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I. Pendahuluan

 Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator pembangunan

global “Sustainable Development Goals” (SDGs) 2030

 Target 1: Memberantas Kemiskinan

 Target 8: Kerja layak dan pertumbuhan ekonomi (decent work & economic growth)

 Target 17: Membangun kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan

 Ketenagakerjaan merupakan komponen penting dalam mewujudkan visi: 

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, & Berkepribadian

berlandaskan Gotong Royong”

 Menghadirkan kembali negara, meningkatkan kualitas hidup manusia, produktivitas

dan daya saing di pasar internasional

 Potensi strategis:

 Jumlah angkatan kerja nasional 128,06 Juta, yang bekerja 121,01 juta  hampir 50 % 

dari total populasi  asset SDM (human capital) yang sangat penting dlm pembangunan.

 Bonus demografi  trend penambahan penduduk&pekerja didominasi usia muda
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Filosofi

HR

• Pekerja merupakan aset penting (human capital) dalam mencapai 
tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan produktivitas &

kesejahteraan.

OSH

• Setiap pekerja harus dilindungi dari risiko kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja melalui program K3

OH

• Kesehatan kerja merupakan bagian tak terpisahkan dari K3 dan
berkaitan/saling mendukung dg program kesehatan & program 

lainnya.
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Ruang Lingkup Perlindungan Tenaga Kerja 
(UU 21 Th 2003/Ratifikasi ILO C81 Ttg Pengawasan Ketenagakerjaan pada 

Industri dan Perdagangan)

 Kondisi kerja 
 Waktu kerja dan waktu istirahat
 Pengupahan

 Keselamatan Kerja
 Kesehatan Kerja 
 Kesejahteraan
 Tenaga kerja anak, perempuan dan 
 Masalah2 lain terkait ketenagakerjaan
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 Norma Jamsosial 
 Jaminan Kesehatan
 Jaminan Kecelakaan Kerja 

(dan PAK)
 Jaminan Kematian
 Jaminan Hari Tua
 Jaminan Pensiun

A. Perlindungan 

Hubungan Industrial

B. Perlindungan dari 

KK & PAK

C. Jaminan Sosial

Pada Pekerja 

Norma Perlindungan Tenaga Kerja

Norma Kerja
 Hubungan kerja

 Pengupahan

 Waktu Kerja Waktu Istirahat

 Hak berserikat

 Pekerja perempuan dan Anak

Norma K3
 Keselamatan Kerja

 Kesehatan Kerja

 Lingkungan Kerja

Penerapan 
SMK3

Hubungan 

Industrial 

Harmonis

Kepesertaaan 
JAMSOS
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LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM BINWAS NORMA K3

 Ditjen Binwasnaker dan K3 Pengembangan Sistem Pengawasan KK dan 

Pengelolaan SDM Wasnaker dan K3

 Dinas Ketenagakerjaan Provinsi (Bidang Wasnaker dan UPTD Wasnaker 

Provinsi) Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan

 UPT/UPTD (Balai) K3/Hiperkes pelayanan pengujian K3 menguatkan fungsi

pengawasan ketenagakerjaan.

 Stakholder/ Mitra Kerja/Sektor Terkait:

 Disnaker Kab/Kota koordinasi program

 Polri/KORWAS Penyidikan dan pelimpahan ke pengadilan

Dinas Kesehatan koordinasi peningkatan & perluasan program 

perlindungan tenaga kerja

 Asosiasi profesi bidang K3 IDKI, PERDOKI, AK3, A2K4, ALPK3, IIH, AHKKI

 Dll.
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Contoh bentuk koordinasi dan sinergi program antar sektor

 Harmonisasi Regulasi/Norma KESEHATAN KERJA dengan regulasi KESEHATAN 

untuk saling melengkapi dan menguatkan, tidak duplikasi pengaturan

 Beberapa area koordinasi dan sinergi antara KEMENAKER dg KEMENKES:

 Program P2 HIV-AID dan P2 TB di Tempat Kerja

 program KESEHATAN KERJA & BPJS Ketenagakerjaan dengan program KESEHATAN 

& BPJS Kesehatan

 Peningkatan program Kesehatan Kerja/K3 di RS dan fasilitas kesehatan

 Peningkatan kapasitas bidang kesehatan kerja bagi SDM Kesehatan pada dinas/instansi 

kesehatan:

 Penyelenggara/Petugas program JKN/BPJS Kesehatan

 SDM Kesehatan pada pelayanan kesehatan primer (Puskesmas/Klinik)

