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PENDAHULUAN 

Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk 
menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya 
dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan 
sejahtera. 

Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam 
usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa 
maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan 
konsekwensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko 
kecelakaan di lingkungan kerja. 

Peraturan tersebut adalah Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang 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 tersebut juga mengatur syarat-syarat keselamatan kerja dimulai dari perencanaan, 
pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, 
pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang produk tekhnis dan aparat produksi yang 
mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. 

Walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan, namun pada pelaksaannya masih banyak 
kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya personil pengawasan, sumber daya manusia K3 
serta sarana yang ada. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk memberdayakan lembaga-
lembaga K3 yang ada di masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan mitra sosial 
guna membantu pelaksanaan pengawasan norma K3 agar berjalan dengan baik.  

JENIS KESELAMATAN KERJA 

1. Keselamatan kerja dalam industri (Industrial Safety) 

2. Keselamatan kerja di pertambangan (Mining Safety) 

3. Keselamatan kerja dalam bangunan (Building & Construction Safety) 

4. Keselamatan kerja lalu lintas (Traffic Safety) 

5. Keselamatan kerja penerbangan (Fligt Safety) 

6. Keselamatan kerja kereta api (Railway Safety) 

7. Keselamatan kerja di rumah (Home Safety) 

8. Keselamatan kerja di kantor (Office Safety)    

Program Keahlian : 

Teknik Ketenagalistrikan 
Dikeluarkan oleh :                       Tanggal :  

Drs. Soebandono                 SMKN 2  

PROBOLINGGO Nama Siswa : 0 5 T L 5 S 0 1 

Halaman : 

1 – 9 



KESELAMATAN KERJA 

PERATURAN, NORMA DAN STANDAR K3 

  
PENTINGNYA SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA DIPERUSAHAAN 

Telah dibahas diatas bahwa manajemen keselamatan kerja dapat membantu mengendalikan 
bahaya-bahaya yang timbul akibat penggunaan bahan dan mekanisasi dalam aktifitas perusahaan. 
Adapun 3 (tiga) alasan yang paling mendasar mengapa perusahaan memerlukan manajemen 
keselamatan kerja, diantaranya : 

1. Alasan Hukum ( Legal Complience ) 
Pemerintah Republik Indonesia mengatur masalah keselamatan kerja diperusahaan tertuang 
pada UU No. 1 Tahun 1970. Undang – Undang ini merupakan dasar pengelolaan keselamatan 
kerja. Disamping itu, juga tertuang dalam Keputusan Menteri Pertambangan 
No.555k/26/M.PE/1995. Keputusan ini lebih jauh mengatur keselamatan kerja di tambang. 
Kedua peraturan diatas, disamping peraturan lainnya, menuntut para pemimpin perusahaan 
memenuhi peraturan tersebut.  

2. Alasan Ekonomi ( Business Reason ) 
Semua perusahaan bisnis adalah profit yang menjadi target utama. Mengendalikan bahaya 
berarti mengurangi resiko kecelakaan, dan ini berarti membantu menaikkan profit perusahaan.  

3. Alasan Moral ( Moral Complience ) 
Dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 ( UUD 1945 ), dikatakan bahwa “ Tiap – tiap 
warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Hal 
ini berarti lingkungan kerja yang nyaman, bersih, sehat dan hygiene adalah tuntutan yang tidak 
dapat ditawar lagi dalam meningkatkan suasana pekerjaan yang layak bagi karyawan.   

STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 

 

Mencegah dan mengurangi kecelakaan 

 

Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran 

 

Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan 

 

Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain 
yang berbahaya 

 

Memberi pertolongan pada kecelakaan 

 

Memberi alat perlindungan diri kepada para pekerja 

 

Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, 
keracunan, infeksi dan penularan 

 

Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai 

 

Menyelenggarakan udara yang cukup, suhu dan kelembaban udara yang baik 

 

Memelihara kebersihan dan kerapian tempat kerja 

 

Memperoleh keserasian antara tenaga kerja dan alat kerja 

 

Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, hewan, tanaman dan barang 

 

Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan 

 

Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang 

 

Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya 

 

Menyesuaikan dan mempergunakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya     
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DASAR – DASAR KESELAMATAN LISTRIK 

