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PENDAHULUAN 

Dalam lingkungan pekerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat 

mutlak terpenuhi. Jangan sampai hal itu terabaikan karena menyangkut pekerja yang 

notabenenya adalah manusia. Tiap perusahaan akan dituntut untuk melindungi segenap 

pekerjanya, sehingga tercipta keadaan perusahaan yang aman dan nyaman. 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) : Bidang yang terkait 

dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah 

institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk 

memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. 

 
Gambar 1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Lingkungan Hidup 

Perkebunan 

Sumber: Dokumen Penulis dan 
https://www.spks.or.id/publikasi/buku-standard-operating-procedure-sop-

perkebunan-kelapa-sawit-rakyat-bebas-deforestasi/ 

https://www.spks.or.id/publikasi/buku-standard-operating-procedure-sop-perkebunan-kelapa-sawit-rakyat-bebas-deforestasi/
https://www.spks.or.id/publikasi/buku-standard-operating-procedure-sop-perkebunan-kelapa-sawit-rakyat-bebas-deforestasi/


Kita hidup di alam dunia ini  pasti berhubungan dengan masalah 

lingkungan. Kita tahu melalui media berbagai macam peristiwa seperti 

peristiwa erosi, banjir, kebakaran hutan, polusi udara dan lain sebagainya. 

Akibat peristiwa tersebut menimbulkan kerugian sangat besar, baik secara 

ekonomis, sosial, fisik, dan psikis. Kejadian ter sebut merupakan akibat dari 

perilaku manu sia itu sendiri yang tidak bersahabat dengan lingkungan. 

Peristiwa bencana alam di atas, memberikan pembelajaran bagi manusia dan 

mendorong kesadaran yang tinggi untuk senantiasa bersahabat dengan alam 

yaitu melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian ling kungan.  

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang ada di dalam kitab suci 

Ai-Qur’an artinya “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut di sebab kan 

karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang 

benar)”. Dari firman Allah SWT tersebut mempunyai maksud bahwa segala 

bentuk kerusakan yang ada di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan 

tangan manusia. Jadi penyebab utama terjadi kerusakan di alam ini adalah 

perilaku/ perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Fenomena bencana 

alam tersebut di atas menunjukkan bahwa manusia sebagai pemimpin di muka 

bumi ini tidak memahami atau tidak memiliki kesadaran untuk menerapkan 

konsep lingkungan hidup yang berkesinambungan. 

 

A. DESKRIPSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) SERTA 

LINGKUNGAN HIDUP 

1. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

a. Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, 

cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja 

yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja. Keselamatan 

kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, 



bahan dan proses pengolahan, landasan tempat kerja dan lingkungan serta 

cara-cara melakukan pekerjaannya: 

1) Keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan 

dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan serta 

cara-cara melakukan pekerjaan dinamakan keselamatan kerja.  

2) Tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air di dalam 

air, maupun di udara merupakan sararan keselamatan kerja.  

3) Resiko bahayanya adalah penerapan teknologi terutama teknologi yang 

lebih maju dan modern merupakan salah satu aspek sasaran 

keselamatan kerja.  

4) Keselamatan kerja adalah dari, oleh dan untuk setiap tenaga kerja serta 

orang lainnya dan juga masyarakat pada umumnya dan erat 

bersangkutan dengan peningkatan produksi dan produktivitas 

meruupakan tujuan keselamatan kerja. 

b. Spesialisasi dalam ilmu higiene beserta prakteknya yang dengan 

mengadakan penilaian kepada faktor-faktor penyebab penyakit kualitatif 

dan kwantitatif alam lingkungan kerja dan perusahaan melalui pengukuran 

yang hasilnya dipergunakan untuk dasar tindakan korektif kepada 

lingkungan tersebut serta bila perlu pencegahan, agar pekerja dan 

masyarakat sekitar suatu perusahaanterhindar dari bahaya akibat kerja serta 

dimungkinkan mengecap derajat kesehatan setinggi-tingginya dinamakan 

kesehatan perusahaan. 

LNHP (Lembaga Nasional Higiene Perusahaan) dan Kesehatan Kerja 

Departemen Tenaga Kerja melakukan survey dengan data yang 

berhubungan dengan kesehatan yang berhubungan dengan produktifitas 

kerja diperoleh gambaran terlihat adanya kondisi-kondisi kesehatan yang 

ditinjau dari sudut produktivitas tenaga kerja sangat tidak menguntungkan. 

Adapun kondisi-kondisi tersebut dalah sebagai berikut.  



1) Pada bidang pertanian, maupun sektor pertambangan, industri, dan lain-

lainnya, penyakit yang paling banyak terdapat adalah penyakit infeksi, 

penyakit endemik dan penyakit parasite hal tersebut termasuk penyakit 

umum.  

2) Penyakit pneumoconioses, dermatoses akibat kerja, keracunan bahan 

kimia, gangguan-gangguan mental psikologi akibat kerja, dan lain-lain 

benar-benar terdapat pada tenaga kerja. Hal tersebut merupakan 

penyakit akibat kerja. 

3) Keadaan gizi pada buruh-buruh menurut pengamatan yang pernah 

dijalankan sering tidak menguntungkan ditinjau dari sudut produktivitas 

kerja. Adapun keadaan gizi kurang baik dikarenakan baik dikarenakan 

penyakit-penyakit endemis dan parasitis, kurangnya pengertian tentang 

gizi, kemampuan pengupahan yang rendah, dan beban kerja yang terlalu 

besar.  

4) Lingkungan kerja sering kurang membantu untuk produktivitas optimal 

tenaga kerja. Keadaan suhu, kelembaban, dan gerak udara memberikan 

suhu efektif diluar kenikmatan kerja.  

5) Lingkungan kerja sering kurang membantu untuk produktivitas optimal 

tenaga kerja. Keadaan suhu, kelembaban, dan gerak udara memberikan 

suhu efektif diluar kenikmatan kerja terkait dalam perencanaan. 

 

Terwujudnya kondisi keseimbangan alam di antara unsur-unsur 

lingkungan, baik unsur biotik dan abiotik adalah merupakan pengertian 

lingkungan hidup lestari. Mampu mewujudkan keseimbangan dalam segala 

aspek kegiatannya adalah peran serta manusia yang diharapkan. Manakala 

manusia melakukan kegiatan hidup dan kehidupan yang menimbulkan kondisi 

alam tidak seimbang maka akan terjadilah gang guan atau bencana. Bentuk 

ketidak seimbangan alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia yaitu 

penebangan hutan secara liar, alih fungsi rawa menjadi areal perkebunan, 



perburuan liar, penambangan liar, penggunaan pestisida kimia anorganik secara 

berlebihan dan sebagainya. 

Ruang lingkup K3 ini berisikan tentang K3 secara menyeluruh dan Lingkungan 

Hidup tanaman perkebunan. Penerapan K3 dan Pengelolaan Pelestarian 

Lingkungan Hidup pada Agribisnis Tanaman Perkebunan.  

2. Menerapkan peraturan perundangan K3  

Bagi setiap lembaga, perusahaan dan sekolah, SDM adalah aset yang sangat 

berharga. Di satu sisi, tingkat efisiensi dan produktifitas suatu perusahaan 

sangat tergantung oleh sumberdaya manusia yang ada di dalamnya, di sisi lain 

baik langsung maupun tidak langsung kegiatan usaha senantiasa bersinggungan 

dengan faktor-faktor yang membahayakan bagi keselamatan dan kesehatan 

pekerjanya. Oleh karena itu sumberdaya manusia keberadaannya perlu 

mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatannya melalui 

SMK3. SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan 

yang pada intinya bertujuan menciptakan tempat kerja yang aman, efisien dan 

efektif. Dengan penerapan sistem manajemen K3 dapat menjamin keselamatan 

dan kesehatan tenaga kerja maupun orang yang berada di tempat kerja 

(Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: Per. 05/Men/1996, tentang sistem 

keselamatan dan kesehatan kerja). Pada prinsipnya setiap orang atau karyawan 

yang bekerja dalam suatu perusahaan harus bertanggung jawab dan harus 

berpartisifasi dalam setiap kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja, serta 

bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan dirinya masing-masing 

dilingkungan kerjanya. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan suatu sistem 

keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur 

manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam 

rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta 

terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Berkaitan dengan 

SMK3 di atas terdapat beberapa pengertian yang perlu dipahami, antara lain: 

 



a. Setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, 

dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk 

keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber 

bahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, di 

udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia 

dinamakan tempat kerja. 

b. Setiap bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencarii 

laba/keuntungan atau tidak, baik milik swasta mapun milik Negara 

dinamakan perusahaan. 

c. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun 

diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dinamakan tenaga kerja. 

d. Orang atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha milik sendiri dan 

untuk keperluan itu menggunakan tempat kerja dinamakan pengusaha. 

