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Abstrak
Peranan keselamatan kerja di tempat kerja sebagai wujud keberhasilan perusahaan dengan mengikuti
dan mentaati ketentuan pada undang-undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta peraturannya.
Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja sangat perlu karena dapat memperbaiki kualitas hidup
pekerja melalui jaminan keselamatan dan kesehatan kerja serta situasi kerja yang aman, tentram dan
sehat sehingga dapat mendorong pekerja untuk bekerja lebih produktif. Perusahaan dapat dikatakan
berhasil apabila produk yang dihasilkan perusahaan semakin baik dan berkualitas dan kerugian yang
diperoleh perusahaan semakin kecil (zero accident).
Peran Pemerintah dalam hal ini adalah bertekad untuk meningkatkan pelaksanaan keselamatan dan
kesehatan kerja yang merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan
pembangunan nasional secara keseluruhan. Selain itu pemerintah juga mewajibkan pada perusahaan
untuk mengikuti kebijakan dan sasaran Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang telah dibuat.
Kata kunci: keselamatan kerja, peraturan, keberhasilan perusahaan.

Pendahuluan
Untuk Menjamin keadaan, keutuhan dan
kesempurnaan, baik jasmaniah maupun
rohaniah Manusia serta Hasil Karya dan
Budidaya pada Kesejahteraan Masyarakat
pada umumnya dan Manusia pada khususnya
sebagai Dasar dan Titik Tolak dari tiap usaha
keselamatan kerja di dalam falsafah
Kesehatan dan Keselamatan Kerja tercakup
pandangan serta pemikiran filosofich,
psychologisch, physisch, social teknis dan
sosial ekonomis.

yang berbahaya. Oleh karena kecelakaan
kerja lebih banyak disebabkan faktor
manusia, maka pelaksanaan program
keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai
hubungan timbal balik yang saling
mendukung dengan pengembangan sumber
daya manusia.
Hubungan
timbal
balik
antara
keselamatan dan kesehatan kerja dengan
pengembangan sumber daya manusia dapat
dilihat sebagai berikut :
1.

Peranan
Kerja

Keselamatan

dan

Kesehatan

Faktor manusia sebagai unsur penyebab
utama kecelakaan kerja menurut catatan
adalah 85% (ILO, Pencegahan Kecelakaan
Kerja) dan 15% merupakan faktor kondisi

Program Keselamatan dan Kesehatan
Kerja akan memperbaiku kualitas hidup
pekerja melalui jaminan keselamatan dan
kesehatan kerja yang dapat menciptakan
situasi kerja yang aman, tenteram dan
sehat sehingga dapat mendorong pekerja
untuk bekerja lebih produktif.

2
2.
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Melalui program keselamatan dan
kesehatan kerja terjadinya kerugian dapat
dihindarkan sehingga perusahaan dapat
mengembangkan
usahanya
dan
meningkatkan kesejahteraan pekerja.

3. Program keselamatan dan kesehatan
kerja menurut pekerja dan pengusaha
untuk mengembangkan kemampuannya
sendiri, seperti :
a. Kemampuan keahlian untuk meneliti
dan mendesain teknologi yang bebas
resiko
kecelakaan
kerja
dan
mendesain peralatan pengamanan
b. Kemampuan
pengusaha
untuk
memproduksi
dan
menciptakan
peralatan yang lebih aman dan
canggih sesuai dengan tuntutan
konsumen dan persaingan besar
c. Kemampuan
pekerja
untuk
mengoperasikan alat-alat produksi
dan alat-alat pengaman dengan baik
dan tepat
d. Menuntut adanya organisasi dan
manajemen yang mantap dan dinamis
dengan unit fungsional yang bertugas
mengkoordinasikan
program
keselamatan dan kesehatan kerja atau
yang bersifat adhoc seperti P2K3,
termasuk
diadakannya
program
pendidikan, baik bagi operator
peralatan kerja/produksi, maupun
bagi mereka yang secara khusus
bertugas mencegah kecelakaan kerja
Semakin canggih peralatan dan teknologi
yang diperlukan, maka semakin penting
peranan latihan dilaksanakan. Dalam
program latihan ini perlu ditekankan bukan
hanya kemampuan teknis mengoperasikan
peralatan saja, tetapi juga disipilin kerja dan
kemampuan
mendeteksi secara awal
kemungkinan kecelakaan yang dapat terjadi.
Untuk itu perlu ditumbuhkan kesadaran dan
rasa tanggungjawab atas pemeliharaan
keselamatan, kesehatan dan lingkungan
kerja.
Produktivitas adalah rasio terbaik antara
masukan (input) dengan keluaran (output),
sedangkan efisiensi adalah pemanfaatan
sumber-sumber yang ada seperti tenaga,
waktu, dana dan sebagainya yang terbatas
untuk dapat dimanfaatkan secara efektif dan

upaya antara lain melalui
pemborosan sampai sekecilnya.