Dasar hukum mengenai persyaratan keselamatan listrik tertuang pada Permen Tenaga Kerja 
No.Per.04/MEN/1988. Prinsip – prinsip keselamatan pemasangan listrik antara lain : 

a. Harus sesuai dengan gambar rencana yang telah disyahkan. 

b. Mengindahkan syarat – syarat yang telah ditetapkan (PUIL) 

c. Harus menggunakan tenaga terlatih. 

d. Bertanggung-jawab dan menjaga keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya. 

e. Orang yang diserahi tanggung-jawab atas pelaksanaan pekerjaan pemasangan instalasi listrik 
harus ahli dibidang listrik, memahami peraturan listrik dan memiliki sertifikat dari instansi yang 
berwenang.  

KETENTUAN LAIN MENGENAI PERSYARATAN KESELAMATAN KERJA BIDANG 
KETENAGALISTRIKAN  

 

Instalasi listrik yang telah selesai dipasang harus diperiksa dan diuji sebelum dialiri listrik oleh 
pegawai pengawas spesialis lstrik. 

 

Instalasi listrik yang telah dialiri listrik, instalatir masih terikat tanggung-jawab satu tahun atas 
kecelakaan termasuk kebakaran akibat kesalahan pemasangan instalasi. 

 

Harus ada pemeriksaan yang rutin terhadap isolator. Isolator yang retak, terutama untuk 
tegangan menengah dan / atau tegangan tinggi yang dapat mengakibatkan gangguan pada 
pengusahaan atau dapat menimbulkan kecelakaan. 

 

Seluruh instalasi listrik, tidak hanya bagian yang mudah terkena gangguan saja, tetapi juga 
pengaman, pelindung dan perlengkapannya harus terpelihara dengan baik. 

 

Jangan membiarkan instalasi yang aus, penuaan atau mengalami kerusakan. Segera dilakukan 
penggantian. 

 

Isolator saklar minyak, transformator dan sebagainya pada waktunya harus dibebaskan dari air, 
debu dan arang dan zat asam, antara lain dengan cara penyaringan. 

 

Perlengkapan seperti relai lebih cepat terganggu kerusakannya. Oleh sebab itu harus sering 
dilakukan pengujian terhadapnya. 

 

Dalam melakukan pemeliharaan, dilarang menggunakan perkakas kerja dan bahan yang 
magnetic dekat dengan medan magnet perlengkapan listrik. 

 

Pelindung dan pengaman, yang selama pemeliharaan dibuka / dilepas, harus dipasang kembali 
pada tempatnya. 

 

Dilarang menyimpan bahan yang mudah terbakar di daerah yang dapat membahayakan instalasi 
listrik. 

 

Diruang dengan bahaya ledakan tidak diijinkan mengadakan perbaikan dan perluasan instalasi 
pada keadaan bertegangan ; dan dalam keadaan aman, perlengkapan listrik harus terpelihara 
dengan baik.      
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PERSPEKTIF 

Tenaga teknisi lapangan merupakan ujung tombak perusahaan yang secara langsung 
melaksanakan pekerjaan di lapangan dan bertindak mewakili perusahaan menghadapi pelanggan. 
Dengan demikian “performance” perusahaan juga ditentukan oleh “performance” tenaga teknisi 
lapangan dalam menghadapi dan memberikan layanan kepada pelanggan. 

Dalam menghadapi dan melayani pelanggan, ada tiga unsur penting yang harus diperhatikan dan 
dilaksanakan oleh teknisi lapangan, yaitu : etos kerja, etika kerja dan teknik komunikasi. Tiga 
unsur tersebut sangat menentukan dalam menunjang keberhasilan kerja, disamping faktor teknis 
yang merupakan faktor utama. 

Etos kerja, etika kerja dan teknik komunikasi merupakan bagian dari proses interaksi antara teknisi 
lapangan dengan pelanggan. Jadi pada saat terjadi proses interaksi tersebut atau pada saat 
melaksanakan pekerjaan, jika teknisi lapangan telah menerapkan etos kerja yang tinggi, etika kerja 
dan komunikasi yang baik, maka pasti akan terwujud pelayanan yang baik dan memuaskan kepada 
pelanggan. Karena tidak berkaitan dengan masalah teknis pekerjaan, pada umumnya hal ini kurang 
mendapatkan perhatian dari para teknisi lapangan, juga para pemimpin perusahaan. Pimpinan 
perusahaan tidak pernah memberikan pengarahan kepada para karyawannya tentang cara-cara 
memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. 

