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Kegiatan Belajar 1 

Keselamatan 
Kerja 

 

Tujuan Kegiatan Belajar 1 
1)  Siswa dapat memahami  Pengertian  Keselamatan Kerja. 

 
 

1) Pengertian Keselamatan Kerja 

Safe adalah aman atau selamat. 
Safety menurut kamus adalah mutu suatu keadaan aman atau kebebasan 

dari bahaya dan kecelakaan. 

Keselamatan kerja atau safety adalah suatu usaha untuk menciptakan keadaan 
lingkungan kerja yang aman bebas dari kecelakaan 

Keselamatan kerja adalah menjamin keadaan, keutuhan dan kesempurnaan, baik 
jasmaniah maupun rohaniah manusia serta hasil karya dan budayanya tertuju pada 
kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan manusia pada khususnya. 

Keselamatan kerja adalah sarana utama pencegahan kecelakaan, cacat, dan 
kematian sebagai akibat kecelakaan dalam melakukan kerja. Keselamatan kerja 
menyangkut segenap proses produksi dan distribusi baik barang maupun jasa. 

Keselamatan kerja merupakan tugas semua orang yang bekerja. Keselamatan 
kerja adalah dari, oleh, dan untuk setiap tenaga kerja serta orang lain dan 

masyarakat pada umumnya. 
Tindakan keselamatan kerja bertujuan untuk menjamin keutuhan dan 

kesempurnaan, baik jasmani maupun rokhani manusia. Hasil kerja dan budaya 
tertuju pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya.  

Keselamatan kerja manusia secara terperinci meliputi: mencegah terjadinya 

kecelakaan, mencegah dan atau mengurangi terjadinya penyakit akibat 
pekerjaan, mencegah dan atau mengurangi cacat tetap, mencegah dan atau 

mengurangi kematian, dan mengamankan material, konstruksi, dan pemeliharaan 
yang kesemuanya menuju pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan umat 
manusia.  

Program keselamatan kerja yang baik dalam suatu industri atau sekolah ialah 
program yang terpadu dengan pekerjaan sehari-hari, sehingga sukar untuk 

dipisahkan satu dengan lainnya. 

 
Gambar 1.1. Keselamatan kerja 
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 Dasar-dasar keselamatan kerja yang ada 

di Indonesia antara lain diatur dalam Undang Undang RI No. 1 tahun 1970. tentang 

Keselamatan Kerja. Keselamatan kerja erat hubungannya dengan peningkatan 

produksi dan produktivitas,  
 Dengan tingkat keselamatan kerja yang tinggi, kecelakaan-kecelakan yang 

menjadi sebab sakit, cacat dan kematian dapat dikurangi atau ditekan sekecil 
kecilnya, sehingga pembiayaan yang tidak perlu dapat dihindari.  

 Tingkat keselamatan yang tinggi sejalan dengan pemeliharaan dan penggunaan 

peralatan kerja dan mesin yang produktif dan efesien dan berhubungan dengan 
tingkat produksi dan produktivitas yang tinggi.  

  
Gambar 1.2. Keselamatan 
Kerja Berhubungan dengan 

Produktivitas 

Gambar 1.3. Tugas Keselamatan Kerja 
Merupakan Tugas Bersama 

Tugas-tugas keselamatan kerja dan persyaratan kerja bukan hal yang terpisah. 
Dalam menjalankan tugas tersebut perlu adanya koordinasi dengan petugas 

petugas lain. 
Praktik keselamatan kerja atau penerapan keselamatan kerja tidak dapat 

dipisahkan dari keterampilan kerja. Keduanya harus berjalan dan merupakan 
unsur esensial bagi kelangsungan pekerjaan.   

Keselamatan kerja yang dilaksanakan dengan baik akan membawa iklim 

keamanan dan ketenangan kerja, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan 
lancar. Oleh karena itu, pelatihan dan pembinaan sangat diperlukan guna 

mencapai tujuan tersebut. 

  
Gambar 1.4. Tugas Keselamatan Kerja 

perlu untuk didiskusikan Bersama 
Gambar 1.5. Tugas Keselamatan Kerja 

Memerlukan Pelatihan 
 

2) Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja 
Dari pemahaman diatas sasaran keselamatan kerja adalah: 

a) Mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 
b) Mencegah timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan. 
c) Mencegah/ mengurangi kematian. 

d) Mencegah/mengurangi cacat tetap. 

merupakan program terpadu. 
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e) Mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan, 

alat-alat kerja, mesin-mesin, instalasi dan lain sebagainya. 
f) Meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin 

kehidupan produktifnya. 
g) Mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat dan sumber-sumber 

produksi lainnya. 
h) Menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman dan aman sehingga dapat 

menimbulkan kegembiraan semangat kerja. 

i) Memperlancar, meningkatkan dan mengamankan produksi industri serta 
pembangunan 

 
Dari sasaran tersebut maka keselamatan kerja ditujukan bagi: 

a) Manusia  (pekerja dan masyarakat) 

b) Benda (alat, mesin, bangunan dll) 
c) Lingkungan (air, udara, cahaya, tanah, hewan dan tumbuh-tumbuhan). 

 
3) Syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja 

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 pasal 3 ditetapkan syarat-syarat 

keselamatan kerja untuk: 
a) Mencegah dan mengurangi kecelakaan 

b) Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran 
c) Mencegah dan mengurang bahaya peledakan 
d) Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran 

atau kejadian lain yang berbahaya 
e) Memberi pertolongan pada kecelakaan 

f) Memberi alat perlindungan diri kepada para pekerja 
g) Mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebar luasnya suhu, 

kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar 

atau radiasi, suara dan gelora. 
h) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik 

maupun psikis, keracunan, infeksi dan penularan. 
i) Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. 
j) Memelihara kebersihan, keselamatan dan ketertiban.  

k) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja dan alat kerja. 
l) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang-orang, binatang, 

tanaman atau barang. 
m) Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. 

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

o) Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. 

p) Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang 
bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. 

 

4) Sejarah Keselamatan Kerja 
Berdasarkan sumber-sumber yang ada, sebenarnya 

telah cukup di kenal pada tahun 2200 SM. Hal ini terjadi di 

kerajaan kuno Babylon dengan rajanya bernama 
Hammurabi, dimana sang raja membuat peraturan yang 

intinya, bahwa bila seorang buruh mendapat kecelakaan 
saat bekerja dan cedera pada bagian tubuhnya, maka 
pengawasnya harus diperlakukan sama, misalnya jarinya 

terputus,maka jari dari dari pengawasnya juga harus di 
potong. hal ini menunjukkan bahwa raja Hammurabi telah 

http://jurnalk3.com/wp-content/uploads/2012/02/sejarah-keselamtan-kerja.jpg
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memperhatikan tentang Keselamatan Kerja. Peraturan yang dikeluarkan di kenal 

dengan “CODE OF HAMMURABI”. 
Di negara Inggris, undang-undang Keselamatan Kerja pertama kali di 

keluarkan pada tahun 1802. Undang-undang ini merupakan satu standar yang 
secara umum mengatur tentang panas, penerangan, jam kerja dan Ventilasi 

udara. secara bertahap pemerintah Inggris menyempurnakannya, diantaranya di 
keluarkannya peraturan perundangan yang secara khusus untuk bahan-bahan 
yang mudah meledak, hal ini terjadi pada tahun 1875 sebagai THE EXPLOSIVES 

ACT 1875, Kemudian pada tahun 1974 dikeluarkan lagi peraturan perundangan 
yang disebut SAFETY and HEALTH Act 1974, yang sebelumnya telah terjadi 

revolusi industri. 
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Kegiatan Belajar 2:  

KECELAKAAN 
KERJA  

 
Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 
Indikator : Mengenali tentang keselamatan dan kesehatan kerja 

 
Tujuan Kegiatan Belajar 1 

1) Siswa dapat memahami  Pengertian Kecelakaan Kerja. 
2) Siswa dapat menjelaskan faktor – faktor utama terjadinya kecelakaan kerja. 
3) Siswa dapat menyebutkan sebab dasar terjadinya kecelakaan kerja 

4) Siswa dapat menyebutkan cara penanggulangan kecelakaan kerja. 
5) Siswa dapat menjelaskan upaya –upaya rehabilitas kecelakaan kerja. 

 
A. Kecelakaan Kerja 

Kecelakaan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan atau 
tidak disengaja serta tiba-tiba dan menimbulkan kerugian, baik harta maupun jiwa 
manusia. 

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja 
atau sedang melakukan pekerjaan disuatu tempat kerja. Ada 3 faktor utama 

terjadinya kecelakaan yaitu : 
1) Perbuatan mausia yang tidak aman (unsafe action) 
2) Kondisi lingkungan yang tidak aman (unsafe condition) 

3) Manajemen  
Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga dan yang tidak 

diharapkan. Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang berhubungan 
dengan pekerjaan pada perusahaan. Kecelakaan terjadi dikarenakan oleh 
pekerjaan atau pada saat melakukan pekejaan. Maka dalam hal ini terdapat dua 

hal penting yaitu; 
1. Kecelakaan adalah akibat langsung pekerjaan 

2. kecelakaan terjadi pada saat pekerjaan sedang dilakukan 
Banyak teori tentang peyebab kecelakaan, misalnya teori faktor manusia, 

teori tiga faksi, teori domino dan sebagainya. Secara operasional dapat diberikan 

contoh sebagai berikut :  
1. Kegagalan komponen, misalnya : 

 Desain yang memadai, bahan korosif 
 Kegagalan mekanik, kegagalan pompa kompresor 
 Kegagalan sistem kontrol. 

2. Kegagalan system 
3. Penyimpangan dari kondisi operasi normal 

4. Kegagalan memonitoring proses 
5. Kegagalan prosedur start up atau shut down 
6. Terbentuknya produk sampling, residu 

7. Human error 
8. Kesalahan operator 

9. Mencampur bahan berbahaya, label tidak jelas 
10. Kesalahan komunikasi 
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11. Faktor luar (bencana) 

12. Sarana transportasi 
13. Faktor alam, angin, banjir, petir. 

14. Pemutakiran prosedur secara berkala. 
 

Sebab-sebab terjadinya kecelakaan dapat dilihat dari dua segi yakni 
a. Segi mikro 

Segi mikro artinya segala hal yang berhubungan dengan ruang lingkup 

perusahaan. 
1. Sistem manajemen 

Artinya apabila dalam sebuah perusahaan program kesehatan dan 
keselamatan kerja tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab akan 
berdampak negatif terhadap perusahaan, dengan adanya kemungkinan 

untuk terjadinya kecelakaan yang merugikan perusahaan , tenaga kerja 
dan masyarakat luas. 

2. Manajemen 
Penyebab kecelakaan yang kedua adalah unsur manusia. Berdasarkan 
hasil penelitian, paling sering melakukan hal-hal yang tingkah lakunya 

mendatangkan kecelakaan, karena tanpa disadari manusia berbuat 
ceroboh, lengah, dan tak acuh. 

3. Lingkungan 
Penyebab kecelakaan yang ketiga adalah lingkungan kerja secara 
keseluruhan.  

 
b. Segi makro 

Yang dimaksud dengan segi makro disini adalah unsur eksteren atau yang 
berada diluar perusahaan yaitu : 
1) Pemerintah 

Yang dimaksud dengan pemerintah adalah segala hal yang menyangkut 
masalah kebijakan pemerintah dibidang pendidikan, politik dan hukum. 

a. Pendidikan, kebijakan pemerintah dalam menetapkan kurikulum 
pendidikan K3 baik di sekolah maupun perguruan tinggi. 

b. Bidang politik, peran serta pemerintah dalam memperjuangkan nasib 

perlindungan bagi tenaga kerja di perusahaan. 
c. Bidang hukum, bagaimana peraturan perundangan dibidang K3 apakah 

sudah diterapkan dan diawasi pelaksanaannya secara baik dan benar. 
 

2) Teknologi 
Dalam hal berhubungan dengan pengujian dan identifikasi kemungkinan 
bahaya yang akan timbul sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan 

penerapan analisa. 
 

3) Sosial 
Lembaga-lembaga sosial bagi sektor tenaga kerja seperti asuransi dalam 
memberikan penjelasan dan motifasi terhadap perusahaan agar 

meningkatkan program kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan. 
 

4) Ekonomi 
Kondisi ekonomi yang berat sering secara tidak langsung memaksa para 
tenaga kerja, bekerja dalam kondisi tempat kerja kurang aman. 

 
5) Akibat kecelakaan 

Akibat dari kecelakaan dapat dibagi menjadi : 
a. Terhadap manusia 
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1) Rasa sakit dan trauma 

2) Kematian 
3) Cacat karena tidak berfungsinya sebagian anggota badan 

4) Menurunnya penghasilan 
5) Kesedihan bagi kerabat 

 
b. Terhadap perusahaan 

1) Merusaknya peralatan mesin dan bahan baku 

2) Menurunnya produksi 
3) Hilangnya kepercayaan langganan 

4) Rusaknya lingkungan 
 
B) Pencegahan Kecelakaan 

Kecelakaan akibat kerja dapat di minimalisir dengan cara : 
a. Peraturan perundang – undangan, yaitu ketentuan yang diwajibkan mengenai 

kondisi – kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan 
dan pemeliharaan, pengawasan dan Pengujian. 

b. Standarisasi, yaitu penetapan standar-standar resmi, setengah resmi, atau 

tidak resmi mengenai Misalnya konstruksi yang memenuhi persyaratan 
keselamatan kerja. 

c. Pengawasan, yaitu pengawasan tentang dipenuhinya ketentuan-ketentuan 
perundang-undangan yang diwajibkan. 

d. Penelitian yang bersifat teknik, yaitu meliputi sifat dan ciri-ciri bahan yang 

berbahaya, pengujian alat-alat pelindung diri, penelitian tentang pencegahan, 
peledakan gas, debu dan bahan lainnya. 

e. Pendidikan, yaitu menyangkut pendidikan kesehatan dan keselamatan kerja. 
f. Latihan yaitu latihan kerja bagi tenaga kerja baru. 
 

C) Faktor penyebab Kecelakaan Kerja 
a. Sebab Dasar atau Asal Mula. 

Sebab dasar merupakan sebab atau factor yang mendasari secara umum 
terhadap kejadian atau peristiwa kecelakaan. Sebab dasar kecelakan kerja di 
industry antara lain meliputi factor: 

 Komitmen atau partisipasi dari pihak manajemen atau pimpinan perusahaan 
dalam upaya penerapan K3 di perusahaannya. 

 Manusia atau para pekerjannya sendiri; dan 
 Kondisi tempat kerja, sarana kerja dan lingkungan kerja. 

 
b. Sebab Utama. 

Sebab utama dari kejadian kecelakaan kerja adalah adanya factor dan 

persyaratan K3 yang belum dilaksanakan secara benar (Substandards). Sebab 
utama kecelakaan kerja meliputi factor: 

 Faktor Manusia atau dikenal dengan istilah tindakan tidak aman ( Unsafe 
Actions) yaitu merupakan tindakan berbahaya dari para tenaga kerja yang 
mungkin dilatar belakangi oleh berbagai sebab antara lain: 

 Kekurang pengetahuan dan keterampilan ( lack of knowledge and 
skill). 

 Ketidak mampuan untuk bekerja secara normal (Inadequate 
Capability). 

 Ketidak fungsian tubuh karena cacat yang tidak Nampak ( bodily 

defect). 
 Kelelahan dan kejenuan (fatique and boredom) 

 Sikap dan tingkah laku yang tidak aman ( unsafe altitude and Habits). 



DKK.021.007 
 

Mengikuti Prosedur Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Dan Lingkungan Tempat Kerja 

9 
 Kebingungan dan stes (confuse and stress) karena prosedur kerja yang 

baru belum dapat dipahami. 
 Belum menguasai/belum terampil dengan peralatan atau mesin-mesin 

baru (lack of skill). 
 Penurunan konsentrasi (difficulty in concentrating ) dari tenaga kerja 

saat melakukan pekerjaan. 
 Sikap masa bodoh ( ignorance ) dari tenaga kerja. 
 Kurang adanya motivasi kerja ( Improper Motivation ) dari tenaga 

kerja. 
 Kurang adanya kepuasan kerja ( low job Satisfaction). 

