
 
 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OH&S) 

1. Prosedur Mengenali Sumber Bahaya di Tempat Kerja 

 

Pendahuluan 

 

Di dalam lingkungan kerja dan cara bekerja adalah awal yang penting untuk 
kelangsungan kesehatan dan keselamatan kita. 
Memahami keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tugas dan tanggung 
jawab kita dan perusahaan tempat kita bekerja. Hal ini akan membantu 
menjaga kondisi kesehatan dan meminimalkan resiko cidera yang serius 
dalam bekerja. 
Pembahasan OH&S disini adalah hal–hal  yang berhubungan dengan 
kesehatan dan keselamatan kerja, yang relevan dengan alat berat. 
Sasaran dari kesehatan dan keselamatan kerja, adalah : 

 Untuk menjaga kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja di 
tempat kerja. 

 Untuk melindungi orang yang berada di tempat kerja (selain pekerja itu 
sendiri) terhadap resiko yang timbul dari aktivitas kerja. 

 Untuk memperkenalkan lingkungan kerja yang sesuai dengan aspek 
psikologi yang  dibutuhkan. 

 Sebagai alat untuk menyediakan cara kerja yang memungkinkan untuk  
mengganti perundang-undangan OH&S. 

 

Kecelakaan 

Setiap hari, ribuan pekerja mengalami 
kecelakaan, yang menyebabkan sakit dan 
cedera, (cedera serius dan permanen) 
bahkan kematian. Fakta yang 
menyedihkan adalah banyak dari 
kecelakaan ini tidak dapat dihindari.  
Pencegahan terhadap merupakan 
tanggung jawab setiap individu yang harus 
belajar tentang bagaimana bekerja tanpa 
melukai diri sendiri atau membahayakan 
rekan kerjanya.  

 

Akibat dari Kecelakaan  

Kecelakaan menyebabkan kerugian pada 
setiap orang. Kecelakaan berakibat : 

 Sakit dan ketidaknyamanan 

 Kemungkinan berkurangnya 
pendengaran. 

 Terkucilkan dalam segala hal, di tempat 
bekerja, olah raga dan aktifitas social 
lainnya. 

Setiap tahun, ratusan orang meninggal dan 
ribuan mengalami cedera permanen dalam 
kecelakaan industri. Untuk cedera lain yang tidak serius, rata–rata hanya 
mengakibatkan kehilangan 14 hari kerja. 
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Perlunya Pencegahan Kecelakaan  

Temuan penelitian tingkah laku atas penyebab kecelakaan dan mengenalkan 
praktek kerja yang aman, menunjukkan : 

 Pekerja-pekerja muda dan orang yang baru dalam pekerjaannya cenderung 
akan mengalami kecelakan. 

 Dalam jangka waktu satu tahun, satu dari 34 orang pekerja mengalami 
kecelakaan, yang menyebabkan mereka tidak dapat bekerja lebih dari satu 
minggu. 

Dalam beberapa industri, kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih besar 
dibandingkan dengan industri yang lain. Hal yang dapat dilakukan dalam 
mengurangi resiko kecelakaan dengan belajar bekerja dengan aman. 

Kurang lebih dua dari tiga kecelakaan, menyebabkan cidera pada diri sendiri 
akibat ketegangan, terjatuh, terpeleset, kehilangan keseimbangan, tersandung, 
tertabrak atau kejatuhan benda, terburu-buru, atau membentur benda diam. 

Dengan mematuhi peraturan-peraturan keselamatan yang berlaku, kita dapat 
terhindar dari kemungkinan kecelakaan.  
 

Penyebab Kecelakaan 

Sebuah kecelakaan seringkali memiliki lebih dari satu penyebab. Kecelakaaan 
dapat dicegah dengan menghilangkan penyebabnya. Mengetahui penyebab 
kecelakaan sangatlah penting. Hal tersebut dapat membantu dalam 
merencanakan bagaimana untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang sama. 
Ada dua penyebab terjadinya kecelakaan :  

 Tindakan yang tidak aman 

 Kondisi yang tidak aman. 

