
KESELAMATAN KERJA



1. Mengamankan suatu sistem kegiatan/ pekerjaan mulai
dari input, proses maupun output. Kegiatan yang 
dimaksud bisa berupa kegiatan produksi di dalam
industri maupun diluar industri seperti di sektor publik
dan yang lainnya.

2. Selain itu penerapan program safety juga diharapkan
dapat meningkatkan kesejahteraan (well-being)

Tujuan Safety



Pengertian Dasar
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Occupational Health and Safety
is the promotion and maintenance of the highest degree of physical,
mental and social well-being of all workers in all occupations; the
prevention among workers of departures from health caused by their
working conditions; the protection of workers in their employment from
risks resulting from factors adverse to health; the placing and
maintenance of the worker in an occupational environment adapted
to his physiological and psychological equipment and to summarize the
adaptation of work to man and each man to his job.



KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Philosophy

Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang 
ditujukan untuk menjamin keutuhan dan
kesempurnaan baik jasmaniah maupun
rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan
manusia pada umumnya, hasil karya dan
budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan
tenaga kerja

Pengertian Dasar



Suatu ilmu pengetahuan dan
penerapannya dalam upaya
mencegah kecelakaan, kebakaran, 
peledakan, pencemaran, penyakit
akibat kerja, dll.

“ACCIDENT PREVENTION”

Keilmuan



HARM

Adalah kerusakan atau bentuk 

kerugian berupa kematian, cidera, 

sakit fisik atau mental, kerusakan 

properti, kerugian produksi, 

kerusakan lingkungan atau kombinasi 

dari kerugian-kerugian tadi.



DANGER
hampir putus

INSIDEN

ACCIDENT

putus



DEFINISI INSIDEN

Suatu keadaan/kondisi, 
bilamana pada saat itu 
sedikit saja ada 
perubahan maka dapat 
mengakibatkan 
terjadinya 
accident/kecelakaan.



Definisi Kecelakaan
Kejadiannya tiba-tiba;
Tidak diduga dan
Tidak dikehendaki,
Mengganggu proses bahkan
menimbulkan kerugian



“RISK”

The chance of loss or gain 

Resiko adalah ukuran kemungkinan 
kerugian yang akan timbul dari sumber 
bahaya (hazard) tertentu yang terjadi.

Untuk menentukan resiko membutuhkan 
perhitungan antara konsekuensi/dampak 

yang mungkin timbul dan probabilitas, 
yang biasanya disebut sebagai       

tingkat resiko (level of risk).



SULIT TERJADI JARANG SERING

SERIOUS SEDANG TINGGI TINGGI

SEDANG RENDAH SEDANG TINGGI

RINGAN RENDAH RENDAH SEDANG

KEMUNGINAN TERJADI
KEPARAHAN



SASARAN

1. Mencegah terjadinya kecelakaan
2. Mencegah timbulnya penyakit
3. Mencegah/mengurangi kematian
4. Mencegah/mengurangi cacat tetap
5. Mengamankan material, konstruksi, 

pemakaian, pemeliharaan bangunan-
bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, 
pesawat-pesawat, instalasi dsb

6. Meningkatkan produktifitas kerja tanpa
memeras tenaga kerja dan menjamin
kehidupan produktifnya



7. Mencegah pemborosan tenaga kerja, 
modal, alat dan sumber produktif lainnya
sewaktu kerja dsb

8. Menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, 
nyaman dan aman sehingga dapat
menimbulkan kegembiraan semangat kerja

9. Memperlancar, meningkatkan dan
mengamankan produksi, industri serta
pembangunan



Prosentase penyebab
kecelakaan kerja di 
dalam bengkel kerja
mesin



Umumnya kecelakaan kerja diakibatkan oleh
tiga unsur utama,

1. Unsur Manusia
2. Unsur Mesin
3. Unsur Lingkungan



UNSUR MANUSIA

 Pekerja tidak menggunakan
alat keselamatan kerja

 Pekerja tidak tahu cara
mengoperasikan alat/mesin
dengan benar, dan malu untuk
bertanya. 

 Pekerja tidak mampu
mengoperasikan mesin
disebabkan ia belum terlatih. 

 Sikap kerja yang tidak benar, 
seperti berlari-lari dalam
bengkel, bersenda gurau, 
mengganggu rekan kerja, tidak
mengindahkan aturan-aturan
bengkel. 



UNSUR ALAT/MESIN

MESIN GERINDA 
Terkena Arus Listrik
pemasangan instalasi kelistrikan pada
mesin tidak baik, sehingga arus dapat
mengalir melalui badan mesin gerinda.