Perhatikan gambar 1.2 di bawah ini! 

 

 

Gambar 1.2  Kotak P3K dan Isinya 

Sumber : Dokumen Penulis dan 

https://www.produksielektronik.com/daftar-isi-kotak-p3k-pertolongan-

pertama-pada-kecelakaan/ 

 

3. Masalah Penguasaan Sumber Daya Alam  

 Penguasaan dan pengelolaan SDA di Indonesia berada di sekelompok 

orang yang menguasai lahan puluhan juta hektare, seperti pertambangan dan 

https://www.produksielektronik.com/daftar-isi-kotak-p3k-pertolongan-pertama-pada-kecelakaan/
https://www.produksielektronik.com/daftar-isi-kotak-p3k-pertolongan-pertama-pada-kecelakaan/


perkebunan sawit. Hal ini menghadirkan kenyataan yang bertolak belakang 

untuk dua generasi berbeda. Di satu sisi generasi muda diminta menjaga 

keberlanjutan lingkungan, namun di sisi lain, generasi sebelumnya 

mengeksploitasi kekayaan SDA. Demikian pernyataan Direktur Eksekutif 

Greenomics Indonesia Elfian Effendi. Elfian lebih lanjut mengatakan, "SDA 

diekspor, sebagai bahan mentah. Bahkan ada yang dipergunakan untuk alat 

perebutan kekuasaan, di tingkat nasional maupun di daerah," imbuhnya.  

 Hal ini juga berkaitan dengan masalah kebijakan. Pemerintah menetapkan 

rencana induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

yang membagi wilayah Indonesia menjadi koridor ekonomi dan dianggap 

ancaman terhadap kelestarian lingkungan. Emil Salim, mantan Menteri Negara 

Kependudukan dan Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan pula 

kegundahannya melihat fenomena kerusakan lingkungan Indonesia. Menurut 

Emil, pembangunan tidak boleh menitikberatkan aspek ekonomi semata. Tetapi 

harus memperhatikan dua aspek lain--sosial dan lingkungan. Ia menegaskan, 

bahwa tahun 2045 Bumi sudah tidak akan mampu lagi menyokong kehidupan 

sembilan miliar penduduk dunia. Paparan Kementerian LH dalam peringatan 

Hari Lingkungan Hidup 2011 lalu menyebut, laju kerusakan hutan masih lebih 

cepat dibandingkan laju pemulihannya. Kerusakan hutan sekitar 1,1 juta 

hektare per tahun di Indonesia, sedangkan kemampuan pemulihan lahan yang 

telah rusak hanya sekitar 0,5 juta hektare per tahun. Akibatnya, kondisi 

kerusakan lingkungan terjadi hampir di seluruh pelosok Indonesia dan 

menimbulkan berbagai bencana alam.  

 

4. Ekologi dan Lingkungan Hidup 

Masyarakat umum sering menyamakan istilah ekologi dan lingkungan. 

Artinya bahwa pembahasan ekologi berhubungan dengan aspek lingkungan. 

Hal tersebut tidaklah salah bila kita perhatikan penjelasan Zoer’aini (2007) 

bahwa ekologi merupakan ilmu pengetahuan tentang hubungan antara 



organisme dan lingkungan nya. Atau ilmu yang mempelajari pengaruh faktor 

lingkungan terhadap jasad hidup. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu 

yang berada di luar individu.  Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa 

lingkungan merupakan sistem kompleks yang berada di luar individu yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme.  

Bila mengamati kondisi lingkungan di sekitar kita, dapat inyatakan bahwa 

alam atau dunia kehidupan terdapat organisme hidup (makhluk hidup) dengan 

lingkungannya yang tidak hidup. Makhluk hidup dikenal dengan istilah biotik, 

sedangkan lingkungan yang tidak hidup disebut abiotik. Contoh kelompok 

biotik yaitu tumbuh-tumbuhan atau tanaman, hewan, dan manusia. Tumbuh- 

tumbuhan dapat dibagi ke dalam tumbuhan liar (tidak diusaha kan) dan 

tumbuhan yang diusahakan (disebut tanaman). Tumbuhan liar yakni terdiri dari 

kelompok rumput-rumputan dan kacang-kacangan. Tumbuhan yang 

diusahakan (tanaman) dapat dikelompokkan ke dalam:  

a. Tanaman pangan ( jagung, padi, kedele, ubi-ubian, dan sebagainya), 

b. Tanaman buah-buahan ( semangka, melon, durian, rambutan, alpokat, 

jeruk, apel, dan sebagainya)                

c. Tanaman bunga ( anggrek, mawar, melati, krisan, gerbera, bougenvil, dan 

sebagainya) 

d. Tanaman serat-seratan (rosella, kapas, kapok, agave, dan sebagainya. 

e. Tanaman industri ( kelapa sawit, karet, teh, kopi, kakao, tebu, tembakau, 

lada, dan sebagainya.                

Kemudian contoh biotik dari kelompok hewan meliputi ayam, domba, 

sapi, kerbau, gajah, kuda, harimau, ular, buaya, burung, serangga, dan 

sebagainya. Sedangkan kelompok abiotik yaitu tanah, air, dan iklim. 

Kedua kelompok biotik dan abiotik tersebut saling berinteraksi, 

berhubungan erat tak terpisahkan dan saling pengaruh mempengaruhi satu 

sama lain yang merupakan suatu sistem. Di dalam sistem tersebut terdapat 

dua aspek penting yaitu arus energi (aliran energi) dan daur materi (siklus 



bahan). Aliran energi dapat diamati pada struktur makan an, keragaman 

biotik dan siklus bahan (yakni pertukaran bahanbahan antara bagian yang 

hidup dan tidak hidup. Sistem ini disebut ekosistem (Zoer’aini, 2007). 

Kemudian istilah ekosistem dijelas kan dalam Undang-Undang 

Lingkungan Hidup Tahun 1982 yaitu tatanan kesatuan secara utuh 

menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling 

mempengaruhi. Sedangkan yang dimaksud lingkungan hidup adalah 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lainnya. 

5. Lingkungan Hidup Pertanian dan Perkebunan 

Kegiatan produksi pertanian dan perkebunan yaitu meliputi 

pembukaan area, pengolahan tanah, pembibitan tanaman serta penanaman 

tanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan penanganan pasca panen. 

Setiap tahapan kegiatan produksi pertanian dan perkebunan yang langsung 

bersentuhan dengan aspek lingkungan. Sebagai contoh kegiatan pembukaan 

lahan yaitu menebang pohon dan membersihkan semak-semak serta tunggul. 

Apabila pembukaan lahan dilakukan secara serampangan (tidak hati-hati) 

misalnya dengan melakukan burning, akibatnya dapat terjadi kerusakan 

lingkungan. Bentuk kerusakan lingkungan dapat berupa hilangnya sumber 

plasma nutfah, punahnya satwa dan fauna, terjadi kabut asap, perubahan 

kondisi cuaca ekstrim atau terjadi kekeringan pada musim kemarau dan banjir 

pada musim penghujan. Kegiatan penanaman yang tidak memperhatikan 

prinsip pelestarian lingkungan dapat juga menimbulkan kerusakan alam yakni 

erosi atau tanah longsor. Contoh, penanaman pada daerah pegunungan yang 

tidak dibuatkan teras iring atau tidak mengikuti kontur (sabuk gunung).  

Penanaman satu jenis tanaman dapat menimbulkan kerentanan 

terhadap serangan hama dan penyakit. Pada kegiatan pemeliharaan tanaman 



yaitu penggunaan pupuk kimia anorganik secara terus menerus dapat 

menimbulkan kerusakan sifat fisik tanah sehingga menurunkan kesuburan 

tanah. Penggunaan pestisida buatan dalam kegiatan pengendalian hama dan 

penyakit secara berlebihan dapat berakibat pada  pencemaran lingkungan 

yaitu matinya organisme pengendali alami (predator, parasitoid), terjadinya 

kekebalan terhadap serangga hama tertentu, serta dapat menimbulkan 

keracunan bagi masyarakat umum atau pelaku usahatani/ petani. Demikian 

pula kegiatan panen dan pengolahan hasil pertanian yakni dapat menghasilkan 

limbah.  