Apabila kita telaah kembali kondisi diatas secara sepintas, rasanya tidak akan menimbulkan 
dampak negatip bagi perusahaan. Tetapi kalau kita telaah secara mendalam, maka sangat 
berpengaruh terhadap penilaian pelanggan terhadap perusahaan. Pekerjaan yang telah diselesaikan 
dengan baik tanpa dibarengi sikap dan perilaku para teknisi lapangan yang baik pada saat 
melaksanakan pekerjaan, akan menyebabkan pelanggan menjadi kesal dan enggan berhubungan 
dengan perusahaan yang bersangkutan atau paling tidak, akan memberikan referensi kepada calon 
pelanggan yang lain, agar tidak berhubungan (memberikan pekerjaan) kepada perusahaan tersebut. 

Secara umum keberhasilan kita dalam melaksanakan dan mengelola pekerjaan ditentukan oleh 5 
aspek, yaitu : Man, Money, Material, Machine dan Methode. 

Kelima aspek tersebut harus dilaksanakan selaras, satu dengan yang lainnya saling menunjang. 
Meskipun kemampuan perusahaan di bidang keuangan (money) mencukupi, ketersediaan bahan-
bahan (material) dan perlatan kerja (machine) cukup lengkap, tanpa dibarengi kemampuan sumber 
daya manusia (man) yang handal dan profesional serta pengelolaan (methode) yang baik, maka 
mustahil pekerjaan bisa berhasil. 

Pada pembahasan ini, pokok permasalahannya akan difokuskan pada dua aspek, yaitu : Man dan 
Methode, yang didalamnya tercakup tiga aspek meliputi : Etos kerja, Etika Kerja dan Teknik 
komunikasi. 

A. ETOS KERJA 

Banyak diantara kita sering mendengar istilah “Etos Kerja”, tetapi banyak pula diantara kita belum 
mengetahui secara benar arti dari istilah tsb. Dikaitkan dengan aktifitas kita dalam menangani 
pekerjaan, etos kerja merupakan modal awal dalam melaksanakan pekerjaan, karena didalamnya 
terkandung “niat” dan “semangat” yang akan memacu diri kita untuk melaksanakan pekerjaan. 

Secara etimologis yang dimaksud etos adalah : pandangan hidup yang khas dari suatu golongan 
sosial. Sedangkan yang dimaksud etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan 
keyakinan seseorang atau kelompok.    
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Contoh :  
Si Budi memiliki etos kerja tinggi.  
Bangsa Jepang terkenal memiliki etos kerja yang tinggi. 

Sejak awal kita akan melaksanakan pekerjaan, harus dimulai dengan niat selanjutnya dibarengi 
dengan semangat. Tanpa ada niat, maka pekerjaan tidak terwujud. Ada niat tanpa dibarengi 
dengan semangat, hasil yang dicapai pasti kurang memuaskan. Sebaliknya jika kedua hal tersebut 
kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka hasil pekerjaan kita tentu akan lebih baik. 

Untuk mewujudkan adanya etos kerja yang tinggi, harus ada dorongan atau motivasi pada diri kita 
sendiri, dengan kata lain kita harus mampu mendorong diri kita sendiri tanpa perlu perangsang 
dari luar. Dalam suatu kelompok kerja, kita juga harus dapat memotivasi orang lain dan mau 
menerima dorongan dari orang lain. 

Etos kerja sangat berpengaruh terhadap produktifitas kerja seseorang. Dalam pekerjaan konstruksi 
ketenagalistrikan yang melibatkan banyak unsur dan merupakan bentuk kerja kelompok, etos kerja 
yang tinggi akan menunjang keberhasilan kerja kelompok tersebut. Jadi jika dalam suatu 
perusahaan para karyawannya terkondisi dengan budaya kerja yang memiliki etos kerja tinggi, 
maka hasil yang dicapai akan memuaskan. 