Terkena pecahan batu gerinda
mesin tidak dipasang penutup batu gerinda, 
sehingga pada saat batu gerinda pecah
akan terlempar. 

Jari tangan terpotong oleh batu
gerinda

Kecelakaan ini disebabkan oleh tidak
benarnya pemasangan penyanggah benda
kerja (jarak antara batu gerinda dan
penyangga benda kerja terlalu lebar). 
Jarak penyangga dan batu gerinda yang 
benar adalah sebesar 2 sampai 3 milimeter. 



UNSUR ALAT/MESIN

MESIN BOR
Terkena Arus Listrik
diakibatkan oleh pemakaian
mesin bor tangan yang digerakkan
listrik, di mana groundnya tidak
terhubung.

Rambut terpintal oleh mata bor 
Kecelakaan ini diakibatkan oleh penutup
mata bor pada mesin tidak terpasang, 
dan manusia yang bekerja pada mesin bor
tidak menggunakan alat-alat
keselamatan kerja, seperti penutup
rambut atau penutup kepala. Apabila
tidak memakai penutup rambu, maka
sebaiknya rambut yang panjang diikat
terlebih dahulu. Di samping itu juga tidak
berkonsentrasi dalam bekerja (sewaktu
melakukan pengeboran). 



UNSUR ALAT/MESIN

PERALATAN TANGAN

Kikir
Pemakaian kikir yang tidak
bertangkai dapat menimbulkan
kecelakaan kerja, seperti
tangan tertusuk oleh
pemegang kikir. 



Chains and Sprockets

Rollers Flywheels and Belts

WHAT ARE 

SOME 

THINGS 

THAT 

MOVE?



If it moves, pay attention!

Back and Forth or Up and Down 
(Reciprocating)



This machine was designed to clean things 

with the brushes.

THE POINT OF 
OPERATION

THIS IS AN UNSAFE 
MACHINE AND 

SHOULD NEVER BE 
USED IN THIS 
CONDITION



This machine has several power

transmission parts.

BELT
SHAFT

FLYWHEEL



What would happen if 

your hair or finger got 

caught by the belt 

here?

What would happen if 

your sleeve or hair got 

caught by the shaft here? 

What would happen if 

your fingers or hands 

touched the brushes 

here?

What would would happen if 

your fingers, sleeve, or hair got 

caught by the flywheel here?



AMPUTATED finger(s)

EVULSION of scalp (skin pulled off head)

BROKEN BONES of the fingers and hand

DEEP CUTS in the hands and arms



UNSUR LINGKUNGAN

 Keadaan tempat kerja yang 
tidak rapi, misalnya banyak
beram dan potongan-potongan
bahan berserakan di sekitar
tempat bekerja, sehingga pekerja
kemungkinan dapat jatuh akibat
terpeleset. 

 Bekerja dekat dengan bagian-
bagian benda yang berputar
atau bagian mesin yang 
berputar, dan tanpa pelindung. 



ALAT-ALAT KESELAMATAN KERJA

1. Alat-alat pelindung Anggota badan
2.Alat untuk bahaya kebakaran
3.Alat tanda bahaya



Pakaian Kerja

Pelindung tangan

Pelindung kaki

Pelindung kepala

Pelindung mata

Pelindung wajah

Pelindung bahaya jatuh

Alat-alat pelindung Anggota badan



a

b

c

d

e

f

g

PELINDUNG TANGAN

a) Metal mesh, sarung tangan
yang tahan terhadap ujung
benda yang tajam dan
melindungi tangan dari
terpotong

b) Leather gloves, melindungi
tangan dari permukaan yang 
kasar.

c) Vinyl dan neoprene gloves, 
melindungi tangan dari bahan
kimia beracun

d) Rubber gloves, melindungi
tangan saat bekerja dengan listrik

e) Padded cloth gloves, melindungi
tangan dari sisi yang 
tajam,bergelombang dan kotor.

f) Heat resistant gloves, melindungi
tangan dari panas dan api

g) Latex disposable gloves, 
melindungi tangan dari bakteri dan
kuman



PELINDUNG KAKI

a

b

c

d

e

f

g

a) Steel toe, sepatu yang 
didesain untuk melindingi jari
kaki dari kejatuhan benda

b) Metatarsal, sepatu yang 
didesain khusus melindungi
seluruh kaki dari bagian tuas 
sampai jari

c) Reinforced sole, sepatu ini
didesain dengan bahan penguat
dari besi yang akan melindungi 
dari tusukan pada kaki

d) Latex/Rubber, sepatu yang tahan
terhadap bahan kimia dan
memberikan daya cengkeram yang 
lebih kuat pada permukaan yang 
licin.

