah suatu usaha untuk membuat keadaan yang 

menunjang kesejahteraan jiwa, raga, sosial, dan lingkungan yang sehat agar 

kegiatan produksi berjalan lancar dan terhindar dari penyakit/kecelakaan kerja. 

3) Keselamatan dan Kesehatan kerja 

Menurut Chaidir Situmorang (2003: 1), keselamatan dan kesehatan kerja 

dapat dideskripsikan secara filosofis dan keilmuan.  Secara filosofis yaitu suatu 

pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani 

dan rohaniah tenaga kerja, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan 

makmur. Sedangkan secara keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah 

merupakan ilmu pengetahuan dan penerapan dalam usaha mencegah 

kemungkinan terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 

Suma’mur (2006) menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

merupakan suatu upaya perlindungan kepada semua potensi yang dapat 

menimbulkan bahaya. Hal tersebut bertujuan agar tenaga kerja atau orang lain 

yang di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat serta semua sumber 

produksi dapat digunakan secara efisien. 

Sedangkan menurut Ovi (2016), K3 merupakan upaya untuk menjaga 

keselamatan dan kesehatan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadi 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta menjamin rohani maupun jasmani 

tenaga kerja agar makmur dan sejahtera. 
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan 

kesehatan kerja merupakan usaha untuk mencegah kecelakaan supaya tenaga kerja 

senantiasa dalam keadaan selamat dan sehat. 

b. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja pada intinya adalah untuk 

melindungi pekerja dari kecelakaan akibat kerja. Menurut Sutrisno dan 

Kusmawan Ruswandi (2007:7) mengemukakan bahwa tujuan keselamatan dan 

kesehatan kerja adalah untuk tercapainya keselamatan karyawan saat bekerja dan 

setelah bekerja. 

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan instrument yang 

memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari 

bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang 

wajib dipenuhi oleh perusahaan. Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bertujuan 

untuk mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan resiko kecelakaan kerja (zero 

accident). Penerapan konsep ini tidak boleh dianggap sebagai upaya pencegahan 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak biaya 

perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang 

yang memberikan keuntungan yang berlimpah pada masa yang akan datang 

(Mugi, 2016). 

Keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan agar pekerja dapat nyaman, 

sehat, dan selamat selama bekerja (Widarto 2008: 52). Keselamatan dan kesehatan 

kerja bertujuan agar setiap tenaga kerja dan orang lainnya yang berada di tempat 

kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya, setiap sumber produksi dapat 
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dipakai dipergunakan secara aman dan efisien, proses produksi berjalan lancer 

(Chaidir Situmorang, 2003:1). 

Menurut Mulyono (2015), berpendapat bahwa tujuan keselamatan dan 

kesehatan kerja di sekolah adalah untuk menjamin keselamatan dan kesehatan 

kerja para siswa dari potensi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta 

dapat menggunakan dan memelihara sumber produksi secara aman dan efisien. 

Tujuan Keselamatan dan kesehatan kerja menurut Anwar (2002) adalah 

sebagai berikut: (1) Agar setiap pegawai mendapat jaminan K3 baik secara fisik, 

sosial, dan psikologis, (2) Agar setiap perlengkapan maupun peralatan kerja 

digunakan sebaik-baiknya dan seefiktif mungkin, (3) Agar semua hasil produksi 

dipelihara keamanannya, (4) Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan 

peningkatan kesehatan gizi pegawai, (5) Agar meningkatkan kegairahan, 

keserasian kerja, dan partisipasi kerja, (6) Agar terhindar dari gangguan kesehatan 

yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja, (7) Agar setiap pegawai 

merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. 