Faktor eksternal yang dapat membangkitkan etos kerja adalah : 

1. Pekerjaan yang akan ditangani, memberikan gambaran prospek yang baik dan jelas 

2. Suasana kerja yang menyenangkan, kerjasama antara individu maupun kelompok kerja 
terencana dengan rapi dan berjalan dengan baik 

3. Tersedianya peralatan dan material kerja yang mencukupi 

4. Adanya pengakuan dan perlakuan yang proporsional terhadap prestasi kerja karyawan 

5. Jika timbul masalah pekerjaan, cara mengatasinya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 

Sebaliknya faktor eksternal yang menyebabkan etos kerja seseorang menurun adalah : 

1. Prospek pekerjaan yang kurang jelas dan tidak memberikan harapan untuk berkembang 

2. Suasana kerja yang tidak menyenangkan dan membosankan karena hubungan antara individu 
maupun kelompok yang tidak harmonis 

3. Banyaknya hambatan dalam melaksanakan pekerjaan yang disebabkan oleh : 
a. Peralatan kerja yang kurang lengkap 
b. Material kurang lengkap atau sering datang terlambat 
c. Perencanaan yang kurang baik, sehingga terjadi bongkar pasang pekerjaan 
d. Koordinasi kerja yang kurang baik 

4. Adanya pengakuan dan perlakuan yang tidak proporsional dan tidak adil kepada karyawan, 
misal : 
a. Karyawan yang berbuat kesalahan / melanggar disiplin kerja, tidak diberi peringatan 
b. Kompensasi fasilitas yang diberikan kepada karyawan tidak didasarkan pada prestasi 

kerja 

5. Dalam menyelesaikan masalah yang timbul, tidak dilaksanakan secara baik dan tidak obyektif     
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B. ETIKA KERJA 

Dalam kehidupan kita sehari-hari, hampir semua diantara kita sering mendengar dan mengetahui 
istilah etika. Tetapi tanpa disadari atau mungkin dengan sadar banyak diantara kita yang tidak 
memenuhi etika atau menyimpang dan melanggar etika misalnya : etika dalam bekerja, etika 
pergaulan, etika bermasyarakat dan pelanggaran/penyimpangan etika dalam berhubungan dengan 
pelanggan. 

Pelanggaran dan penyimpangan terhadap etika terjadi antara lain disebabkan oleh 
ketidakmengertian kita terhadap makna yang sebenarnya dari istilah etika tersebut. Apabila hal ini 
kita biarkan dan tidak segera kita upayakan untuk memperbaikinya, maka akan berakibat fatal 
pada perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan selanjutnya.  

Penyimpangan etika yang dilakukan oleh teknisi lapangan akan menyebabkan pelanggan 
memberikan penilaian negatif pada perusahaan, yang selanjutnya akan menceritakan kepada orang 
lain agar tidak memakai jasa perusahaan tersebut untuk melaksanakan pekerjaannya. 

Yang dimaksud etika ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan 
kewajiban moral. Arti lainnya dari istilah etika ialah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan 
dengan ahklak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. 

Dari istilah dasar etika tersebut, selanjutnya berkembang menjadi : 

1. Etiket ialah norma atau ketentuan dan tatacara dalam memelihara hubungan baik antara 
sesama manusia dalam suatu kelompok masyarakat 

2. Etis ialah segala tingkah laku, ucapan, tutur kata dan perbuatan yang sesuai dengan azas atau 
perilaku yang disepakati secara umum oleh masyarakat, sehingga tidak menyimpang dari 
etika 

3. Kode etik ialah norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu dan digunakan 
sebagai ukuran tingkah laku kelompok tersebut. 

Dalam bekerja, etika kerja yang harus dipatuhi dan dilaksanakan karyawan adalah : 

1. Etika dasar, misalnya etika dalam menghormati dan menghargai orang lain, etika dalam 
berpakaian dsb. Biasanya hal ini tidak tercantum dalam tata tertib secara tertulis, tetapi harus 
dipatuhi oleh tiap individu. 

2. Etika kerja secara umum, misalnya memiliki etos kerja tinggi, disiplin dalam bekerja, jujur 
pada diri sendiri dan pada orang lain, bertutur kata dan bertingkah laku sopan, mematuhi 
perintah pimpinan, mempunyai rasa memiliki (self belonging) terhadap pekerjaan dan 
perusahaan, serta mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku. 