Seseorang yang sakit tidak selalu menjadi penyebab kecelakaan. Tetapi, 
kecelakaan disebabkan oleh unsafe act atau unsafe condition.  

 
Pikirkan contoh tindakan yang tidak aman berikut ini: 

 Menggunakan peralatan tanpa mempunyai pelatihan yang sesuai. 

 Menggunakan alat–alat atau peralatan dengan cara yang salah. 

 Salah menggunakan peralatan pelindung pribadi.  

 Bercanda dan bermain – main. 

 Terburu–buru dan mengambil jalan pintas yang berbahaya melalui bengkel. 

 Mengganggu pekerjaan orang lain, atau membiarkan anda ikut terganggu. 
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Pertimbangkan contoh kondisi yang tidak aman  untuk pekerja di bawah ini : 

 Kurangnya instruksi dalam metoda keselamatan di tempat kerja 

 Kurangnya pelatihan 

 Pakaian yang tidak sesuai untuk pekerjaan yang akan dikerjakan 

 Kurangnya pencahayaan dan kebisingan yang berlebih 

 Rambut panjang pada tempat yang terdapat mesin yang berputar 

 Kurangnya pengaman keselamatan pada mesin. 
 

Hindari tindakan yang tidak aman 

Adalah tanggung jawab anda untuk 
menghindari tindakan yang tidak aman. 
Demi diri Anda dan orang lain, Anda 
harus bekerja dengan aman dan efisien. 
Segala tindakan bodoh dapat 
mengakibatkan bahaya kepada diri Anda 
atau orang lain dan merupakan tindakan 
yang tidak bertanggung jawab. Ikuti 
instruksi supervisor anda. Gunakan 
metode bekerja yang benar, walaupun 
anda melihat orang lain mengambil resiko 
kerja yang berbahaya. 

 

Menghindari Unsafe Condition 

Kerja sama dari Anda  adalah hal 
yang paling penting dalam 
menghindari unsafe condition. 

Kondisi pekerjaan yang aman 
bukan hanya soal mempunyai alat 
baik, mesin dan workshop yang  
dirancang dengan baik. Hal 
tersebut bergantung pada 
kerjasama semua orang di tempat 
kerja. Yang paling penting dalam 
bekerja adalah menjaga kebersihan 
tempat kerja dan merapikannya. 
Anda harus mempertimbangkan keamanan diri sendiri dan keamanan orang lain 
dan hal tersebut harus menjadi sebagai kebiasaan kerja anda. 
Perhatikan beberapa contoh unsafe condition di tempat kerja : 

 Lantai yang licin 

 Penerangan yang kurang 

 Tempat kerja yang tidak rapi dan berdebu 

 Hand tool yang rusak 

 Mesin yang tidak dikunci 

 Tumpukan material yang kurang baik 
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Tingkatkan kesadaran  

Kesadaran adalah hal yang paling 
penting dari skill dan training Anda. 
Selama anda mengerti tentang 
pekerjaan Anda, anda perlu untuk 
belajar untuk melakukannya dengan 
aman. Hal tersebut merupakan bisnis 
jangka panjang. 

Anda perlu untuk mengembangkan 
kesadaran diri pada pekerjaan anda 
agar tidak memungkinkan terjadinya 
cidera pada diri Anda atau orang lain. 

 

Pencegahan kecelakaan 

Kecelakaan dapat dihindari 
dengan menghilangkan 
penyebabnya. Rekan kerja yang 
baik adalah orang yang selalu 
waspada dan perhatian, berhati-
hati dan bertanggung jawab. 
Anda akan mendapatkan 
perhatian dari mereka apabila 
anda melakukan hal yang sama. 
Lakukan pekerjaan sehari – hari 
dengan aman.  
Mencegah unsafe condition 
meningkat dengan mengetahui 
apa yang harus dilakukan pada 
saat kondisi darurat. 
Laporkan semua kecelakaan, atau kerusakan pada peralatan, walau sekecil 
apapun. Bekerja dengan aman merupakan tanggung jawab langsung anda 
pada tempat kerja, selama bekerja dan istirahat. Semua tempat kerja potensial 
terjadi kecelakaan. 
 

Tingkah laku dalam lingkungan kerja 

Sering bermain-main pada lantai beton, dekat dengan besi yang tajam dan 
mesin yang bergerak sangat berbahaya. 

 Jangan mendorong atau bergulat dengan orang lain di tempat kerja. 

 Berjalan,  jangan  berlari di sepanjang koridor, jalan yang dilalui kendaraan, atau 
diatas tangga atau dimanapun ditempat kerja. 

 Jangan bercanda atau ikut bercanda. 

 Jangan bermain dengan api, listrik, udara bertekanan atau selang air. 

 Jangan pernah melempar sesuatu di tempat kerja. 

 Sangat berbahaya sekali untuk melempar lap yang kotor atau buangan kain, 
meskipun itu ringan, karena kemungkinan kain tersebut berisi serpihan besi atau 
material tajam lainnya yang dapat menggores atau melukai mata. 
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 Konsentrasi pada pekerjaan yang kami lakukan tapi harus tetap waspada 
terhadap apa yang terjadi di sekitar Anda. 

 Memperhatikan tanda atau pembatas yang melintang yang memberitahukan 
tentang unsafe act atau unsafe condition. 

 Ketahui dan perhatikan dengan seksama tempat kerja Anda. 

 Jangan mengganggu orang lain yang sedang konsentrasi bekerja, terutama 
jika sedang menggunakan power tool atau alat pengelasan. 

Personal Protective 
Equipment (PPE) 
adalah merupakan 
bagian penting dari 
program pencegahan 
kecelakaan yang efektif. 
PPE telah dapat 
mengurangi dan 
mencegah dari berbagai 
potensi cidera dan sakit. 
Kita harus mengetahui, 
bagaimanapun bahwa 
PPE yang digunakan 
hanya sesuai apabila 
kita tidak mampu 
menghilangkan atau 
mengatasi penyebab 
bahaya yang terjadi. 
Menghilangkan 
penyebab bahaya 
merupakan target 
utama kita dalam mencegah terjadinya kecelakaan. 

Menentukan peralatan pelindung yang sesuai digunakan pada kondisi tertentu 
sangat sulit dan terkadang menghasilkan keputusan yang subyektif. Peralatan 
pelindung yang standar digunakan dapat berbeda pada tiap daerah dan negara. 
Peraturan pemerintah pada umumnya berdasarkan pada “Peralatan pelindung 
sebaiknya disediakan bilamana diperlukan pada tempat yang berpotensi bahaya 
dan dapat mengalami cidera atau kerusakan”. 
Informasi kejadian yang diperlukan untuk menentukan peralatan pelindung 
diperlukan : 
1. Kecelakaan (termasuk “nyaris”) dan bagaimana cidera tersebut terjadi. 
2. Mengenali macam-macam bahaya yang ada. 
3. Analisa tentang bagaimana menghilangkan potensi bahaya untuk 

perlengkapan pelindung selain personal protective equipment.  
4. Analisa kemampuan jenis – jenis peralatan pelindung untuk melindungi diri 

dari bahaya yang mungkin dapat terjadi. 
5. Faktor lain, apabila diperlukan, meliputi peraturan resmi, aturan kontrak dan 

cara kerja industri.  

 



 
 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OH&S) 

 

Topi keras (Hard Hat) 

Dibutuhkan oleh semua pekerja yang memasuki daerah konstruksi yang sedang 
dalam pengawasan kontraktor. 
Dibutuhkan pada tempat yang diawasi ketika pekerja konstruksi dan 
pemeliharaan sedang bekerja diatas ketinggian. 
Dibutuhkan untuk para pekerja konstruksi atau pemeliharaan yang berpotensi 
mendapatkan cidera pada bagian kepala. 

Helm Safety 

Helm safety dan perlengkapan peralatan pelindung harus selalu digunakan setiap 
saat selama jam kerja. 

Pelindung Mata 

Kacamata safety atau goggle industri adalah standar minimal yang dibutuhkan 
oleh semua pekerja, kecuali berada dalam lingkungan kantor tidak diperlukan 
peralatan pelindung (tergantung peraturan perusahaan). 
Kacamata safety dengan pelindung sisi dipakai untuk pekerjaan menggunakan 
mesin gerinda, bekerja dengan udara bertekanan  
Untuk tempat kerja yang berpotensi terkena semburan bahan kimia atau bahaya 
lainnya dibutuhkan pelindung muka untuk melindungi muka dan mata. 
Kacamata berwarna mengurangi cahaya yang masuk melewati lensa.  
Pelindung mata harus dipakai ketika bekerja atau berada di dekat daerah: 

 Pengelasan 

 Menatah baja / menyerpih baja 

 Menggerinda beton 

 Pengeboran 

 Meniup dengan udara bertekanan. 

Pelindung Kaki 

Pelindung kaki yang aman atau pelindung tulang kaki dengan menggunakan 
sepatu safety sangat penting digunakan pada pekerjaan yang beresiko tinggi 
terhadap kecelakaan kaki dan atau pekerja yang bekerja mengangkat 
peralatan/komponen alat berat. Pada umumnya, pekerja seharusnya 
menggunakan pelindung kaki yang menutupi seluruh kaki dan memiliki 
pengaman terutama di daerah jari-jari kaki. 
Semua sepatu yang dipakai harus terbuat dari bahan sol yang anti bocor, anti 
slip sebagai pelindung minimum. Sepatu yang diperbolehkan harus terbuat dari 
kulit atau bahan sintetik yang kuat. Kain kampas atau bahan vinyl yang ringan 
tidak diperbolehkan digunakan di lingkungan workshop.  

Pelindung Telinga 

Semua pekerja dianjurkan untuk memakai pelindung pendengaran bila bekerja 
pada level suara maksimum 85 dB selama 8 jam sehari.  
Selain pada tempat yang semestinya, pelindung telinga juga harus ditempatkan di 
semua tempat kerja. 
Sebaiknya suara bising yang berlebihan dapat dikurangi atau dihilangkan dari 
sumbernya dengan mendesain sesuatu untuk menguranginya. Berada terlalu lama 
pada tempat yang bising dapat merusak pendengaran. 
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Ear muff dan ear plug yang sesuai harus selalu tersedia dan digunakan. 
Ada beberapa kendala yang harus diiperhatikan dalam pemakaian ear muff dan 
ear plug. Sebagai contoh : 

 Harus selalu terpasang dengan tepat. 

 Tidak semua pelindung telinga cocok untuk semua orang, sehingga perlu untuk 
menyediakan berbagai macam ukuran. 

 Pelindung telinga dapat rusak/kotor, sehinga harus selalu di bersihkan dan diperiksa 
secara berkala. 

 

Pelindung Tangan 

Pelindung tangan harus disediakan ketika diperlukan untuk mencegah cidera pada 
tangan. Pelindung yang tepat untuk pekerjaan khusus tergantung pada jenis 
pekerjaan tersebut dan kemungkinan terjadinya cidera. 
Penggunaan pelindung tangan tidak diperbolehkan ketika bekerja di tempat 
atau berada di dekat peralatan yang bergerak átau kemungkinan terjadinya 
bahaya terjepit. Hanya jika peralatan yang bergerak atau tempat kemungkinan 
terjepit telah dilindungi dengan baik, pelindung tangan boleh digunakan. 
Sarung tangan yang tepat perlu digunakan ketika bekerja dengan bahan yang 
kasar, seperti : kayu dan beton. 