penekanan

Dengan demikian produktivitas adalah
esensial bagi kemajuan, oleh karena pada
hakekatnya
produktivitas
adalah
pertumbuhan
yang
mengarah
pada
peningkatan pendapatan perkapita yang pada
akhirnya untuk mencapai kemakmuran.
Antara keselamatan dan kesehatan kerja
dengan produktivitas terdapat korelasi yang
nyata. Pekerja yang mendapatkan kecelakaan
atau penyakit akibat kerja, biasanya
kehilangan produktivitasnya secara nyata,
bahkan produktivitasnya sering kali akan
menjadi nihil sama sekali.
Pekerja yang produktivitasnya akan
menurun. Pengaruh lingkungan kerja yang
buruk terhadap kesehatan kerja dalam skala
yang lebih luas akan sangat mempengaruhi
produktivitas perusahaan.
Antara derajat kesehatan pekerja dengan
tingkat produktivitas perusahaan terdapat
arah yang paralel, yang dapat digambarkan
sebagai berikut :
1. Untuk efisiensi kerja yang tinggi
pekerjaan harus dilakukan dengan cara
dan dalam lingkungan kerja yang
memenuhi syarat keselamatan dan
kesehatan kerja. Cara kerja yang aman
dan lingkungan kerja yang sehat tersebut
antara lain meliputi penyerasian antara
pekerja dengan mesin, peralatan dan
lingkungan kerja, volume kerja, sikap
kerja yang tepat, pengekonomisan upaya,
suhu kerja yang nyaman, penerangan
yang memadai, fentilasi udara dan lainlain, dan perlu dikaitkan dengan tingkat
kesehatan serta gizi pekerja yang
bersangkutan.
2. Tingkat produktivitas kerja yang tinggi
biasanya disertai dengan imbalan jasa
langsung atau tidak langsung yang lebih
baik dan pelaksanaan keselamatan dan
kesehatan kerja yang pada umumnya
tertib dengan demikian secara dorong
mendorong diantara produktivitas dan
keselamatan dan kesehatan kerja akan
menyebabkan suatu dinamika kemajuan
yang titik sentralnya adalah peningkatan
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kualitas sumber daya
kesejahteraannya.