3. Hal-hal yang berkaitan dengan peraturan dan tata tertib perusahaan, juga peraturan dan tata 
tertib yang ditentukan khusus untuk pekerjaan tersebut       
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C. TEKNIK KOMUNIKASI 

Sebagai mahkluk sosial, manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan. 
Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain dan dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya, manusia harus berinteraksi dengan pihak lain, baik interaksi dengan sesama manusia, 
interaksi dengan Sang Pencipta, interaksi dengan alam, interaksi dengan mahkluk hidup lainnya 
dsb. 

Dengan adanya interaksi, bearti terjadi proses komunikasi, baik komunikasi searah maupun 
komunikasi dua arah. Hal ini juga terjadi pada saat kita sedang melaksanakan suatu pekerjaan dan 
dalam kegiatan apapun. Jadi sebagian waktu kita (+

 

70 %), kita gunakan untuk melakukan 
komunikasi. Secara harfiah, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita 
antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksudkan dapat dipahami. Arti lain dari 
komunikasi adalah hubungan atau kontak. 

Ada dua tujuan, mengapa masalah komunikasi perlu dibahas dan disampaikan kepada para teknisi 
lapangan, yaitu : 

1. Untuk memenuhi tuntutan pelanggan yang terus meningkat, sehingga diharapkan pelanggan 
akan merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan. 

2. Untuk memenuhi tujuan perusahaan di tengah-tengah kompetisi mendapatkan pekerjaan yang 
semakin berat. 

Apabila komunikasi yang tidak baik terus berlangsung di suatu perusahaan, maka akan 
menyebabkan perusahaan sulit mendapat pekerjaan. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap seluruh 
karyawan yang ada di perusahaan tersebut, terutama pengaruh pada kesejahteraan dan kualitas 
hidup karyawan. 

Dalam berkomunikasi juga terkandung unsur etika komunikasi, dapat dilakukan dengan berbagai 
cara dan perlu teknik-teknik tertentu.  

Beberapa cara berkomunikasi yang lazim kita laksanakan adalah : 

1. Berbicara (komunikasi oral) face to face, yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung 
bertatap muka antara dua orang atau lebih. 

2. Tertulis dan surat menyurat (verbalistik), yaitu komunikasi dengan cara tertulis yang 
dilakukan tanpa melalui tatap muka atau dengan bertatap muka. 

3. Telekomunikasi, yaitu komunikasi jarak jauh (tanpa melalui tatap muka) dengan 
menggunakan media peralatan kawat (telegrap, telepon, faksimile, radio, televisi). Dengan 
demikian dapat dilakukan secara oral maupun secara tertulis. 

4. Media, yaitu komunikasi yang dilaksanakan dengan menggunakan media tertentu, misalnya 
media cetak (koran, brosur, pamplet, leaflet, majalah, selebaran dll) dan media elektronik.        
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RANGKUMAN  
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Program Keahlian : 

Teknik Ketenagalistrikan 
Dikeluarkan oleh :                        Tanggal : 

Drs. Soebandono                 SMKN 2 

PROBOLINGGO Nama Siswa : 0 5 T L 5 S 0 1 

Halaman : 
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KESELAMATAN KERJA 

ETOS KERJA, ETIKA KERJA DAN TEKNIK KOMUNIKASI 

 
SOAL 

1. Induk dari peraturan keselamatan kerja di Indonesia tertuang dalam UU No…….Tahun ……. 

2. Sebutkan 5 (lima) jenis keselamatan kerja yang kamu ketahui. 

3. Sebutkan 5 (lima) standar Keselamatan Kerja ! 

4. Sebutkan 3 (tiga) alasan utama pentingnya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3) pada perusahaan ! 

5. Sebutkan 5 (lima) dasar keselamatan kerja listrik ! 

6. Secara umum keberhasilan pekerjaan konstruksi ditentukan oleh 5 aspek, sebutkan ! 

7. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan etos kerja ? 

8. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap etos kerja, sebut dan jelaskan ! 

9. Apakah yang dimaksud dengan Etika kerja ? 

10. Seorang teknisi lapangan harus memiliki teknik komunikasi dalam melaksanakan 

pekerjaannya, jelaskan !  

JAWABAN                              
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Tia Setiawan, Harun Keselamatan Kerja dan Tata Laksana Bengkel, 
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