Pelindung Rambut 

Pelindung rambut harus digunakan untuk mencegah potensi terjadinya cidera. 
Pelindung yang tepat untuk pekerjaan khusus tergantung dari jenis pekerjaan 
dan kemungkinan bahaya yang dapat terjadi. 
Ada dua faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kapan memakai 
pelindung rambut : 

 Panjang rambut 
Rambut yang panjang potensial terjadi celaka jika bekerja di tempat yang 
bergerak dan pelindung harus digunakan. 

 Jarak dengan sumber bahaya 
Seberapa dekat pekerja dengan bahaya benda yang berputar harus 
dipertimbangkan. Jika pekerja dengan rambut agak panjang dan panjang 
bekerja di dekat benda bergerak yang tidak aman, pelindung rambut 
diperlukan. 

Pelindung Tubuh 

Pelindung tubuh, meliputi, rubber apron, tahan asam, sepatu karet, sarung 
tangan dan peralatan pelindung lainnya dibutuhkan ketika perlu untuk 
mencegah cidera dari semburan bahan yang berbahaya. 

Pakaian 

Pakaian kerja yang cocok dan aman harus selalu digunakan setiap saat pada 
tempat kerja. Pakaian harus dalam keadaan bersih dan rapi. Pakaian longgar 
atau robek dapat mengakibatkan bahaya dan tidak boleh dipakai. Hindari 
pakaian lengan panjang yang longgar dan berdasi. 
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Cincin 

Pemakaian cincin adalah tindakan yang tidak aman pada tempat kerja. 
Kecelakaan dan cidera tidak selalu disebabkan oleh pemakaian cincin tetapi jika 
terjadi dapat mengakibatkan cidera yang serius. 
Untuk mencegah terjadinya luka serius tersebut : 

 Pemakaian cincin harus dilarang jika bekerja diluar kantor. 

 Sekurang-kurangnya, cincin dipotong untuk menghindari cidera yang lebih 
serius. 

Safety Belt/Harness 

Dimana diharuskan untuk bekerja di luar, area tangga (handrail) atau area kerja 
yang mengharuskan membuka pagar pengaman atau terali pengaman, 
sebaiknya safety harness digunakan secara benar. Safety harness dan 
peralatan keselamatan lainnya sebaiknya digunakan ketika bekerja di ketinggian 
2 meter, seperti ketika pagar atau palang pengaman tidak berada di tempatnya. 

Respirators (Half Masks) dan Respirators Khusus 

Alat pernafasan adalah masker yang terbuat dari karet yang didesain agar pas 
pada hidung dan mulut pemakai. Masker tersebut tersedia dalam satu atau dua 
elemen filter.  
Penggunaan masker yang baik sangat penting untuk melindungi dari debu, 
asap dan bahan kimia. Berikut ini hal – hal yang perlu diperhatikan : 

 Masker sebaiknya selalu dalam kondisi baru 

 Bersihkan masker setelah dipakai 

 Simpan masker dalam kantong plastik yang tertutup. 

 Periksa apakah filter catridge yang benar berada di tempatnya. 

 Diharuskan pembungkus lengkap diantara pelindung dan permukaan kulit  

 Alat perlindungan pernapasan tidak dibuat untuk dipasang disekitar rambut 
masker tidak membungkus / menutup kulit yang ditumbuhi bulu. 

Alat pernapasan sebaiknya tidak dipakai saat dalam situasi : 

 Pencampuran racun yang sangat tinggi, konsentrasi tak diketahui, atau 
melewati level aman.  

 Dalam ruang terbatas atau dimana oksigen tidak dapat keluar dengan efisien 
(dibawah 17 %). 

Pengangkatan secara manual  

Selama melakukan pengangkatan secara manual,  lindungi punggung dan 
pinggang anda. Pergunakan prosedur pengangkatan yang benar dan punggung 
anda harus sudah terbiasa untuk melakukan pengangkatan dengan prosedur 
yang benar. 
Posisi jongkok dan berada sedekat mungkin dengan beban akan menjamin 
pusat  gravitasi beban sejajar dengan tulang punggung, kemudian angkat 
perlahan dengan posisi lurus.  