 Sikap kecenderungan melukai diri sendiri’ dll. 
Manusia sebagai penyebab kecelakaan seringkali disebut sebagai “Human 
Eror” dan sering disalah artikan karena selalu dituduhkan sebagai 

penyebab terjadinya kecelakaan. Padahal sering kali kecelakaan terjadi 
karena kesalahan desain mesin dan peralatan kerja yang tidak sesuai. 

 
 Faktor lingkungan atau dikenal dengan kondisi tidak aman (Unsafe 

Conditions) yaitu kondisi tidak aman dari; mesin, peralatan, pesawat, 

bahan, lingkungan dan tempat kerja, proses kerja, sifat pekerjaan dan 
system kerja. Lingkungan dalam arti luas dapat diartikan tidak saja 

lingkungan fisik, tetapi juga factor-faktor yang berkaitan dengan 
penyediaan fasilitas, pengalaman manusia yang lalu maupun sesaat 
sebelum bertugas, pengaturan organisasi kerja, hubungan sesama 

pekerja, kondisi ekonomi dan politik yang bisa mengganggu konsentrasi. 
 

 Interaksi Manusia dan Sarana Pendukung Kerja. Interaksi manusia dan 
sarana pendukung kerja merupakan sumber penyebab kecelakaan. 
Apabila interaksi antar keduanya tidak sesuai maka akan menyebabkan 

terjadinya suatu kesalahan yang mengarah kepada terjadinya kecelakaan 
kerja. 

 
c. Komponen Peralatan kerja. 

Merupakan komponen kedua didalam system kerja. Seluruh peralatan kerja 

harus didesain, dipelihara dan digunakan dengan baik. Pengendalian potensi 
bahaya dapat dipengaruhi oleh bentuk peralatan, ukuran, berat ringannya 

peralatan, kenyamanan operator, dan kekuatan yang diperlukan untuk 
menggunakan atau mengoperasikan peralatan kerja dan mesin-mesin. 

Variabel-variabel tersebut sangat mempengaruhi interaksi antar pekerja dan 
peralatan kerja yang digunakan. Variabel-variabel peralatan lainnya yang 
penting di dalam pengenalan potensi bahaya termasuk kecepatan operasi dan 

potensi bahaya mekanik. 
 

d. Komponen Lingkungan Kerja. 
Pertimbangan tertentu harus diberikan terhadap factor lingkungan kerja ( 
seperti : lay out atau tata letak ruang, kebersihan , intensitas penerangan, 

suhu, kelembaban, kebisingan, vibrasi, ventilasi dll). Yang mungkin dapat 
mempengaruhi kenyamanan, kesehatan dan keselamatan pekerja. 

 
e. Organisasi Kerja. 

Perilaku manajemen keselamatan kerja kedepan merupakan variable yang 

sangat penting di dalam pengembangan program keselamatan kerja ditempat 
kerja.struktur organisasi yang mempromosikan kerjasama antara pekerja 

untuk pengenalan dan pengendalian potensi bahaya akan mempengaruhi 
perilaku pekerja secara positif.  
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D) Upaya Program Rehabilitasi Kerja. 
Upaya yang perlu dilakukan dalam rehabilitasi kerja meliputi beberapa program: 

a. Evaluasi. 
Setelah dinyatakan pulih kesehatannya dan telah dilakukan perawatan untuk 

mengurangi kelainan (impairment), ketidak mampuan (disability), dan 
kecacatan (handicap), maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui sisa 
dari kemampuan, kecakapan, keterampilan, potensi, dan motovasi dari tenaga 

kerja yang bersangkutan. 
b. Bimbingan/counseling. 

Bimbingan ini bertujuan untuk memberikan arahan mengenai pekerjaan yang 
mungkin dilakukan dan sesuai dengan kondisi tenaga kerja yang bersangkutan 
serta kemungkinan kesempatan/peluang kerja yang tersedia. 

c. Pelatihan. 
Pada tenaga kerja yang mengalami cacat/ketidak mampuan sebagai akibat 

kecelakaan atau penyakit, perlu diberikan pelatihan untuk mempersiapkan 
tenaga kerja tersebut beradaptasi pada pekerjaan semula atau jenis pekerjaan 
lain yang memerlukan keterampilan khusus. 

d. Penempatan. 
Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang sesuai dengan kondisinya 

merupakan hal penting dalam proses rehabilitasi, karena hal tersebut juga 
mempengaruhi keberhasilan tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya.  
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Kegiatan belajar  3 
 

KESEHATAN 
KERJA 

Kompetensi Dasar :Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. 
Indikator : Mendefenisikan pengertian kesehatan kerja 

 
Tujuan pembelajaran : 

1. Siswa mampu mendefenisikan pengertian kesehatan kerja 
2. Siswa dapat menjelaskan tujuan kesehatan kerja 
3. Siswa menjelaskan tujuan pelayanan kesehatan 

4. Siswa menjelaskan pengaruh kesehatan terhadap produktivitas kerja. 

 

A. Pengertian Kesehatan Kerja 
Menurut suma’mur (1976) kesehatan kerja 

merupakan spesialisasi ilmu kesehatan/kedokteran 
beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja 
/masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan 

setiggi-tingginya baik fisik, mental maupun social dengan 
usaha preventif atau kuratif terhadap penyakit/gangguan 

kesehatan yang diakibatkan oleh factor pekerjaan dan 
lingkungan kerja serta penyakit umum. 

Konsep kesehatan kerja dewasa ini semakin 

banyak berubah, bukan sekedar “kesehatan pada sector 
industry” saja melainkan juga mengarah kepada upaya kesehatan untuk semua 

orang dalam melakukan pekerjaannya (total health of all at work). Sebagai bagian 
spesifik keilmuan dalam ilmu kesehatan, kesehatan kerja lebih memfokuskan 

lingkup kegiatannya pada peningkatan kualitas hidup tenaga kerja melalui 
penerapan upaya kesehatan yang bertujuan untuk: 
  a. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan pekerja. 

  b. Melindungi dan mencegah pekerja dari semua gangguan kesehatan akibat 
lingkungan kerja atau pekerjaanya. 

  c. Menempatkan pekerja sesuai dengan kemampuan fisik, mental dan 
pendidikan atau keterampilannya. 

  d. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja. 

  e. Pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit dan kecelakaan akibat 
kerja. 

  f. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja. 
  g. Perawatan dan efisiensi dan produktifitas tenaga kerja. 
  h. Pemberantasan kelelahan tenaga kerja dan meningkatkan kegairahan serta 

kenikmatan kerja. 
  i. Perlindungan masyarakat luas dari bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan 

oleh produk-produk kesehatan.  
Fungsi Kesehatan Kerja menurut ILO (International Labor Organization)  

 Melindungi pekerja terhadap kesehatan yang mungkin timbul dari pekerjaan 

dan lingkungan kerja. 
 Membantu pekerja menyesuaikan diri dengan pekerjaan baik fisik maupun 

mental serta menyadari kewajiban terhadap pekerjaannya. 

http://jurnalk3.com/wp-content/uploads/2011/12/KESEHATAN-KERJA1.jpg
http://jurnalk3.com/kesehatan-kerja.html
http://jurnalk3.com/kesehatan-kerja.html
http://jurnalk3.com/wp-content/uploads/2011/12/Pelayanan-Kesehatan-Kerja.jpg
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 Memperbaiki memelihara keadaan fisik mental maupun sosial pekerja sebaik 

mungkin.  
Kesehatan kerja mencakup kegiatan yang bersifat komprehensif berupa 

upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. Upaya promotif berupa 
penyuluhan, pelatihan dan peningkatan pengetahuan tentang upaya hidup sehat 

dalam bekerja, disamping kegiatan pencegahan (preventif) terhadap resiko 
gangguan kesehatan, lebih mengemuka dalam disiplin kesehatan kerja. Jadi 
tujuan Utama Kesehatan Kerja adalah :  

Resiko Kesehatan kerja adalah aspek-aspek dari lingkungan kerja yang 
dapat menyebabkan kondisi tidak sehat pada pekerja yang dapat menimbulkan  

kerusakan atau kerugian baik fisik maupun psikis dalam jangka pendek dan waktu 
panjang. 

 

B. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kerja 
Sesuai dengan kondisi perusahaan dan kebijakan pihak manajemen, 

terdapat berbagai jenis system pelayanan kesehatan. Untuk perusahaan besar dan 
mampu, penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri. Sedang di perusahaan 
menengah dan kecil, masih banyak dijumpai berbagai masalah.  

Di perusahaan besar, pelayanan kesehatan dilaksanakan secara komprehen-
sif untuk seluruh karyawan, keluarga bahkan pada pensiunan dan janda karyawan. 

Pengembangan program kesehatan juga selalu disesuaikan dengan kebutuhan 
yang terjadi. Keadaan demikian ditunjang pula oleh kedudukan bagian kesehatan 
dalam keseluruhan organisasi perusahaan, yang berada dalam posisi sejajar 

dengan unsure penunjang lainnya seperti bagian personalia, logistic atau produksi. 
Selanjutnya di perusahaan kecil, penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

kerja secara komprehensif umumnya sangat sulit terlaksana. Oleh karena itu, 
dapat dipilih alternative sebagai berikut: 

  a. Penyediaan satu dokter untuk sepuluh perusahaan kecil yang berkelompok 

  b. Menentukan dokter langganan 
  c. Menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat 

  d. Ikut serta dalam program asuransi kesehatan 
Perlu diketahui bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dapat 

dilakukan sendiri oleh pengurus, diselenggarakan oleh pengurus bekerjasama 

dengan dokter atau pelayanan kesehatan lain dan oleh pengurus beberapa 
perusahaan secara bersama. Pengelompokkan perusahaan sebagai dasar kebutuh-

an tenaga dokter disarankan: 
1) menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja berbentuk klinik dan 

mempekerjakan seorang dokter yang praktek setiap hari. 
2) Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 200-500 orang dengan tingkat 

bahaya rendah harus melakukan pelayanan kesehatan kerja yang berbentuk 

klinik, dilayani oleh para medis setiap hari dan dokter praktek tiap dua hari. 
3) Sedang perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 200-500 orang, dengan 

tingkat bahaya tinggi, menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja sesuai 
poin 1. 

4) Perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 100-200 orang, dengan tingkat 

bahaya rendah, menyediakan klinik yang dibuka setiap hari, dilayani oleh para 
medis, dokter praktek tiap tiga hari. 

5) Apabila perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 100-200 orang tersebut 
mempunyai tingkat bahaya tinggi, maka penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan kerja dilaksanakan seperti pada poin 2. 

6) Perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya kurang dari seratus orang, maka 
pelayanan kesehatan kerja diselenggarakan bersama-sama dengan pengurus 

perusahaan lain. 

http://jurnalk3.com/pelaksanaan-pelayanan-kesehatan-kerja.html
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Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dan dokter yang memimpin 

dan melaksanakan pelayanan kesehatan kerja harus disahkan dan disetujui oleh 
Direktur (pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja), dan telah memperoleh 

pelatihan dibidang Hiperkes dan Keselamatan Kerja.  
 

C. Pelayanan Kesehatan Kerja 
Pelayanan kesehatan diperusahaan atau dikenal juga sebagai pelayanan 

kesehatan kerja, diselenggarakan untuk melindungi pekerja dari kemungkinan 

mengalami gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan 
kerja, serta sekaligus mengupayakan peningkatan kemampuan fisik pekerja.  

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 03/MEN/1982 
tentang Pelayanan Kesehatan Kerja, maksud penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan kerja adalah memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam 

penyesuaian pekerjaan dan karakteristik fisik, melindungi tenaga kerja dari setiap 
gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan dan lingkungan kerja, 

meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik tenaga 
kerja. Disamping itu perlu diberikan pula pengobatan dan perawatan bagi tenaga 
kerja yang menderita sakit, disertai rehabilitasinya. 

Tugas pokok pelayanan kesehatan kerja, menurut Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi No. 03/MEN/1982, meliputi:  

  a. Pemeriksaan kesehatan, baik awal mulai bekerja, berkala, maupun secara 
khusus 

  b. Pembinaan dan pengawasan penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja 

  c. Pembinaan dan pengawasan lingkungan kerja 
  d. Pembinaan dan pengawasan saniter 

  e. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja 
  f. Pencegahan dan pengobatan penyakit umum dan penyakit akibat kerja 
  g. Pertolongan pertama pada kecelakaan 

  h. Pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan pelatihan P3K 
  i. Pemberian nasehat tentang tempat kerja, alat pelindung diri, gizi dan 

penyelenggaraan makanan ditempat kerja. 
  j. Membantu rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja 
  k. Pembinaan dan pengawasan tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu 

  l. Pelaporan secara berkala 
Menurut Occupational Medical Practice Committee dari AOMA (American 

Occupational Medical Association), program minimal kesehatan kerja adalah: 
1). Mentaati semua peraturan perundangan 

2). Melakukan tindakan yang mampu menjamin semua operasi dan produk 
perusahaan agar tidak membahayakan kesehatan tenaga kerja, konsumen 
maupun masyarakat umum. 

3). Mampu memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan bagi mereka yang 
kesehatannya terganggu akibat pekerjaan, lingkungan kerja atau hasil 

produksi. 
  

http://jurnalk3.com/pelayanan-kesehatan-kerja.html
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Kegiatan Belajar  4  
 

PENGENALAN BAHAYA 
PADA AREA KERJA 

 
Kompetensi Dasar  : Mendeskripsikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

Indikator  : Mengenali tentang kondisi bahaya di tempat kerja 
 

 

Tujuan Pembelajaran 

 
1. Siswa dapat menjelaskan defenisi SOP 

2. Siswa dapat menjelaskan hubungan SOP dengan keselamatan Kerja. 
3. Siswa dapat menjelaskan faktor – faktor yang tidak aman dalam bekerja. 
4. Siswa dapat mengenal tanda bahaya yang terjadi diarea kerja. 

5. Siswa dapat mengenali poster peringatan yang ada dilingkungan kerja. 
6. Siswa dapat menjelaskan fungsi poster K3 di area kerja. 

 

 

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Standar Operasional Prosedur (SOP )yaitu suatu standar yang sangatl penting 

bagi keselamatan dan kesehatan kerja dalam menjalani pekerjaan /praktek. SOP 
sangat besar manfaatnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan yaitu untuk 
menangani bahaya atau resiko dalam menggunakan peralatan dan melakukan 

sesuatu pekerjaan dengan keadaan selamat dan sehat. 
Keselamatan dan kesehatan kerja disekolah kejuruan sangatlah penting,begitu 

juga diperusahaan, bahkan  di Indonesia telah memiliki undang-undang sebagai 
bahan acuan untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, tetapi kadang–

kadang dalam pelaksanaannya sering diabaikan oleh sekolah/ perusahaan. 
Dengan menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja, diharapkan para 

siswa/pekerja akan terlindungi dari kemungkinan resiko kerja yang selalu 

mengancamnya dalam kecelakaan kerja, baik yang disebabkan oleh lingkungan kerja 
maupun kesalahan siswa/pekerja itu sendiri ( Human Error ). 

Pihak sekolah /perusahaan  harus menjamin bahwa lingkungan kerja dan 
peralatan yang digunakan harus aman dan layak digunakan. Oleh karena itu menjadi 
kewajiban bagi setip sekolah/perusahaan untuk mengadakan pelatihan kepda siswa 

/karyawannya sebelum dipekerjakan pada bidangnya berdasarkan standar yang 
berlaku ( SOP ). 