Apabila limbah tersebut tidak dikelola secara baik dan bijak maka 

pada masa yang akan datang dapat menimbulkan pencemaran. Dari 

penjabaran di atas menunjukkan bahwa untuk mengelola kegiatan pertanian 

haruslah berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yakni berupaya 

menyeimbangkan unsur biotik dan abiotik. Jika terjadi ketidakseimbangan 

alam maka akan terjadi gangguan dalam bentuk bencana yakni banjir, erosi, 

ekplosif hama, kemarau panjang, dan sebagainya. 

 

B. ALAT DAN BAHAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN  

LINGKUNGAN HIDUP (K3LH) 

1. Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup 

a. Yang digunakan Untuk Kerja 

Pakaian untuk kerja yang dipakai bagi pekerja dalam bidang pertanian 

untuk di 

lapangan harus memenuhi beberapa kriteria, secara umum adalah sebagai 

berikut:  

1) Terbuat dari bahan yang menjaga badan pekerja tetap kering dan berada 

pada temperatur yang nyaman. Pakaian pelindung yang sesuai jika ada 

suatu resiko potensi bahaya biologik, seperti tumbuhan beracun, infeksi 

dan binatang.  



2) Mempunyai warna yang kontras dengan lingkungan pertanian untuk 

memastikan bahwa para pekerja kelihatan dengan jelas.  

3) Dianggap sebagal suatu upaya terakhir, bila pengurangan resiko dengan 

cara -cara teknik atau organisatoris tidak mungkin dilakukan. Hanya 

dalam keadaan ini alat pelindung diri yang berhubungan dengan resiko 

spesifik tersebut digunakan.  

4) APD harus memiliki fungsi yang spesifik, jika untuk pekerjaan bidang 

pertanian di lapangan 

5) APD harus disediakan sesuai keselamatan dalam penggunaan bahan 

kimia di tempat kerja, jika pekerjaan dilakukan dengan menggunakan 

bahan kimia berbahaya 

6) APD harus memenuhi standar internasional atau nasional.  

b. APD  

Ada beberapa jenis alat pelindung diri antara lain: sarung tangan, sepatu  

lapangan, topi pengaman, penutup muka, penutup mata, penutup telinga, 

penutup mulut.  

1) Sepatu untuk kerja;apangan dipergunakan jika jenis pekerjaan yang 

digunakan adalah jenis pekerjaan lapangan. Alat ini digunakan untuk 

melindungi kaki pada saat bekerja di lapangan dari gigitan serangga 

atau pekerjaan lain yang berbahaya di lapangan. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar 1.4 dan 1.5. 

2) Alat pelindung mulut. Jenis alat ini untuk melindungi mulut dan hidung 

dari bahan -bahan berbahaya saat bekerja di lapangan dengan 

menggunakan pestisida, gas beracun atau debu. Untuk lebih jelaskan 

bisa dilihat pada gambar 1.6. 

3) Pakain untuk kerja. Jenis bahan yang digunakan adalah yang 

melindungi tubuh), berbahan menyerap keringat dan tidak panas 

dipakai, warna mencolok.  Untuk lebih jelaskan bisa dilihat pada 

gambar 1.7. 



4) Sarung tangan untuk kerja yang  digunakan untuk berbagai kegiatan bila 

menggunakan bahan -bahan kimia beracun, seperti mencampur 

pestisida, mencapur pupuk dan sebagainya. Untuk lebih jelaskan bisa 

dilihat pada gambar 1.8. 

5) Topi pelindung. Jenis alat ini digunakan untuk melindungi kepala dari 

kemungkinan benda -benda jatuh di lapangan. Misalnya pada saat 

memanen buah. Untuk lebih jelaskan bisa dilihat pada gambar 1.9. 

6) Pelindung mata. Jenis alat ini dipakai untuk melindungi mata pada saat 

bekerja di lapangan, baik dari terik matahari maupun dari benda-benda 

yang berbahaya di lapangan seperti halnya debu, ataupun pada saat 

bekerja di laboratorium. Untuk lebih jelaskan bisa dilihat pada gambar 

1.10. 

 Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 1. 11. Adapaun cara 

pemakaian APD dapat dilihat pada gambar 1.12. 

Peralatan yang digunakan pada K3 terutama pada lahan perkebunan, yaitu:  

1) Sepatu Boot 

 
Gambar 1.3  Sepatu Boot 

Sumber: Dokumen Penulis 

 

2) Sepatu Mandor 



 
Gambar 1.4 Sepatu Mandor 

Sumber: Asianagri.com / 

https://www.asianagri.com/id/media-id/artikel/yani-perempuan-tangguh-di-

perkebunan-kelapa-sawit-asian-agri 
 

3) Masker 

 

 
Gambar 1.5  Masker 

Sumber: Dokumen Penulis 

 

4) Pakain Kerja Kebun 

 
Gambar 1.6  Pakaian Pekerja Kebun kelapa sawit 

Sumber: Rianjayasafety.com/ 

https://rianjayasafety.com/penerapan-sop-keselamatan-kerja-di-

perkebunan-kelapa-sawit/ 

5) Sarung/ Kaos Tangan 



 
 

Gambar 1.7 Sarung/Kaos Tangan 

Sumber: Dokumen Penulis 

6) Helm/Penutup Kepala 

 

Gambar 1.8  Helm penutup Kepala dan maknanya 

Sumber: https://sadkes.net/2016/11/26/pelindung-kepala-di-tempat-

kerja/ 

 

7) Pelindung Mata 

https://sadkes.net/2016/11/26/pelindung-kepala-di-tempat-kerja/
https://sadkes.net/2016/11/26/pelindung-kepala-di-tempat-kerja/


 
Gambar 1.9 Pelindung mata 

Sumber: Dokumen Penulis 

 

 
Gambar 1.10 Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Sumber: Graito, 2016 

 



 
 

Gambar 1.11 Cara Memakai Perlengkapan K3 pada Perkebunan 

Sumber: Dokumen Penulis 

 

D. MENERAPKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) 

SERTA LINGKUNGAN HIDUP 

1. Penerapan SOP K3  

 Untuk meningkatkan tepatguna dan tepat sarana kerja, para pekerja serta 

dalam upaya peningkatan kualitas terhadap tingkat kepuasan pelanggan dari 

suatu organisasi perusahaan yang menghasilkan produk barang atau jasa maka 

diperlukan adanya SOP atau dikenal dengan istilah POS.  

 Memiliki sifat relatif mudah rusak, baik pengaruh faktor internal maupun 

eksternal. Akibat pengaruh faktor internal yaitu bahwa secara alamiah produk 

pertanian atau perkebunan bersifat biologis, sehingga pada proses penanganan 

sejak di kebun/lahan sampai dengan dipanen terjadi proses metabolisme secara 

terus menerus merupakan ciri khas produk perkebunan. Sehingga produk 

tersebut perlu prosedur penanganan atau operasi kerja terstandar agar produk 

tidak rusak atau penurunan kualitas. Demikian pula pengaruh faktor eksternal 



d apat memicu laju penurunan kualitas produk. Misal pengaruh kekeringan 

dapat menimbulkan gangguan fisiologi tanaman yang diusahakan sehingga 

dapat terjadi kematian atau gagal panen. Demikian pula hasil panen yang tidak 

ditangani secara baik hingga suhu dan kelembaban tinggi dalam suatu ruang 

pasca panen maka dapat terjadi kerusakan karena infeksi fungi.  

 Memperhatikan fenomena resiko yang dapat ditimbulkan akibat cara kerja 

yang tidak baik maka proses kegiatan pertanian atau perkebunan memerlukan 

cara cara kerja yang berpedoman pada standar. Penanganan proses produksi di 

kebun harus memperhatikan dan menerapkan prinsip -prinsip budidaya yang 

baik dan benar yaitu dikenal dengan istilah Good Agricultural Practices 

disingkat GAP. Perusahaan perkebunan besar biasanya telah memiliki suatu 

pedoman kerja dan standar prestasi kerja. Pedoman kerja atau prosedur operasi 

standar disusun untuk pekerjaan di kebun atau di lahan dan untuk pekerjaan 

pengolahan hasil dipabrik. SOP atau POS merupakan uraian tahapan suatu 

pekerjaan yang harus diikuti oleh pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan. 

