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Kecelakaan Kerja ? 

 



Kecelakaan Kerja 

 Accident/kecelakaan: kejadian yang tidak diinginkan 

yang menyebabkan sakit, cidera, kerusakan 

properti/alat/produk/lingkungan, kerugian, atau 

meningkatnya biaya. 

 

 Incident/insiden: kejadian yang tidak diinginkan yang 

hampir menyebabkan kecelakaan (near miss). 

 

 Kecelakaan menyebabkan akibat spesifik, sedangkan 

insiden tidak. Namun sedikit lebih jauh bisa 

menyebabkan akibat tertentu. 



Kecelakaan Kerja 

 

Peristiwa yang tidak direncanakan dan tidak 

diinginkan, terjadi tiba-tiba, disebabkan faktor 

manusia/situasi/lingkungan, yang dapat 

mengganggu/menghentikan  kerja, mengakibatkan 

kerugian fisik manusia maupun harta benda. 



Sebab-sebab kecelakaan 

1. Tindak perbuatan manusia yang tidak 
memenuhi keselamatan (unsafe human acts) 

2. Keadaan- keadaan lingkungan yang tidak aman 
(unsafe conditions) 

 

Faktor utama: 

1. Peralatan teknis 

2. Lingkungan kerja 

3. Pekerja 



Metoda Klasifikasi Majemuk 

Diusulkan oleh ILO tahun 1962 

 

Kecelakaan dapat diklasifikasikan  : 

 

1. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan 

2. Klasifikasi menurut penyebab 

3. Klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan 

4. Klasifikasi menurut letak kelainan atau luka di 
tubuh 

 

 



Klasifikasi Menurut Jenis Kecelakaan 

 Terjatuh 

 Tertimpa benda jatuh 

 Terjepit 

 Tertumbuk benda-benda jatuh 

 Pengaruh suhu tinggi 

 Terkena arus listrik 

 Kontak dengan bahan berbahaya/radiasi 



Klasifikasi Menurut Penyebab (1) 

1. Mesin  

- Mesin- mesin pertanian, pertambangan, 
pengolah kayu,pengerjaan logam dll 

2. Alat angkut dan alat angkat 

-  Mesin angkat, alat angkut di udara, air, diatas 
rel, angkutan lain yang beroda 

3. Peralatan lain 

-  Bejana tekan, instalasi listrik,tungku,tangga, dll 



Klasifikasi Menurut Penyebab (2) 

4.  Bahan-bahan zat-zat dan radiasi 

- Bahan peledak 

- Debu, gas, cairan dan zat kimia 

 5. Lingkungan kerja 

- Di luar dan dalam bangunan 

- Di bawah tanah 

6. Penyebab- penyebab lain  

 



Klasifikasi Menurut Sifat Luka 

 Patah tulang 

 Keseleo 

 Luka dipermukaan 

 Luka bakar 

 Keracunan 

 Akibat cuaca 

 Pengaruh listrik, radiasi 

 Dan lain-lain 



Klasifikasi Menurut Letak Kelainan 

Atau Luka Di Tubuh 

 Kepala 

 Leher 

 Badan 

 Anggota atas, bawah 

 Banyak tempat 



Berbagai Cara Pencegahan 

1. Peraturan perundangan 

2. Standarisasi 

3. Pengawasan 

4. Penelitian bersifat teknik, medis, psikologis, statistik 

5. Pendidikan 

6. Pelatihan 

7. Persuasi 

8. Asuransi 

9. Usaha keselamatan pada tingkat perusahaan 



Alat Pelindung Diri 

 



Jenis APD 

 