Menurut Rosyeda (2010) tujuan dari K3 adalah: (1) melindungi tegana kerja 

atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan 

meningkatkan produksi dan peroduktivitas nasional, (2) menjalin keselamatan 

setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut, (3) memelihara sumber 

produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

keselamatan dan kesehatan kerja adalah memberikan perlindungan dan 
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mencegah/mengurangi segala resiko penyakit kerja/kecelakaan kerja agar tenaga 

kerja mendapatkan jaminan keselamatan kerja saat bekerja. 

c. Syarat-syarat Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia sudah 

diatur dalam Peraturan Perundangan No. 1 Tahun 1970 pasal 3, yang terdiri dari: 

(a) Mencegah dan mengurangi kecelakaan, (b) Mencegah, mengurangi dan 

memadamkan kebakaran, (c) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, (d) 

Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau 

kejadian-kejadian yang berbahaya, (e) Memberi pertolongan pada kecelakaan, (f) 

Memberi alat-alat perlindungan diri kepada pekerja, (g) Mencegah dan 

mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, 

asap, uap, gas, dan hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara, dan getaran, (h) 

Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun 

psikis, peracunan, infeksi dan penularan, (i) Memperoleh penerangan yang cukup 

dan sesuai, (j) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik, (k) 

Menyelenggarakan kesegaran udara yang cukup, (l) Memelihara kesehatan, 

ketertiban, dan kebersihan, (m) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat 

kerja, lingkungan cara proses  kerjanya, (n) Mengamankan dan memperlancar 

pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang, (o) Mengamankan dan 

memelihara segala jenis bangunan, (p) Mengamankan dan memperlancar 

pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang, (q) Mencegah 

terkena aliran listrik yang berbahaya, (r) Menyesuaikan dan menyempurnakan 

pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah lagi. 
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Berdasarkan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja di atas dapat 

disimpulkan bahwa syarat K3 merupakan salah satu upaya yang dapat 

dilaksanakan agar keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja terlindungi 

adalah dengan memberikan keamanan maupun kenyamanan dalam setiap kegiatan 

proses pekerjaan. 

d. Potensi Bahaya (Hazzard) 

Potensi bahaya adalah sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya insiden 

yang berakibat pada kerugian (ILO, 2013). Potensi bahaya yang ada dapat berupa 

berbagai bentuk. Menurut ILO (2013), potensi bahaya digolongkan menjadi 5 

yaitu: (1) Potensi bahaya biologi yang termasuk ke dalam kategori ini anntara lain, 

virus, jamur, bakteri, tanaman, burung, binatang yang dapat menginfeksi atau 

memberikan reaksi negatif kepada manusia. (2) Potensi bahaya kimia, adalah 

yang ditimbulkan oleh bahan kimia seperti toksisitas bahan kimia, daya ledak 

kimia, penyebab kanker, oksidasi, bahan kimia mudah terbakar. (3) Potensi 

bahaya ergonomi, yang termasuk di dalam kategori ini antara lain desain tempat 

kerja yang tidak sesuai, postur tubuh yang salah saat melakukan aktifitas, desain 

pekerjaan yang dilakukan, pergerakan yang berulang-ulang. (4) Potensi bahaya 

fisika, yang termasuk di dalam kategori ini antara lain kebisingan, tekanan, suhu, 

getaran, dan radiasi. (5) Potensi bahaya psikologi, termasuk kategori ini adalah 

stress kerja yang diakibatkan oleh beberapa hal seperti jam kerja yang terlalu 

lama, pimpinan yang terlalu galak, lingkungan kerja yang tidak nyaman, dan 

sebagainya. 



19 
 

Dari definisi di atas potensi bahaya merupakan sesuatu hal yang berpotensi 

atau memungkinkan untuk terjadi insiden yang berakibatkan pada kerugian bisa 

berupa kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. 

e. Jenis Bahaya dan Penanganan Kecelakaan Kerja 

Setiap pekerjaan pasti memliki resiko dan jenis bahaya masing-masing. Para 

tenaga kerja haruslah sudah tahu potensi bahaya dan penanggulangan apabila 

terjadi kecelakaan. Menurut Aditama (2006), bahaya merupakan aktivitas, situasi, 

kondisi, kejadian, gejala, proses, material dan segala sesuatu yang ada di tempat 

kerja atau berhubungan dengan pekerjaan yang menjadi atau berpotensi menjadi 

sumber kecelakaan. Secara garis besar, tiga kelompok atau resiko menurut 

Widarto (2008), yaitu: 

1) Bahaya atau resiko lingkungan 

Termasuk di dalamnya adalah bahaya-bahaya biologi, kimia, ruang kerja, suhu, 

kualitas udara, kebisingan, panas atau thermal, cahaya dan pencahayaan. 

2) Bahaya atau resiko pekerjaan 

Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara manual, peralatan dan 

perlengkapan yang dipakai saat bekerja, getaran, faktor ergonomi, bahan atau 

material. Dalam industri makanan termasuk pula di dalamnya tata letak 

peralatan dapur. 

3) Bahaya atau resiko manusia 

Kejahatan di tempat kerja, termasuk kekerasan, sifat pekerjaan itu sendiri yang 

berbahaya, umur pekerja, personal protective equipment, kelelahan dan stress 

dalam pekerjaan dan pelatihan. 
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International Labour Organization (ILO) menerangkan bahwa kebakaran 

juga merupakan kejadian yang dapat terjadi di tempat kerja, kebakaran tersebut 

dapat menimbulkan kerugian pada jiwa, peralatan produksi, proses produksi dan 

pencemaran lingkungan kerja. Khususnya pada kejadian kebakaran yang besar 

dapat melumpuhkan bahkan menghentikan proses usaha, sehingga memberikan 

kerugian yang sangat besar. Untuk mencegah hal ini maka perlu dilakukan upaya-

upaya penanggulangan kebakaran, antara lain: (1) Pengendalian setiap bentuk 

energi, (2) Penyedian sarana deteksi, saran evakuasi, alarm, dan pemadam 

kebakaran, (3) Tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dengan syarat 

mudah dilihat, dijangkau dan diambil. Serta jarak APAR atau kelompok APAR 

maksimal 15 meter, (4) Pengendalian penyebaran asap, panas, dan gas, (5) 

Pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja, (6) 

Penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala, (7) 

Memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran, bagi tempat 

kerja yang mempekerjakan lebih dari 50 orang tenaga kerja dan atau tempat yang 

berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat, (8) Terdapatnnya peringatan atau 

rambu untuk daerah yang mudah terbakar. 

Suma’mur (2006), berpendapat bahwa kecelakaan yang terjadi pasti 

memerlukan bantuan atau penanganan. Pertolongan pertama harus segera 

diberikan kepada korban sementara sebelum memperoleh perawatan medis dari 

ahli/dokter. Pertolongan pertama bertujuan untuk mengurangi kemungkinan 

terjadinya bahaya yang lebih fatal, menenangkan korban, serta mengurangi rasa 

takut dan kegelisahan. Tindakan pertolongan pertama yang terpenting adalah 
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menyelamatkan jiwa, yaitu dengan melakukan penyadaran, menghentikan 

pendarahan, dan pertolongan tehadap luka-luka kecil. Peraturan terpenting pada 

saat melakukan pertolongan pertama adalah: (1) Pahami benar apa yang tidak 

boleh anda lakukan, karena tidak diobati lebih baik dari pada pengobatan yang 

salah, (2) Pahami benar apa yang harus anda kerjakan, untuk itu bertindaklah 

cepat bila jiwa korban terancam, (3) Minta segera pertolongan ahli dan dokter 

pada semua kecelakaan berat, (4) Tersediannya Pertolongan Pertama pada 

Kecelakaan (P3K) untuk kecelakaan ringan. 

Suma’mur (1981), membuat batasan bahwa kecelakaan kerja ialah suatu 

kejadian yang tidak diinginkan/kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan kerja 

dengan perusahaan. Yang dimaksud dengan hubungan kerja disini adalah 

kecelakaan tejadi karena akibat dari pekerjaan atau pada waktu melaksanakan 

pekerjaan. Maka, kecelakaan kerja mencakup dua permasalahan pokok, yaitu 

kecelakaan adalah akibat langsung dari pekerjaan dan kecelakaan terjadi pada saat 

pekerjaan sedang dilakukan. 