Sifatnya memberi penjelasan bagaimana suatu proses pekerjaan yang 

seharusnya dijalankan secara konsisten, efektif dan efisien agar dapat dicapai 

hasil yang berkualitas. Berikut contoh SOP budidaya tanaman dan SOP pasca 

panen.  

 SOP budidaya tanaman perkebunan secara prinsip mencakup uraian 

tahapan pekerjaan dimulai dari pekerjaan:  

a. Proses budidaya tanaman  

b. Proses penyiapan lahan  

c. Proses pembibitan tanaman  

d. Proses penanaman tanaman  

e. Proses pemeliharaan tanaman  

f. Proses pemanenan  

g. Proses standarisasi  

h. Sarana dan prasarana budidaya tanaman  



i. Proses pelestarian lingkungan  

j. Roses pengawasan  

Sedangkan Standar Operasional Prosedur pada pekerjaan pasca panen 

meliputi:  

a. Proses penanganan pasca panen  

b. Proses standarisasi  

c. Proses sarana pasca panen  

d. Proses pelestarian lingkungan  

e. Proses pengawasan  

Standar Operasional Prosedur  budidaya tanaman perkebunan 

pada setiap komoditas berbeda substansinya. Demikian pula SOP pasca 

panen pada setiap komoditas berbeda substansinya. 

 

 

2. Prosedur Pertolongan Pertama pada Kecelakaan  

a. Kerja secara rutin diperiksa untuk mencegah adanya bahaya sebelum dan 

selama pekerjaan dimulai dari identifikasi, pengendalian dan pelaporan 

tentang K3 di tempat kerja.  

b. Unjuk kerja atau bahaya yang tidak dikenali sesuai dengan tanggung jawab 

diidentifikasikan dan dikoreksi. 

c. Kejadian atau bahaya tertentu dilaporkan kepada petugas sesuai dengan 

aturan di tempat kerja  

d. Pekerjaan dilakukan dengan aman  

e. Memilih dan menggunakanPakaian pelindung pribadi  

f. Menggunakan peralatan pengaman pribadi  

g. Memeriksa prosedur terkait untuk pengendalian resiko selama 

menyelesaikan pekerjaan.  

h. Mengikuti prosedur keadaan darurat  

3. Prosedur K3 yang harus diterapkan 



Perusahaan perkebunan diwajibkan melaksanakan ketentuan -ketentuan 

penerapan prosedur K3 sebagai berikut:  

a. Kebijakan K3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem 

manajemen K3 harus diterapkan.  

b. Pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan K3, harus 

direncanakan dengan baik  

c. Kebijakan K3 secara tepat guna dengan mengembangkan kemampuan dan 

mekanisme pendukung yang diperlukan mencapai kebijakan, tujuan dan 

sasaran K3 diterapkan.  

d. Kinerja K3 harus diukur, dipantau dan dievaluasi. 

e. Pelaksanaan sistem K3 secara berkesinambungan dengan tujuan 

meningkatkan kinerja K3 harus ditinjau dan ditingkatkan. 

4. Area Kerja Harus Dikenalkan  pada para pekerja. 

Kecelakaan kerja terjadi karena musibah, namun sebenarnya setiap 

kecelakaan disebabkan oleh salah satu faktor sebagai berikut:  

a. Tindakan tidak aman yang berasal dari manusia itu sendiri  

1) Dalam melakukan pekerjaan dilakukan denga tergesa-gesa atau 

terburu-buru.  

2) Alat pelindung diri yang disediakan tidak digunakan.  

3) Peraturan keselamatan yang diwa jibkan sengaja dilanggar.  

4) Ketika bekerja dan sebagainya dilakukan sambil berkelakar atau 

bergurau.  

b. Keadaan yang berasal dari lingkungan kerja  

1) Mesin-mesin yang rusak tidak diberi pengamanan, kontruksi kurang 

aman, bising dan alat-alat kerja yang kurang baik dan rusak.  

2) Lingkungan kerja yang tidak aman bagi manusia (becek atau licin, 

ventilasi atau pertukaran udara, bising atau suara -suara keras, suhu 

tempat kerja, tata ruang kerja/kebersihan. 

5. Sanitasi Peralatan dan Proses Pengolahan 



Lokasi hendaknya tidak terletak pada arah angin dari sumber pencemaran debu, 

asap, bau dan pencemaran lainnya, jarak antara sumber pencemaran dengan 

Lahan tidak boleh kurang dari 100 meter. Pekarangan di sekeliling lokasi 

Tanaman atau unit pengolahan harus selalu dipelihara dengan baik. Kebersihan 

yang terjaga dengan baik akan mengurangi potensi bahaya yang mengancam 

kelancaran proses produksi. Lantai, gang, tangga dan jalan keluar / masuk ruang 

pengolahan harus bersih, bebas sampah, tidak licin dan tidak berminyak, bebas 

oli, dan tidak ada air yang menggenang. Kondisi Lahan secara umum harus 

bersih, kedap air, tidak licin, rata sehingga tidak ada genangan air.  

Kamar mandi dan WC, tempat cuci kaki dan tangan juga harus selalu dijaga 

kebersihannya. Pada fasilitas ini perlu tersedia air yang cukup, tissue 

/pengering, sabun, dan tempat sampah. WC dan kamar mandi hendaknya 

terletak jauh dari ruang pengolahan. 

 

 

E. MELAKSANAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) 

SERTA LINGKUNGAN KERJA 

1. Melaksanakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan  

Pada kondisi darurat merupakan keadaan berbahaya, biasanya bersifat 

sementara (relatif singkat). Misalnya kecelakaan, kebakaran, dan sebagainya. 

Dalam kondisi berbahaya dan berlangsung dalam waktu singkat, maka sangat 

diperlukan prosedur untuk mengatasinya.  

a. Banyak resiko pekerjaan yang akan terjadi di lapangan, yang dihadapi oleh 

pekerja dalam bidang perkebunan. Resiko tersebut mulai dari hal-hal yang 

kecil seperti: pingsan, anggota tubuh terluka, digigit hewan berbisa, 

keracunan bahan kimia/pestisida dan lain -lain yang mungkin terjadi. Bila 

bekerja di lapangan, biasanya lokasi tempat bekerja jauh dari pemukiman. 

Jika terjadi kecelakaan maka kepada setiap pekerja harus dibekali 

kemampuan untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. 



Pertolongan Pertama adalah perawatan pertama yang diberikan kepada 

orang yang mendapat kecelakaan yang tiba-tiba datang sebelum 

mendapatkan perolongan dari tenaga medis. Hal Ini berarti pertolongan 

pertama:  

1) Diberikan secara cepat walaupun perawatan selanjutnya tertunda.  

2) Kecepatan dan ketepatan sehingga akan meringankan sakit bukan 

menambah sakit korban.  

3) Mengikuti prosedur berdasarkan SOP perusahaan dan persyaratan 

kerja. Untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan di tempat kerja, ada 

beberapa hal yang harus dipahami oleh semua pihak, antara lain:  

a) Pemilik Peruhaan harus menetapkan dan memelihara prosedur 

untuk mengidentifikasi resiko keselamatan dan kesehatan kerja 

secara sistematis yang mungkin timbul dari pekerjaan di bidang 

pertanian/perkebunan.  

b) Potensi bahaya dan resiko yang nyata dan potensi timbulnya 

kecelakaan kerja dan situasi darurat diidentifikasi.  

c) Masing-masing kegiatan dan tugas harus dilakukan evaluasi resiko.  

d) Prosedur harus dipelihara untuk mengevaluasi resiko dan pengaruh 

dari potensi bahaya yang teridentifikasi, dengan memperhatikan 

frekuensi kecelakaan yang sering terjadi.  

e) Berdasarkan hasil evaluasi resiko, per usahaan harus menetapkan 

tujuan untuk menurunkan resiko sampai tingkat serendah mungkin, 

dan melaksanakan tindakan pencegahan yang sesuai.  

f) Semua pihak wajib terlibat dalam identifikasi resiko dan 

pengaruhnya terhadap keselamatan, kesehatan atau lingkungan 

kerja.  