e) PVC boots, sepatu yang 
melindungi dari lembab dan
membantu berjalan di tempat becek

f) Vinyl boots, sepatu yang tahan
larutan kimia, asam, alkali, garam, air 
dan darah

g) Nitrile boots, sepatu yang tahan
terhadap lemak hewan, oli, dan
bahan kimia



PELINDUNG KEPALA

G

F

E

Kelas E untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh, dan
dapat melindungi dari sengatan listrik sampai 20.000 volts.

Kelas G untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh; dan
melindungi dari sengatan listrik sampai 2.200 volts.

Kelas F untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh, TIDAK
melindungi dari sengatan listrik, dan TIDAK melindungi dari
bahan-bahan yang merusak (korosif)



PELINDUNG MATA

a

b

a. Kaca mata safety merupakan peralatan yang paling banyak
digunakan sebagai pelindung mata. Meskipun kelihatannya
sama dengan kacamata biasa, namun kaca mata safety lebih
kuat dan tahan benturan serta tahan panas dari pada kaca 
mata biasa.

b. Goggle memberikan perlindungan yang lebih baik
dibandingkan safety glass sebab lebih menempel pada
wajah



PELINDUNG WAJAH

Pelindung wajah memberikan
perlindungan menyeluruh pada wajah dari
bahaya percikan bahan kimia, obyek yang 
beterbangan atau cairan besi. Banyak dari
pelindung wajah ini dapat digunakan
bersamaan dengan penggunaan helm.

Helm pengelas memberikan perlindungan baik pada 
wajah dan juga mata. Helm ini menggunakan lensa 
penahan khusus yang menyaring intesnsitas cahaya
serta energi panas yang dihasilkan dari kegiatan
pengelasan.



PELINDUNG BAHAYA JATUH

a. Full Body Hardness (Pakaian penahan Bahaya Jatuh), 
sistim yang dirancang untuk menyebarkan tenaga 
benturan atau goncangan pada saat jatuh melalui 
pundak, paha dan pantat.

Pakaian penahan bahaya jatuh ini dirancang dengan 
desain yang nyaman bagi si pemakai dimana pengikat 
pundak, dada, dan tali paha dapat disesuaikan menurut 
pemakainya. Pakaian penahan bahaya jatuh ini 
dilengkapi dengan cincin “D” (high) yang terletak 
dibelakang dan di depan dimana tersambung tali
pengikat, tali pengaman atau alat penolong lain yang 
dapat dipasangkan



b) Life Line (tali kaitan), tali kaitan 
lentur dengan kekuatan tarik
minimum 500 kg yang salah 
satu ujungnya diikatkan 
ketempat kaitan dan 
menggantung secara vertikal, 
atau diikatkan pada

tempat kaitan yang lain untuk 
digunakan secara horisontal

PELINDUNG BAHAYA JATUH









There are many machines.
Each can seriously hurt you.

If you don´t know a machine and its dangers, 
don´t use it.

Get help.

Ask your supervisor to show you how to use the 
machine.

SAFETY FIRST!



video

D:/BAHAN KULIAH/SEMESTER GENAP/mekanisasi pertanian/2013/Video perbengkelan/Siri Latihan Kursus Induksi Keselamatan _ Kesihatan Untuk Pekerja Binaan 1 - YouTube.FLV


JADWAL PKM

1. PENGUMPULAN LEMBAR PENGESAHAN KE FKLTS 19 SEPTEMBER 2014
PENDAFTARAN USERNAME & PASSWORD 19 SEPTEMBER 2014

2.   PENGUMPULAN PROPOSAL KE FKLTS 22 SEPTEMBER 2014
3. PENGAMBILAN USERNAME, PASSWORD 24 SEPTEMBER 2014
4. PENGUMPULAN CD PKM PROPOSAL LENGKAP 26 SEPTEMBER 2014
5.   UPLOAD PROPOSAL KE DIKTI 24-28 SEPTEMBER 2014

- AGRIFAST (21 SEPTEMBER)
- JUDUL DARI DOSEN DITEMPEL  DI PAPAN PENGUMUMAN JURUSAN MASING-
MASING

- WORKSHOP Dr. ANANG LASTRIYANTO : Jl. RAJAKWESI 11 MALANG (belakang
PULOSARI)

KETERANGAN:


