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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Tinjaun Umum Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) 

1. Pengertian Standar Operasional Prosedur(SOP) 

Dalam suatu kegiantan pekerjaan harus memiliki acuan dan pegangan, 

walupun masih ada perusahaan yang tidak memiliki acuan serta pedoman 

dalam suatu pekerjaan. Akibat dari tidak adanya acuan dalam pelaksanaan 

pekerjaan banyak membuat organisasi tidak berfungsi dengan baik, hal ini 

dikarenakan para karyawan bingung atas pekerjaan yang akan mereka 

kerjakan selanjutnya, dan pihak manajemen tidak mempunyai pedoman dalam 

pengambilan keputusan, sehingga apabila ada suatu kesalahan atau kekeliruan 

tidak bisa dianalisis dimana kesalahan itu terjadi karena tidak memiliki alur 

pedoman yang jelas. 

Tidak adanya acuan serta pedoman dalam pelaksanaan kegiatan administrasi 

dilingkungan pemerintahan maupun Instansi Negara banyak dikeluhkan oleh para 

masyarakat. Karena dengan tidak adanya acuan pelayanan administrasi 

menyebabkan proses pelayanan menjadi terasa rumit. Lamanya pelayanan yang 

terjadi mengindikasikan adanya praktik-praktik korupsi. 

Agar memahami kegiatan dalam suatu pekerjaan dengan baik setiap 

organisasi harus memiliki suatu acuan, instruksi ataupun prosedur kerja. 

Karena dengan adanya prosedur atau acuan ini para karyawan, atasan, 

manajemen maupun masyarajat mendapatkan suatu kejelasan yang diberikan. 

Ada beberapa istilah acuan dalam pekerjaan, antara lain instruksi kerja (work 
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instruction) dan Standar Operaional Prosedur (SOP).Kedua istilah tersebut 

memiliki fungsi dan makna yang berbeda yaitu sebagai acuan kerja 

perbedaanya hanya dari pemakaian istilah atau bahasa dalam tiap - tiap 

organisasi
1
. Maksud dan tujuan  disusunnya SOP ini adalah agar pelayanan 

dalam proses  penerbitan izin usaha pelatihan kerja dapat berjalan efektif dan 

efisien  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan 

disusunnya SOP ini adalah sebagai pedoman bagi petugas PTSP dalam 

memberikan pelayanan penerbitan izin usaha pelatihan kerja dan bagi 

pemangku kepentingan lainnya untuk mengetahui alur proses penerbitan izin 

usaha pelatihan kerja
2
. 

 Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan 

dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif 

dari para pekerja dengan biaya yang serendah - rendahnya. SOP biasanya 

terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, 

serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir. Setiap perusahaan 

bagaimanapun bentuk dan apapun jenisnya, membutuhkan sebuah panduan 

untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap elemen atau unit perusahaan. 

Standar Prosedur Operasional (SPO) adalah sistem yang disusun untuk 

memudahkan, merapihkan dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan 

proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. 

                                                             
1
 Fandi Tjiptono, 2000, “Sistem Standar Operasional Prosedur” (Penerbit Andi, 

Yogyakarta. Hal. 36) 
2
 Paraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 



16 

 

 Definisi Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk 

melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja 

instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural 

sesuai dengan tata kerja prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang 

bersangkutan. 

 Standar Operasional Prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga 

bersifat eksternal.Karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja 

organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga 

digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik. Kinerja publik yang 

mempunyai satu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk 

atau direktif. Hal ini akan mencakup hal - hal dari operasi yang memiliki suatu 

prosedur pasti atau tersetandarisasi, tanpa kehilangan keefektifan. 

 

2. Fungsi dan Manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP) 

 Keberhasilan sesuatu perusahaan sangat ditentukan oleh ketersediaan 

sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Prinsip manajemen 

yang bagus, dan ketersediaannya sistem manajemen yang rapi serta cukup 

juga amat turut memastikan kesuksesan satu perusahaan. Karyawan 

mempunyai kedudukan serta manfaat yang amat penting didalam suatu 

perusahaan saat menjalankan tugas operasionalnya diperlukan acuan kerja 

yang jelas, sehingga tidak keluar jalur yang sudah ditentukan serta disepakati 

bersama. 
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 Adapun beberapa fungsi Standar Operasional Prosedur (SOP) antara 

lain
3
: 

1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim dan unit kerja. 

2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. 

3. Mengetahui dengan jelas hambaatan-hambatannya dan mudah dilacak. 

4. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama - sama disiplin dalam bekerja. 

5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin/berulang. 

 Tujuan dibuatnya standar operasional prosedur ini diantaranya agar 

karyawan agar senantiasa dapat melindungi ketekunan didalam tiap - tiap 

pekerjaan yang dilakukan seiap hari atas berdasrkan aacuan yang jelas. 

Disamping itu juga karena adanya (SOP), karyawan dapat tahu dengan jelas 

peran dan tanggung jawabnya karena didalam (SOP) telah disebutkan dan 

diterangkan dengan jelas alur dan tugasnya masing - masing. Dengan 

dibuatnya (SOP) yang baku maka tugas atau pekerjaan karyawan dapat lebih 

lancar dikarenakan masing-masing telah ada dasar dan acuanya. 

 Implementasi SOP yang baik, akan menunjukkan konsistensi hasil 

kinerja, hasil produk dan proses pelayanan yang kesemuanya mengacu pada 

kemudahan karyawan dan kepuasan pelanggan. Disamping itu juga saat ada 

masalah penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang, Standar Operasional 

Prosedur ini juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat dan tujuan 

adanya SOP adalah sebagai berikut: 

                                                             
3
Sendjun H. Manulang, 2001, “Pokok – Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia” (PT RINEKA 

CIPTA, Jakarta. Hal 82) 
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1. Agar petugas atau pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja 

petugas atau pegawai semakin baik. 

2. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap - tiap posisi 

dalam organisasi. 

3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas 

terkait. 

4. Melindungi organisasi atau unit kerja dan petugas dari malpraktek 

atau kesalahan administrasi lainnya. 

5. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, leraguan, duplikasi dan 

inefisiensi. 

 Selain beberapa tujuan diatas, Standar Operasional Prosedur yang baik 

haruslah mendassarkan pada tujuan dan manfaat sebagaimana poin - poin 

berikut dibawah ini: 

1. Memudahkan proses pemberian tugas serta tanggung jawab kepada 

pegawai yang mejalankan. 

2. Memudahkan pemahaman (penguasaan tugas) staff secara sistematis 

dan general. 

3. Menghindari gangguan“error” dalam proses kerja. 

4. Mempermudah dan mengetahui terjadinya kegagalan, inefisiesnsi 

proses dalam prosedur kerja, serta kemungkinan - kemungkinan 

terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai yang 

menjalankan. 
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5. Memudahkan dalam hal monitoring dan menjalankan fungsi kontrol 

dari setiap proses kerja. 

6. Menghemat waktu dalam program training, karena didalam SOP 

tersusun secara sistematis. 

Jika Standar Operasional Prosedurdijalankan dengan benar maka 

perusahaan/ institusi akan mendapatkan banyak manfaat dari penerapan  SOP 

tersebut antara lain : 

1. Memberikan penjelasan tentang prosedur kegiatan secara detail dan 

terinci dengan jelas dan sebagai dokumentasi aktivitas proses bisnis 

perusahaan. 

2. Meminimalisasi variasi dan kesalahan dalam suatu prosedur 

operasional kerja. 

3. Mempermudah dan menghemat waktu dan tenaga dalam program 

training karyawan. 

4. Menyamaratakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak. 

5. Membantu dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap setiap 

proses operasional dalam institusi/perusahaan. 

6. Membantu mengendalikan dan mengantisipasi apabila terdapat suatu 

perubahan kebijakan. 

Mempertahankan kualitas organisasi/institusi melalui konsistensi kerja karena 

intitusi/perusahaan telah memiliki sistem kerja yang sudah jelas dan terstruktur 

secara sistematis 
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3. Bentuk dan kriteria Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Sebagai suatu instrumen manajemen, SOP berlandaskan pada sistem 

manajemen kualitas (Quality Management System), yakni sekumpulan prosedur 

terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang 

bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang dan/atau 

jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu.  

Rudi Tambunan,Standar Operasional Prosedur (SOP) bertujuan untuk meyusun 

standar langkah - langkah/alur kerja secara efektif dan efisien dalam mengatur 

pembuatan semua keputusan dan tindakan di dalam organisasi, baik untuk aspek 

operasional maupun administratif. Dengan SOP, kita akan memahami dengan jelas, 

apa, mengapa, dan bagaimana langkah-langkah/alur pekerjaan tersebut. Sistem 

manajemen kualitas berfokus pada konsistensi dari proses kerja. Hal ini mencakup 

beberapa tingkat dokumentasi terhadap standar-standar kerja. Sistem ini berlandaskan 

pada pencegahan kesalahan, sehingga bersifat proaktif, bukan pada deteksi kesalahan 

yang bersifat reaktif. Secara konseptual, Standar Opersional Prosedur merupakan 

bentuk konkrit dari penerapan prinsip manajemen kualitas yang diaplikasikan untuk 

organisasi pemerintahan (organisasi publik). Oleh karena itu, tidak semua prinsip - 

prinsip manajemen kualitas dapat diterapkan dalam SOP karena sifat organisasi 

pemerintah berbeda dengan organisasi privat.
4
 

SOP atau yang sering disebut sebagai prosedur tetap (protap) adalah 

penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana dan oleh 

siapa dan dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan 

                                                             
4
Rudi M. Tambunan , 2011,  “Standar Operasional Prosedur” (Maiestas Publishing, Medan, 

Hal. 45) 
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kegiatan oleh pegawai yang akan mengganggu kinerja organisasi secara 

keseluruhan. SOP memiliki manfaat bagi organisasi antara lain (Permenaker trans 

No. PER.01/MEN/1980) 

1. Bahwa kenyataan menunjukan banyak terjadi kecelakaan akibat belum 

ditanganinya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja secara 

mantap dan menyeluruh pada pekerjaan konstruksi bangunan, 

sehingga karenanya perlu diadakan upaya untuk membina norma 

perlindungan kerjanya; 

2. Bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan dengan 

penggunaan teknologi modern, harus  diimbangi pula dengan upaya 

keselamatan tenaga kerja atau orang lain yang berada ditempat kerja; 

3. Bahwa sebagai pelaksana Undang – undang No. 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan – 

ketentuan yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja 

pada pekerjaan Konstruksi Bangunan; 

Dalam mengimplementasikan suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) 

disuatu organisasi yang baik swasta maupun pemerintahan, bentuk dan jenis 

Standar Operasional Prosedur yang dibuat harus sesuai dengan budaya dan sistem 

orgasnisasi itu sendiri jika ada Standar Operasional Prosedur perlu disesuaikan 

kembali agar cocok dengan lingkungan organisasi kita. Dikarenakan tujuan dari 

pembuatan SOP ini adalah untuk memudahkan dan menjelaskan proses suatu 

kegiatan oleh semua pihak. Menurut Stup (2001), ada beberapa bentuk dan 

kreteria dalam pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu: 
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1. Simple Steps 

Prosedur yang singkat dan tidak membutuhkan banyak keputusan yang 

ditulis. Standar Operasional Prosedur ini dianut oleh perusahaan yang 

memiliki pekerja tidak terlalu banyak. 

2. Hierarchical Steps 

Bentuknya cukup panjang lebih dari 10 langkah, tetapi tidak teralu banyak 

keputusan. 

3. Grapich Format 

Bentuknya lebih dari 10 langkah dalam penyampaiannya tetapi tidak 

terlalu banyak keputusan penyampaiannya menggunakan grafik format 

berisikan suatu grafik, gambar, diagram untuk mengilustrasikan apa yang 

menjadi tujuan dari suatu prosedur. 

4. Flowchart 

Prosedur yang memiliki banyak keputusan, dapat ditulis dalam bentuk ini. 

Flowchart merupakan grafik sederhana yang menjelaskan langkah-langkah 

dalam membuat keputusan. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat 

flowchart yaitu pemakaian simbol - simbol dalam penjelasannya, karena 

simbol - simbolnya memiliki arti dan makna yang berbeda
5
. 

 

4. Tahapan Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Tahap penting dalam penyusunan Standar operasional prosedur adalah 

melakukan analisis sistem dan prosedur kerja, analisis tugas, dan melakukan 

analisis prosedur kerja. 

                                                             
5
Admin KeuLSM, 2014, “Kriteria Dokumen Standar Operasional Prosedur” 

http://keuanganlsm.com/kriteria-dokumen-sop/ (Diakses 24 Mei 2016 Pukul 20.20) 

http://keuanganlsm.com/kriteria-dokumen-sop/
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1. Analisis sistem dan prosedur kerja 

Analisis sistem dan prosedur kerja adalah kegiatan mengidentifikasikan 

fungsi - fungsi utama dalam suatu pekerjaan, dan langkah - langkah yang 

diperlukan dalam melaksanakan fungsi sistem dan prosedur kerja. Sistem 

adalah kesatuan unsur atau unit yang saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi sedemikian rupa, sehingga muncul dalam bentuk 

keseluruhan, bekerja, berfungsi atau bergerak secara harmonis yang 

ditopang oleh sejumlah prosedur yang diperlukan, sedang prosedur 

merupakan urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani 

pekerjaan yang berulang dengan cara seragam dan terpadu. 

2. Analisis Tugas 

Analisis tugas merupakan proses manajemen yang merupakan penelaahan 

yang mendalam dan teratur terhadap suatu pekerjaan, karena itu analisa 

tugas diperlukan dalam setiap perencanaan dan perbaikan organisasi. 

Analisa tugas diharapkan dapat memberikan keterangan mengenai 

pekerjaan, sifat pekerjaan, syarat pejabat, dan tanggung jawab pejabat. Di 

bidang manajemen dikenal sedikitnya 5 aspek yang berkaitan langsung 

dengan analisis tugas yaitu : 

a. Analisa tugas, merupakan penghimpunan informasi dengan sistematis dan 

penetapan seluruh unsur yang tercakup dalam pelaksanaan tugas khusus. 

b. Deskripsi tugas, merupakan garis besar data informasi yang dihimpun 

dari analisa tugas, disajikan dalam bentuk terorganisasi yang 

mengidentifikasikan dan menjelaskan isi tugas atau jabatan tertentu. 
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Deskripsi tugas harus disusun berdasarkan fungsi atau posisi, bukan 

individual merupakan dokumen umum apabila terdapat sejumlah 

personil memiliki fungsi yang sama dan mengidentifikasikan individual 

dan persyaratan kualifikasi untuk mereka serta harus dipastikan bahwa 

mereka memahami dan menyetujui terhadap wewenang dan tanggung 

jawab yang didefinisikan itu. 

c. Spesifikasi tugas berisi catatan-catatan terperinci mengenai kemampuan 

pekerja untuk tugas spesifik. 

d. Penilaian tugas, berupa prosedur penggolongan dan penentuan kualitas 

tugas untuk menetapkan serangkaian nilai moneter untuk setiap tugas 

spesifik dalam hubungannya dengan tugas lain. 

e. Pengukuran kerja dan penentuan standar tugas merupakan prosedur 

penetapan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas dan 

menetapkan ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat 

pelaksanaan pekerjaan. 

Melalui analisa tugas ini tugas - tugas dapat dibakukan, sehingga dapat 

dibuat pelaksanaan tugas yang baku. Setidaknya ada dua manfaat 

analisis tugas dalam penyusunan standar operasional prosedur yaitu 

membuat penggolongan pekerjaan yang direncanakan dan dilaksanakan 

serta menetapkan hubungan kerja dengan sistematis. 

3. Analisis prosedur kerja 

Analisis prosedur kerja adalah kegiatan untuk mengidentifikasi urutan 

langkah - langkah pekerjaan yang berhubungan apa yang dilakukan, 



25 

 

bagaimana hal tersebut dilakukan, bilamana hal tersebut dilakukan, dimana 

hal tersebut dilakukan, dan siapa yang melakukannya. Prosedur diperoleh 

dengan merencanakan terlebih dahulu bermacam - macam langkah yang 

dianggap perlu untuk melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian prosedur 

kerja dapat dirumuskan sebagai serangkaian langkah pekerjaan yang 

berhubungan, biasanya dilaksanakan oleh lebih dari satu orang, yang 

membentuk suatu cara tertentu dan dianggap baik untuk melakukan suatu 

keseluruhan tahap yang penting. 

Analisis terhadap prosedur kerja akan menghasilkan suatu diagram alur 

(flow chart) dari aktivitas organisasi dan menentukan hal - hal kritis yang akan 

mempengaruhi keberhasilan organisasi. Aktivitas - aktivitas kritis ini perlu 

didokumentasikan dalam bentuk prosedur - prosedur dan selanjutnya memastikan 

bahwa fungsi - fungsi dan aktivitas itu dikendalikan oleh prosedur - prosedur kerja 

yang telah terstandarisasi.
6
 

Prosedur kerja merupakan salah satu komponen penting dalam 

pelaksanaan tujuan organisasi sebab prosedur memberikan beberapa keuntungan 

antara lain memberikan pengawasan yang lebih baik mengenai apa yang 

dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan mengakibatkan penghematan 

dalam biaya tetap dan biaya tambahan dan membuat koordinasi yang lebih baik di 

antara bagian - bagian yang berlainan.  

Dalam menyusun suatu prosedur kerja, terdapat beberapa prinsip yang 

harus diperhatikan yaitu : 

                                                             
6
Suma’mur, 1989,  “Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan” (Jakarta: CV HAJI 

MASAGUNG, 1989) Hal. 3 
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1. Prosedur kerja harus sederhana sehingga mengurangi beban pengawasan; 

2. Spesialisasi harus dipergunakan sebaik - baiknya; 

3. Pencegahan penulisan, gerakan dan usaha yang tidak perlu; 

4. Berusaha mendapatkan arus pekerjaan yang sebaik - baiknya; 

5. Mencegah kekembaran (duplikasi) pekerjaan; 

6. Harus ada pengecualian yang seminimun - minimunya terhadap 

peraturan; 

7. Mencegah adanya pemeriksaan yang tidak perlu; 

8. Prosedur harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang 

berubah; 

9. Pembagian tugas tepat; 

10. Memberikan pengawasan yang terus menerus atas pekerjaan yang 

dilakukan; 

11. Penggunaan urutan pelaksanaan pekerjaaan yang sebaik - baiknya; 

12. Tiap pekerjaan yang diselesaikan harus memajukan pekerjaan dengan 

memperhatikan tujuan; 

13. Pekerjaan tata usaha harus diselenggarakan sampai yang minimum; 

14. Menggunakan prinsip pengecualian dengan sebaik - baiknya; 

Hasil dari penyusunan prosedur kerja ini dapat ditulis dalam “buku 

pedoman organisasi” atau “daftar tugas”yang memuat lima hal penting, yaitu: 

1. Garis - garis besar organisasi (tugas-tugas tiap jabatan); 

2. Sistem-sistem atau metode - metode yang berhubungan dengan pekerjaan; 

3. Formulir - formulir yang dipergunakan dan bagaimana menggunakannya; 
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4. Tanggal dikeluarkannya dan di bawah kekuasaan siapa buku pedoman 

tersebut diterbitkan; 

5. Informasi tentang bagaimana menggunakan buku pedoman tersebut 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur terbagi dalam tiga proses 

kegiatan utama yaitu Requirement discovery berupa teknik yang 

digunakan oleh sistem tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan 

sistem dan pemecahannya dari pengguna sistem; 

Data modeling berupa teknik untuk mengorganisasikan dan 

mendokumentasikan sistem data dan Process modeling berupa teknik untuk 

mengorganisasikan dan mendokumentasikan struktur dan data yang ada pada 

seluruh sistem proses atau logis, kebijakan prosedur yang akan diimplementasikan 

dalam suatu proses sistem. 

 

5. Dasar Hukum Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu pedoman atau acuan 

untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian 

kinerja berdasarkan indicator - indikator teknis, administratif dan prosedural 

sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang 

bersangkutan. 

Adapun dasar hukum penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP): 

1. Undang - undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063) 
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2. Undang-undang nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembar Negara 

Republik Indonesia tahun 2009 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor5071) 

3. Permenaker trans Nomor: (PER.01/MEN/1980) Tentang Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
7
. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Keamanan dan Keselamatan Kerja  

1. Pengertian Keamanan dan Keselamatan Kerja 

  Keamanan kerja adalah unsur - unsur penunjang yang mendukung 

terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa materil maupun non materil. 

Unsur - unsur penunjang keamanan yang bersifat material diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Baju kerja 

2. Helm (Pelindung Kepala) 

3. Kaca mata 

4. Sarung tangan 

5. Sepatu 

Unsur - unsur penunjang keamanan yang bersifat nonmaterial adalah sebagai berikut: 

1. Buku petunjuk penggunakan alat 

2. Rambu - rambu dan isyarat bahaya 

3. Himbauan - himbauan 

4. Petugas keamanan 

                                                             
7
 Mohammad Nazier, 2013, “Perlindungan Hukum Pekerja” (Bandung: Alfabeta, 2013) Hal. 51 
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 Keamanan ditempat kerja yang dimaksud yaitu melindungi para pekerja 

ketika sedang bekerja dan melindungi asset atau fasilitas yang dimiliki 

perusahaan. Agar dalam bekerja tidak timbul kecelakaan perusahaan harus 

membuat aturan yang harus dipatuhi oleh para pekerja. Peraturan yang memuat 

aturan - aturan yang bertujuan untuk menjaga keamanan tenaga kerja/buruh dari 

bahaya kecelakaan disebut peraturan keamanan kerja
8
. 

 Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya 

selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain keselamatan kerja merupakan 

salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Tidak ada seorangpun 

didunia ini yang menginginkan terjadiya kecelakaan. Keselamatan kerja sangat 

bergantung pada jenis, bentuk dan lingkungan dimana pekerjaan itu dilaksanakan. 

Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja adalah sebagai berikut: 

a. Adanya unsur - unsur keamanan dan kesehatan kerja yang telah dijelaskan. 

b. Adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja. 

c. Teliti dalam bekerja. 

d. Melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan 

kesehatan kerja. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesehatan, keselamtan dan 

keamanan kerja adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam 

keadaan sehat dan selamat selama bekerja ditempat kerja. Tempat kerja adalah 

ruangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap atau sering dimasuki tenaga 

kerja untuk keperluan usaha dan tempat terdapatnya sumber - sumber bahaya. 

                                                             
8
Ismet Somad, 2013,  “Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja” (Jakarta: PT. DIAN 

RAKYAT) Hal. 62 
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 Suatu kecelakaan sering terjadi yang diakibatkan oleh kebih dari satu sebab, 

oleh karenanya kecelakaan dapat dicegash dengan menghilangkan hal - hal yang 

menyebabkan kecelakaan. Ada dua sebab utama terjadinya kecelakaan kerja pada 

saat melakukan pekerjaan, yaitu: Pertama, tindakan perbuatan manusia yang tidak 

mematuhi keselamtan (Unsafe human acts), Kedua, keadaan - keadaan yang tidak 

aman(Unsafe condition). Orang yang mengalami kecalakaan luka - luka 

seringakali disebabkan orang lain atau karena tindakannya sendiri yang tidak 

menunjang keamanan berikut ini
9
: 

a. Memakai peralatan tanpa menerima pelatihan atau istruksi yang tepat. 

b. Tidak memakai perlengkapan alat pelindung, seperti kacamata, sarung 

tangan atau pelindung kepala. 

c. Bersendang gurau, tidak konsentrasi, bermain dengan teman - teman atau 

alat perlengakapan lainnya. 

d. Bersikap tergesa - gesa dalam melakukan pekerjaan dan membawa 

barang berbahaya. 

e. Membuat gangguan aatau mencegah orang lain dari pekerjaannya atau 

mengizinkan orang lain mengambil alih pekerjaanya. 

