
Sistem Manajemen Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja 



SMK3 

• Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja yang selanjutnya 
disingkat SMK3 adalah 
bagian dari Sistem 
Manajemen Perusahaan 
secara keseluruhan dalam 
rangka pengendalian resiko 
yang berkaitan dengan 
kegiatan kerja guna 
terciptanya tempat kerja 
yang aman, efisien dan 
produktif. 



K3 

• Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja yang 
selanjutnya disingkat K3 
adalah segala kegiatan 
untuk menjamin dan 
melindungi keselamatan 
dan kesehatan tenaga 
kerja melalui upaya 
pencegahan kecelakaan 
kerja dan penyakit akibat 
kerja. 



Tenaga Kerja 

• Tenaga Kerja adalah 
setiap orang yang 
mampu melakukan 
pekerjaan guna 
menghasilkan barang 
dan / atau jasa baik 
untuk memenuhi 
kebutuhan sendiri 
maupun untuk 
masyarakat. 



Pekerja / Buruh 

• Pekerja / Buruh 
adalah setiap orang 
yang bekerja dengan 
menerima upah atau 
imbalan dalam 
bentuk lain. 



Perusahaan 
• Perusahaan adalah setiap 

bentuk usaha yang 
berbadan hukum atau 
tidak, milik orang 
perseorangan, milik 
persekutuan, atau milik 
badan hukum, baik milik 
swasta maupun milik 
negara yang 
memperkerjakan pekerja 
/ buruh dengan 
membayar upah atau 
imbalan dalam bentuk 
lain. 



Audit SMK3 

• Audit SMK3 adalah 
pemeriksaan secara 
sistematis dan independen 
terhadap pemenuhan 
kriteria yang telah 
ditetapkan untuk mengukur 
suatu hasil kegiatan yang 
telah direncanakan dan 
dilaksanakan dalam 
penerapan SMK3 di 
perusahaan. 



Tujuan Penerapan SMK3 

• Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan 
dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, 
terstruktur dan terintegrasi 

• Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan 
penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur 
manajemen, pekerja / buruh, dan / atau serikat pekerja 
/ serikat buruh; serta 

• Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan 
efisien untuk mendorong produktivitas 





Kewajiban SMK3 

• Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di 
perusahaannya 

• Kewajiban diatas dimaksud berlaku bagi 
perusahaan: 
a. Mempekerjakan pekerja / buruh paling sedikit 100 

(seratus orang); atau 
b. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi 
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Penyusunan Kebijakan K3 

a. Tinjauan Awal 
1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan 

pengendalian resiko; 
2. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan 

dan sektor lain yang lebih baik; 
3. Peninjauan sebab akibat kejadian yang 

membahayakan; 
4. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian 

sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; 
dan 

5. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya 
yang disediakan. 



Penyusunan Kebijakan K3 

b. Memperhatikan peningkatan kinerja 
Manajemen K3 secara terus menerus; dan 

c. Memperhatikan masukan dari pekerja / 
buruh dan atau serikat pekerja / serikat 
buruh 



Contoh Kebijakan K3 



TERIMA KASIH 