Standar Operasional Prosedur  dibuat berdasarkan jenis kegiatan pekerjaan 
yang akan dilakukan disesuaikan dengan petunjuk berdasarkan undang-undang yang 
berlaku untuk meminimalkan suatu kecelakaan saat bekerja,  karena kecelakaan 

sangat mudah terjadi akibat dari sarana /prasarana peralatan dan kelalaian pekerja 
itu sendiri. SOP akan efektif dan efisien pencegahan kecelakaan bila diperlukan 

kerjasama tim yang baik dari setiap anggota tim itu. 
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Untuk mencegah terjadinya kecelakaan di dalam bengkel, hendaklah SOP yang 

akan dibuat didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut : 
 Letak area setiap tempat kerja jangan sampai berdesakan ,sebab dapat menim 

bulkan kecelakaan dan hasil kerja tidak baik. 
 Lalu lintas didalam ruang kerja dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi 

benturan /kesulitan memindahkan barang. 
 Penerangan harus cukup, sehingga tidak menimbulkan bayangan yang menutupi 

pekerjaan pada saat pelaksanaan. 

 Ventilasi udara diusahakan secara terbuka,sehingga sirkulasi udara baik tidak 
terjadi lembab dan pengap diruang kerja. 

 Proses kerja disesuaikan dengan peralatan yang diperlukan pada saat bekerja, 
sehingga tidak terjadi mondar mandir dalam bekerja. 

 Penyimpanan alat-alat diklasifikasikan dan disusun  sedemikian rupa sesuai 

fungsinya. 
 Saklar listrik yang diperlukan diusahakan mudah tercapai pada saat melakukan 

pekerjaan. 
 Alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja ditempatkan pada posisi yang mudah 

dilihat dan dijangkau, sebaiknya diberi warna yang menyolok. 

 Dinding dan perlengkapan pengujian hendaknya diberi warna sedemikian rupa, 
jangan menimbulkan perasaan yang kurang enak dilihat. 

 Setiap pekerjaan diusahan diberi batas ruang kerja, dengan diberi cat warna 
putih/kuning agar satu sama lain tidak terganggu. 

 Ruang penyimpanan alat ldan bahan /spare part etaknya tidak terlalu jauh dengan 

ruang pengawas/instruktur, untuk memudahkan pengawasan, dan  menjaga 
kehilangan alat-alat, dan dibuatkan daftar pengambilan/ peminjaman dan 

pengembalian alat. 
 Ruang bahan bakar/oli, pelumas hendaknya ditempatkan  pada ruang  yang 

letaknya berjauhan dengan pekerja, untuk mencegah terjadi kebakar 

 
B. Faktor – Faktor Yang Tidak Aman Dalam Bekerja 

Bila ditinjau dari awal perkembangan usaha keselamatan kerja diperusahaan / 
industri, manusia menganggap bahwa kecelakaan  terjadi karena musibah, namun 
sebenarnya setiap kecelakaan disebabkan oleh salah satu faktor sebagai berikut, baik 

secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, yaitu: 
 

1. Tindakan tidak aman dari manusia itu sendiri (unsafe act) 
a) Terburu-buru atau tergesa-gesa dalam melakukan pekerjaan. 

 Tindakan terburu – buru dalam melakukan pekerjaan akan menyebabkan 
pekerja tidak refleksi terhadap situasi yang datangnya tiba – tiba. 
 

b) Tidak menggunakan pelindung diri yang disediakan. 
Pekerjaan tertentu, mengharuskan pekerja menggunakan peralatan 

keselamatan kerja. Peralatan keselamatan kerja dirancang untuk melindungi 
pekerja dari bahaya yang diakibatkan dari pekerjaan yang baru dilaksanakan.  

 

c) Sengaja melanggar peraturan keselamatan yang diwajibkan. 
Karena tidak mau repot dalam bekerja, orang kadang melakukan hal-hal 

yang tidak mencerminkan tindakan yang selamat. Sebagai contoh, pekerja 
malas mengambil topeng las di rak keselamatan kerja, langsung mengelas 
tanpa pelindung mata. Tanpa di duga, ada percikan api las yang mengenai 

mata. Setelah dilakukan pengobatan, ternyata besarnya biaya pengobatan 
tidak sebanding dengan beberapa detik mengambil peralatan keselamatan 

kerja.  
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d) Berkelakar/bergurau dalam bekerja dan sebagainya. 

Karakter seseorang yang suka bermain-main dalam bekerja, bisa menjadi 
salah satu penyebab terjadinya angka kecelakaan kerja. Demikian juga dalam 

bekerja sering tergesa-gesa dan sembrono juga bisa menyebabkan 
kecelakaan kerja. Oleh karena itu, dalam setiap melakukan pekerjaan 

sebaiknya dilaksanakan dengan cermat, teliti, dan hati-hati agar keselamatan 
kerja selalu bisa terwujud. Terlebih lagi untuk pekerjaan yang menuntut 
adanya ketelitian,kesabaran dan kecermatan, tidak bisa dilaksanakan dengan 

berkerja sambil bermain.  
 

e) Ketidaktahuan  
Dalam menjalankan mesin-mesin dan peralatan otomotif diperlukan 

pengetahuan yang cukup oleh teknisi. Apabila tidak maka dapat menjadi 

penyebab kecelakaan kerja. Pengetahuan dari operator dalam menjalankan 
peralatan kerja, memahami karakter dari masing-masing mesin dan 

sebagainya, menjadi hal yang sangat penting, mengingat apabila hal tersebut 
asal-asalan, maka akan membahayakan peralatan dan manusia itu sendiri. 

 

f) Kemampuan yang kurang  
Tingkat pendidikan teknisi otomotif sangat dibutuhkan untuk proses 

produksi dan proses maintenance atau perawatan. Orang yang memiliki 
kemampuan tinggi biasanya akan bekerja dengan lebih baik serta 
memperhatikan faktor keselamatan kerja pada pekerjannya. Oleh sebab itu, 

untuk selalu mengasah kemampuan akan menjadi lebih baik. 
 

2. Keadaan tidak aman dari lingkungan kerja (unsafe condition)  
a) Tempat kerja yang tidak layak 

 Mesin-mesin yang rusak tidak diberi pengamanan, 

kontruksi kurang  aman, bising dan alat-alat kerja 
yang kurang baik dan rusak. 

 Lingkungan kerja yang tidak aman bagi manusia 
(becek atau licin, ventilasi atau pertukaran udara , 
bising atau suara-suara keras, suhu tempat kerja, 

tata ruang kerja/ kebersihan dan lain-lain).  
 Jika tempat kerja tidak memenuhi persyaratan 

yang telah ditentukan, maka kecelakaan kerja 
sangat mungkin terjadi. 

 
b) Kondisi peralatan yang berbahaya 

Mesin-mesin dan peralatan kerja pada dasarnya 

mengandung bahaya dan menjadi sumber terjadinya 
kecelakaan kerja. Misalnya karena mesin atau peralatan 

yang berputar, bergerak, bergesekan, bergerak bolak-
balik, belt atau sabuk yang berjalan, roda gigi yang 
bergerak, transmisi serta peralatan lainnya.  

Oleh karena itu, mesin dan peralatan yang potensial 
menyebabkan kecelakaan kerja harus diberi pelindung 

agar tidak membahayakan operator atau ,manusia. 
 

3. Tanda – tanda Peringatan yang terdapat pada lingkungan kerja.  

Tanda bahaya dan peringatan  disebut juga tanda instruksi yang harus 
dicantumkan pada setiap mesin,ruangan yang mengandung unsur bahaya, 

ditempat  yang berbahaya, dimana sering terjadi kecelakaan atau ditempat 
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penyimpanan zat kimia yang mempunyai tanda khusus sesuai dengan sifat kimia 

tersebut. 
Tanda-tanda instruksi sangat membantu setiap orang melihatnya untuk 

memperingatkan atau menyadarkan dari kemungkinan terjadinya bahaya/ 
kecelakaan yang dapat menimpanya. Prosedur pembuatan tanda instruksi dan 

cara penempatannya, sebagai berikut : 
a. Setiap tangga, lantai berlubang dan terowongan, dimana pekerja akan 

melaluinya harus diberi tand dengan sibul untuk mencegah bahaya terjatuh, 

patah kaki dan lainnya. 
b. Ruangan atau tempat yang menyimpan bahan/zat yang mudah terbakar 

misalnya bensin,  zat kimia, kapas, kain dan lainnya, maka didepan pintu 
masuk, lemari diberi tanda /simbul mudah terbakar 

c. Ruangan atau tempat yang menyimpan bahan/zat yang mengandung gas 

beracun misalnya zat kimia yang mengandung racun, maka didepan pintu 
masuk, lemari zat diberi tanda /simbul gas beracun 

d. Tanda atau simbol bahaya harus kelihatan jelas bila pekerja melakukan 
pekerjaan dengan menggunakan warna merah sebagai warna utama, papan 
dibagian atas  diberi warna hitam, sebelah bawah diberi cat warna putih. 

Penggunaan papan penanda keselamatan yang benar di tempat kerja dapat : 
a) Menggalakkan instruksi – instruksi dan aturan – aturan keselamatan kerja 

b) Memberikan informasi atas resiko dan tindakan pencegahan yang harus di 
ambil 
Terdapat tiga kelompok penenda keselamatan yang dapat digunakan di 

tempat kerja : 
1. PENANDA KESELAMATAN KERJA digunakan untuk memberikan informasi 

dalam kondisi kerja normal 
2. PENANDA PERINGATAN BAHAYA di gunakan untuk mengidentifikasi 

beberapa subtansi berbahaya dan perlu dimasukkan sebagai bagian dari 

pelabelan subtansi-subtansi berbahaya. 
3. PAPAN HAZCHEM digunakan untuk memberikan peringatan dalam kondisi 

darurat mengenai sifat subtansi-subtansi yang mungkin terlibat dalam 
kebakaran atau kecelakaan di jalan raya. Untuk kendaraan transportasi telah 
dilengkapi dengan sebuah kartu term yang di pegang oleh pengemudi. 

Sebuah poster kesehatan dan keselamatan kerja k3 adalah sebuah poster 
yang menjelaskan aturan atau memberikan saran yang dirancang untuk 

membuat orang keluar dari bahaya di tempat kerja seperti kantor, pabrik, 
sekolah, gedung pemerintah atau akomodasi sewaan. Hal tersebut dirancang 

untuk memperingatkan orang-orang dari potensi bahaya dan bagaimana 
melindungi diri dari cedera.  

Pemasangan rambu-rambu keselamatan bertujuan Sebagai upaya untuk 

mengatasi kecelakaan dan gangguan kesehatan dapat diberi peringatan yang 
Berupa rambu atau simbol, misalnya tanda larangan, peringatan, perintah atau 

anjuran  
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4) Keselamatan Kerja di Perbengkelan Otomotif. 

a) Kenakan celana tanpa kantong yang tidak tertutup karena kantong celana 
dapat menyebabkan kemasukan bunga api atau zat-zat yang merugikan. 

b) Kenakan sepatu yang sesuai dan rawat baik-baik (dalam kondisi baik). Sepatu 
usahakan bersol kuat atau bersol baja yang di tengahnya dapat melindungi 

dari luka akibat benda tajam dan paku yang menonjol. Perlindungan utama 
terhadap benda, sepatu bersol baja di tengahnya melindungi dari kejatuhan 
benda-benda berat. 

c) Jaga rambut panjang dengan topi atau penutup kepala yang rapat seperti 
disarankan dalam peraturan.  Apabila rambut anda panjang dapat dengan 

mudah tersangkut mesin, misal mesin bor, beberapa orang terluka karena itu. 
d) Jangan memakai cincin atau jam  karena sangat berbahaya hingga anda dapat 

kehilangan jari-jari. Ketika bekerja pada kendaraan tersangkut mesin dapat 

menyebabkan hubungan pendek arus listrik sehingga menyebabkan 
kebakaran. 

e) Gunakan perlengkapan perlindungan pribadi yang sesuai dengan pekerjaan. 
Beberapa peralatan perlindungan yang tersedia harus dikenakan secara benar 
pada semua situasi kerja. Sehingga dapat menyelamatkan diri dari 

kemungkinan terluka. Pelajari tujuan masing-masing nomor item atau barang 
pada tempat latihan yang tersedia, yang terdiri atas helm pengaman, penutup 

muka, pelindung telinga, respirator, sarung tangan dan apron. 
f) Kenakan kaca mata penyelamat ketika menggunakan gerinda atau mesin 

bubut dan beberapa tugas lainnya agar debu atau material tidak dapat masuk 

ke mata. 
g) Hindari berbaring pada lantai beton atau lantai sejenis ketika bekerja di bawah 

kendaraan. Gunakan selalu kain krep atau bahan penutup untuk berbaring 
karena berhubungan dengan lantai dingin dapat merusak kesehatan, terutama 
dalam waktu yang lama. 
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Kegiatan belajar  5 :  

ALAT PELINDUNG DIRI 
(APD) 

 
Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

Indikator : Mengenali tentang keselamatan dan kesehatan kerja 
 

Tujuan pembelajaran :   
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian alat pelindung diri (APD) 
2. Siswa dapat memahami tujuan penggunaan pakaian kerja. 

3. Siswa dapat menyebutkan syarat – syarat alat pelindung diri 
 

 
A) Pengertian Alat Pelindung Diri 

APD adalah seperangkat alat yang digunakan untuk melindungi sebagian 

atau seluruh tubuh dari potensi bahaya atau kecelakaan kerja .APD merupakan 
suatu alat yang dipakai tenaga kerja dengan maksud menekan atau mengurangi 

resiko masalah kecelakaan akibat kerja yang akibatnya dapat timbul kerugian 
bahkan korban jiwa atau cedera  

  
Gambar 5.1. Pakaian dan Cara Berpakaian 

 
B) Syarat-syarat Alat Pelindung diri 

a) Pakaian kerja harus seragam mungkin dan juga ketidak-nyamanannya harus 
yang paling minim. 

b) Pakaian kerja harus tidak mengakibatkan bahaya lain, misalnya lengan yang 
terlalu lepas atau ada kain yang lepas yang sangat mungkin termakan mesin. 

c) Bahan pakaiannya harus mempunyai derajat resistensi yang cukup untuk 

panas dan suhu kain sintesis (nilon, dll) yang dapat meleleh oleh suhu tinggi 
seharusnya tidak dipakai. 

http://jurnalk3.com/wp-content/uploads/2011/12/APD.jpg
http://jurnalk3.com/wp-content/uploads/2011/12/Alat-Pelindung-Diri-APD.jpg
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d) Pakaian kerja harus dirancang untuk menghindari partikel-partikel panas 

terkait di  celana, masuk di kantong atau terselip di lipatan-lipatan pakaian. 
e) Harus memberikan perlindungan yang cukup terhadap bahaya yang dihadapi 

tenaga kerja/sesuai dengan sumber bahaya yang ada. 
f) Tidak mudah rusak. 

g) Tidak mengganggu aktifitas pemakai. 
h) Mudah diperoleh dipemasaran. 
i) Memenuhi syarat spesifik lain. 

j) Nyaman dipakai. 
 

C) Alat-alat pelindung anggota badan 
Badan kita terdiri dari beberapa bagian, semuanya itu harus terlindung   diwaktu 
melaksanakan pekerjaan. Alat-alat pelindung bagian adalah sbb: 

 
1) Alat Pelindung Mata, Mata harus terlindung dari panas, sinar yang 

menyilaukan dan juga dari debu. 

 
Gambar 5.2. Kacamata Debu 

 
Gambar 5.3.Kacamata Las Listrik 

 
2) Alat Pelindung Kepala, Topi atau helm adalah alat pelindung kepala bila 

bekerja pada bagian yang berputar, misalnya bor atau waktu sedang 

mengelas, hal ini untuk menjaga rambut terlilit oleh putaran bor atau rambut 
terkena percikan api. 

 

  
Gambar 5.4. Alat Pelindung 

Kepala 

Syarat Helm 
 Tahan benturan 

 Meredam kejutan 
 Anti air dan tidak mudah terbakar 

 mudah disesuaikan 

Jenis-Jenis Helm 
1. Kelas A, yaitu helmet untuk keperluan umum 

2. Kelas B digunakan pada lingkungan kerja listrik 
3. Kelas C helm melindungi dari panas  

4. Kelas D adalah helmet dengan daya tahan yang kecil terhadap api 
 

 
Gambar 5.5. Helm sebagai pelindung kepala 

  

3) Alat pelindung telinga, Untuk melindungi telinga dari gemuruhnya mesin yang 
sangat bising juga penahan bising dari letupan-letupan. 
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Gambar 5.6.. Alat Pelindung Telinga 

Jenis:  
1. jenis yang dimasukkan kedalam lubang telinga(Single-Use earplugs) 

2. jenis yang menutup seluruh telinga. 
 