4) Pertolongan pada orang yang pingsan, yaitu:  

a) Cek pernapasan jika masih bernafas berikan pertolongan pertama, 

b) Posisikan tubuh korban pingsan terlentang lurus,  



c) Tinggikan kaki sekitar 30 cm agar darah mengalir ke otak, d) 

Longgarkan baju, celana dan lepas sepatu,  

d) Jika sadar, biarkan tetap berbaring selama 1-15 menit agar tidak 

kembali pingsan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1. 

13 dan 1.14 berikut ini. 

 

Gambar 1.12 Pertolongan Pertama pada Orang Pingsan 

Sumber: https://www.nerslicious.com/pertolongan-pertama-pada-

orang-pingsan/ 

 

5) Pertolongan pada orang yang terkena gigitan Ular berbisa, yaitu: 

a) Tetap tenang dan segera pergi atau bawa korban kefasilitas 

kesehatan terdekat,  

b) ingat bentuk, warna dan ukuran ular yang menggigit jika bersama 

kurban atau tanyakan pada korban,  

c) Jangan tinggalkan korban gigitan ular sendirian,  

d) Jangan sekali-kali menghisap bisa ular dari anggota tubuh korban, 

e) untuk mencegah bisa ke area lain tubuh, usahakan agar area yang 

digigit ular tidak bergerak,  

https://www.nerslicious.com/pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan/
https://www.nerslicious.com/pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan/


f) Longgarkan pakaian jika memungkinkan, g) bebaskan area gigitan 

dari benda-benda seperti perhiasan dan lain sebagainya, h) Rawatlah 

seperti pada gambar 1.14 berikut ini. 

 

 

 

Gambar 1.13  Penanganan Karena Gigitan Ular Berbisa 

Sumber: http://detiklife.com/2014/12/06/p3k-gigitan-ular-berbisa/ 

 

 

6) Penanganan keadaan darurat menggunakan prinsip dasar sebagai 

berikut:  

a) Kita bukan menjadi korban berikutnya. Sebelum menolong korban, 

periksa dulu apakah tempat tersebut sudah aman atau masih dalam 

bahaya. 

b)  Memakai  cara pertolongan yang cepat, tepat, mudah dan efesien.  

c) Menggunakan sumber daya yang ada; baik alat, manusia maupun 

sarana pendukung lainnya. Bila bekerja dalam tim, buatlah 

perencanaan yang matang dan dipahami oleh seluruh anggota.  

d) Membuat catatan usaha-usaha pertolongan yang telah dilakukan 

yakni memuat identitas korban, tempat dan waktu kejadian. 

http://detiklife.com/2014/12/06/p3k-gigitan-ular-berbisa/


Catatan tersebut berguna bagi penderita untuk mendapat rujukan 

atau pertolongan tambahan oleh pihak lain.  

7) Sedangkan tahapan untuk pertolongan pertama yaitu:  

a) Tidak boleh panik  

b) Menghindarkan korban dari kecelakaan berikutnya  

c) Memperhatikan pernafasan dan denyut jantung korban.  

d) Memperhatikan tanda-tanda shock.  

e) Tidak boleh memindahkan korban secara terburu -buru.  

f) Mengantar korban  dengan segera ke sentral pengobatan.  

8) Pertolongan kepada pihak lain dengan cara evakuasi korban. Bentuk 

bantuan evakuasi korban merupakan salah satu tahapan dalam 

pertolongan pertama untuk memindahkan korban ke lingkungan yang 

aman dan nyaman, agar mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut. 

Prinsip evakuasi adalah:  

a) Jika mutlak perlu segera dilakukan  

b) Teknik yang baik dan benar  harus selalu digunakan 

c) Penolong harus memiliki kondisi fisik yang prima dan terlatih serta 

memiliki semangat untuk menyelamatkan korban dari bahaya yang 

lebih besar atau bahkan kematian. 

2. Pengangkutan pada Pasien Kecelakaan Kerja 

Dalam rangka pelaksanaan proses evakuasi korban ada beberapa cara atau 

alat bantu, namun hal tersebut sangat bergantung pada kondisi yang dihadapi 

(medan, kondisi korban, dan ketersediaan alat). Ada dua macam alat 

pengangkutan, yaitu:  

a. Manusia Manusia sebagai pengangkutnya langsung. Peranan dan jumlah 

pengangkut mempengaruhi cara angkut yang dilaksanakan. Bila petugas 

penolong satu orang maka korban dapat dievakuasi dengan cara:  

1) Untuk korban ringan dan anak-anak dengan cara dipondong. 



2) Untuk korban sadar dan tidak terlalu berat serta tidak patah tulang 

dengan cara digendong 

3) Untuk korban tanpa luka di bahu atas dengan cara dipapah 

4) Dengan cara dipanggul 

5) Dengan cara menunduk dengan posisi miring 

Bila petugas penolong dua orang maka korban dapat dievakuasi dengan 

memperhatikan yaitu pengangkutannya tergantung cidera penderita 

tersebut dan diterapkan bila korban tak perlu diangkut berbaring dan tidak 

boleh untuk mengangkut korban patah tulang leher atau tulang punggung. 

Karena itu cara evakuasi dapat dilakukan dengan cara:  

1) Tangan lepas dan tangan berpegangan lalu dipondong 

2) Seperti membawa balok  

3) Seperti membawa motor  

b. Alat bantu evakuasi Selain manusia, alat bantu evakuasi dapat digunakan: 

1) Tandu tetap  

2) Tandu sementara 

3) Kain keras/ponco/jaket lengan panjang  

4) Tali/webbing 

3. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Lingkungan 

Hidup dalam Lahan Perkebunan dan Pabrik 

a. Persiapan lahan 

1) Perlengkapan yang digunakan untuk pekerja persiapan lahan: Sepatu 

Boot/Sepatu Mandor, Topi/Helm, Kaos Tangan 

2) Pekerja melakukan hal-hal yang sesuai dengan SOP yang berlaku 

  

b. Pembuatan Lubang Tanam 

1) Perlengkapan yang digunakan untuk pekerja persiapan lahan: Sepatu 

Boot/Sepatu Mandor, Topi/Helm, Kaos Tangan 

2) Pekerja melakukan hal-hal yang sesuai dengan SOP yang berlaku 



 

c. Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) 

Pada saat pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), perlu 

diperhatikan hal-hal berikut: 

1) Perlengkapan yang digunakan antara lain: Sepatu boot, Pakaian (Baju 

dan Celana Panjang), Kaos tangan karet, Masker, Kaca mata, Penutup 

Kepala, Mantel Plastik. 

2) Harus berbadan sehat, tidak mempunyai kelainan kulit atau luka 

terbuka, maupun penyakit saluran pernapasan 

3) Dilarang bekerja bagi wanita hamil atau menyusui,anak-anak dan 

orang kurang seha. 

4) Penyemprot harus makan dan minum secukupnya sebelum mulai 

bekerja. 

5) Wajib memakai pakaian pelindung khusus yang berlengan dan berkaki 

panjang, sarung tangan, sepatu boot tinggi, bertopi, dan pelindung 

muka. 

6) Tidak boleh sambil makan, minum, atau merokok waktu bekerja. 

7) Jangan sampai terhirup atau terkena kulit, mata, mulut, dan pakaian 

8) Dilakukan di tempat terbuka atau di ruangan yang berventilasi baik 

jika melakukan penakaran, pengenceran dan pencampuran bahan 

kimia semprot. 

9) Bahan kimia semprot dicampur sesuai dengan dosis yang dianjurkan. 

Untuk pengenceran, gunakan air yang bersih. Pengadukan dilakukan 

sampai rata secara hati-hati agar tidak tumpah atau memercik. Selama 

mencampur, gunakan sarung tangan karet. 

10) Alat semprot yang kondisi baik, bersih, dan tidak bocor. Untuk 

menghindari bahaya keracunan pada tanaman, alat-alat yang 

digunakan untuk herbisida harus khusus dan tidak boleh digunakan 

untuk pestisida lain, seperti fungisida atau insektisida. 



11) Dalam bekerja harus dalam tim, terutama jika bekerja dengan pestisida 

yang sangat beracun, seperti paraquat. 