Soekidjo (2011), menggolongkan penyebab kecelakaan kerja secara umum 

menjadi dua, yaitu: (1) Perilaku pekerja itu sendiri (faktor manusia), yang tidak 

memenuhi keselamatan, misalnya: karena kelengahan, kecerobohan, mengantuk, 

kelelahan dan sebagainya. Menurut hasil penelitian yang ada, 85% dari 

kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh faktor manusia, (2) Kondisi-kondisi 

lingkungan pekerjaan yang tidak aman atau unsafe condition, misalnya: lantai 

licin, pencahayaan kurang, silau, mesin yang terbuka, dan sebagainnya. 
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Berdasarkan pemaparan di atas jenis bahaya dan penanganan kecelakaan 

kerja dapat disimpulkan bahwa lingkungan, pekerjaan yang dilakukan dan 

manusia itu sendiri adalah faktor-faktor yang dapat menimbulkan kecelakaan 

serius, namun kecelakaan tersebut dapat ditangani dengan adanya Pertolongan 

Pertama pada Kecelakaan (P3K) sebagai bentuk penanganan cepat dan tepat saat 

terjadi kecelakaan kerja. 

f. Kebersihan dan Kesehatan Pribadi 

Menurut Sutrisno dan Kusmawan (2007), kesehatan pribadi yang sesuai 

dengan standar industri meliputi kebersihan tubuh dan kebersihan pakaian, 

seperti: (1) Menjaga kebersihan dan kesehatan anatara lain, mandi setiap hari 

minimal 2 kali sehari sebelum dan sesudah bekerja untuk menghilangkan debu, 

keringat dan bau badan, menggunakan handuk pribadi untuk mencegah penularan 

sesuai pekerjaannya, (2) Menjaga kebersihan dan kesehatan rambut antara lain 

rambbut yang bersih dan rapi, memotong rambut secara berkala, rambut 

dikeramas minimal 2 kali dalam satu minggu, memakai tutup kepala yang 

disarankan perusahaan saat bekerja sesuai pekerjaanya, (3) Menjaga kebersihan 

dan kesehatan mata, hidung dan telinga anatar lain, jangan membersihkan kotoran 

mata dan hidung saat bekerja, menggunakan alat pelindung apabila menggunakan 

peralatan kerja yang membahayakan, memeriksa kesehatan mata secara berkala, 

bagi yang menderita penyakit influenza sebaiknya menggunakan masker atau 

saputangan saat bekerja, untuk menjaga kesehatan telinga, bersihkan kotoran 

telinga dengan hati-hati menggunakan cotton bud, (4) Menjaga kebersihan tangan, 

kaki, dan kuku, memiliki tangan, kaki, dan kuku yang bersih, mencuci tangan 
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dengan air sabun sebelum memulai pekerjaan, menggunakan sarung tangan saat 

bekerja, kuku senantiasa dipotong pendek, mengganti kaos kaki setiap hari, jangan 

membuka alas kaki atau sepatu saat bekerja, jangan menggunakan sepatu yang 

terlalu tinggi dan licin, (5) Menjagu kesehatan gigi dan mulut, menggosok gigi 

secara teratur, jangan batuk dan meludah disembarang tempat, jangan merokok 

selama bekerja, (6) Memakai pakaian yang bersih, memakai pakaian yang nyaman 

dan ringan, memakai pakaian yang dapat menyerap keringat, menggunakan 

pakaian sesuai aturan kerja, (7) Memakai perhiasan seperlunya, hindari perhiasan 

yang bisa mengganggu aktivitas pada saat kerja, (8) Menjaga kebersihan 

makanan, makan teratur, mengkonsumsi makanan yang mengandung serat dan 

gizi, menyimpan makanan dengan baik agar terhindar fari serangga dan kotoran, 

memasak makanan dengan baik, jangan makan saat bekerja, (9) Olahraga teratur 

dan istirahat yang cukup. 

Sutrisno dan Kusmawan (2007), Kebersihan dan kesehatan diri sangatlah 

penting dalam melakukan suatu pekerjan. Kebersihan dan penampilan yang sesuai 

dengan lingkungan tempat bekerja sangatlah penting untuk diperhatikan. 

Penampilan seorang pekerja atau siswa yang berambut panjang terurai tidak tepat 

bila bekerja di industri, karena dapat mengganggu proses kerja, maka pekerja laki-

laki harus berambut pendek rapi, sedangkan pekerja wanita yang berambut 

panjang harus diikat dan ditata dengan baik sehingga tidak mengganggu bekerja. 

Pakaian kerja yang dipakai saat bekerja haruslah nyaman. Jangan memakai 

aksesoris yang dapat mengganggu pekerjaan seperti gelang cincin. 