4) Alat pelindung hidung, Adalah alat pelindung hidung dari kemungkinan 
terhisapnya gas-gas beracun. 

 

Respirator berbagai jenis, 

terdapat juga jenis : 
a) Respirator pemurni udara 

b) Respirator yang dihubungkan 
dengan supplay udara bersih 

c) Respirator yang dilengkapi 

dengan supplay oksigen 
 

 
 

Gambar 5.7. Alat Pelindung Hidung 

 
5) Alat Pelindung Tangan, Alat ini terbuat dari berbagai macam bahan 

disesuaikan dengan kebutuhannya, antara lain: 
 Sarung tangan kain, digunakan untuk memperkuat pegangan supaya 

tidak meleset. 

 Sarung tangan asbes, digunakan terutama untuk melindungin tangan 
terhadap bahaya panas. 

 Sarung tangan kulit, digunakan untuk melindungi tangan dari benda-
benda tajam pada saat mengangkat suatu barang. 

 Sarung tangan karet, digunakan pada waktu pekerjaan pelapisan 

logam, seperti vernikel, vercrhoom dsb. Hal ini untuk mencegah tangan 
dari bahaya pembakaran asam atau kepedasan cairan. 



DKK.021.007 
 

Mengikuti Prosedur Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Dan Lingkungan Tempat Kerja 

25 

 
Gambar 5.8. Macam-macam Sarung Tangan 

 
6) Alat Pelindung Kaki, untuk menghindarkan tusukan benda tajam atau terbakar 

oleh zat kimia. Terdapat dua jenis sepatu yaitu pengaman yang bentuknya 
seperti halnya sepatu biasa hanya dibagian ujungnya dilapisi dengan baja 

dan sepatu karet digunakan untuk menginjak permukaan yang licin, 
sehingga pekerja tidak terpeleset dan jatuh. 

 
Gambar 5.9. Sepatu Kerja 

 
7) Alat Pelindung Badan, Alat ini terbuat dari kulit sehingga memungkinkan 

pakaian biasa atau badan terhindar dari percikan api, terutama pada waktu 

menempa dan mengelas. Lengan baju jangan digulung, sebab lengan baju 
yang panjang akan melindungi tangan dari sinar api. 

 
Gambar 5.10. Alat Pelindung Badan 
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Kegiatan Belajar  6  
 

TEKNIK 
PENGANGKATAN/PEMINDAHAN 

SECARA MANUAL 

 
Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

Indikator : Mengenali tentang keselamatan dan kesehatan kerja 
 

 
 
A. CARA MENGANGKAT BENDA ,  

Pengikatan beban yang berat akan aman bila diketahui letak garis kerja gaya 
berat beban yang dimaksud. Ikatlah beban seimbang pada garis kerja gaya 
beratnya. Tali pengikat dengan sambungan yang telah diuji kekuatannya akan 

menghasilkan keselamatan kerja. Dibawah ini diperlihatkan teknis pemindahan 
benda yang berat. 

 
Gambar 6.1. Mengangkat Mesin dengan crane 

 
B. CARA MENGANGKAT DAN MEMIKUL BENDA 

 Waktu mengangkat benda, usahakanlah agar tubuh tetap tegak 
 Membagi–bagi berat beban sama rata. 

 Biarkan susunan tulang dari tubuh menyokong dan menopang beban. 
 Gunakan alat pemikul seperti penyandang, ambil kulit atau pikulan. 

 

C. MENCEGAH TERJADINYA KECELAKAAN 
Risiko terjadi luka dan kerugian pada kelengkapan untuk mengubah 

pengangkatan yang sederhana; sebelum mengangkat dan melakukan sesuatu 
dengan tenaga orang pada permulaan pekerjaan harus berhati–hati. Ruang kerja 

Tujuan Pembelajaran :  

1. Siswa dapat menjelaskan Teknik pengangkatan/pemindahan secara manual. 

2. Mamahami cara-cara pemindahan material sesuai dengan metode 

penyimpanan, berat, tinggi dan posisinya. 

3. Dapat menggunakan teknik yang paling memadai sesuai dengan berat 

material. 

4. Dapat memeriksa material yang diangkat dari bahaya yang dapat timbul. 
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harus bebas dari segala rintangan. Penghindaran rintangan adalah tindakan 

untuk keselamatan tempat. 
 

 
Gambar 6.2. Mengangkat Benda yang baik 

 

D. Penuntun cara mengangkat dengan 
tangan 

Cara yang benar mengangkat dengan 
tangan. Tulang punggung manusia 
bukanlah mesin angkat yang efisien dan 

dapat mudah rusak bila dipergunakan 
cara–cara yang tidak benar. 

a. Suatu angkatan hendaknya dimulai 
dengan kedudukan sipangangkat 
dalam sikap yang seimbang dengan 

meletakkan kedua belah kaki agak 
meregang dan barang yang 

diangkatnya harus di dekatkan 
dengan badan. Yakinlah bahwa 
barang itu ada pegangan pengaman-

nya. Sebelum mengangkat punggung 
harus tegak dan dalam kedudukan 

sedikit mungkin dengan barang yang 
diangkat. 

b. Untuk mengangkat beban, mula – 

mula luruskan kaki. Cara ini untuk 
menyakinkan bahwa daya angkat 

kita sedang disalurkan benar – benar 
melalui urat – urat dan tulang. 

c. Untuk melengkapi angkatan, lurus-
kanlah badan bagian atas sampai 
dengan keadaan tegak 

 
Gambar 6.3. Langkah – Langkah Mengangkat Benda  
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Adapun berat badan yang layak untuk diangkat dan dipindahkan dengan tangan 
disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin pengangkatnya seperti diperhatikan 

dalam tabel berikut. 
 

Tabel 5.1. Frekuensi Pengangkatan dan pemindahan Benda 
 

Usia 

(tahun) 

Berat Badan (kg) 

Frekuensi Pemindahan dan pengangkatan 

Sekali-kali Sering-kali 

Wanita Pria Wanita Pria 

15-18 15 35 10 20 

19-45 15 55 10 30 

>45 15 45 10 25 

 
E. Pengangkatan dengan dongkrak dan penopang 

Dongkrak adalah alat untuk menaikkan kendaraan guna mempermudah 
pekerjaan reparasi dibagian casis. Ada beberapa jenis dongkrak seperti jenis 
hidrolis, jenis udara tekan, tergantung pada kapasitas pengangkatannya. 

 
Gambar 6.4. Mengangkat mobil dengan dongkrak dan penopang 

 

F. Penyangga 
Penyangga untuk menunjang kendaraan yang sedang diangkat guna 

pengamanan sewaktu melakukan perbaikan. Pada waktu menggunakan alat 
pengangkat, dongkrak atau penyangga, utamakan keamanan kerja karena 

kesalahan kecil dapat menyebabkan kecelakaan besar. 

 
Gambar 6.5. Bentuk – bentuk penyangga 
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G. Lokasi dongkrak dan penyangga 
Untuk mencegah agar tempat penempatan dongkrak dan penyangga tidak rusak, 

pilihlah tempat-tempat yang kuat, serta 

 
Gambar 6.6. Lokasi penempatan penyangga pada mobil. 

H. Metode Mengangkat Mesin 

Tiga metode yang biasa digunakan mengangkat mesin : 

1. Block and Tackle – ini memerlukan metode pemindahan tambahan. 
Sebuah troli yang berjalan diatas adalah perlu untuk membawa mesin ke 

bangku kerja. 
2. Operasi secara manual, alat angkut hidrolik bergerak – ini memberikan 

kemudahan mengangkat mesin dari truk dan dapat dengan mudah disetir 

ke bangku kerja. 
3. Forklift troley or truck – digunakan ketika mesin ditempatkan palet kayu. 

Mesin harus diletakkan pada palet sehingga mesin tidak bergerak ketika 
diangkat. 

 

I. Pemasangan Sling dan Hook Pada Komponen 
1) Pemasangan selempang/tali pengangkat 

a) Selempang harus ditempatkan dibawah mesin dimana mereka tidak 
merusak mesin pada saat mesin tersebut diangkat. 

b) Selempang harus diperlebar, sehingga alat itu dapat memikul beban 
mesin dengan rata. 

c) Titik angkat harus di dekatkan pada pusat massa mesin (titik berat 

mesin).  

 

Gambar 6.7.  Kesalahan Cara Pemasangan Selempang Mesin 
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Gambar 6.8.  Posisi Pemasangan Selempang Pada Mesin 

 

2) Pemasangan Cantelan 
Beberapa mesin mempunyai mata cantolan yang dipasang mati yang 

dibutuhkan untuk menambatkan selempang pengangkat. Jika mata 
cantolan tidak dipasang mati, secara sementara waktu dapat disekrupkan 
ke dalam lubang baut kop silinder. Cantelan hendaknya: 

 Disekrupkan dalam keseimbangan, sehingga beban mesin dipikul 
tanpa rasa cemas bahwa cantelan akan terlepas dari lubang. 

 Pemasangan mati menyebabkan mesin akan seimbang jika diangkat. 

 

Gambar 6.9.  Mata Cantelan Disekrupkan Kedalam Blok Mesin 
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Kegiatan Belajar 7 

PENANGANAN ZAT-ZAT KIMIA 

DAN BAHAN BERBAHAYA 

Standar Kompetensi :Mengontrol Kontaminasi 

Indikator :  
 Mengindentifikasi zat kimia dan bahan berbahaya pada tempat kerja 
 Melaksanakan penanganan zat kimia dan bahan – bahan berbahaya dengan baik 
 

 
Tujuan Pembelajaran : 

1. Siswa mampu menyebutkan defenisi bahan – bahan berbahaya 
2. siswa mampu mengindentifikasikan bahan berbahaya di tempat kerja. 

3. Siswa mampu menjelaskan cara penanganan zat kimia dan bahan – bahan 
berbahaya dengan benar. 

4. Siswa mampu menyebutkan bahan – bahan yang dapat dapat merusak kendaraan 

dan lingkungan. 
 

 
Dalam penggunaan dan perawatan kendaraan sudah tentu akan terlibat dengan 

bahan-bahan kimia yang apabila tidak ditangani dengan baik dapat membahayakan 
kehidupan manusia atau lingkungan.  Bahan-bahan tersebut dapat dikelompokkan 
menjadi tiga bagian, yaitu : 

a. Bahan beracun. 
b. Bahan yang mudah terbakar. 

c. Bahan yang mudah merusak kendaraan. 
 
1. Bahan Beracun 

Bahan beracun adalah zat kimia yang apabila termakan (bentuk padat 
atau cair) atau terhirup (bentuk gas), dalam waktu singkat dapat mengakibatkan 

keracunan ringan dengan gejala pusing, mual, muntah, sakit perut, atau 
mencret. Bisa juga mengakibatkan keracunan berat yang dalam waktu singkat 
dapat mematikan, yang diawali dengan gejala keracunan ringan.  Bahan-bahan 

yang tergolong beracun adalah : 
a. CO (karbon monoksida). 

b. Pb (timah hitam). 
c. Hg (air raksa). 
d. Sealer araldite dan plastic steel. 

 
a. CO (Karbon Monoksida) 

CO dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna pada motor bensin 
dan dibuang ke udara melalui knalpot. Apabila kadar CO pada udara terlalu tinggi 
maka orang yang menghirup udara tersebut akan keracunan dan akan 

menimbulkan kematian. 
Untuk mengurangi pencemaran udara oleh CO maka tidak dijinkan 

menghidupkan kendaraan pada ruang tertutup termasuk di bengkel. Demikian 
juga dengan engine stand yang pada umumnya dihidupkan di dalam bengkel 
diharuskan membuat saluran gas buang dari engine stand keluar ruangan. 

http://4.bp.blogspot.com/_77YoCmWTTRc/TPT8u76cp_I/AAAAAAAAALE/4hK2FLRG0dQ/s1600/B+3.jpg
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Disamping itu, untuk mengurangi pencemaran udara oleh CO dan gas-gas 

lainnya yang terkandung di dalam gas buang, maka kadar CO pada gas buang 
harus diupayakan serendah mungkin paling tidak harus di bawah batas 

maksimum yang diijinkan. Batas maksimum CO pada gas buang, tergantung 
kepada negara dimana aturan tersebut diberlakukan. Misalnya untuk Indonesia 

ditetapkan sebesar 1,5 % maksimum.  
 
b. Pb (Timah Hitam) 

Timah hitam pada otomotif lebih banyak digunakan pada baterai. Namun 
demikian timah hitam pada baterai ini dinyatakan tidak beracun karena 

berbentuk batangan, kalaupun ada yang berbentuk partikel pada baterai 
partikelnya relatif cukup besar. Timah hitam bisa beracun kalau partikelnya 
sangat kecill, yaitu timah hitam yang terdapat pada gas buang motor bensin, 

dimana timah hitam ditambahkan untuk meningkatkan angka oktan atau 
mengurangi detonasi. Dengan ditambahkannya Pb pada bahan bakar bensin 

maka otomatis campuran tersebut akan terbuang ke udara melalui knalpot. Hasil 
buangan inilah yang dapat mengakibatkan keracunan pada manusia apabila 
terhirup dalam jumlah tertentu. Hal ini akan terjadi secara ilmiah pada suatu 

kota yang lalu lintas kendaraannnya sangat padat. 
 

c. Hg (Air Raksa) 

Keracunan karena air raksa yang termakan oleh manusia dalam jumlah 
tertentu mengakibatkan kematian walaupun proses terjadinya relatif cukup lama. 

Sebenarnya hampir semua logam akan menjadi racun kalau berbentuk partikel 
yang sangat halus dan terserap oleh tubuh. Demikian juga dengan air raksa yang 
dalam keadaan normal berbentuk cair, jika tertelan maka akan dapat diserap 

oleh tubuh melalui perut. Benda-benda yang digunakan di bengkel otomotif yang 
mengandung air raksa pada umumnya adalah : 

1. Termometer Gelas. 
2. Baterai kering. 
3. Bohlam Khusus, yang digunakan untuk penerangan. 

Untuk mencegah polusi karena air raksa ( khususnya polusi air tanah) maka 
benda-benda yang mengandung air raksa yang akan dibuang (barang bekas) 

seharusnya dibuang pada tempat khusus dimana tidak akan terjadi peresapan air 
raksa tersebut ke dalam tanah. Cara penanganan yang paling baik untuk 
menangani benda-benda yang mengandung air raksa adalah daur ulang, dimana 

benda-benda tersebut dikumpulkan pada tempat khusus lalu dikirimkan ke 
pabrik yang khusus menangani daur ulang.  

 
d. Sealer Araldite dan Plastic Steel 

Kedua jenis sealer ini sering digunakan dibengkel otomotif sebagai bahan 

pengisi retakan atau untuk merekat komponen yang pecah. Walaupun 
sebenarnya ada peringatan pada keterangan yang tertulis pada pembungkus 

sealer, tetapi orang sering tidak membaca ataupun mengabaikan peringatan 
tersebut. 