12) Arah semprotan tidak boleh berlawanan dengan arah angin. Tidak 

dilakukan pada waktu akan turun hujan atau angin bertiup kencang.  

13) Jika mengenai pakaian, kulit, mata atau bagian tubuh lainnya; 

bersihkan segera dengan air bersih dan sabun. Jika terkena mata, cuci 

dengan air bersih selama 15 menit. 

14) Bersihkan muka dan tangan dengan air bersih dan sabun sebelum 

beristirahat untuk makan, minum, atau merokok.  

15) Peralatan dicuci dengan air bersih di tempat yang aman dan jauh dari 

sumur atausumber air untuk keperluan hidup segera setelah selesai 

bekerja, 

16) Kemasan kosong bekas bahan kimia semprot segera mungkin 

dimusnahkan dan dikubur atau diserahkan ke gudang. 

17) Para penyemprot harus segera mandi segera setelah selesai bekerja, 

18) Jika terjadi tanda-tanda keracunan dan cara pengobatan berdasarkan 

cara pestisida masuk ke dalam tubuh dalam perkebunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Keracunan Gejala Keracunan Cara Pengobatan 

Melalui Kulit Gatal diseluruh tubuh, bercak-

bercak merah, bengkak 

Pemberian antihistamin atau 

antialergi lain yaitu Cortison, 

Adrenalin 

Gejala lokal diberi salep atau 

larutan antialergi 

Luka lecet, kulit terkelupas, luka 

bakar 

Luka ducuci air sebanyak 

mungkin dan diobati seprti 

luka biasa 

Kulit bengkak, luka basah 

dengan tanda peradangan 

Bero salep antieksim atau 

antiradang atau ditambah 

antibiotik untuk mencegah 

infeksi sekunder 

Melalui 

saluran 

Pernapasan 

Sesak napas, batuk darah, 

prnapasan berhenti, badan jadi 

biru dan dingin karena kurang 

oksigen 

Bersihkan saluran pernapasan 

dari lendir, lakukan 

pernapasan buatan 

Beri obat-obatan yang 

merangsang pusat 

pernapasan. 

Melalui 

Saluran 

Pencernaan 

Mual, mencret, mulas, muntah 

darah, dan lendir di tinja, 

pendarahan dalam rongga perut 

yang ditandai gejala shock 

Lakukan pemuntahan bila 

penderita dalam keadaan 

sadar 

Beri minum susu, telur, atau 

air saja bila tidak ada susu 

dan telur untuk menetralisir 

bahan kimia. 

Tabel 1.1 Keracunan, gejala keracunan dan cara mengobatinya 

Sumber: Graito, 2016 

 



19) Jika terjadi keracunan lakukan langkah sebagai berikut: 

a) lepas seluruh pakaian kerja yang telah dipakai, 

b) bersihkan dengan air sebersih-bersihnya, 

c) masukkan jari tangan atau benda lain untuk merangsang pasien 

memuntahkan racun yang ada di dalam tubuh, 

d) beri minum susu atau air kelapa muda, 

e) beri napas bantuan jika pasien sulit bernapas, 

f) segera hubungi puskesmas atau rumah sakit terdekat atau langsung 

diantar ke puskesmas atau rumah sakit terdekat tersebut. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1. 15 berikut ini. 

 

 
 

Gambar 1.14 Penanganan pada orang keracunan Pestisida 

Sumber: https://unsurtani.com/2018/01/pertolongan-pertama-pada-

kecelakaan-akibat-keracunan-pestisida 

 

d. Di Pabrik Kelapa Sawit 

1) Perlengkapan yang digunakan untuk pekerja di pabrik Kelapa Sawit: 

Sepatu Boot/Sepatu Mandor, Topi/Helm, Kaos Tangan 

2) Pekerja melakukan hal-hal yang sesuai dengan SOP yang berlaku 

 

https://unsurtani.com/2018/01/pertolongan-pertama-pada-kecelakaan-akibat-keracunan-pestisida
https://unsurtani.com/2018/01/pertolongan-pertama-pada-kecelakaan-akibat-keracunan-pestisida


 

LEMBAR PRAKTIKUM 

LEMBAR KERJA 1 

Deskripsi K3  

1. Tujuan :  

Dengan disediakan alat dan bahan siswa mampu mendeskripsikan keselamatan 

dan kesehatan kerja.  

2. Alat dan Bahan : 

ATK  

3. Keselamatan Kerja : 

 Lakukan dengan Hati-hati, teliti dan Tekun  

4. Tugas : 

 Lakukan Hal-hal tersebut di bawah ini. Jika anda memberikan praktek 

budidaya tanaman  

a. Identifikasi unsur/bahan berisiko tinggi  

b. Komponen keselamatan kerja  

c. Identifikasi pakaian pelindung dan peralatan kerja  

d. Identifikasi resiko pekerjaan  

e. Resiko keselamatan kerja kelompok bahaya oleh cahaya, suara,fisik  

f. Pelindungan bahaya (fisik, suara, cahaya) 

g. Foto dan vidiokan kegiatan praktek tersebut 

h. Presentasikan hasil kerja kelompok tersebut dan minta masukan ke siswa 

dalam kelompok lain 

i. Buatlah laporan setelah diperbaiki setelah mendapat masukan kelompok 

lain dan guru. 

j. Laporkan via WA atau email. 

 

 



LEMBAR KERJA 2 

Pelaksanaan Prosedur dan Instruksi Kerja  

1. Tujuan :  

Pelaksana diklat mampu melakukan dan melaksanakan prosedur dan intruksi 

kerja  

2. Alat dan Bahan :  

a. Bangunan Sekolah dan Lahan Pertanaman di sekitarnya.  

b. Alat-alat Pembersih  

c. Pakain kerja dsb 

3. Keselamatan Kerja :  

a. Menggunakan pakaian kerja  

b. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan dan bahan berbahaya dengan 

menggunakan prisip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja,  

4. Langkah Kerja :  

a. Lakukan Pembersihan di sekitar lahan dan Bangunan sesuai prosedur. 

b. Foto dan vidiokan kegiatan praktek tersebut 

c. Presentasikan hasil kerja kelompok tersebut dan minta masukan ke siswa 

dalam kelompok lain 

d. Buatlah laporan setelah diperbaiki setelah mendapat masukan kelompok 

lain dan guru 

e. Laporkan via WA atau email. 

 

LEMBAR KERJA 3 

Penerapan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur  

1. Tujuan :  

Mampu menerapakan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur  

2. Alat dan Bahan yang digunakan:  

a. Hand Sprayer (alat semprot) 



b. Ember  

c. Timbangan  

d. Gelas Ukur  

e. Masker (pelindung mulut) 

f. Sarung Tangan (pelindung tangan) 

g. Kaca Mata (penutup Mata )  

h. Dithane  

i. Curacron  

3. Keselamatan Kerja :  

a. Menggunakan pakaian kerja  

b. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan dan bahan berbahaya dengan 

menggunakan prisip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja,  

4. Tugas :  

a. Lakukan pengendalian tanaman Sesuai dengan SOP 

b. Foto dan vidiokan kegiatan praktek tersebut 

c. Presentasikan hasil kerja kelompok tersebut dan minta masukan ke siswa 

dalam kelompok lain 

d. Buatlah laporan setelah diperbaiki setelah mendapat masukan kelompok lain 

dan guruLaporkan via WA atau email. 

 

LEMBAR KERJA 4 

P3K  

1. Tujuan :  

Melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan  

2. Alat dan Bahan : 

Alat-alat kesehatan dan yang dalam keadaaan darurat diperlukan : Bethadin. 

Perban, plester. 

3. Keselamatan Kerja :  



a. Menggunakan pakaian kerja  

b. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan dan bahan berbahaya dengan 

menggunakan prisip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.  

4. Langkah Kerja :  

a. Obat-obatan yang perlu segera digunakan diidentifikasi  

b. Kecelakaan yang terjadi dalam melakukan pekerjaan diprediksi dalam 

sebuah tulisan 

c. Bahan-bahan (obat-obat) tersebut untuk diguakan apabila ada kecelakaan 

disipapkan 

d. Foto dan vidiokan kegiatan praktek tersebut 

e. Presentasikan hasil kerja kelompok tersebut dan minta masukan ke siswa 

dalam kelompok lain 

f. Buatlah laporan setelah diperbaiki setelah mendapat masukan kelompok lain 

dan guruLaporkan via WA atau email. 