 Peningkatan program Kesehatan Kerja/K3 di perusahaan UMKM dan informal sektor

 Peningkatan kualitas dan perluasan program GERMAS di Tempat Kerja
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Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Inpres No. 1 Th 2017

Tujuan GERMAS:  
 mensinergikan tindakan yang lebih sistematis dalam upaya2 promotif dan 

preventif hidup sehat 

 meningkatkan produktivitas penduduk, 

 menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Tanggung jawab Kementerian/Lembaga Sektor Kemnaker, 

dg Kegiatan utama:
1. mendorong dan memfasilitasi perusahaan utk melaksanakan pemeriksaan 

kesehatan/deteksi dini penyakit Indikator:
 Jml perusahaan yg melaksanakan pemeriksaan kes TK

2. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan utk menyediakan sarana ruang ASI, 
melaksanakan aktivitas olah raga, dan menerapkan kawasan tanpa rokok 

indikator:
 Jml perusahaan yg menyediakan ruang ASI

 Jml perusahaan yg melaksanakan program olah raga

 Jml perusahaan yg menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerja
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II. LATAR BELAKANG 
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PENYUSUNAN DOKUMEN

STRATEGI/PROGRAM K3 NASIONAL



LATAR BELAKANG

 Tingginya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) sebagai

dampak pesatnya industrialisasi membutuhkan penguatan upaya

pencegahan yang terkoordinasi secara nasional;

 Semakin tingginya tuntutan masyarakat agar lembaga pemerintah bisa

menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran sebagai wujud akuntabilitas

yang dapat dipertanggungjawabkan;

 Perlunya pengembangan rencana strategis jangka menengah (lima tahun)

sebagai kerangka kerja yang terukur.

 Pentingnya pendekatan strategis untuk menangani K3 di tingkat nasional;

 Sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan pemberian

pelayanan publik .



LATAR BELAKANG

Strategi Nasional berkontribusi pada peningkatan implementasi 

K3 karena:

menetapkan target berdasarkan data; 

 memberikan fokus untuk upaya nasional yang memungkinkan 

penggunaan sumber daya yang ada secara lebih efektif;  dan 

 menetapkan kerangka kerja yang mendorong pengembangan 

suatu hubungan baru antara pemerintah, dunia usaha, dan 

tenaga kerja serta mitra kerja lainnya.



PERENCANAAN DARI SUATU PROGRAM K3 NASIONAL

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERENCANAAN AKSI



Di mana kita berada (status saat ini) dan di mana kita ingin berada (visi dan 

sasaran) adalah apa yang kita lakukan (sasaran dan rencana tindakan).

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERENCANAAN AKSI



Di tingkat nasional:

 Sebagian besar negara mengembangkan Program K3 Nasional di bawah tanggung

jawab badan koordinasi pusat (otoritas pemerintah pusat).

 Badan koordinasi pusat juga menetapkan rencana aksi keseluruhan untuk semua

lembaga yang terlibat dalam implementasi Program K3 Nasional.

Perencanaan nasional, regional, dan institusional



Di tingkat sektoral: 

 Otoritas pusat (atau kementerian sektoral dengan kompetensi K3 di sektor kegiatannya)

mempromosikan program sektoral tentang K3 di tingkat nasional, dalam kemitraan dengan

mitra sosial di sektor ini, terutama di sektor berisiko tinggi seperti konstruksi atau

penambangan.

 Program-program ini dapat dikoordinasikan, atau di bawah Program K3 Nasional, atau

dirumuskan dan diimplementasikan secara terpisah.

Di tingkat regional: 

• di negara-negara dengan struktur pemerintahan di mana tanggung jawab untuk K3 dibagi 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lazim untuk program K3 dikembangkan di

tingkat nasional dan regional. 

• Rencana strategis dirancang di tingkat nasional tetapi rencana aksi konkret diuraikan di 

tingkat regional. 

• Rencana aksi ini sejalan dengan rencana strategis nasional tetapi mencerminkan kekhasan 

daerah.



Di tingkat kelembagaan/institusi: 

 Otoritas pusat menetapkan prioritas dan tujuan strategisnya melalui Program

K3 Nasional dan, berdasarkan prioritas tersebut, masing-masing lembaga

terkait menetapkan program tindakannya sendiri.