Araldite dan plastic steel adalah berbentuk pasta sebelum dicampur dengan 

hardenernya. Untuk mencampurnya harus menggunakan alat bantu (jangan 
menggunakan jari tangan) agar terhindar dari kemungkinan bahan tersebut 

termakan. Disamping itu hendaknya diperhatikan agar zat-zat tersebut tidak 
disalahgunakan menjadi bahan perekat untuk peralatan makan, karena 
walaupun zat tersebut sudah mengering, tidak ada keterangan bahwa racunnya 

akan hilang. 
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2. Bahan Yang Mudah Terbakar 

Bahan yang mudah terbakar yang sering digunakan di bengkel otomotif 
harus ditangani secara khusus agar terhindar dari bahaya kebakaran. Bahan-

bahan yang tergolong mudah terbakar adalah: 
a. Bensin. 

b. LPG. 
c. Uap baterai. 
d. Asetilen. 

 
a. Bensin 

Kebakaran yang paling sering terjadi pada kendaraan otomotif adalah diawali 
oleh kebakaran bahan bakar bensin, karena bensin akan langsung menyala bila 
terkena percikan bunga api yang bersumber dari rokok, korek api dan lentikan 

bunga api dari kabel-kabel listrik yang banyak terdapat di dalam kendaraan. 
Seperti kita ketahui bahwa di dalam bodi kendaraan sering terdapat kabel 

listrik yang terpasang berdekatan dengan sistem bahan bakar kendaraan. Hal ini 
terjadi karena tidak ada tempat lain dimana kabel-kabel tersebut dapat 
diletakkan. Dengan demikian, sebagai orang otomotif kita harus menyadari 

bahwa hal tersebut mengundang bahaya atau sensitif terhadap bahaya 
kebakaran. Oleh karena itu harus diupayakan agar kabel-kabel listrik 

ditempatkan sejauh mungkin dari sistem bahan bakar maka harus dipilih kabel 
yang berkualitas baik, tidak mudah rusak. Jika ada sambungan kabel maka 
kualitas sambungannya harus sesuai standar. 

Untuk menghindari kebocoran bahan bakar maka sistem bahan bakar harus 
dirawat secara rutin terutama pada daerah karburator, saluran ventilasi tangki 

bahan bakar, dan sambungan pipa bahan bakar. Penanganan bahan bakar 
bensin harus dilakukan secara hati-hati dan memenuhi persyaratan  tertentu 
agar terhindar dari bahaya kebakaran, yaitu : 

1) Wadah penampungannya harus kuat. Dianjurkan dari bahan pelat. 
2) Disimpan ditempat yang sejuk dan tidak lembab. 

3) Jauh dari sumber api atau kemungkinan terjadinya bunga api. 
 
b. LPG 

Bahaya kebakaran yang diakibatlkan oleh LPG jauh lebih besar dibandingkan 
dengan bensin karena LPG dapat menyebar kemana-mana dalam ruangan tanpa 

terlihat, jika ada percikan bunga api maka gas LPG di dalam ruangan tersebut 
akan terbakar sekaligus disertai dengan suara ledakan. Sebenarnya LPG yang 

lepas ke udara akan berbau pada konsentrasi tertentu, sehingga bisa dideteksi 
dengan indera penciuman, jadi pengguna LPG perlu dilatih untuk mengetahui 
bau yang dihasilkan oleh kebocoran LPG. 

Jika tercium bau kebocoran LPG dalam suatu ruangan, maka harus dilakukan 
langkah-langkah penyelamatan sebagai berikut: 

1. Jangan menyentuh alat-alat listrik, seperti kontak dan sakelar untuk 
menghindari terjadinya bunga api. 

2. Jangan merokok, mematikan rokok, menyalakan korek api di dalam ruangan. 

3. Buka pintu ruangan lebar-lebar hingga terjadi pertukaran udara di dalam 
ruangan. 

4. Setelah beberapa menit, periksa kembali apakah masih tercium bau pada 
ruangan. 
Penyimpanan tabung LPG yang lebih baik adalah di luar ruangan, tapi harus 

terhindar dari sinar matahari. Dengan demikian , jika terjadi kebocoran gas LPG, 
bocoran tersebut akan terbuang ke udara bebas. 

 
c. Uap H2SO4  (Asam Sulfat) 
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Uap H2SO4 terdapat pada baterai yang sedang diisi (charge). Biasanya hal ini 

terjadi karena pengisisan arus listrik yang terlalu besar mengakibatkan 
penguraian air baterai menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen inilah yang 

mudah terbakar apabila ada percikan bunga api. Kalau hidrogen yang keluar dari 
lubang ventilasi baterai ini terbakar, biasanya baterai akan meledak karena 

dibagian dalam baterai juga terdapat gas hidrogen dan oksigen yang cukup 
banyak. 

Untuk menghindari ledakan pada baterai maka perhatikanlah hal-hal sebagai 

berikut : 
1. Usahakan mengisi baterai dengan arus yang kecil. 

2. Jika terpaksa harus melakukan arus pengisian yang benar, maka kondisi 

penguapan air baterai harus diperiksa setiap  30 menit. Kalau penguapan 

terlalu banyak, maka arus pengisian harus diperkecil. 
3. Jangan menyentuh (melepas) kabel pengisian pada waktu tercium bau gas 

yang berlebihan yang keluar dari baterai, atau jika terlihat penguapan yang 
berlebihan keluar dari lubang ventilasi baterai. 

4. Tunggulah hingga bau atau penguapan tersebut hilang, barulah melepas 

kabel pengisian. 
 

d. Asetilen 
Asetilen adalah gas yang digunakan pada perawatan kendaraan, khususnya 

yang berhubungan dengan pekerjaan pelat. Salah satu sifatnya adalah mudah 

terbakar apabila terkena percikan bunga api. 
Bahaya yang ditimbulkan oleh asetilen adalah jika gas tersebut terbakar 

sekaligus dalam volume yang cukup besar. Hal ini akan terjadi jika ada 
kebocoran yang tidak terkontrol pada selang, pipa dan sambungan, dimana 

asetilen disalurkan. Bisa juga karena tabung asetilen kena radiasi panas yang 
berlebihan hingga tabung atau sumbatnya meledak. 

Untuk menghindari kebakaran akibat kebocoran asetilen maka harus 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
1) Tabung asetilen sebaiknya disimpan di luar ruangan yang tidak terkena sinar 

matahari langsung atau radiasi panas. 
2) Memeriksa keadaan pipa dan sambungan secara berkala. 

 

3. Bahan yang Mudah Merusak Kendaraan 
Bahan Yang dimaksud mudah merusak kendaraan adalah bahan-bahan 

cairan kimia yang kalau terkena cat, karet dan logam kendaraan akan 
mengakibatkan cat atau karet rusak atau menimbulkan karat pada logam secara 
cepat. 

 
a. Bahan-Bahan Yang Tergolong Merusak Cat 

Bahan-bahan yang Tergolong Merusak Cat : 
1) Minyak rem. 
2) Air baterai dan uapnya. 

3) Thinner. 
 

b. Bahan-Bahan Yang Merusak Karet  
Bahan-bahan yang tergolong merusak karet adalah : 
1) Bensin, solar, minyak tanah. 

2) Oli, grease (minyak gemuk). 
3) Minyak rem. 

Secara khusus ada karet yang dibuat sehingga tidak rusak kalaupun terkena oli 
dan grease yaitu karet yang digunakan sebagai seal oli atau grease, misalnya oli 
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seal pada poros engkol. Ada juga karet yang dirancang tahan terhadap minyak 

rem, yang digunakan sebagai oil seal pada sistem rem. 
 

c. Bahan-Bahan Yang Mudah Menimbulkan Karat 
Bahan-bahan yang tergolong mudah menimbulkan karat adalah : 

2) Air baterai. 
3) Uap air baterai. 
4) Air laut. 

5) Air hujan. 
6) Cairan yang konsentrasi asam atau garamnya tinggi. 

 
4. Cara Penyimpanan Bahan Kimia Berbahaya  

Bahan kimia berbahaya harus disimpan dengan cara yang tepat, untuk 

mencegah kemungkinan terjadi bahaya. Perlu juga dijamin agar bahan kimia 
berbahaya tidak bereaksi dengan bahan lain yang disimpan ditempat yang sama. 

Bahan kimia yang bersifat eksplosif tidak boleh di simpan bersamaan dengan 
bahan kimia lainnya. 

Untuk pengamanan suatu bahan kimia dengan bahaya lebih dari satu 

macam, segenap jenis bahayanya harus diperhatikan dan di amankan. Fasilitas 
yang diperlukan dan prosedur penyimpanan harus menjamin keselamatan dari 

seluruh kemungkinan bahaya. 
Dibawah ini disajikan keselamatan yang bertalian dengan penyimpanan 

bahan berbahaya sebagai berikut: 

a. Bahan mudah meledak 
1) Tempat penyimpanan bahan kimia mudah meledak, udara dalam 

ruangan harus baik dan bebas dari kelembaban. 
2) Tempat penyimpanan harus terletak jauh dari bangunan lainnya, dan 

jauh dari keramaian untuk menghindarkkan pengaruh korban apabila 

terjadi ledakan. Ruangan harus terbuat dari bahan yang kokoh dan 
tetap dikunci sekalipun tidak digunakan. Lantai harus terbuat dari 

bahan yang tidak menimbulkan loncatan API. 
3) Penerangan tempat ini harus terbuat dari penerangan alami atau listrik 

anti ledakan. 

 
b. Bahan yang mengoksidasi 

Bahan ini kaya akan oksigen, membantu dan memperkuat proses 
pembakaran. Beberapa dari ini membebaskan oksigen pada suhu 

penyimpanan, sedangkan yang lain masih perlu pemanasan. Jika wadah 
dari bahan ini rusak, isinya mungkin bercampur dengan bahan yang 
mudah terbakar dan merupakan sumber terjadinya nyala API. Resiko ini 

dapat dicegah dengan membuat tempat penyimpanan secara terpisah dan 
diisolasi. 

Penyimpanan bahan kimia yang mengoksidasi kuat dekat cairan yang 
mudah terbakar, sangat berbahaya. Untuk keamanannya, harus 
menjauhkan semua bahan yang dapat menyala dari bahan-bahan yang 

mengoksidasi. Tempat penyimpanan harus sejuk dan dilengkapi dengan 
pertukaran udara yang baik serta bangunan tahan api. 

 
c. Bahan kimia yang mudah terbakar 

Suatu gas dikatakan mudah terbakar jika gas itu menyala dalam udara 

atau oksigen, hydrogen, propane, butane, etilene, hydrogen sulfide, gas 
arang batu dan etana merupakan gas yang mudah terbakar. Beberapa gas 

seperti asam sianida (HCN) dan Sianogen dapat terbakar dan beracun. 
Bahan kimia cair yang mudah menyala dikelompokkan atas titik nyalanya. 
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Bahan kimia yang mudah menyala harus disimpan ditempat yang cukup 

sejuk, dengan tujuan mencegah nyala jika uapnya tercampur udara. 
Daerah penyimpanan harus terletak jauh dari sumber panas dan terhindar 

dari bahaya kebakaran. Dalam penyimpananya, bahan kimia ini harus 
dipisahkan dari bahan oksidator kuat atau dari bahan yang dapat terbakar 

sendiri (selfcombustible). Instalasi listrik tempat penyimpanan harus 
dihubungkan ketanah dan diperiksa secara berkala.  

 

d. Bahan kimia beracun 
Kemasan bahan kimia beracun tidak mungkin dibuat sempurna, sehingga 

terjadi kebocoran-kebocoran, dan uap bahan kimia beracun yang masuk 
kedalam udara perlu pertukaran udara yang baik. Tempat penyimpanan 
bahan kimia ini harus sejuk dengan pertukaran udara yang baik, tidak 

kena sinar matahari langsung, jauh dari sumber panas dan harus 
dipisahkan dengan bahan kimia lainnya. 

 
e. Bahan kimia korosif 

Bahan kimia yang bersifat korosif antara lain asam Florida, asam klorida, 

asam nitrat, asam semut dan asam perklorat. Bahan kimia ini dapat 
merusak kemasannya dan bocor keluar atau menguap keudara. Bahan 

yang menguap ke udara dapat bereaksi dengan bahan organic atau bahan 
kimia lainnya, yang bereaksi keras dengan uap air dan menimbulkan 
kabut asam yang menggangu kesehatan tenaga kerja. Dalam 

penangananya bahan kimia tersebut harus didinginkan diatas titik 
bekunya. 

Tempat penyimpanan bahan kimia yang bersifat korosif harus terpisah 
dari bangunan lainnya, terbuat dari dinding dan lantai yang tahan korosi 
dan tidak tembus serta dilengkapi fasilitas penyalur tumpahan.  

 
5) Cara Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya 

Keamanan pengangkutan bahan 
kimia berbahaya sangat penting, agar 
terhindar dari mala petaka bagi tenaga 

kerja, kerusakan harta maupun 
kerugian jiwa termaksud alat 

angkutan. Dalam kegiatan transportasi 
bahan kimia berbahaya, bahaya utama 

adalah bahaya kebakaran dan ledakan. 
Dalam pengangkutanya perlu 
dipertimbangkan factor-faktor antara 

lain: pengaturan muatan secara 
keseluruhan, pengaruh gerakan alat 

pengangkutan dalam cuaca yang tidak baik, pengaruh perubahan suhu, dan 
kelembaban terhadap keselamatan bahan kimia yang diangkut dan lain-lain.  

Dalam pengangkutan bahan kimia berbahaya, pengemudi atau setiap orang 

yang terlibat dalam proses pengangkutan harus dibekali pengetahuan tentang 
bahaya bahan kimia yang diangkut dan upaya pencegahannya, tindakan bila 

terjadi kebocoran, kebakaran atau kecelakaan dan alamat untuk meminta 
petolongan. 

Penyimpanan dan Pembuangan sisa bahan kimia tidak sama dengan 

pembuangan bahan buangan lainnya. Bahan kimia berbahaya yang akan 
dibuang hendaknya diolah terlebih dahulu, dikemas dalam drum, botol, kaleng, 

truk, tangki, atau lainnya dengan table atau label yang jelas.  
  

http://jurnalk3.com/wp-content/uploads/2011/12/Cara-Pengangkutan-Bahan-Kimia-Berbahaya.jpg
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Kegiatan Belajar 8  

MENGENAL DAN 
MENGENDALIKAN KEBAKARAN  

 
Kompetensi Dasar : Mendemonstrasikan kebakaran 

Indikator  :  
1. Mengidentifikasi prinsip dasar pemadam kebakaran 

2. Melaksanakan pencegahan terhadap terbentuknya api 
3. Mengidentifikasi alat – alat pemadam api. 
4. Memahami penggunaan pemadam api 

 
Tujuan pembelajaran : 

1) Siswa dapat memahami sifat-sifat api 
2) Siswa dapat melakukan pencegahan terjadinya api 
3) Siswa dapat memahami klasifikasi api 

4) Siswa dapat memahami jenis-jenis alat pemadam kebakaran 
5) Siswa dapat memahami prosedur dan metode penggunaan alat pemadam 

kebakaran 
 

A) Prinsip Pemadaman Kebakaran 

Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang 
tidak kita hendaki, merugikan dan pada umumnya sukar dikendalikan. Api terjadi 

karena persenyawaan dari:  
 Sumber panas, seperti energi elektron (listrik statis atau dinamis), sinar 

matahari, reaksi kimia dan perubahan kimia.  

 Benda mudah terbakar, seperti bahan-bahan kimia, bahan bakar, kayu, 
plastik dan sebagainya.  

 Oksigen (tersedia di udara)  
Apabila ketiganya bersenyawa maka akan terjadi api. Dalam pencegahan 

terjadinya kebakaran kita harus bisa mengontrol Sumber panas dan Benda 

mudah terbakar, misalnya Dilarang Merokok ketika Sedang Melakukan Pengisian 
Bahan Bakar, Pemasangan Tanda-Tanda Peringatan, dan sebagainya.  

Apabila sudah terjadi kebakaran maka langkah kita adalah menghilangkan 
adanya Oksigen dalam kebakaran tersebut. Contoh mudahnya seperti ketika kita 
menghidupkan lilin, lalu coba kita tutup dengan gelas maka api pada lilin 

tersebut akan mati karena oksigen yang berada di luar gelas tidak dapat masuk 
dan oksigen yang berada dalam gelas berubah menjadi Karbon Dioksida (CO2) 

yang mematikan api. Ketika kita memadamkan kebakaran dengan mengunakan 
APAR, karung goni yang basah dan pasir yang terjadi adalah kita mengisolasi 
adanya oksigen dalam api tersebut asal semua permukaan api tertutupi oleh 

ketiga media pemadaman tersebut dan api akan mati seperti lilin yang kita tutup 
memakai gelas tadi. Bila kita menggunakan air sebagai media pemadaman maka 

terjadi reaksi pendinginan panas dan isolasi oksigen dari kebakaran tersebut.  
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Gambar 8.1. Persenyawaan Api 

B) Klasifikasi api 

Pengelompokkan Tipe Api menurut NFPA (National Fire Protection Association)  
1. Api kelas A  

Kebakaran pada benda pada mudah terbakar yang 

menimbulkan arang/karbon  
(contoh : Kayu, kertas, karton/kardus, kain, kulit, 

plastik) 
Mendinginkan bahan yang sedang terbakar adalah 
cara yang paling efektif untuk mematikan api kelas 

A. 
 