 

CAKRAWALA 

Pentingnya Aspek Kesehatan dan keselamatan kerja di era 4.0 

 
Gambar 1.15 K3 pada Industri 4.0 

Sumber: https://www.google.com/imgres?imgurl =https%3A%2F%2 

Funsurtani.com %2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2FPenanganan-

Keracunan-Pestisida.jpg&imgrefurl. 

https://www.google.com/imgres?imgurl%20=https%3A%2F%252%20Funsurtani.com%20%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2FPenanganan-Keracunan-Pestisida.jpg&imgrefurl
https://www.google.com/imgres?imgurl%20=https%3A%2F%252%20Funsurtani.com%20%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2FPenanganan-Keracunan-Pestisida.jpg&imgrefurl
https://www.google.com/imgres?imgurl%20=https%3A%2F%252%20Funsurtani.com%20%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2FPenanganan-Keracunan-Pestisida.jpg&imgrefurl


 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), merupakan salah satu aspek 

perlindungan bagi tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003. Setidaknya ada tiga aIasan mengapa K3 perlu diimplementasikan dalam 

pekerjaan apa pun, yaitu pertama, Perlindungan hidup dan kesehatan di tempat kerja 

adalah hak mendasar pekerja. 

Kedua aspek hukum Tanggung jawab pemerintah dan pengusaha untuk 

memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan sehat dan ketiga aspek ekonomis 

Untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh cedera dan sakit pekerja; aset rusak, 

reputasi negatif dari masyarakat. 

Peraturan terkait dengan standar atau implementasi K3 sangat diperlukan. Di negara-

negara maju, K3 dikembangkan oleh setiap industri dan sektor publik secara 

independen dengan pedoman dan standar implementasi minimum. 

Sementara itu, Kondisi (K3) di Indonesia secara umum diperkirakan termasuk 

terendah dibanding negara-negara Iainya seperti Singapura, Malaysia, Filipina, 

Thailand dan negara asia lainnya. 

Kondisi seperti ini mencerminkan bahwa kesiapan daya saing perusahaan 

Indonesia di dunia internasional masih sangat rendah akan sulit menghadapi pasar 

global karena tingkat produktivitas tenaga kerja lndonesia yang rendah. Padahal 

kemajuan perusahaan itu dipengaruhi oleh atau sangat ditentukan dengan peranan 

mutu tenaga kerjanya. 

Dalam era industri 4.0 setidaknya ada empat tantangan terkait K3, diantaranya 

tantangan terkait dengan organisasi kerja baru, Kerangka kerja legislatif dan regulasi 

masih tertinggal, sistem manajemen K3 yang akan diperiksa ulang dan memikirkan 

kembali manajemen risiko kerja. 

Melihat pentingnya penerapan K3, Departemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) untuk 

kedua kalinya menggelar International Conference of Occupational Health and 



Safety atau Konferensi lnternasional tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (2nd 

ICOHS) di Hotel Luwansa, Jakarta. 

Kepala Departemen K3 FKM Ul Indri Susilowati Hapsari mengatakan, 

tujuan utama kegiatan ini untuk menjadi sarana menciptakan atmosfer ilmiah 

berkelanjutan bagi para sarjana, akademisi, penelitl, praktisi, dan pembuat kebijakan 

untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam menerapkan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja, khususnya di negara-negara berkembang. Konferensi berskala 

internasional ini memiliki misi untuk mengumpulkan ahli yang kompeten dan 

berpengalaman di bidang K3, mengumpulkan peserta dari Indonesia dan negara lain, 

Meningkatkan publikasi ilmiah yang kredibel dan menyediakan komunitas K3 

nasional dan internasional yang luar biasa dalam memperbarui pengetahuan dan 

metode dalam mengatasi tantangan K3 di Indonesia," ujarnya, Kamis (25/4/2019). 

  Kali ini mengangkat tema 'Occupational Health and Safety Implementation 

in Developing Countries Toward industry 4.0' atau Implementasi Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja di Negara Berkembang Menuju lndustri 4.0 dan mengangkat 

beberapa sub tema diantaranya menyangkut. Tantangan Organisasi Kerja K3 di 

lndustri 4.0, Kerangka Kerja legislatif dan Peraturan K3 di Industri 4.0, Sistem 

Manajemen K3 dalam |ndustri 4.0 dan Manajemen Risiko Kerja di Industri 4.0. 

Tema tersebut diangkat untuk melihat tren, masalah, dan strategi K3 yang 

berkembang dan mempengaruhi peningkatan K3 di masyarakat secara global, 

terutama di negara-negara berkembang. K3 menjadi kebutuhan yang sangat 

mendasar dalam berbagai kegiatan produksi dan industri atau kegiatan tertentu 

dalam beroperasi secara produktif. Beberapa contoh kebutuhan K3 di beberapa 

sektor di Indonesia adalah: 

Sektor industri formal (Minyak dan Gas, Penambangan, Konstruksi) Sektor informal 

(Usaha Kecil Menengah) Sektor layanan publik (Rumah Sakit, Logistik, Layanan 

Pengiriman Barang. 



Bagaimana implementasi pelaksanaan K3 di Indonesia dan bagaimana 

penerapannya di negaranegara lainnya? Konferensi Internasional tentang Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja akan dibuka oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Ignasius Jonan dan menghadirkan pembicara dari Iembaga terkait seperti Menteri 

Perhubungan Budi Karya Sumadi, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian 

Kesehatan Kirana Pritasari, Sesditjen Binwasnaker dan K3 Budi Hartawan, Direktur 

Sistem Inovasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ophirtus 

Sumule dan Staff Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Henri Subiakto. 

2nd ICOHS juga menghadirkan para akademisi, praktisi dan pelaku usaha 

seperti Akira Yasukouchi (Presiden Masyarakat Antropologi Fisiologis) Jepang, 

Richard Johnstone (Universitas Teknologi Queensland), Nepos MT Pakpahan (VP 

HSSE Hulu PT Pertamina Persero), Wan Aminuddin (Departemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Malaysia), Sri Raharjo (Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral 

dan Batubara Kementerian Mineral dan Batubara), Ameeraly Abdeali (Presiden 

Dewan Keamanan Nasional Singapura), Dwi Soetjipto (Kepala SKK Migas 

Indonesia), Kelly Johnstone (Universitas Queensland), Prita Widjaya (Garuda 

Indonesia), Fatma Lestari (Universitas Indonesia), Zulkifli Djunaidi (Universitas 

Indonesia) dan Heru Susetyo (Universitas Indonesia). 

Dalam konferensi ini, juga di gelar beberapa sesi workshop dalam acara pra 

konferensi terkait beberapa isu panting diantaranya Workshop Keselamatan 

Transportasi, Workshop Penilaian Risiko Ergonomis, Workshop Penilaian Risiko 

Psikososial, Workshop Penyakit akibat pekerjaan, Workshop tentang Higiene 

Industri. 

Dan pada Sesi Konferensi Bersama Masyarakat Antropologi Fisiologis Jepang 

(Simposium Bersama JSPA) menghadirkan nasrasumber Takafumi Maeda, 

Harunobu Nakamura, Motoharu Takao, Ping Yeap Loh dan Eng Titis Wijayanto. 

Dan pada akhirnya Konferensi Internasional tentang Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja di Negara Berkembang akan bermanfaat untuk membangun jaringan dengan 



para ahli dan praktisi di K3 dari berbagai negara, membangun kekuatan nasional dan 

kolaborasi internasional baik dalam penelitian dan praktik, mendapatkan Informasi 

terkini tentang pengetahuan dan praktik terbaik dalam menerapkan K3 serta 

melakukan Peluang untuk publikasi internasional. 

 

CONTOH SOAL 

Latihan Soal-soal :  

1. Sebut dan jelaskan bahan-bahan yang beresiko tinggi dalam melakukan budidaya 

tanaman!  

Kunci jawaban 

1) Bahan-bahan yang beresiko tinggi dalam melakukan budidaya tanaman Bahan-bahan 

yang beresiko tinggi dimaksud adalan bahan yang penggunaannya harus hati-hati dengan 

menggunakan prinsip-prinsip keselamatan kerja seperti pestisida yang dapat menyebabkan 

keracunan bila penggunaannya tidak hati-hati.  