 Di beberapa negara di mana terdapat organisasi pemerintah dengan mandat

yang sangat besar pada fungsi K3, tidak ada Program K3 Nasional seperti itu

melainkan program kelembagaan untuk masing-masing organisasi tersebut.



PROSES PERENCANAAN :

Proses perumusan Program K3 Nasional memerlukan beberapa langkah dan 

keterlibatan berbagai pihak.

 Pengumpulan informasi dan analisis situasi adalah titik awal untuk

penjabaran Program.

 Profil K3 Nasional adalah instrumen yang disarankan oleh ILO untuk tujuan

ini.

 Lembaga tripartit nasional memainkan peran penting, mulai dari konsultasi

hingga keputusan akhir dalam analisa diagnostik situasi, dalam penetapan

prioritas, dan dalam perumusan Program K3 Nasional.



PERENCANAAN STRATEGIS

Fungsi Utama Perencanaan Strategis :

1. menentukan sasaran strategis jangka menengah dan panjang,

2. membangun konteks untuk mencapai tujuan, serta

3. memberikan kerangka kerja dan arah untuk masa depan.

Penggunaan perencanaan strategis dalam Program K3 Nasional umumnya

berlangsung selama 5-10 tahun. Secara umum mencakup beberapa konsep

seperti :

visi, tujuan dan sasaran strategis, strategi, prioritas, dan garis besar

kegiatan.



Konsep dalam Perencanaan Strategis 

Perencanaan strategis dapat dimulai dengan sebuah visi yang menguraikan
gambaran ideal di masa depan. Ini berfokus pada tujuan akhir dan bertindak
sebagai motivator baik dalam merangsang dan membimbing upaya nasional.

Tujuan strategis

 adalah tujuan yang didefinisikan secara luas serta berupaya mempersempit
kesenjangan antara visi dan situasi saat ini. Mereka memungkinkan lembaga
terkait untuk fokus pada mengintegrasikan upaya dan aksi untuk menentukan
langkah selanjutnya.

 dirumuskan sebagai tujuan yang konkret, kuantitatif dan terukur, menentukan
kapan mereka harus dicapai. Dalam hal ini disebut target.

 terdapat kebutuhan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data K3. Data
dan analisis yang lebih baik berkontribusi pada pengaturan dan penilaian target.



Konsep dalam Perencanaan Strategis 

 Prioritas merupakan tantangan permasalahan yang harus ditangani 

secara komprehensif. 

 Strategi menggambarkan metode umum atau tindakan untuk 

mencapai tujuan. 

 Seringkali hasil dari suatu perencanaan strategis disebut "strategi".



Penetapan Sasaran dan Target 

 Tujuan memberikan referensi mengenai apa yang diharapkan dari 

lembaga-lembaga terkait dan membantu memfokuskan upaya nasional 

dalam satu arah. 

 Dalam perencanaan Nasional K3, terdapat dua kategori utama tujuan, 

yaitu :

1. Tujuan untuk mengurangi Kec Kerja dan PAK, dan paparan faktor 

bahaya;

2. Goals untuk memperkuat sistem K3.



Penetapan Prioritas dan Strategi Umum 

• Dalam suatu pendekatan perencanaan, prioritas bisa ditetapkan setelah tujuan dirumuskan,

sebagai bidang (sektor kegiatan, bahaya tertentu) di mana tindakan harus dipusatkan untuk

mencapai tujuan.

• Prioritas dapat disebut "bidang tindakan".



 Pada tahap perencanaan, Program K3 Nasional harus dapat dipantau dan dievaluasi
secara berkala. Saat merencanakan tujuan program, perlu memperhitungkan aspek
pengukuran kinerja.

 Pengukuran kinerja adalah proses mengumpulkan dan melaporkan informasi tentang
kinerja Program dengan tujuan untuk mengukur kemajuannya dan sejauh mana tujuannya
telah tercapai.

 Baseline adalah data atau informasi yang merujuk pada situasi saat ini, dan digunakan
untuk menetapkan target serta dalam mengevaluasi kemajuan. Menetapkan baseline
untuk setiap sasaran atau target memberikan informasi baik untuk menjelaskan hasil yang
diharapkan, dan untuk mendapatkan referensi yang membandingkan hasil yang
sebenarnya dicapai.

 Dalam proses evaluasi, baseline berfungsi sebagai titik awal referensi, untuk
perbandingan setelah hasil setelah proses implementasi.