 

2. Api kelas B  
Kebakaran pada benda cair dan gas yang mudah 
terbakar  

(contoh : bahan bakar, bensin, lilin, gemuk, minyak 
tanah, thinner) 

Pemadam api dari bahan kimia berupa tepung 
kering dan gas karbon dioksida (CO2) sangat baik 

untuk memadamkan api kelas B.  
 

 

3. Api kelas C  

Kebakaran pada benda yang menghasilkan listrik 
atau yang mengandung unsur listrik  

Bahan pemadam kebakaran harus bukan 
penghantar listrik untuk menghindari kejutan atau 
kerusakan peralatan. Jangan sekali-kali 

menggunakan pemadam kebakaran dengan bahan 
air atau busa untuk mematikan api kelas C. 

 

4. Api kelas D  
Kebakaran pada logam mudah terbakar  
(contoh : Sodium, lithium, radium) 

 

 

 

Pengelompokkan Tipe Api menurut SAA (Standard Australian Association)  
Api kelas A 
Kebakaran pada benda pada mudah terbakar yang menimbulkan arang/karbon  

(contoh : Kayu, kertas, karton/kardus, kain, kulit, plastik) 
 

Api kelas B 
Kebakaran pada benda cair mudah terbakar  
(contoh : bahan bakar, bensin, lilin, gemuk, minyak tanah, thinner) 
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Api kelas C 
Kebakaran pada benda gas 

(contoh : LPG, LNG, metan, dll) 
 

Api kelas D 
Kebakaran pada logam mudah terbakar  
(contoh : Sodium, lithium, radium) 

 
Api kelas E 

Kebakaran pada peralatan yang menggunakan tenaga listrik/menimbulkan 
tenaga listrik 

 

C) Penyebab Kebakaran  
1) Terbatasnya keterangan dan pengetahuan tentang kebakaran  

2)  Kelalaian manusia  
3)  Kesengajaan  
4)  Alam  

 
D) Alat-alat Pemadam Kebakaran 

 
Gambar 8.2. Konstruksi tabung APAR 
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Pemadam api portable biasanya ditempatkan pada tempat yang aman. 

Ada 4 jenis alat pemadam kebakaran dengan beberapa perbedaan pada 
masing-masing jenisnya. Pada bagian sisi alat pemadam  biasanya dilengkapi 
dengan  label instruksi. Label ini memberikan rincian bagaimana menggunakan  

pemadam api, juga dijelaskan untuk api jenis  apa digunakan. Selalu baca plat 
instruksi sebelum anda menggunakan pemadam api. Ke empat alat pemadam 

api tersebut adalah sebagai berikut: 
 
1) Pemadam kebakaran yang  berisi air 

pemadam kebakaran jenis berisi air hanya 
cocok untuk memadamkan api kelas A. 

Pemadam ini dicat merah. Rentang 
semprotannya berkisar 10m.  Digunakan 
sesuai petunjuknya.  

Jenis pemadam bertekanan gas berkerja 
sampai kosong. Jenis pemadam 

bertekanan udara diaktifkan dengan alat 
picu dan dapat dihentikan setiap saat 
dengan cara melepas pemicu. 

 

 
Gambar 8.3. APAR berisi air 
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2) Pemadam Kebakaran Karbon Dioksida 

(CO2) 
Alat ini diisi deengan karbon dioksida, 

cairan ini mempunyai tekanan yang sangat 
tinggi.  Jenis ini paling sesuai untuk 

memadamkan api kelas B dan kelas C. 
Jenis ini dicat warna merah dengan 
garis/pita hitam. Ukuran kecil mempunyai 

kemampuan semprot sampai 1,2m dan 
yang berukuran besar mempunyai 

kemampuan sampai 3 m. 
 

 
Gambar 8.4. APAR Berisi CO2 

 

3) Pemadam Kebakaran Busa 

Variasi mekanisme dan bahan kimia yang 
digunakan pada pemadam kebakaran busa 

cocok digunakan untuk memadamkan api 
kelas B dan terbatas pada api kelas A. 
Tabung alat ini dicat dengan warna  BIRU. 

Jarak semprotnya berkisar 6m. Operasikan 
sesuai petunjuk. 

Busa digunakan untuk membentuk selimut 
untuk menutupi dan memadam api. 
Pemadam kebakaran jenis busa adalah 

yang paling efektif untuk memadamkan api 
dari bahan bakar cair yang berada dalam 

wadah diaman bahan ini cukup panas 
untuk dapat terbakar sendiri bila 
bersinggungan dengan oksigen. 

Busa kurang efektif pada tumpahan yang 
menyebar.  Jenis ini biasa jadi tidak efektif 

cairan yang terbakar seperti alcohol. 
Untuk memadamkan cairan yang sedang 
terbakar, arahkan semprotan pemadam ke 

bagian sisi wadah di atas cairan. Hal ini 
akan menyebabkan busa mengalir ke 

bawah an menyebar di atas permukaan 
cairan. 

 

  
Gambar 8.5. APAR busa 

 
Gambar 8.6. Penggunaan APAR 

busa 

 

4) Pemadam Kebakaran Tepung Kering 
Pemadam ini diisi dengan bahan kimia 

berbentuk tepung kering yang diinjeksikan 
dengan tekanan gas, atau dengan tekanan 

udara. Jenis ini sesuai untuk memadamkan 
api kelas B dan C. 
Tabung pemadam ini dicat warna MERAH 

dengan lingkaran PUTIH. Alat ini 
mempunyai nozel beebentuk kipas. 

Rentang semprotan yang berukuran kecil 
sampai 3 m, dan yang berukuran besar 
sampai 6 meter. Operasikan berdasarkan 

petunjuk pemakaian. 
Pemadam kebakaran jenis tepung kering 

mempunyai reaksi pemadaman yang 
sangat cepat. Kabut bahan kimia kering ini   
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cenderung melindungi orang yang 

memadamkan api dari panas. 
Tepung kering adalah pemadam api  yang 

paling efektif untuk memadamkan cairan 
yang terbakar pada area yang luas, 

khususnya pada tumpahan yang mengalir 
bebas. 
Semprotkan tepung ke bagian dasar api 

dan tutupi apinya dengan menggerakan 
nozel ke kanan dan ke kiri. 

Gambar 8.7. APAR Tepung 

Kering 
 

 

 
E) Menyelamatkan diri dari Api 

Jika anda menemukan kebakaran, ingat 6 langkah kesalamatan berikut: 

1) Hidupkan segera alarm.  

 

2) Beritahu regu pemadam kebakaran. 

 
3) Peringatkan setiap orang agar 

segera keluar. 

 

4) Padamkan api dengan peralatan yang 
tersedia. 

 

5) Bila dipandang perlu segera keluar. 

 

6) Jangan masuk kembali ke gedung yang 
sedang terbakar 

 
Ke 6 langkah keselamatan tersebut penting karena hal-hal berikut: 

 Beberapa menit pertama setelah api mulai menyala adalah penting segera 
ditanggulangi. 
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 Penting bagi regu pemadam kebakaran tiba saat api masih kecil sehigga mudah 

dikendalikan daripada datang setelah api menjadi besar sehingga sulit 
ditanggulangi. 

 Seseorang mengawasi regu pemadam kebakaran  dapat mengarahkan mereka 
langsung ke tmpat kebakaran tanpa harus menunda. 

 Api yang masih kecil dapat dengan mudah ditanggulangi dengan peralatan yang 
tepat, 

 Begitu api menjadi besar, penundaan dalam mengevakuasi bangunan dapat 

meregut nyawa seseorang. 
 Asap dan gas di dalam  bangunan sangat berbahaya, walaupun sumber api dan 

panasnya jauh. 
 Bila kebakaran terjadi pada saluran gas yang bocor, dan anda tidak dapat 

mematikan saluran gas, jangan coba-coba mematikan nyala api. Bila perlu, 

atau memungkinkan, cobalah mendinginkan peralatan yang ada di sekitarnya. 
 Selebihnya biar ditangani oleh ahlinya. 

 
F) Cara Memadamkan Api  

Bila terjadi kebakaran, tindakan yang tepat memberikan peluang dapat 

memadamkan api dengan cepat, mengurangi bahaya dan meminimalisasi 
kerusakan 

A) Isolasi  
Membatasi jumlah volume oksigen sampai dibawa 14% sebab diatas 14% 
kemungkinan masih bisa terjadi kebakaran (hanya bisa dilakukan diruangan 

tertutup ) 
B) Cara Penguraian  

System penguraian yaitu system pemadaman dengan memisahkan bahan atau 
benda yang terbakar dengan yang belum terbakar. Misalnya : terjadinya 
kebakaran pada gedung tekstil harus dibongkar, lalu dipindahkan ketempat 

yang lebih aman, tindakan tersebut bersama-sama pada saat menyemprotkan 
air kearah api. 

C) Cara pendinginan  
System pemadaman dengan menurunkan suhu dimana dalam hal ini air 
merupakan bahan pemadam yang pokok. Misalnya : menyemprotkan air pada 

benda-benda yang terbakar. 
 

G) Cara Menggunakan Alat Pemadam Api 
 

 

 Lepaskan kunci pengaman. 
 

 

 Peganglah alat pemadam api dalam 
keadaan tegak tegak, lepasakan pipa dari 
klip. 
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 Pijitlah pengatup. Arahkan corong ke 

pangkal api dan lakukan pemadaman 
seperti gerakan menyapu. 

 

 

H) Peralatan Pencegahan Kebakaran 
1) APAR / Fire Extinguishers / Racun Api 

Peralatan ini merupakan peralatan reaksi cepat yang multi guna karena dapat 

dipakai untuk jenis kebakaran A,B dan C. Peralatan ini mempunyai berbagai 
ukuran beratnya, sehingga dapat ditempatkan sesuai dengan besar-kecilnya 

resiko kebakaran yang mungkin timbul dari daerah tersebut, misalnya tempat 
penimbunan bahan bakar terasa tidak rasional bila di situ kita tempatkan racun 
api dengan ukuran 1,2 Kg dengan jumlah satu tabung. Bahan yang ada dalam 

tabung pemadam api tersebut ada yang dari bahan kinia kering, foam / busa 
dan CO2, untuk Halon tidak diperkenankan dipakai di Indonesia.  

 
Gambar 8.8. APAR 

 

2) Hydrant 
Ada 3 jenis hydran, yaitu hydran gedung, hydran halaman dan hydran kota, 

sesuai namanya hydran gedung ditempatkan dalam gedung, untuk hydran 
halaman ditempatkan di halaman, sedangkan hydran kota biasanya 
ditempatkan pada beberapa titik yang memungkinkan Unit Pemadam 

Kebakaran suatu kota mengambil cadangan air.  

 
Gambar 8.9. Hydrant 

 
3) Detektor Kebakaran (Fire Detector) 

Peralatan yang memungkinkan secara otomatis akan memberitahukan 
kepada setiap orang apabila ada Gejala Kebakaran pada suatu daerah maka 
alat ini akan memberi sinyal kebakaran berupa bunyi sirene.Jenis detector 

kebakaran : 
1) Detector panas (heat stroke ) adalah detector yang bekerja berdasarkan 

pengaruh panas. Detector ini di bagi dalam jenis antara lain : 
a) Detector bertemperatur tetap ( Fixed Temperatur detector ) adalah suatu 

alat yang bekerja pada suatu batas temperature tertentu. 
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b) Detector berdasarkan kecepatan naiknya temperature ( rate of rise 

detector ) adalah alat / detector yang bekerja berdasarkan kecepatan 
tertentu naiknya temperature. 

c) Detector kombinasi ( combination of rate-of rise and fixed temperature 
heat detector ) adalah detector yang berdasarkan kecepatan naiknya 

temperature dan batas temperature maksimum yang ditetapkan. 
2) Detector asap ( smoke detector ) adalah detector yang bekerja 

berdasarkan batas konsentrasi asap tertentu. Detector asap dapat berupa : 

a) Detector Asap Optik ialah detector yang bekerja dengan prinsip. 
b) Detektor Asap ionisasi ialah detector yang bekerja dengan prinsip 

berkurangnya arus ionisasi oleh asap pada konsentrasi tertentu 
3) Detector nyala api ( flame detector ) adalah detector yang bekerja 

berdasarkan radiasi nyala api. Detector nyala api dapat berupa detector 

nyala api ultra violet dan detector nyaloa api infra red. 
4) Detecter gas adalah detecter yang bekerja berdasarkan gas yang timbul 

akibat kebakaran. 

 
Gambar 8.10. Fire Detector 

 
4) Fire Alarm 

Peralatan yang dipergunakan untuk memberitahukan kepada setiap orang akan 

adanya bahaya kebakaran pada suatu tempat  
 

 
Gambar 8.11. Fire Alarm 

 
5) Sprinkler ( system Pemadam Air Otomatis ) 

Adalah. Suatu system yang bekerja secara otomatis untuk memadamkan 
kebakaran ataun setidak-tidaknya mencega meluasnya kebakaran. Sistem 
sprinkler terdiri dari : 

a) Penyediaan air yang cukup 
b) Jaringan pipa yang cukup 

c) Perlengkapan sprinkler 
Sistem sprinkler terbagi atas : 

a) Sistem basah (Wet Pipe Sistem ) 

b) Sistem kering (Dry Pipe Sistem ) 
c) Sistem curah ( Deluge Sistem ) 

d) Sistem pra aksi ( Pre Action Sistem ) 
e) Sistem kombinasi ( Combination system ) 
 

 
Gambar 8.12. Sprinkler 
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Kegiatan Belajar 9  
 

PERTOLONGAN PERTAMA DAN 
CARDIO PULMONARY 
RESUSCIATION ( CPR ) 

 

Kompetensi Dasar :Melaksanakan Prosedur K3 
 

Indikator : 
1. Melaksanakan langkah – langkah penanganan P3K di tempat kerja. 
2. Melaksanakan langkah pertolongan CPR di tempat kerja 

 
Tujuan Pembelajaran 

 Siswa dapat mengerti dan memahami Pengertian Pertolongan Pertama dan 
Cardio Pulmonary.  

 Siswa dapat memberikan Pertolongan Pertama dan CPR dilingkungan kerja 

 Siswa dapat menjelaskan teknik memberikan Pertolongan Pertama dan Cardio 
Pulmonary (CPR). 

 
A. Pengertian Pertolongan Pertama (P3K) 

Pertolongan Pertama adalah  Pemberian pertolongan segera kepada 

penderita sakit atau cedera, kecelakaan yang memerlukan penanganan medis 
dasar. 

Medis Dasar adalah Tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran 
yang dapat dimiliki oleh awam atau awam yang terlatih secara khusus. 
Batasannya adalah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh Pelaku Pertolongan 

Pertama. 
Pelaku Pertolongan Pertama adalah penolong yang pertama kali tiba di 

tempat kejadian, yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis 
dasar. 

 

B. Tujuan Pertolongan Pertama: 
1). Menyelamat jiwa penderita 

2). Mencegah cacat 
3). Memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan 

 

C. Dasar Hukum 
Di Indonesia dasar hukum mengenai Pertolongan Pertama dan Pelakunya 

belum tersusun dengan baik seperti halnya di Negara maju. Walau demikian dalam 
KUHAP ada beberapa pasal yang mencakup aspek dalam melakukan Pertolongan 

Pertama. 
Pelanggaran tentang orang yang perlu ditolong diatur dalam Pasal 531 KUH. 

Pidana yang berbunyi: 

Barang siapa menyasikan sendiri ada orang didalam keadaan bahaya maut 
lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan 

itu didapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan mengkuatirkan 
bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama – 
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lamanya tiga bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 4.500,-. Jika orang 

yang perlu ditolong itu mati, diancam dengan : KUHP 45.165.187.304 s. 478 . 
525.566 . 