 

JELAJAH INTERNET 

Untuk menambah wawasan lebih jauh mengenai K3LH tanaman perkebunan 

penghasil minyak, Anda dapat mempelajari secara mandiri melalui internet. Di 

internet Anda bisa mencari lebih jauh materi tentang K3LH tanaman perkebunan 

penghasil minyak.  

Silahkan Lihat Vidio dengan Smart phone Anda untuk menscan kode QR dibawah 

ini! Tentang Prosedur K3LH yang benar pada Tanaman Penghasil Minyak (Kelapa 

Sawit) 

1. https://www.youtube.com/watch?v=eyivKK3kXGc 

2. https://www.youtube.com/watch?v=1FhwTZzSTQV 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eyivKK3kXGc
https://www.youtube.com/watch?v=1FhwTZzSTQV


 

RANGKUMAN 

1. Prinsipnya konsep lingkungan hidup lestari adalah terwujudnya kondisi 

keseimbangan alam di antara unsur-unsur lingkungan, baik unsur biotik dan 

abiotik. Peran serta manusia yang baik adalah mampu mewujudkan 

keseimbangan dalam segala aspek kegiatannya. 

 

2. Ekologi merupakan ilmu pengetahuan tentang hubungan antara organisme 

dan lingkungan nya. Atau ilmu yang mempelajari pengaruh faktor 

lingkungan terhadap jasad hidup. Sedangkan lingkungan adalah segala 

sesuatu yang berada di luar individu.  Kemudian dijelaskan lebih lanjut 

bahwa lingkungan merupakan sistem kompleks yang berada di luar individu 

yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. 

 

3. Perkebunan erat kaitannya dengan masalah lingkungan hidup. Kegiatan 

produksi pertanian dan perkebunan yaitu meliputi pembukaan lahan, 

pengolahan tanah, pembibitan dan penanaman, pemeliharaan tanaman, 

pemanenan dan penanganan pasca panen. Setiap tahapan kegiatan produksi 

pertanian dan perkebunan terkait langsung dengan aspek lingkungan 

 

4. Penerapan K3 dan Pengelolaan Pelestarian Lingkungan Hidup pada 

Agribisnis Tanaman Perkebunan. 



 

5. Menerapkan peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3)  

 

6. Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup antara 

lain: Pakaian kerja dan alat perlindungan diri. 

a. Pakaian Kerja  yang dipakai bagi pekerja dalam bidang pertanian untuk di 

lapangan harus memenuhi beberapa kriteria, secara umum adalah sebagai 

berikut:  

(1) Harus dibuat dari bahan yang menjaga badan pekerja tetap kering dan 

berada pada temperatur yang nyaman. Pakaian pelindung yang sesuai jika 

ada suatu resiko potensi bahaya biologik, seperti tumbuhan beracun, 

infeksi dan binatang.  

(2) Harus mempunyai warna yang kontras dengan lingkungan pertanian 

untuk memastikan bahwa para pekerja kelihatan dengan jelas.  

(3) Menggunakan alat pelindung diri harus dianggap sebagal suatu upaya 

terakhir, bila pengurangan resiko dengan cara -cara teknik atau 

organisatoris tidak mungkin dilakukan. Hanya dalam keadaan ini alat 

pelindung diri yang berhubungan dengan resiko spesifik tersebut 

digunakan.  

(4) Alat untuk pelindung diri untuk pekerjaan bidang pertanian di 

lapangan harus memiliki fungsi yang spesifik.  

(5) Alat pelindung diri harus disediakan sesuai keselamatan dalam 

penggunaan bahan kimia di tempat kerja jika pekerjaan dilakukan dengan 

menggunakan bahan kimia berbahaya,.  

(6) Alat untuk pelindung diri harus memenuhi standar internasional atau 

nasional 

.  



b. Alat pelindung diri. 

 Ada beberapa jenis alat pelindung diri untuk bidang pekerjaan pertanian 

di lapangan sesuai dengan jenis pekerjaanya antara lain: sarung tangan, 

sepatu lapangan, topi pengaman, penutup muka, penutup mata, penutup 

telinga, penutup mulut.  

 (1) Sepatu Boot dipergunakan jika jenis pekerjaan yang digunakan adalah 

jenis pekerjaan lapangan. Alat ini digunakan untuk melindungi kaki pada 

saat bekerja di lapangan dari gigitan serangga atau pekerjaan lain yang 

berbahaya di lapangan.  

(2) Alat pelindung tangan dipergunakan untuk berbagai kegiatan bila 

menggunakan bahan -bahan kimia beracun, seperti mencampur pestisida, 

mencapur pupuk dan sebagainya. 

(3) Topi pengaman. Jenis alat ini digunakan untuk melindungi kepala dari 

kemungkinan benda -benda jatuh di lapangan. Misalnya pada saat 

memanen buah.  

(4) Penutup muka diperguna kan untuk jenis pekerjaan dilapangan, jika 

kondisi lapangan berdebu. Hal ini untuk melindungi muka dan debu-debu 

yang bertebangan pada saat bekerja dari awal perkembangan usaha 

keselamatan kerja diperusahaan.  

(5) Pelindung mata. Janis alat ini dipakai untuk melindungi mata pada saat 

bekerja di lapangan, baik dari terik matahari maupun dari benda-benda 

yang berbahaya di lapangan seperti halnya debu, ataupun pada saat 

bekerja di laboratorium.  

(6) Alat pelindung mulut. Jenis alat ini untuk melindungi mulut dan 

hidung dari bahan -bahan berbahaya saat bekerja di lapangan dengan 

menggunakan pestisida, gas beracun atau debu. 

Peralatan yang digunakan pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

terutama pada lahan perkebunan, yaitu:  



 

7. Kesehatan perusahan adalah spesialisasi dalam ilmu higiene beserta 

prakteknya yang dengan mengadakan penilaian kepada faktor-faktor 

penyebab penyakit kualitatif dan kwantitatif alam lingkungan kerja dan 

perusahaan melalui pengukuran yang hasilnya dipergunakan untuk dasar 

tindakan korektif kepada lingkungan tersebut serta bila perlu pencegahan, 

agar pekerja dan masyarakat sekitar suatu perusahaanterhindar dari bahaya 

akibat kerja serta dimungkinkan mengecap derajat kesehatan setinggi-

tingginya 

 

8. Evakuasi korban dilakukan dengan beberapa cara atau alat bantu, namun hal 

tersebut sangat bergantung pada kondisi yang dihadapi (medan, kondisi 

korban, dan ketersediaan alat). 

 

TUGAS MANDIRI 

1. Setelah mempelajari materi gambar pra rencana bangunan, peserta didik 

diharapkan memahami pengelolaan gambar pra rencana bangunan 

2. Setelah mempelajari materi gambar pra rencana bangunan, peserta didik 

diharapkan mampu membuat gambar  pra rencana bangunan 

3. Dalam Hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup 

diharuskan melalui tahap-tahap dari awal sampai akhir. Sebutkan prosedur  

Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup tanaman 

perkebunan penghasil minyak. Untuk menyelesaikan tugas tersebut 

carilah informasi dari sumber belajar dari buku referensi atau jelajah 

internet. 

 

 

 



 

 

 

PENILAIAN HARIAN 

Soal 

1. Sebutkan Alat-alat yang berisiko tinggi dalam melakukan budidaya tanaman!  

2. Sejauhmana tanggung jawab saudara apabila anda mempunyai anak buah/siswa 

mengalami kecelakaan didalam melakukan praktek!  

3. Jelaskan pengertian kesehatan!  

4. Jelaskan kondisi kesehatan yang menyebabkan rendahnya produktivitas kerja  

5. Sebut dan jelaskan fungsi obat-obat yang perlu disediakan untuk pertolongan 

pertama pada kecelakaan! 

 

REFLEKSI 

Setelah mempelajari bab ini, Anda pasti menjadi lebih paham tentang konsep 

dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH) pada 

tanaman perkebunan penghasil minyak. Dari semua materi yang telah dipelajari 

mana yang paling sulit untuk dipahami?  

Coba Anda diskusikan dengan teman sekelompokmu dan juga dengan guru 

mata pelajaran tersebut. Semoga dengan berdiskusi dan bertanya pada guru Anda 

maka materi yang belum dipahami menjadi paham dan mudah dalam pembelajaran. 
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