 

2. Ruang Lingkup Kesehatan Dan keselamatan Kerja 

  Ruang lingkup kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja adalah 

sebagaai berikut : 

 

                                                             
9
Tarwaka, 2012,  “Dasar-dasar Keselamatan Kerja Serta Pencegahan Kecelakaan Ditempat” 

(Surakarta: Harapan Press Surakarta, 2012) Hal.203 
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1. Memelihara lingkungan kerja yang sehat. 

2. Mencegah, dan mengobati kecelakaan yang disebabkan akibat pekerjaan 

sewaktu bekerja. 

3. Mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan dari kerja 

4. Memelihara moral, mencegah, dan mengobati keracunan yang timbul dari 

kerja. 

5. Menyesuaikan kemampuan dengan pekerjaan. 

6. Merehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaan. 

  Keselamatan kerja mencakup pencegahan kecelakaan kerja dan 

perlindungan terhadap terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya 

kecelakaan sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak aman dan atau tidak sehat. 

 

3. Tujuan dan Sasaran K3 

 Keseahatan, keselamatan dan keamanan kerja (K3) bertujuan untuk 

menjamin kesempuranaan atau kesehatan jasmani dan rohani tenaga kerja serta 

hasil karya dan budayanya. Keselamatan kerja mencakup pencegahan kecelakaan 

kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya 

kecelakaan.Sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak aman dan tidak sehat. 

Sehingga syarat - syarat kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja perlu 

ditetapkan sejak tahapa perencanaan, pembuatan, pengankutan, peredaran, 

perdagangan, pemasangan, pemakaian, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, 

barang,  produk teknis, dan bagian produksi yang mengandung dan dapat 

menimbulkan kecelakaan.
10

 

                                                             
10

Srikandi Rahayu, 2016, “Pengertian K3 serta Tujuannya” 

http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/08/pengertian-k3-serta-tujuannya.html (Diakses 23 

September 2017 Pukul 19.15) 

http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/08/pengertian-k3-serta-tujuannya.html
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 Keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mencari dan 

mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi 

ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mengungkapkan sebab dan akibat suatu 

kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian secara cermat dilakukan atau tidak. 

Tujuan dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja adalah (Direktorat 

Pengawasan Norma K3, 2006): 

1. Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai 

manusia. 

2. Meningkatkan komitmen pemimpin perusahaaan dalam melindungi tenaga 

kerja 

3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi 

kompetisi perdagangan global. 

4. Proteksi terhadap industri dalam negeri 

5. Perlunya upaya penceahan terhadap masalah sosial dan ekonomi yang 

terkait dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. 

 Beberapa pendapat para ahli tentang tujuan dari keselamtan dan kesehatan 

kerja antara lain: 

 Menurut Gray J. Dessler, untuk sedapat mungkin memberikan jaminan 

kondisi kerja yang aman dan sehat kepada setiap pekerja dan untuk melindungi 

sumber daya manusia.” 

“Menurut suma’mur tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah: 

a. Melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamtannya dalam melakukan 

pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja. 
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b. Menjamin keselamatan orang lain yang berada ditempat kerja. 

c. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.” 

 “Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.Kep.463/MEN/1993, 

tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah mewujudkan masyarakat dan 

lingkungan kerja yang aman,sehat dan sejahtera, sehingga akan, mencapai suasana 

lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman dengan keadaan tenaga kerja yang 

sehat fisik, mental, social dan bebas dari kecelakaan.” 

 Berangkat dari bebrapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

tindakan keslamatan kerja bertujuan untu kemnjamin keutuhan dan ksempurnaan, 

baik jasmani maupun rohani manusia, serta hasil kerja dan budaya tertuju pada 

kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Keselamatan kerja manusia secara 

terperinci meliputi: Pencegahan terjadinya kecelakaan,mencegah dan mengurangi 

terjadinya penyakit akibat pekerjaan.mencegah atau mengurangi cacat tetap, 

mencegah atau mengurangi kematian dan mengamankan material, konstruksi, 

pemeliharaan yang semuanya menuju pada peningkatan taraf hidup dan 

kesejahteraan manusia. 

 Selain itu dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya keamanan, kesehatan 

dan keselamatan kerja adalah agar setiap tenaga kerja mendapat jaminan 

keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial dan psikologis serta 

terhindar dari ganguan kesehatan yang disebabkan lingkungan kondisi kerja. 

Dengan adanya jaminan tersebut, maka tenaga kerja merasa aman dan terlindungi 

serta semangat dalam bekerja meningkat. 
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 Sedangkan sasaran kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja (K3) adalah 

sebagai berikut: 

a. Mencegah terjadinya kecelakaan 

b. Mencegah timbulmya penyakit akibat/pekerjaan  

c. Mencegah atau mengurangi cacat tetap 

d. Mengamankan material, kontruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan, 

alat-alat kerja, mesin, instalasi. 

e. Meningkatkan produktifitas kerja tanpa memeras tenaga kerja fan 

menjamin kehidupan produktifnya. 

f. Mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat dan sumber produktif 

lainnya sewaktu kerja. 

g. Menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman dan aman sehingga 

dapat menimbulkan kegembiraan kerja. 

h. Memperlancar, meningkatkan dan mengankan produksi, industri serta 

pembangunan. 