Ketentuan untuk Pengukuran Kinerja 



PERENCANAAN AKSI

 Rencana Aksi Nasional harus dibangun berdasarkan atas rencana strategis, yang
bertujuan untuk mengimplementasikan prioritas nasional dengan menetapkan rencana yang
lebih rinci untuk masa depan yang segera.

 Semua aspek Progam K3 Nasional harus diselaraskan dan dijaga kesinambungan yang jelas
antara tujuan, rencana implementasi, dan indikator lainnya.

 Perencanaan Aksi merupakan alat untuk mengubah rencana strategis menjadi kenyataan.

 Rencana Aksi menguraikan hasil yang diharapkan untuk dicapai, kegiatan dan hasil
terperinci, sumber daya yang tersedia, kerangka waktu dan tanggung jawab.

 Rencana tersebut harus berbasis bukti dan sistematis dalam pendekatannya, menjelaskan
logika memasukkan kegiatan tersebut dalam rencana dan bagaimana mereka akan
berkontribusi dalam menghasilkan keluaran dan hasil.

 Salah satu model perencanaan aksi yang paling umum didasarkan pada model pendekatan
kerangka kerja yang logis.

 Model ini menetapkan bagaimana intervensi (seperti proyek, program, atau kebijakan)
dipahami atau dimaksudkan untuk menghasilkan hasil tertentu.

 Versi paling dasar dari model kerangka logis menyajikannya sebagai empat komponen dalam
urutan linier: input, kegiatan, output, dan hasil.



PERENCANAAN AKSI



 Input adalah sumber daya keuangan dan non-keuangan yang digunakan untuk
melakukan kegiatan, memberikan hasil dan menghasilkan keluarkan yang
diperlukan (dana, personel, peralatan, persediaan, fasilitas fisik).

 Kegiatan merupakan aksi yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran pada suatu
program. Dapat disebut pula sebagai "proses", "strategi" atau "langkah aksi"
(misalnya, melakukan penelitian dan analisis, memberikan pembinaan, konsultasi,
melibatkan pendapat pemangku kepentingan, melakukan kunjungan inspeksi, dll.).

 Keluaran (output) adalah produk langsung yang dihasilkan dari suatu kegiatan
program dan dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Keluaran (output)
dapat diukur atau dihitung. Sebagai contoh, suatu output dapat berupa jumlah
aktual perusahaan yang dikunjungi selama kampanye K3, jumlah orang yang dilatih,
atau yang serupa.

 Hasil (outcome) adalah konsekuensi jangka pendek hingga jangka panjang yang
diinginkan akan tercapai melalui suatu rencana aksi, dalam konteks ini perubahan
atau perbedaan dalam situasi K3 yang dihasilkan dari suatu output program. Hasil
(outcome) tidak selalu berada dalam suatu kendali Program tunggal.

Konsep dalam Perencanaan Aksi



HASIL YANG DIHARAPKAN (TUJUAN): 

 Tingkat kejadian tahunan gangguan muskuloskeletal terkait pekerjaan di sektor manufaktur berkurang

sebesar 10% pada 2019.

INPUT (SUMBER DAYA):

 25 pengawas ketenagakerjaan akan dikerahkan khusus untuk mengatasi masalah ini.

 5 tenaga ahli ergonomi akan disediakan.

AKTIVITAS (PROSES):

 Suatu program yang terdiri dari 3.000 target inspeksi , termasuk pemeriksaan diperlukan untuk

mengurangi cedera pada penanganan manual.

 Seratus Program pelatihan akan dikembangkan dan diujicobakan dengan pemangku kepentingan.

OUTPUT (PRODUK):

 3.000 inspeksi yang ditargetkan dilakukan.

 39 program pelatihan dilakukan.

HASIL AKTUAL (OUTCOME):

 Tingkat kejadian tahunan gangguan muskuloskeletal terkait pekerjaan di sektor manufaktur berkurang

sebesar 6% pada 2012.

Konsep dalam Perencanaan Aksi (Contoh)



Penetapan hasil yang diharapkan

Untuk menetapkan hasil yang diharapkan, pertanyaan-pertanyaan yang

mungkin relevan:

 Hasil apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan?

 Apakah hasil ini dapat tercapai?

 Sejauh mana hasil-hasil ini berada di bawah kendali suatu Program?

 Apakah hasil ini dapat dirumuskan sedemikian rupa agar mudah

dipahami?