Pertolongan Pertama 

Jika anda terluka, walaupun menurut anda kecil, selalulah cari pertolongan 
pertama secepat mungkin.  Luka kecil dapat berakibat infeksi, yang dapat 
mengakibatkan sakit yang serius dan hilangnya jam kerja. Bersihkan dan 
gunakan pembalut yang bersih agar aman dari infeksi. 
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Tanda Peringatan Safety  

Mengenali daerah berbahaya adalah bagian terpenting untuk mencegah 
terjadinya cidera pada tempat kerja. Tanda peringatan safety dipasang di 
tempat – tempat strategis di sekitar area kerja. Hazard adalah kondisi rawan 
yang dapat menyebabkan terjadinya cidera atau kerusakan dan dapat dibagi 
menjadi enam bagian : 

 Bentuk fisik 
Suara bising, getaran, pencahayaan, listrik, panas dan dingin, debu, api atau 
ledakan, pengaman mesin, daerah kerja. 

 Kimiawi  
Gas, debu, asap, cairan. 

 Ergonomic 
Jenis  perkakas, jenis peralatan, jenis pekerjaan, bentuk tempat kerja. 

 Radiasi 
Gelombang mikro, infra merah, ultra-violet, laser and sinar x, sinar gamma. 

 Psikologis 
Shift kerja, beban kerja, berhadapan dengan masyarakat, gangguan, 
diskriminasi, ancaman bahaya, suara bising yang rendah tetapi konstan. 

 Biologis 
Penyakit menular, bakteri dan virus. 

Untuk pencegahan dari sumber bahaya ini tanda peringatan safety digunakan 
pada tempat kerja untuk mengetahui jenis bahayanya. 
 

2. Menjaga Kebersihan Peralatan & Safety & Tempat Kerja 

 Tempat Kerja   

 Ventilasi Workshop   

 Kendaraan Dalam Workshop   

 Peralatan Yang Rusak Tidak Bisa Digunakan Lagi (Untuk Safety)  

 Perawatan Alat Udara Yang Bertekanan   

 Memompa Ban Pneumatic  

 Compressor  

 Air Transformer and Air line Lubricator  

 Pencegahan Terhadap Unsafe Condition  

 Bekerja Dengan Bahan Kimia Berbahaya  

 

3. Fire Extinguisher Types, Applications & Operating 

Procedures 

4. Emergency First Aid Procedures 
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BUDAYA KERJA DI WORKSHOP  

Kebersihan pribadi 

Kebersihan pribadi sangatlah penting  dan tanda yang jelas untuk melihat 
kepedulian orang terhadap kebersihan pekerjaannya. Pada saat pekerja tidak 
memiliki penampilan dan budaya bersih dan rapi, mereka akan bersikap yang 
sama terhadap lingkungan kerjanya. Pendekatan yang buruk berdampak pada 
hasil produksi dan sering sekali ikut mengakibatkan kecelakaan serius. 
 

Selalu pergunakan 
seragam saat bekerja.  
Seragam harus dicuci 
secara berkala dan harus 
nyaman untuk dipakai.  
Pakaian kerja yang 
kendor, kancing yang 
rusak dan seragam yang 
robek-robek dapat 
tersangkut pada mesin 
dan tidak boleh dipakai 
kembali. 

Penggunaan sepatu yang 
memenuhi standard 
merupakan hal penting. 
Safety boots atau sepatu 
dengan pelindung besi 
(steel toe caps) 
diharuskan. 

 Rambut panjang 
berbahaya.  Aturan 
perusahaan menuntut 
setiap karyawan yang 
berambut panjang 
menggunakan hair net. 
Sebenarnya safety 
workshop, mensyaratkan 
setiap orang  memotong 
pendek rambutnya.  

 Pada tempat yang 
beresiko mengalami 
kejatuhan barang dari 
ketinggian atau resiko 
benturan   kepala  pada 
tempat sempit atau 
benda tajam,  selalu 
pergunakan safety 
helmet. 

 
Berusahalah bekerja bersih dan berpenampilan  rapi  disetiap pekerjaan anda. 