 

4. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

  Manajemen sebagai satu ilmu perilaku yang mencakup aspek sosial dan 

eksak tidak lepas dari tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja, baik dari 

segi perencanaan maupun pengambilan keputusan dan orgaisasi. Manajemen 

seharusnya menyadari adanya : 

1. Adanya biaya pencegahan  

2. Kerugian akibat kecelakaan meimpa karyawan dan peralatan. 
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3. Antara bisaya pencegahan dan kerugian akibat kecelakaan terdapat selisih 

yang sukar ditetapkan. 

4. Kecelakan kerja selalu menyangkut manusia, peralatan, dan proses. 

5. Manusia merupakan faktor dominan dalam setiap kecelakaan. 

  Keselamatan kerja merupakan suatu masalah penting dalam setiap masalah 

operasional,baik disektor tradisional maupun sektor modern. Masalah yang terjadi 

khususnya dalam masyarakat yang sedang beralih dari kebiasaan kepada 

kebiasaan lain, perubahan - perubahan pada umumnya menimbulkan beberapa 

permasalahan yang jika tidak ditanggunlangin secara cermat dapat membawa 

berbagai akibat buruk bahkan fatal.
11

 

  Peramsalahan yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja memerlukan 

menajemen keselamtan dan kesehatan kerja komprehensif antara lain dengan
12

: 

a. Menghimpun informasi dan data kasus kecelakaan secara periodik 

b. Mengindentifikasi seba-sebab kasus kecelakaan kerja 

c. Menganalisa dampak kecelakaan kerja bagi pekerja sendiri,bagi 

pengusaha dan bagi masyarakat pada umumnya 

d. Merumuskan sean-saran bagi pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk 

menghindari kecelakaan kerja. 

e. Memberikan sarab mengenai sistem kompensasi atau satuan bagi mereka 

yang menderita kecelakaan kerja 

                                                             
11 Tjipto Atmoko, 2012, “Standar Operasional Prosedur dan Akuntabilitas Kinerja instansi” 

(Jakarta: UnPad, 2012) Hal. 36 
12

Zainal Arifin, 2016, “Sebab-sebabTerjadinya Kecelakaan Kerja” 

http://www.grahalogam.co.id/sebab-sebab-terjadinya-kecelakaan-kerja/ (Diakses 25 April 2017 

Pukul 22.35) 

http://www.grahalogam.co.id/sebab-sebab-terjadinya-kecelakaan-kerja/
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f. Merumuskan sistem dan sarana pengawasan, pengaman lingkungan 

kerja,pengukuran ringkat bahaya,serta kampanye menumbuhkan 

kesadaran dan penyuluhan keselanatan dan kesehatan kerja. 

g. Menurut Undang - undang Ketenagakerjaan, aspek pengawasan 

ketenagakerjaan termasuk masalah K3 dilakukan oleh pegawai pengawas 

ketenagakerjaan yang harus memiliki kompetensi dan independensi. 

  Pegawai pengawas perlu merasa bebas dari pengaruh berbagai pihak dalam 

mengambil keputusan. Disamping itu unit kerja pengawasan ketenagakerjaan baik 

padapemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota wajib 

menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri Tenaga Kerja. 

Pegawai pengawasan ketenagakerjaan dalam melaksanakantugasnya wajib 

merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan dan tidak 

menyalah gunakan kewenangannya. 

  Undang - undang Ketenagakerjaan mewajibkan setiap perusahaan yang 

memiliki lebihdari 100 pekerja, atau kurang dari 100 pekerja tetapi dengan tempat 

kerja yang berisiko tinggi (termasuk proyek konstruksi), untuk mengembangkan 

SMK3 dan menerapkannya di tempat kerja. SMK3 perlu dikembangkan sebagai 

bagian dari sistem manajemen suatu perusahaan secara keseluruhan. SMK3 

mencakup hal - hal berikut: struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, 

tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi 

pengembangan penerapan, pencapaian,  pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 
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  Dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna 

terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Kementrian Tenaga Kerja 

juga menunjuk tenaga - tenaga inspektor/pengawas untuk memeriksa perusahaan-

perusahaan dalam menerapkan aturan mengenai SMK3. Para tenaga pengawas 

perlumelalukan audit paling tidak satu kali dalam tiga tahun. Perusahaan - perusahaan 

yang memenuhi kewajibannya akan diberikan sertifikat tanda bukti. Tetapi peraturan 

ini kurang jelas dalam mendifinisikansanksi bagi perusahaan - perusahaan yang tidak 

memenuhi kewajibannya. 