manusia

dan

3. Biaya cidera, pengobatan penyakit akibat
kerja dan gangguan kesehatan kerja oleh
karena pengaruh keadaan pekerjaan atau
lingkungan kerja yang tidak memenuhi
syarat keselamatan dan kesehatan kerja
sebagai akibat bahaya kerja atau efek
buruk
yang
ditimbulkan
dari
penyelenggaraan pekerjaan adalah sangat
mahal bilamana dibandingkan dengan
biaya untuk pencegahannya. Biaya
kuratif yang mahal meliputi pengobatan,
perawatan dan rehabilitasi pekerja yang
sakit, kerusakan mesin, peralatan dan
bahan oleh karena interaksi yang tidak
tepat antara pekerja dengan teknologi,
terganggunya pekerjaan atau cacat yang
menetap akibat kecelakaan kerja akan
menurunkan
tingkat
produktivitas
perusahaan.
Lingkungan kerja yang diciptakan
sedemikian rupa sehingga mengikuti standar
keselamatan dan kesehatan kerja akan
mendukung
peningkatan
produktivitas
sebagai wujud keberhasilan perusahaan.
Aspek-aspek lingkungan kerja yang terutama
adalah penerangan, dekorasi, pemeliharaan
daya dengar, suhu kerja yang nyaman serta
udara segar akan mempengaruhi tinggi
rendahnya produktivitas kerja.
Kebijaksanaan Pemerintah
Dalam rangka menuju era industrialisasi,
pemerintah
telah
bertekad
untuk
meningkatkan pelaksanaan keselamatan dan
kesehatan kerja yang merupakan bagian dari
pengembangan sumber daya manusia dan
pembangunan nasional secara keseluruhan.
Keberhasilan sumber daya manusia akan
mempercepat proses tercapainya tujuan
nasional. Dalam hubungan ini, maka sejak
tahun 1984 telah dilaksanakan Kampanye
Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja
setiap tahun, untuk secara terus menerus
menumbuhkan
kesadaran
masyarakat,
termasuk
pengusaha
dan
karyawan,
mengenal arti pentingnya pelaksanaan
keselamatan dan kesehatan kerja akan
mendorong partisipasi masyarakat dalam
melaksanakan program tersebut secara
swakelola dan swadaya.
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Selain dari itu pengusaha didorong untuk
memasukkan program keselamatan dan
kesehatan kerja sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dengan unsur manajemen. Untuk
itu, di setiap perusahaan telah dianjurkan
membentuk organisasi dan tata laksana
keselamatan dan kesehatan kerja supaya
program ini menjadi komitmen semua pihak
yang terlibat dalam proses produksi, mulai
dari pimpinan tertinggi yang membuat
kebijaksanaan hingga pada pelaksanaan di
lapangan. Pelaksanaannya harus dinilai sejak
tahap perencanaan sampai pada tahap
pelaksanaan dan usaha pengendaliannya.
Untuk membantu fungsi manajemen
tersebut, maka di setiap perusahaan telah
diwajibkan
juga
membentuk
Panitia
Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (P2K3), yang mempunyai tugas
pembinaan
dan
pengawasan
intern
perusahaan akan pelaksanaan program
keselamatan dan kesehatan kerja. Termasuk
di dalamnya usaha meningkatkan kesadaran,
pengetahuan dan keterampilan karyawan
melaksanakan program, upaya penyuluhan
program pendidikan dan pelatihan, baik bagi
tenaga-tenaga khusus sebagai pelaksana
fungsional keselamatan dan kesehatan kerja,
maupun bagi pejabat teknis, operator atau
pelaksanaan di bidang keselamatan dan
kesehatan kerja.
Agar proses produksi dapat berjalan
dengan lancar dan aman, pemerintah telah
mewajibkan bahwa semua operator harus
mempunyai sertifikat yang didapat melalui
pendidikan dan pelatihan dan semua
peralatan harus disertifikasi.
Kualitas dan kuantitas pengawasan
serta sistemnya terus ditingkatkan melalui
upaya pengawasan terpadu, pemberian
jabatan fungsional dan mengarahkan sasaran
pengawasan kepada prioritas tertentu. Untuk
mendukung sistem pengawasan, peraturan
perundangan
di
bidang
K3
perlu
disempurnakan sesuai dengan kemajuan ilmu
dan teknologi.
Pada tahap permulaan, pembinaan dan
pengawasan K3 terutama ditujukan kepada
perusahaan skala besar dan menengah saja.
Mulai PELITA VI ini, upaya tersebut
diarahkan juga pada perusahaan kecil dan
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sektor informal, khususnya yang mendukung
eksport komoditi non migas.
6.
Untuk lebih mendorong pelaksanaan K3,
maka kepada perusahaan yang telah
melaksanakan K3 dengan baik diberikan
penghargaan. Bahkan sudah ada beberapa
perusahaan yang telah berhasil mencapai
program Zero Accident (tanpa kecelakaan
yang menimbulkan kehilangan waktu kerja).
Untuk
mempermudah
pelaksanaan
monitoringnya dikembangkan sistem safety
audit.
Sebagai kesimpulan, dapat disampaikan
bahwa
sejalan
dengan
rangkaian
pembangunan yang telah dan sedang kita
laksanakan sekarang ini, secara bertahap kita
akan memasuki era industrialisasi, dengan
karakteristik penggunaan ilmu pengetahuan
dan teknologi canggih.
Di samping memberikan kemudahan
produksi, penggunaan teknologi canggih juga
menimbulkan masalah keselamatan dan
kesehatan kerja. Untuk itu diperlukan
peningkatan kesadaran, pengetahuan dan
kualitas tenaga serta adanya saling
pengertian dan kerja sama antara pengusaha
dan
pekerja
mengenai
penerapan
keselamatan dan kesehatan kerja.
Penerapan keselamatan dan kesehatan
kerja di tempat kerja atau perusahaan akan
dapat
meningkatkan
produksi
dan
produktivitas
perusahaan
sekaligus
merupakan wujud keberhasilan perusahaan
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional untuk kesejahteraan masyarakat.
Sasaran dari K3
Sebagai terwujudnya K3 di mana saja
berada (lingkungan kerja) maka sasarannya
adalah sebagai berikut :
1. Mencegah secara preventif terjadinya
kecelakaan
2. Mencegah secara preventif timbulnya
penyakit akibat kerja
3. Mencegah/mengurangi angka kematian
4. Mencegah/mengurangi
cacat
tetap/
seumur hidup (invaliditet)
5. Mengamankan
material,
konstruksi,
pemakaian, pemeliharaan bangunan-