Penetapan hasil yang diharapkan



Penetapan kegiatan (aktivitas) & keluaran (output)

 Berbeda dengan hasil (outcome), maka kegiatan dan keluaran (output)

harus sepenuhnya di bawah kendali lembaga yang bertanggung jawab untuk

program ini. Seperti disebutkan, kegiatan dan keluaran harus direncanakan

dengan tujuan memberikan hasil (outcome).

 Ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan untuk mengidentifikasi

keluaran dan kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkannya: QQ

Bagaimana kita menghasilkan hasil ini?

 Ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan untuk mengidentifikasi

keluaran dan kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkannya:
 Bagaimana cara mendapatkan hasil (outcome) ini?

 Output apa yang diperlukan untuk mencapai hasil ini?

 Apakah output ini cukup?

 Kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan output ini?

 Apakah ada kegiatan alternatif yang lebih efisien atau lebih layak untuk mendapatkan output?



Penetapan sumber daya, tanggung jawab, dan kerangka waktu 

(timeframe)

 Adalah penting untuk mengevaluasi keterjangkauan dan kelayakan dari setiap aksi

direncanakan.

 Keterjangkauan: menilai pengeluaran dan sumber dana. Penilaian dan pengalaman

sangat penting untuk mengidentifikasi biaya yang paling signifikan.

 Kelayakan: mengacu pada ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, teknis,

organisasi dan administrasi untuk melaksanakan aksi.

 Pada umumnya strategi kegiatan terkait diintegrasikan ke dalam kinerja reguler

infrastruktur K3 yang telah ada dan tidak ada spesifikasi anggaran tambahan untuknya.

Namun, sebagian besar, strategi disusun dan dibiayai dalam infrastruktur yang ada

melalui penetapan prioritas.

 Harus ditetapkan pula kerangka waktu (time frame) secara eksplisit kapan kegiatan akan

diselesaikan, termasuk indikasi siapa yang bertanggung jawab atas penyelesaiannya.



PENGENALAN DAN KOMUNIKASI

 Suatu Program Nasional harus dipublikasikan secara luas dan,

bilamana memungkinkan, disahkan dan diluncurkan oleh otoritas

nasional tertinggi untuk memastikan OSH ditempatkan tinggi dalam

agenda nasional.



IMPLEMENTASI KEGIATAN



PEMANTAUAN & EVALUASI

 Pemantauan & Kontrol adalah dua kegiatan yang saling berhubungan. 

 Pemantauan adalah mengamati kinerja sehingga mengetahui kondisi operasi

saat ini dan memiliki tujuan informatif.

 Kontrol memanfaatkan informasi ini untuk bertindak secara tepat.

 Sistem pemantauan harus dibuat dengan pertimbangan :

• seberapa sering informasi kinerja perlu dikumpulkan; 

• tergantung pada indikator kinerja, dengan cara pengumpulan data secara 

teratur; 

• kebutuhan untuk  menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengambil 

keputusan;

• perlunya ketepatan waktu penyediaan informasi, sesuai dengan jadwal 

pembuat keputusan; 

• efektifitas biaya.



Pengevaluasian Parameter

 Evaluasi adalah sarana  yang diperlukan untuk memverifikasi  bukti yang 

tersedia:

 tingkat pembuatan hasil Program yang diharapkan;

 sejauh mana Program beroperasi sebagaimana dimaksud (evaluasi

proses);

 apakah Program benar-benar memenuhi tujuan K3 (evaluasi dampak).

 Evaluasi juga menyediakan informasi yang memungkinkan pengambil

keputusan untuk menentukan apakah perlu dilakukan penyesuaian.



Pengevaluasian Parameter



PENINJAUAN ULANG DAN

PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN

Program K3 Nasional harus mencakup mekanisme berkelanjutan yang memiliki 

tujuan: 

mengevaluasi strategi keseluruhan Program K3 Nasional untuk menentukan

apakah ia mencapai tujuan dan tingkat kemajuan yang direncanakan dalam

situasi K3 nasional;

mengidentifikasi kebutuhan untuk perubahan dan aksi yang diperlukan untuk

memperbaiki segala kekurangan;

menilai kemampuan program K3 nasional untuk memenuhi kebutuhan saat ini

dan di masa yang akan datang;

menentukan prioritas baru untuk tindakan melalui pembentukan Program K3

Nasional baru berdasarkan pada Profil K3 Nasional yang diperbarui.



Terima kasih

semoga bermanfaat untuk K3 Indonesia yang maju & lebih baik

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Lantai 7A, Jakarta Selatan
Telepon : 021-5275249 fax. 021-5279365, 021-5269964 
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