


 Tujuan utama penerapan SMK3 adalah untuk mengurangi 
dan mencegah kecelakaan kerja yang mengakibatkan 
cidera ataupun kerugian materi.

 Kearifan lokal terkait dengan upaya keselamatan : 
upacara selamatan sebelum membangun rumah, 
jembatan dan lainnya. Intinya mohon keselamatan dan 
kelancaran selama pembangunan hingga selesainya 
pekerjaan.



Persyaratan Keselamatan
 Mencegah dan Mengurangi kecelakaan.

 Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.

 Mencegah dan mengurangi bahaya kebakaran.

 Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri
dalam kejadian kebakaran atau kejadian lainnya.

 Memberikan pertolongan dalam kecelakaan.



 Memberikan alat pelindung diri bagi pekerja.

 Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar
luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, 
gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara
atau getaran.

 Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit
akibat kerja

 Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.



 Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.

 Menyelenggarakan penyegaran udara yang baik.

 Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban.

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

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



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

 Mengamankan dan memelihara segala jenis
bangunan.

 Mencegah terkena airan listrik yang berbahaya

 Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan
pada pekerjaan yang bahayanya menjadi bertambah
tinggi



Konsep Kecelakaan
 "an accident is undesired event that result in physical 

harm to a person or damage to property. It is usually 
the result of a contact with a source of energy (kinectic, 
electrical, chemical, thermal, etc)". Frank Bird.



 Dalam proses terjadinya kecelakaan terkait 4 (empat) unsur
produksiyaitu People, Equipment, Material, Environment (PEME) yang 
saling berinteraksi dan bersama-sama menghasilkan suatu Produk
atau jasa







Filosofi Kecelakaan

Bahwa setiap kecelakaan pasti ada sebabnya. 
Tidak ada kejadian apapun yang tanpa
sebab sebagai pemicunya.

 Jika faktor penyebab tersebut dihilangkan, 
maka dengan sendirinya kecelakaan dapat
dicegah. Heinrich,1930



1. Bahwa kecelakaan merupakan rangkaian proses sebab
dan akibat.

2. Bahwa sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh faktor
manusia

3. Bahwa kondisi tidak aman dapat membahayakan dan
menimbulkan kecelakaan

4. Bahwa tindakan tidak aman dari seseorang dipengaruhi
oleh tingkah laku, kondisi fisik, pengetahuan dan
keahlian serta kondisi lingkungan kerjanya

5. Untuk itu upaya pencegahan kecelakaan harus
mencakup
berbagai usaha



6. Keparahan suatu kecelakaan berbeda satu dengan
lainnya.

7. Program pencegahan kecelakaan harus sejalan
dengan program lainnya dalam organisasi

8. Pencegahan kecelakaan atau program keselamatan
dalam organisasi tidak akan berhasil tanpa
dukungan dan peran serta manajemen puncak

9. Pengawas merupakan unsur kunci dalam program 
K3

10. Bahwa usaha keselamatan menyangkut aspek
ekonomis



Pendekatan Pencegahan
Kecelakaan
 Pendekatan Energi

 Sesuai dengan konsep energi, kecelakaan bermula
karena adanya sumber energi yang mengalir mencapai
penerima (recipient). Karena itu pendekatan energi
mengendalikan kecelakaan melalui 3 titik ,yaitu pada
sumbernya, pada aliran energi (path way) dan pada
penerima



 Pengendalian pada sumber bahaya

 Bahaya sebagai sumber terjadinya kecelakaan dapat
dikendalikan langsung pada sumbernya dengan
melakukan pengendalian secara teknis atau
administratif. 

 Sebagai contoh. mesin yang bising dapat dikendalikan dengan
mematikan mesin, mengurangi tingkat kebisingan, 
memodifikasi mesin, memasang peredam pada mesin, atau
mengganti dengan mesin yang lebih rendah tingkat
kebisingannya.



 Pendekatan pada jalan energi

 Pendekatan berikutnya dapat dilakukan dengan
melakukan penetrasi pada jalan energi sehingga
intensitas energi yang mengalir ke penerima dapat
dikurangi. 

 Sebagai contoh, kebisingan dapat dikurangi tingkat
bahayanya dengan memasang dinding kedap suara, 
menjauhkan manusia dari sumber bising, atau mengurangi
waktu paparan



 Pengendalian pada penerima
 Pendekatan berikutnya adalah melalui pengendalian

terhadap penerima baik manusia, benda atau material. 
Pendekatan ini dapat dilakukan jika pengendalian pada
sumber atau jalannya energi tidak dapat dilakukan
secara efektif. Oleh karena itu perlindungan diberikan
kepada penerima dengan meningkatkan ketahanannya
menerima energi yang datang. 
 Sebagai contoh untuk mengatasi bahaya bising, manusia yang 

menerima energi suara tersebut dilindungi dengan alat
pelindung telinga sehingga dampak bising yang timbul dapat
dikurangi





a. PendekatanManusia

 Pendekatan secara manusia didasarkan hasil statistik
yang menyatakan bahwa 85% kecelakaan disebabkan
oleh faktor manusia dengan tindakan yang tidak aman. 
Karena itu untuk mencegah kecelakaan dilakukan
berbagai upaya pembinaan unsur manusia untuk
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sehingga
kesadaran K3 meningkat



 Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian
mengenai K3 dilakukan berbagai pendekatan dan
program K3 antara lain:
 Pembinaan dan Pelatihan

 Promosi K3 dan kampanye K3

 Pembinaan Perilaku Aman

 Pengawasan dan Inspeksi K3

 Audit K3

 Komunikasi K3

 Pengembangan prosedur kerja aman (Safe   Working
Practices)



b. Pendekatan Teknis

 Pendekatan teknis menyangkut kondisi fisik, peralatan, 
material, proses maupun lingkungan kerja yang tidak
aman. Untuk mencegah kecelakaan yang bersifat teknis
dilakukan upaya keselamatan antara lain:

 Rancang bangun yang aman yang disesuaikan dengan
persyaratan teknis dan standar yang berlaku untuk
menjamin kelaikan instalasi atau peralatan kerja.

 Sistem pengaman pada peralatan atau instalasi untuk
mencegah kecelakaan dalam pengoperasian alat atau
instalasi misalnya tutup pengaman mesin, sistem inter 
lock, sistem alarm, sistem instrumentasi, dan lainnya.



c. Pendekatan Administratif

 Pendekatan secara administratif dapat
dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

 Pengaturan waktu dan jam ker ja sehingga
tingkat kelelahan dan paparan bahaya dapat
dikurangi

 Penyediaan alat keselamatan kerja

 Mengembangkan dan menetapkan prosedur
dan peraturan tentang K3

 Mengatur pola kerja, sistem produksi dan
proses kerja.



d. PendekatanManajemen

 Banyak kecelakaan yang disebabkan faktor manajemen
yang tidak kondusif sehingga mendorong terjadinya
kecelakaan. Upaya pencegahan yang dilakukan antara
lain:

 Menerapkan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja (SMK3).

 Mengembangkan organisasi K3 yang efektif.

 Mengembangkan komitmen dan kepemimpinan
dalam K3, khususnya untuk manejemen tingkat atas.