7.
8.

9.

bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin,
pesawat-pesawat, instalasi-instalasi, dsb.
Meningkatkan produktivitas kerja tanpa
memeras tenaga kerja dan menjamin
kehidupan produktifnya.
Mencegah pemborosan tenaga kerja,
modal, alat-alat dan sumber-sumber
produksi lainnya sewaktu kerja.
Menjamin tempat kerja yang sehat,
bersih, nyaman dan aman sehingga dapat
menimbulkan kegembiraan dan semangat
bekerja.
Memperlancar,
meningkatkan
dan
mengamankan produksi, industrialisasi
serta pembangunan.

Kesemuanya itu menuju pada peningkatan
“Standart of Living” (tingkat hidup) dan
kesejahteraan Umat.
Gambaran Kerugian Oleh
Kecelakaan di Perusahaan

Karena

Setiap tahun di seluruh dunia, terjadi
kecelakaan dari yang teringan sampai yang
terberat. Kerugian-kerugian bukan main
hebatnya.
Salah satu gambaran adalah korban
peperangan pada Perang Dunia II dan
korban-korban kecelakaan akibat kerja pada
periode yang sama. Korban Kerajaan Inggris
setiap bulan akibat perang adalah 8.126
(3.462 meninggal dunia, 752 hilang, dan
3912 terluka), korban kecelakaan di
perusahaan di antara tahun 1939 dan 1944
setiap bulannya adalah 22.002 luka-luka dan
107 meninggal dunia. Amerika Serikat
menderita korban perang setiap bulannya
sebanyak 6.084 meninggal dunia, 763 orang
hilang dan 15.161 terluka (keseluruhannya
22.088 orang), dan menderita korban-korban
akibat kecelakaan di perusahaan sebanyak
160.747 orang (1.219 orang meninggal
dunia, 121 orang cacat keseluruhan yang
menetap, 7.051 orang cacat sebagian yang
menetap dan 152.356 orang cacat sementara)
dalam tahun 1942 – 1944. Ternyata banyak
korban akibat industri melebihi korban
peperangan tanpa menilai lebih dahulu
tentang sifat beratnya.
Angka-angka di Indonesia mungkin relatif
rendah, tetapi tidak berarti keadaan lebih
baik, melainkan pelaporan masih perlu
ditingkatkan.
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Kesimpulan
Peranan keselamatan kerja di tempat kerja
sebagai wujud keberhasilan perusahaan
dengan mengikuti dan mentaati ketentuan
pada
undang-undang
Kesehatan
dan
Keselamatan Kerja serta peraturannya.
Program Keselamatan dan Kesehatan
Kerja sangat perlu karena dapat memperbaiki
kualitas hidup pekerja melalui jaminan
keselamatan dan kesehatan kerja serta situasi
kerja yang aman, tentram dan sehat sehingga
dapat mendorong pekerja untuk bekerja lebih
produktif. Perusahaan dapat dikatakan
berhasil apabila produk yang dihasilkan
perusahaan semakin baik dan berkualitas dan
kerugian yang diperoleh perusahaan semakin
kecil (zero accident).
Peran Pemerintah dalam hal ini adalah
bertekad untuk meningkatkan pelaksanaan
keselamatan dan kesehatan kerja yang
merupakan bagian dari pengembangan
sumber daya manusia (SDM) dan
pembangunan nasional secara keseluruhan.

5

Selain itu pemerintah juga mewajibkan pada
perusahaan untuk mengikuti kebijakan dan
sasaran Kesehatan dan Keselamatan Kerja
yang telah dibuat. Jadi program keselamatan
dan kesehatan kerja perlu dilaksanakan demi
terciptanya hal yang telah disebutkan di atas.
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