Pasal ini berlaku bila pelaku pertolongan pertama dapat melakukan tanpa 
membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain. 

Penjelasan:Dalam keadaan bahaya maut = bahaya maut yang ada seketika 
itu, misalnya orang berada dalam rumah terbakar, tenggelam di air, seorang akan 
membunuh diri dan sebagainya.  

Memberikan pertolongan = menolong sendidri. 
Mengadakan pertolongan = misalnya memintakan pertolongan polisi atau 

dokter. 
Pasal ini hanya dapat dikenakan apabila dengan memberi pertolongan itu 

tidak dikuatirkan, bahwa orang itu sendiri dibahayakan atau orang lain dapat kena 

bahaya dan orang yang perlu ditolong itu mati. 
 

D. PERALATAN DASAR PELAKU PERTOLONGAN PERTAMA : 
Dalam melakukan tugasnya Pelaku Pertolongan Pertama memerlukan 

beberapa peralatan dasar. Peralatan dasar ini dapat dibagi menjadi peralatan 

perlindungan diri atau yang lebih dikenal dengan Alat Pelindung Diri (APD) dan 
peralatan minimal untuk melakukan tugasnya. 

 
1) Alat Pelindung Diri ( APD ) 

Sebagai pelaku Pertolongan Pertama seseorang akan dengan mudah terpapar 

dengan jasad renik maupun cairan tubuh seseorang yang memungkinkan 
penolong dapat tertular oleh penyakit. Prinsip utama dalam menghadapi darah 

dan cairan tubuh dari penderita adalah :Darah dan semua cairan tubuh sebagai 
media penularan penyakit. Beberapa penyakit yang dapat menular diantaranya 
adalah Hepatitis, TBC,HIV/AIDS. Disamping itu APD juga berfungsi untuk 

mencegah penolong mengalami luka dalam melakukan tugasnya.Beberapa 
APD: 

1) Sarung Tangan Lateks,  
Jangan menggunakan sarung tangan kain saja karena cairan dapat 
merembes. Bila kan melakukan tindakan lainnya yang memerlukan sarung 

tangan kerja, maka sebaiknya sarung tangan lateks dipakai terlebih dahulu. 
2) Kecamata pelindung,  

Berguna untuk melindungi mata dari percikan darah, maupun mencegah 
cedera akibat benturan atau kelilipan pada mata saat melakukan 

pertolongan  
3) Baju pelindung 

Penggunaannya kurang popular di Indonesia, gunanya adalah untuk 

mencegah merembesnya cairan tubuh penderita melalui baju penolong. 
4) Masker penolong 

Sangat berguna untuk mencegah penularan penyakit melalui udara. 
5) Masker Resusitasi 

Diperlukan bila akan melakukan tindakan Resusitasi Jantung Paru. 

6) Helm 
Dipakai bila akan bekerja ditempat yang rawan akan jatuhnya benda dari 

atas. Misalnya dalam bangunan runtuh dan sebagainya. 
Catatan: Alat perlindungan diri minimal bagi seorang pelaku Pertolongan 
Pertama adalah sarung tangan dan masker RJP. 

Beberapa tindakan umum untuk menjaga diri adalah: 
 Pemakaian APD tidak sepenuhnya melindungi penolong. Ada beberapa 

tindakan lain yang juga perlu dilakukan sebagai tindakan pencegahan. Cuci 
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tangan merupakan tindakan yang sederhana namun paling efektif untuk 

menghentikan rantai penularan penyakit. 
 Cucilah tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. 

 Pakailah sabun yang memiliki sifat anti septic (anti kuman) 
 Cucilah bersih–bersih tangan samapai ke siku bila selesai menangani 

penderita. 
 Mempersiapkan alat. 

Selain tubuh penolong alat yang baru dipakai juga harus dibersihkan. 

Membersihkan alat ini ada beberapa tahap yaitu: 
 Mencuci dengan air hanya menghilangkan bekas atau noda saja. 

Desinfeksi (memakai bahan pembunuh kuman misalnya pemutih) 
 Sterillisasi (proses khusus untuk menjadi bebas kuman) 
 

Peralatan Pertolongan Pertama: 
a) Penutup luka 

b) Kasa steril 
c) Bantalan kasa 
d) Pembalut  

Contoh: 
 Pembalut gulung/pita 

 Pembalut segitiga/mitella 
 Pembalut tubuler/tabung 
 Pembalut rekat/plester 

e) Cairan antiseptik 
Contoh: 

 Alkohol 70% 
 Povidone iodine 10% 
 Cairan pencuci mata 

 Boorwater 

f) Peralatan stabilisasi . 

Contoh: 
 Bidai 
 Papan spinal panjang 

 Papan spinal pendek 
g) Gunting pembalut 

h) Pinset 
i) Senter 
j) Kapas 

k) Selimut 
l) Kartu penderita 

m) Alat tulis 
n) Oksigen 
o) Tensimeter dan stestoskop 

p) Tandu. 

 
E. PERTOLONGAN PERTAMA SAAT DARURAT 

1. Memeriksa kesadaran  

Serukan.“Anda bisa mendengan saya?” atau “Buka mata Anda!” Goyang bahu 
korban secara hati–hati. Korban yang tidak sadar tidak akan bereaksi. 

2. Buka jalan napas korban yang tidak sadar 

Keluarkan sumbatan dari dalam mulut yang tampak dengan jelas. Letakkan 
dua jari Anda di bawah dagu korban dan rahang ditarik ke atas. Pada saat 

yang sama, letakakan tangan Anda yang satu lagi pada dahi korban dan 
kepalanya ditekan ke bawah. 

 
Gbr. 1 

 
Gbr. 2 

 
3. Memeriksa pernapasan 

 Letakkan tangan Anda di dekat hidung dan mulut korban. 
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 Lihat apakah dadanya bergerak 

 Dengarkan suara napasnya 
 Rasakan napasnya dengan pipi Anda 

 Periksa selama 5 detik sebelum memutuskan bahwa korban tidak 
bernapas. 

 
Gbr. 3 

4. Memeriksa nadi 
Kepala korban tertarik ke bawah, raba jakunnya dengan dua jari Anda. Geser 

jari Anda ke belakang sampai celah antara trakhea dan otot – otot yang 
berjalan di sampingnya. Raba denyut karotis selama 5 menit. 
 

5. Posisi Pemulihan 
 Berlutut disamping korban, Kepalanya ditarik ke bawah dan dagunya 

diangkat untuk membuka jalan napas. Kedua kaki lurus. Lengan korban 
yang paling dekat dengan Anda ditekuk membuat sudut siku–siku dengan 
badannya, siku ditekuk, telapak tangan membuka ke atas. 

 Lengan korban yang jauh disilangkan pada dadanya, tangannya memegang 
pipi. Tangan Anda yang lain memegang paha yang jauh, lutut korban 

ditekuk ke atas, kakikinya menginjak lantai. 

 
Gbr.1 

 
Gbr. 2 

 Tangan korban dipegang supaya terus memegang pipinya. Tarik badannya 
ke arah Anda melalui tangan yang memegang paha. 

 Kepala korban ditarik kebelakang supaya jalan napas selalu terbuka. Bila 

perlu ataur tangannya agar tetap menopang kepala. Kaki korban yang ada 
di atas diatur agar panggul dan lututnya membentuk sudut siku – siku. 

Periksa nadi dan pernapasannya secara teratut. 

 
Gbr. 3 

 
Gbr.4 
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F. CARDIO PULMONARY RESUSCIATION (CPR) 

CPR (Cardio Pulmonary Resusciation )  adalah menyadarkan orang yang 
pingsan atau tidak sadarkan diri karena jantungnya lemah, yang diakibatkan oleh 

shock karena aliran listrik atau terjatuh, serta pingsan atau tidak sadarkan diri 
karena udara tidak dapat masuk ke dalam paru – parunya yang diakibatkan 

lemas, karena terjatuh ke dalam air, terisap gas beracun, tergantung, tercekik 
atau terkejut. Untuk menyadarkannya dapat dilakukan dengan cara : 

1. Pernapasan Mulut Ke Mulut 

 Pastikan jalan napas terbuka dan kepala tertarik ke bawah. Lubang hidung 
korban dipijat dengan telunjuk dan ibu jari. 

 Tarik napas dalam dan aktupkan bibir Anda di seputar mulut korban. 
Hembuskan napas Anda ke dalam mulut korban sampai dadanya terlihat 
naik ke atas. 

 Angkat bibir Anda dan biarkan dadanya turun lagi. Teruskan pernapasan 
buatan ini  denagan kecepatan 10 kali per menit. 

 
Gbr. A 

2. Kompresi Dada 
 Korban berbaring pada alas yang keras. Pangkal tangan Anda diletakkan di 

atas titik pertemuan tulang dada dengan tulang rusuk bagian bawah. 
Turunkan pangkal tangan Anda, dengan jari – jari kedua tangan saling 
memegang, ke titik tersebut. 

 Dengan lengan tetap lurus tekan tulang dada ke bawah secara vertikal 
sedalam 4-5 cm. Lepaskanan tekanan. Ulangi kompresi ini dengan 

kecepatan kira–kira 80 kali per menit. 
 Kombinasi dengan pernapasan buatan:  setiap 15 kompresi disusul dengan 

dua pernapasan buatan sampai bantuan datang 

 
Gbr. B 

 

3. Cedera Kepala 
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 Kalau kulit kepala luka, pasang kembali lipatan kulit yang robek dan dengan 

memakai perban bersih, tekan ke bawah dengan kuat tetapi hati–hati dan 
merata pada luka. 

 JANGAN menyentuh luka dengan tangan Anda 
 Setelah perdarahan/pendarahan dapat diatasi, perban dibalut. 

Gbr. 1 
 

Gbr. 2 

 
 Periksa tingkat reaksi korban dengan mengajukan pertanyaan yang mudah 

dan langsung. Kalau kesadarannya terganggu selama lebih dari 3 menit, 

hubungi 119 dan minta ambulans. Catat nadi dan pernapasan serta tingkat 
reaksinya tiap 10 menit. 

 Korban dibaringkan, dengan kepala dan bahu ditinggikan dan ditopang. 
Bawa atau kirimkan korban ke rumah sakit dalam posisi seperti Gbr. Di 

bawah ini. Kalau korban menjadi tidak sadar, baringkan ia dalam posisi 
pemulihan. Hubungi 119 dan minta ambulans. 

 
Gbr. 3 

 
Gbr.4 

 

4. Cedera Pada Mata 
 Korban berabring terlentang. Kepalanya ditopang supaya tidak banyak 

bergerak. Mata yang sakit diperiksa. 

 Mata yang sakit dialiri air, bila perlu, untuk mengeluarkan debu yang 
mengambang atau zat kimia yang berbahaya. 

 JANGAN mengaliri air pada mata yang luka atau bila ada benda asing yang 
terbenam atau melekat pada bola mata. 

 
Gbr. 1 

 
Gbr. 2 
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 Mata ditutup, sebaiknya dengan pembalut mata steril. Balut dan eratkan 

pada tempatnya, kedua mata ditutup untuk mencegah gerakkan mata. 
Tenangkan korban sebelum kedua matanya ditutup. 

 Bawa atau kirimkan korban ke rumah sakit. 

 
Gbr.3 

 
Gbr.4 

 
5. Luka Bakar Api 

 Segera hubungi 119 dan minta pemadam kebakaran: 
 Singkirkan korban dari temapt bahaya kalau situasinya sudah cukup aman. 

 Jangan masuk ke dalam gedung yang sedang terbakar. 
 Jangan masuk ke dalam kamar yang penuh asap atau uap. 

 
6. Pakaian Terbakar 

 Jangan biarkan korban lari keluar rumah 

 Korban dijatuhkan ke lantai, bagian yang terbakar di sebelah ata, kemudian 
siram dengan air. Atau korban diselimuti erat–erat dengan mantel atau 
karpet. 

 
 

7. Cedera Akibat Arus Listrik 
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Jangan mendekat sebelum: 

 Anda memutuskan aliran listrik di dalam rumah. 
 Anda diberitahu secara resmi bahwa aliran listrik tegangan tinggi sudah 

diputuskan dan sudah diisolasi.  

 
 

8. Tumpahan Zat Kimia 
 Lindungi diri Anda sendiri dari zat kimia korosif. 

 Air pembilas yang sudah tercemar mengalir tanpa membahayakan siapapun 
juga. 

 Hati – hati terhadap uap beracun 

 
G. Mengatasi macam-macam kecelakaan 

a. Terkilir/keseleo 

Yang dimaksud terkilir yaitu ujung tulang terlepas dari sambungannya 
dengan tulang yang lain,seperti pada sendi. Jangan sekali-kali melalaikan , 

segera membawa sikorban ke dokter atau keahlinya,karena untuk 
memperbaikinya diperlukan kehati-hatian 
Perhatikan petunjuk ini : 

 Tarik anggota yang terkilir itu dan tekan ujung tulang itu ketempatnya 
kembali. 

 Kendurkan otot-ototnya 
 Kembalikan tulang yang terkilir ketempatnya dengan hati-hati 

 Kalau tulang itu sudah masuk ,kembalim ketempatnya semula, 
hendaklah sim korban berdiam diri untuk beberapa waktu. 

 Jika tangan yang terkilir ,hendaklah tangan yang sakit itu didukung 

dengan kain penyandang segitiga.  
b. Otot terpuntir 

Dapat terjadi karena pergerakan yang tiba-tiba ,maka urat diseliling sendi 
mungkin terenggang atau terpuntir.Urat teregang atau terpuntir sering kali 
terjadi pada kaki,lutut,siku atau pergelangan tangan. 

Cara mengatasinya : 
 Anggota yang sakit itu jangan digerakkan. 

 Barutkan es diseliling tempat yang sakit itu. 
 Ikatlah dengan kain pembalut. 
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 Kira-kira empat jam setelah itu dilakukan demah hangat dan demah 

sejuk berganti-ganti. 
 Pada hari yang kedua mulailah mengurutnya,dilakukan secara lambat-

lambat dan anggota yang sakit itu digerakkan sedikit-sedikit. 
 Jika sakitnya tidak berangsur baik dalam beberapa hari ,mungkin ada 

tulang yang patah. 
c. Gegar otak 

Gegar otak mungkin disebabkan oleh kena pukulan atau jatuh.Tanda-

tandanya adalah biji mata tidak sama besar dan anggota badan terasa 
lumpuh, pingsan  dan tidak dapat disadarkan mungkin ada pembuluh darah 

keotak pecah. 
Cara mengatasinya :  
 Baringkan sikorban dengan melentang dan kepalanya angkat sedikit. 

 Demah sejuk pada kepalanya dan demah hangat pada` ujung kakinya 
dan tangannya.Segera minta prtolongan dokter. 

d. Luka memar 
Luka memar ialah suatu kecederaan pada jaringan karena kena pukul atau 
terkena benda yang jatuh .Kulit mungkin tidak pecah hanya jaringan yang 

kena pukul itu bengkak dan berlainan warnanya,umpamanya merah,hitam 
atau biru. 

Jika kulit mengelupas kena pukul ,basuhlah  luka itu dengan air yang 
bersih,setelah itu olesi dengan mercurochrome yang berkadar 2 % atau 
yodium yang berkadar 3 %,alkohol dapat dipakai ,supaya benggkaknya 

surut.. 
Demah hangat dan demah sejuk berganti-ganti akan menolong mengurangi 

sakit. 
e. Pingsan 

Pingsan adalh keadaan tidak sadarkan diri untuk beberapa waktu,karena 

jantung seketika jadi lemah,sehingga darah yang mengalir keotak menjadi 
kurang.Pingsan dapat disebabkan karena terlalu letih. 

Cara mengatasinya : 
 Biarkan sikorban keadaan berbaring dan rendahkan kepala sedikit,supaya 

lebih banyak darah yang dapat mengalir keotaknya. 

 Demah sejuk mukanya dan gosok bibirnya cepat-cepat dengan kain yang 
direndam dalam air sejuk. 