  Pemerintah mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk menyususn 

kebijaksanaan dan program yang melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan 

dari kecelakaan kerja. Pengusaha diwajibkan menyusun sistem pencegahan 

kecelakaan kerja termasuk identifikasi dan analisis sumber kecelakaan, cara 

mengurangi kecelakaan, perencanaan dan pemasangan instalasi pengamana  

penuasan  tenaga khusus dan ahli dibidang keselamatan kerja, melaksanakan 

inspeksi secara reguler, serta menyusun program penyelamatan darurat bila terjadi 

bencana atau kecelakaan kerja. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan 

Undang - undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 

  Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja:PER.05/MEN/1996,penerapan 

keselamatan dan kesehatan kerja (k3) dibagi menjadi tiga tingkatan yang 

kemudian akan digunakan sebagai dasar audit internal perusahaan yaitu : 

a. Tingkat awal adalah perusahaan kecil atau perusahaan dengan tingkat 

resikoo rendah harus menetapakan sebanyak 64 kriteria. 
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b. Tingkat transisi adalah perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat 

resiko menengah harus menetapkan sebanyak 122 kriteria. 

c. Tingkat lanjut adalah perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat 

resiko tinggi harus menetapkan sebanyak 166 kriteria. 

 

5. Dasar Hukum K3 

   Dalam hal perlindungan tenaga kerja tentang keselamatan dan kesehatan 

kerja pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam undan - undangdan 

peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

  Undang - undang Keselamatan dan Kesehatan KerjaIndonesia mempunyai 

kerangka hukum K3 yang ekstensif. K3 yang terutama di Indonesia adalah 

Undang - Undang No. 1/ 1970 Tentang Keselamatan Kerja, keselamatan kerja 

yang ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik di darat, didalam 

tanah, permukaan air, di dalam air maupun udara, yang berada di dalam wilayah 

kekuasaan hukum Republik Indonesia. 

  Undang - undang No. 23/ 1992 Tentang Kesehatan memberikan ketentuan 

mengenai kesehatan kerja dalam Pasal 23 yang menyebutkan bahwa kesehatan 

kerja dilaksanakan supaya semua pekerja dapat bekerja dalam kondisi kesehatan 

yang baik tanpa membahayakan diri mereka sendiri atau masyarakat, dan supaya 

mereka dapat mengoptimalkan produktivitas kerja mereka sesuai dengan program 

perlindungan tenaga kerja (Departmen Kesehatan 2002). 

  Dalam pasal 86 Undang – undang No. 13 tahun 2003, dinyatakan bahwa 

setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas 
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keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai 

dengan harkat dan martabat serta nilai - nilai agama. 

  Dalam pelaksanaannya K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk 

menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran 

lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan dan yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan sistem dan produktifitas kerja. Didalam 

menentukan kebijakan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja selalu 

berlandaskan pada peraturan perundangan yang ada adapun landasan hukum 

tentang K3 yaitu
13

: 

1. UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 

a. Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha 

b. Adanya tenga kerja yang bekerja disana  

c. Adanya bahaya kerja ditempat itu 

2. Permenaker trans No. 1 Tahun 1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja pada Konstruksi Bangunan 

a. Bahwa kenyataan menunjukan banyak terjadi kecelakaan akibat belum 

ditanganinya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja secara 

mantap dan menyeluruh pada pekerjaan konstruksi bangunan, sehingga 

karenanya perlu diadakan upaya untuk membina norma perlindungan 

kerjanya; 

                                                             
13

Blinkid81, 2012, “Dasar Hukum K3” https://blinkid81.wordpress.com/2012/10/01/dasar-dasar-

hukum-k3/ (Diakses 21 Oktober 2017 Pukul 23.20) 

https://blinkid81.wordpress.com/2012/10/01/dasar-dasar-hukum-k3/
https://blinkid81.wordpress.com/2012/10/01/dasar-dasar-hukum-k3/
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b. Bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan dengan penggunaan

teknologi modern, harus  diimbangi pula dengan upaya keselamatan

tenaga kerja atau orang lain yang berada ditempat kerja;

c. Bahwa sebagai pelaksana Undang – undang No. 1 Tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan –

ketentuan yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja

pada pekerjaan Konstruksi Bangunan;

3. Permenaker No. 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3

Setiap perusahaan yang memperkerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan

yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oeh karakteristik proses

atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti,

ledakan, kebakaran pencemaran klingkungan dan penyakit akibat kerja

(PAK).

4. Permenaker No. 4 Tahun 1987 Tentang Panitia Pembina Keselamtan dan

Kesehatan Kerja (P2k3)

a. Tempat ketja dimana pengusaha atau pengurus memperkerjakan 100

orang atau lebih

b. Tempat kerja dimana pengusaha memperkerjakan kurang dari 100 orang

tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang memiliki resiko

besar akan terjadinya ledakan, kebakanran, keracunan dan pencemaran

radio aktif.