 Buka /longgarkan baju si korban dan gosok kaki dan tangannya. 
f. Terbakar 

Luka terbakar, masih terbagi atas beberapa jenis, yakni sebagai berikut : 
Luka terbakar ringan 
Luka terkecil sekalipun mungkin mengakibatkan kelainan bentuk yang serius 

bila terjadi pada persendian besar, misalnya lutut. 
Pada luka bakar ringan, ada dua tingkatan (stadium), yakni : 

Stadium I 
Hanya bulu kulit saja yang terbakar, tetapi dirasakan panas. Jika ini terjadi 
maka : 

Obat : oleskan tanin zalf dengan segera di atas permukaan kulit. 
Perawatan : luka terbakar tersebut tidak boleh digosok – gosok dan  jangan 

kena air. 
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Kegiatan Belajar 10:  
 

MENGENAL KONDISI 
BAHAYA DI LINGKUNGAN 

TEMPAT KERJA 

 

Kompetensi dasar :Menerapkan pekerjaan sesuai dengan SOP 
 

Indikator :  
A. KEBISINGAN DAN JENIS-JENIS KEBISINGAN 

Kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak dikehendaki sehingga 
mengganggu atau membahayakan kesehatan. Bising adalah suara/bunyi yang 
tidak dikehendaki bagi manusia Sedangkan bunyi didengar sebagai rangsangan-

rangsangan pada telinga oleh getaran-getaran melalui media elastis. Terdapat dua 
hal yang yang menentukan kualitas suatu bunyi, yaitu frekuensi dan intensitasnya. 

Biasanya suatu kebisingan terdiri dari campuran sejumlah gelombang-gelombang 
sederhana dari beraneka frekuensi. Telinga manusia mampu mendengar frekuensi 
antara 16 – 20.000 Hz (Suma’mur PK, 1996: 58). Sedangkan intensitas 

kebisingan. yang dianjurkan bedasarkan Kep. Men. No. 55 tahun 1999 adalah 85 
dBA untuk 8 jam kerja.  

 
B. JENIS – JENIS KEBISINGAN 

Menurut Suma’mur PK (1996:58) jenis–jenis kebisingan yang sering 

ditemukan adalah: 
a. Kebisingan yang kontinyu dengan spektrum frekuensi luas, seperti 

mesinmesin, kipas angin, dapur pijar dan lain-lain. 
b. Kebisingan kontinyu dengan spektrum frekuensi sempit, misalnya gergaji 

sirkuler, katup gas dan lain-lain. 

c. Kebisingan terputus-putus (intermittent) seperti lalulintas, suara kapal terbang 
dilapangan udara 

d. Kebisingan impulsif, misalnya pukulan tukul, tembakan bedil, ledakan. 
e. Kebisingan impulsif berulang seperti mesin tempa di perusahaan 

 

C. Pengaruh Kebisingan Terhadap kesehatan 
Setiap tenaga kerja memiliki kepekaan sendiri-sendiri terhadap kebisingan, 

terutama nada yang tinggi, karena dimungkinkan adanya reaksi psikologis seperti 
stres, kelelahan, hilang efisiensi dan ketidaktenangan Lebih dari itu Mike 
Wardhani,dkk (2004: 445), menyatakan pengaruh utama dari kebisingan kepada 

kesehatan (efek fisiologis) adalah kerusakan pada indra pendengar yang 
menyebabkan ketulian. Disamping itu sumber kebisingan yang tinggi memiliki 

pengaruh terhadap tenaga kerja, yaitu : 
a. Mengurangi kenyamanan dalam bekerja. 

b. Mengganggu komunikasi atau percakapan antar pekerja. 
c. Mengurangi konsentrasi. 
d. Menurunkan daya dengar, baik yang bersifat sementara maupun permanen. 

e. Tuli akibat kebisingan. 

http://jurnalk3.com/wp-content/uploads/2012/01/Pengaruh-Kebisingan-Terhadap-kesehatan.jpg
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Ada berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas seseorang 

yang bekerja ditempat kerja yang bising, faktor-faktor tersebut adalah: 
a. Frekuensi kebisingan, nada tinggi adalah lebih mengganggu daripada nada 

rendah. 
b. Jenis kebisingan, kebisingan terputus-putus lebih mengganggu daripada 

kebisingan kontinyu. 
c. Sifat pekerjaan, pada pekerjaan yang rumit atau kompleks lebih banyak 

terganggu daripada pekerjaan yang sederhana. 

d. Variasi kebisingan, makin sedikit variasinya maka makin sedikit pula 
gangguannya. 

e. Sikap individu, karyawan yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), 
yaitu ear plugh/ear muff akan lebih banyak terganggu daripada yang 
menggunakan APD. 

 
D. Cara Pengukuran Kebisingan 

Pengukuran kebisingan biasanya dilakukan dengan tujuan memperoleh data 
kebisingan di perusahaan atau dimana saja sehingga dapat dianalisis dan dicari 
pengendaliannya. 

Alat yang digunakan untuk mengukur intensitas kebisingan adalah dengan 
menggunakan sound level meter dengan satuan intensitas kebisingan sebagai hasil 

pengukuran adalah desibel (dBA). Alat ini mampu mengukur kebisingan diantara 
30 -130 dBA dan dari frekuensi 20-20000 Hz. Alat kebisingan yang lain adalah 
yang dilengkapi dengan octave band analyzer dan noise dose meter  

Kebisingan akan menyebabkan merosotnya pendengaran manusia. Secara 
pasti memang belum dapat diketahui adanya hubungan tingkat suara kebisingan 

dengan besarnya kerusakkan alat pendengaran. Sebab akibat kerusakkan yaitu 
berbeda–beda pada masing–masing orang. Misalnya pada tingkat usia atau tingkat 
ketahanan tubuh seseorang yang berbeda. Namun biasanya, pada tingkat suara 

sekitar 85 decibel yang terus menerus sudah cukup mengakibatkan rusaknya 
pendengaran manusia (tuli). Kebisingan di pabrik–pabrik misalnya, berkisar antara 

85 sampai 90 decibel. 
 

Sumber suara Decibel 

Suara bisikan 

Jarum jatuh dari ketinggian 1 meter 
Pembicaraan biasa pada jarak 1 meter 
Suara kegiatan kantor 

Mobil roll royce 
Suara mesin tik listrik pada jarak 1 meter 

Mobil ford ltd 
Mobil jaguar xj 6 
Mobil volvo 1800 es 

Suara didalam 
Motor yamaha rd 125 

Motor suzukigt 360 
Motor honda cb 
Sauara jalan yang ramai 

Motor norton 850 commando 
Harley davidson electraglide 1200 

Suara station kereta api 
Bunyi boeing dari jarak 100 kaki 

Batas yang menyakitkan telinga 
Take – of boeing 737 dari jarak 200 kaki 
Sirene 50 pk dari jarak 200 kaki  

10 

20 
50 
62 

64 
66 

68 
69 
74 

75 
76,2 

77 
79,5 
80 

83,9 
84 

85 
100 

110 
130 
140 
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E. Bahaya Debu dalam Pekerjaan  
I. PENGERTIAN 

Debu merupakan salah satu bahan yang sering disebut sebagai partikel 
yang melayang di udara (Suspended Particulate Matter / SPM) dengan ukuran 

1 mikron sampai dengan 500 mikron.  
Dalam kasus pencemaran udara, baik dalam maupun di ruang gedung 

(Indoor and Out Door Pollution) debu sering dijadikan salah satu indikator 

pencemaran yang digunakan untuk menunjukan tingkat bahaya baik terhadap 
lingkungan maupun terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.  

Partikel debu akan berada di udara dalam waktu yang relatif lama dalam 
keadaan melayang layang di udara kemudian masuk ke dalam tubuh manusia 
melalui pernafasan. Selain dapat membahayakan terhadap kesehatan juga 

dapat mengganggu daya tembus pandang mata dan dapat mengadakan 
berbagai reaksi kimia sehingga komposisi debu di udara menjadi partikel 

yang sangat rumit karena merupakan campuran dari berbagai bahan dengan 
ukuran dan bentuk yang relatif berbeda beda. 

 

II. MACAM-MACAM DEBU 
Dari sifatnya debu dikategorikan pada: 

 Sifat pengendapan, yaitu debu yang cenderung selalu mengendap 
karena gaya gravitasi bumi. 

 Sifat permukaan basah, sifatnya selalu basah dilapisi oleh lapisan air 

yang sangat tipis. 
 Sifat penggumpalan, karena sifat selalu basah maka debu satu dengan 

yang lainnya cenderung menempel membentuk gumpalan. Tingkat 
kelembaban di atas titik saturasi dan adanya turbelensi di udara 
mempermudah debu membentuk gumpalan. 

 Debu listrik statik, debu mempunyai sifat listrik statis yang dapat 
menarik partikel lain yang berlawanan dengan demikian partikel dalam 

larutan debu mempercepat terjadinya penggumpalan. 
 Sifat opsis, partikel yang basah/lembab lainnyadapat memancarkan sinar 

yang dapat terlihat dalam kamar gelap. 

 
Dari macamnya debu juga dapat dikelompokan kedalam  

 Debu Organik (debu kapas, debu daun-daunan, tembakau dan 
sebagainya).,  

 Debu Mineral (merupakan senyawa komplek : SiO2, SiO3, arang batu dll) 
dan  

 Debu Metal (Debu yang mengandung unsur logam: Pb, Hg, Cd, Arsen, 

dll).  
 

Dari segi karakter zatnya debu terdiri atas  
 Debu fisik (debu tanah, batu, mineral, fiber)  
 Debu Kimia (Mineral organik dan inorganik)  

 Debu Biologis ( Virus, bakteri, kista) dan  
 Debu radio aktif. Ditempat kerja jenis jenis debu ini dapat ditemui di 

kegiatan pertanian, pengusaha keramik, batu kapur, batu bata, pengusaha 
kasur, pasar tradisional, pedagang pinggir jalanan dan lain lain. 

 

III. AMBANG BATAS DEBU 
Ukuran debu sangat berpengaruh terhadap terjadinya penyakit pada saluran 

pernafasan.Dari hasil penelitian ukuran tersebut dapat mencapai target organ 
sebagai berikut: 
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 5-10 mikron = akan tertahan oleh saluran pernafasan bagian atas 

 3-5 Mikron akan tertahan oleh saluran pernafasan bagian tengah 
 1-3 mikron sampai dipermukaan alveoli 

 0,5-0,1 mikron hinggap dipermukaan alveoli/selaput lendir sehingga 
menyebabkanvibrosis paru 

 0,1-0,5 mikron melayang dipermukaan alveoli. Menurut WHO 1996 
ukuran debu partikel yang  membahayakn adalah berukuran 0,1 – 5 atau 
10 mikron. Depkes mengisaratkan bahwa ukuran debu yang 

membahayakan berkisar 0,1 sampai 10 mikron. 
 

IV. DAMPAK PENCEMARAN UDARA OLEH DEBU 
Partikel debu selain memiliki dampak terhadap kesehatan juga dapat 
menyebabkan gangguan sebagai  berikut: 

1) Gangguan aestetik dan fisik seperti terganggunya pemandangan dan 
pelunturan warna bangunan dan pengotoran. 

2) Merusak kehidupan tumbuhan yang terjadi akibat adanya penutupan pori 
pori tumbuhan sehingga mengganggu jalannya photo sintesis. 

3) Merubah iklim global regional maupun internasional 

4) Menganggu perhubungan/ penerbangan yang akhirnya menganggu 
kegiatan sosial ekonomi di masyarakat. 

5) Menganggu kesehatan manusia seperti timbulnya iritasi pada mata, 
alergi, gangguan pernafasan dan kanker pada paru-paru. Efek debu 
terhadap kesehatan sangat tergantung pada: Solubity (mudah larut), 

Komposisi Kimia, Konsentrasi Debu, dan Ukuran partikel debu 
 

V. JENIS PENYAKIT AKIBAT KERJA YANG DIAKIBATKAN OLEH DEBU 
1) Pneumokoniosis disebabkan oleh debu mineral pembentukan jaringan 

parut (Silikosis,antrakosilikosis, asbestosis) Gejala penyakit ini berupa 

sakit paru paru, namun berbeda dengan penyakit TBC paru. 
 

2) Silikosis adalah penyakit yang paling penting dari golongan penyakit 
Pneumokonioses. Penyebabnya adalah silika bebas (SiO2) yang terdapat 
dalam debu yang dihirup waktu bernafas dan ditimbun dalam paru paru 

dengan masa inkubasi 2-4 tahun. Pekerja yang sering terkena penyakit 
ini umumnya yang bekerja di perusahaan yang menghasilkan batu-batu 

untuk bangunan seperti granit, keramik, tambang timah putih, tambang 
besi, tambang batu bara, dan lain lain.Gejala penyakit ini dapat 

dibedakan pada tingkat ringan sedang dan berat. Pada tingkat Ringan 
ditandai dengan batuk kering, pengembangan paru-paru. Pada lansia 
didapat hyper resonansi karena emphysema.Pada tingkat sedang terjadi 

sesak nafas tidak jarang bronchial, ronchi terdapat basis paru paru. Pada 
tingkat berat terjadi sesak napas mengakibatkan cacat total, hypertofi 

jantung kanan, kegagalan jantung kanan. 
 

3) Anthrakosilikosis ialah pneumokomiosis yang disebabkan oleh silika bebas 

bersama debu arang batu. Penyakit ini mungkin ditemukan pada tambang 
batu bara atau karyawan industri yang menggunakan bahan batu bara 

jenis lain. Gejala penyakit ini berupa sesak nafas, bronchitis chronis batuk 
dengan dahak hitam (Melanophtys). 
 

4) Asbestosis adalah jenis pneumokoniosis yang disebabkan oleh debu asbes 
dengan masa latennya 10-20 tahun. Asbes adalah campuran berbagai 

silikat. Yang terpenting adalah campuran magnesium silikat pekerja yang 
umumnya terkena penyakit ini adalah pengelola asbes, penenunan, 
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pemintalan asbes dan reparasi tekstil yang terbuat dari asbes. Gejala 

yang timbul berupa sesak nafas, batuk berdahak/riak terdengan rhonchi 
di basis paru, cyanosis terlihat bibir biru. Gambar radiologi menunjukan 

adanya titik titik halus yang disebut “Iground glass appearance”, batas 
jantung dengan diafragma tidak jelas seperti ada duri duri landak sekitar 

jantung (Percupine hearth), jika sudah lama terlihat penumpukan kapur 
pada jaringan ikat. 

 

5) Berryliosis, Penyebabnya adalah debu yang mengandung Berrylium, 
terdapat pada pekerja pembuat aliasi berrylium tembaga, pada 

pembuatan tabung radio, pembuatan tabung Fluorescen pengguna 
sebagai tenaga atom. 

 

6) Byssinosis disebabkan oleh debu kapas atau sejenisnya dikenal dengan : 
Monday Morning Syndroma”atau”Monday Fightnesí” Sebag gejala timbul 

setelah hari kerja sesudah libur, terasa demam, lemah badan, sesak 
nafas, baruk-batuk,“Vital Capacity” jelas menurun setelah 5-10 tahun 
bekerja dengan debu. 

 
7) Stannosis Penyebab debu bijih timah putih (SnO) 

 
8) Siderosis disebabkan oleh debu yang mengandung (Fe202) 

 

VI. PENGENDALAIAN/PENCEGAHAN 
1. Pencegahan Terhadap sumbernya 

Pengontrolan debu di ruang kerja terhadap sumbernya antara lain : 
a. Isolasi sumber agar tidak mngeluarkan debu di ruang kerja dengan “ 

Local Exhauster”atau Dengan melengkapi Water Sprayer pada 

cerobong asap 
b. Subtitusi alat yang mengeluarkan debu dengan yang tidak 

mengeluarkan debu. 
2. Pencegahan terhadap transmisi 

a. Memakai metoda basah yaitu, penyiraman lantai, pengeboran basah, 

(Wet Drilling) 
b. Dengan alat (Scrubber, Electropresipitator, Ventilasi Umum) 

3. Pencegahan terhap tenaga kerjanya 
Antara lain menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan menggunakan 

masker. 
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