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Pokok Bahasan

1. Peranan dokter perusahaan dalam 
hyperkes.

2. Sasaran dari hyperkes.
3. Pengertian hukum kesehatan kerja.
4. Sasaran hukum kesehatan kerja.
5. Ketentuan hukum dalam kesehatan kerja.

A i k j (ASTEK)6. Asuransi tenaga kerja (ASTEK).
7. Pengertian etik kesehatan kerja



Bidangg

Lebih banyak melibatkan kalanganLebih banyak melibatkan kalangan 
kedokteran/kesehatan yang menangani 
kesehatan pekerja di pabrik-pabrikkesehatan pekerja di pabrik pabrik, 
pertambangan, dan perusahaan-
perusahaanperusahaan.
Kini  dikenal istilah hyperkes yaitu 
hygiene perusahaan dan kesehatanhygiene perusahaan dan kesehatan 
kerja.



Hyperkesyp

Sasaran hygiene perusahaan adalah lingkungan kerja yg p g g j
dan bersifat teknik, sedangkan sasaran kesehatan 

kerja adalah manusia dan bersifat medik. 
Penggabungan dua disiplin yang berbeda ini dalamPenggabungan dua disiplin yang berbeda ini dalam 
prakteknya seperti "conditio sine qua non," di mana 

kemajuan di bidang yang satu memerlukan kemajuan 
atau tergantung pada bidang yang lainatau tergantung pada bidang yang lain. 

Penggabungan yang serasi ini membuka 
kemungkinan sebesar-besarnya untuk kesempurnaan 
penyelenggaraan hygiene perusahaan dan kesehatanpenyelenggaraan hygiene perusahaan dan kesehatan 

kerja. 



Hyperkesyp

1 sebagai alat untuk mencapai derajat1. sebagai alat untuk mencapai derajat 
kesehatan tenaga kerja setinggi-
tingginya, baik buruh, petani, nelayan, gg y p y
pegawai negeri atau pekerja-pe-kerja 
bebas, dengan demikian dimaksudkan 

t k k j ht t k juntuk kesejahteraan tenaga kerja
2. sebagai alat untuk meningkatkan 

d k i l l i fi i i d dproduksi melalui efisiensi dan daya 
produktivitas manusia.



Kesehatan Kerjaj

Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam 
ilmu kesehatan/kedokteran beserta prakteknya 
yang bertujuan, agar pekerja, masyarakat 
pekerja memperoleh derajat kesehatanpekerja memperoleh derajat kesehatan 
setinggi-tingginya, baik fisik, atau mental, 
maupun- sosial dengan usaha-usahamaupun  sosial, dengan usaha usaha 
preventif dan kuratif, terhadap penyakit-
penyakit/--gangguan-gangguan kesehatan p y g gg g gg
yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan 
lingkungan kerja, serta penyakit-penyakit 
umum.



Aspek Etik Kesehatan Kerjap j

Kode Etik Dokter Kesehatan Kerja (KEDKI). i :j ( )
Kontrak kerja dan pelaksanaan fungsi profesi

Profesi dokter kesehatan kerja di Indonesia akan terus 
berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan g g p p g
industralisasi
Dokter kesehatan kerja harus menghindari diri dari setiap 
pertimbangan atau kegiatan yang dapat mengurangi 
i t it d k di i t k b b f i d t tintensitas dan kemandirian atau kebebasan profesi dan tetap 
memelihara komunikasi yang serasi dengan tenaga kerja dan 
manajemen perusahaan

Dalam setiap pertentangan kepentingan dokterDalam setiap pertentangan kepentingan, dokter 
kesehatan  kerja tidak boleh memihak manajemen 
perusahaan



…..sambungang

Pemeriksaan kesehatan tenaga kerjaPemeriksaan kesehatan tenaga kerja
Melaksanakan secara berkala 
pemeriksaan kesehatan tenaga kerjapemeriksaan kesehatan tenaga kerja 
dengan baik dan benar dan 
memberikan penjelasan manfaat sertamemberikan penjelasan manfaat serta 
tujuan pemeriksaan kesehatan dalam 
rangka perlindungan kesehatan tenagarangka perlindungan kesehatan tenaga 
kerja dengan fokus pada upaya 
pencegahanpencegahan.



….sambungang

Perlindungan terhadap tenaga kerjaPerlindungan terhadap tenaga kerja
Melaksanakan profesi berlandaskan 
KODEKI
Memelihara, membina dan meningkatkan 
derajat kesehatan, produktivitas dan 
kesejahteraan tenaga kerja baik secarakesejahteraan tenaga kerja, baik secara 
perorangan maupun kelompok
Memberi penyuluhan kesehatan untukMemberi penyuluhan kesehatan untuk 
kepentingan kesehatan tenaga kerja, guna 
mencegah bahaya pekerjaan



….sambungang

Mengikuti perkembangan iptekMengikuti perkembangan iptek
Dokter kesehatan kerja bertanggung 
jawab terhadap peningkatan derajatjawab terhadap peningkatan derajat 
kesehatan tenaga kerja sesuai 
perkembangan iptek kedokteranperkembangan iptek kedokteran  
mutakhir, mengenal dan memahami 
pekerjaan dan lingkungan kerjanyapekerjaan dan lingkungan kerjanya 
serta masalah-masalah yang mungkin 
timbultimbul. 



Sasaran kesehatan kerja j
1. Mencegah terjadinya kecelakaan
2 Mencegah timbulnya penyakit akibat pekerjaan2. Mencegah timbulnya penyakit akibat pekerjaan
3. Mencegah atau mengurangi kematian
4. Mencegah atau mengurangi cacat tetap
5. Mengamankan material, konstruksi, pemakaian, g p

pemeliharaanba-ngunan-bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, 
pesawat-pesawat, instalasi-instalasi dan sebagainya.

6. Meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja 
dan menjamin kehidupan produktifnyadan menjamin kehidupan produktifnya

7. Mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat-alat dan 
sumber-sumber produksi lainnya pada saat bekerja dan 
sebagainya.

8 M j i t k j h t b ih d8. Menjamin tenaga kerja yang sehat, bersih, nyaman dan aman 
sehingga dapat menimbulkan kegembiraan dan semangat kerja

9. Memperlancar, meningkatkan, dan mengamankan produksi, 
industri serta pembangunan.p g



Aspek Hukump

Undang-undang kerja (1948-1951)Undang undang kerja (1948 1951)
Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 
1951 mengatur tentang jam kerja cuti1951 mengatur tentang jam kerja, cuti 
tahunan, cuti hamil, cuti haid bagi 
pekerja pekerja wanita peraturanpekerja-pekerja wanita, peraturan 
tentang kerja bagi anak-anak, orang 
muda wanita persyaratan tempatmuda, wanita, persyaratan tempat 
kerja dan lain-lain.



Undang-undang kerja (1948-1951)Undang undang kerja (1948 1951), 
walaupun tidak untuk seluruh pasal-
pasalnya dengan Peraturan Pemerintahpasalnya, dengan Peraturan Pemerintah 
No. 1 tahun 1951 me-ngatur tentang jam 
kerja cuti tahunan cuti hamil cuti haidkerja, cuti tahunan, cuti hamil, cuti haid 
bagi pekerja-pekerja wanita, peraturan 
tentang kerja bagi anak-anak orangtentang kerja bagi anak anak, orang 
muda, wanita, persyaratan tempat kerja 
dan lain-laindan lain lain.



(Workmen Compensation Law)( p )

Perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, y g j j g
majikan berkewajiban membayar ganti rugi kepada 
buruh yang mendapat kecelakaan berhubungan 
dengan hubungan kerja pada perusahaan itu.g g j p p

Penyakit yang timbul karena hubungan kerja dipandang 
sebagai kecelakaan.

Jikalau buruh meninggal dunia akibat kecelakaan yangJikalau buruh meninggal dunia akibat kecelakaan yang 
demikian itu, maka kewajiban membayar kerugian itu 
berlaku terhadap keluarga yang ditinggalkannya.

D tDan seterusnya.



Undang-undang Keselamatan Kerja 
tahun 1970tahun 1970

Ketentuan-ketentuan umum tentang 
keselamatan kerja yang sesuai dengan 
perkembangan masyarakat, 
industrialisasi, tehnik dan tehnologi 
dalam rangka pembinaan norma-norma 
keselamatan kerja.



…..sambungan

Hak dan kewajiban tenaga kerja, yaitu:
1 memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh1. memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh 

pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja.
2. Memakai alat-alat perlindungan dirinya yang diwajibkan.
3 Memenuhi dan mentaati semua syarat syarat3. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat 

keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
4. Meminta kepada Pengurus agar dilaksanakan semua 

syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yangsyarat syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang 
diwajibkan.

5. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana 
syarat-sya-rat- keselamatan dan kesehatan kerja sertasyarat sya rat  keselamatan dan kesehatan kerja serta 
alat-alat perlin-dungan diri yang diwajibkan diragukan 
olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain 
oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih 
dapat dipertanggungjawabkan.



UU Kesehatan

Pasal 23 Undang-undang Kesehatan g g
1.Kesehatan kerja diselenggarakan untuk 

mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
2 Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan2.Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan 

kerja, pencegahan- penyakit akibat kerja, dan 
syarat kesehatan kerja.

3.Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan 
kesehatan kerja

4 Ketentuan megenai kesehatan kerja4.Ketentuan megenai kesehatan kerja 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



Tempat kerjap j

Yang dimaksud dengan tempat kerja diYang dimaksud dengan tempat kerja di 
sini adalah tempat kerja yang terbuka 
atau tertutup bergerak atau tidakatau tertutup, bergerak atau tidak 
bergerak yang dipergunakan untuk 
memproduksi barang atau jasa oleh satumemproduksi barang atau jasa oleh satu 
atau beberapa orang pekerja



UU Kesehatan pasal 94p

Barang siapa yang menyelenggarakan 
tempat kerja yang tidak memenuhitempat kerja yang tidak memenuhi 
ketentuan dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama satu tahun dankurungan paling lama satu tahun dan 
atau pidana denda paling banyak lima 
belas juta”belas juta .



Asuransi Tenaga Kerjag j

Program ini dilaksanakan berdasarkanProgram ini dilaksanakan berdasarkan 
pengalaman banyaknya korban yang 
terjadi akibat kecelakaan kerja yang j j y g
mendatangkan kerugian baik jasmani 
maupun rohani
Karena itu pemerintah membuat satu 
jaminan sosial bagi pekerja yang dapat 
k l k d kt l k kkecelakaan pada waktu melakukan 
pekerjaan di perusahaan-perusahaan.



Undang-undang no. 14 tahun 1969.

Ketentuan pokok mengenai jaminanKetentuan pokok mengenai jaminan 
sosial ini diatur 
Salah satu dari jaminan ini adalahSalah satu dari jaminan ini adalah 
program Astek. Menurut Peraturan 
Pemerintah RI no. 33 tahun 1977 
tentang Astek,  programnya adalah 
berupa Asuransi Kecelakaan Kerja, 
A i T b H i T dAsuransi Tabungan Hari Tua dan 
Asuransi Kematian.



pasal 3 ayat 1p y

Setiap perusahaan wajibSetiap perusahaan wajib 
menyelenggarakan program astek. 
Dengan demikian program ini akanDengan demikian program ini akan 
memberikan jaminan terhadap 
kecelakaan penyakit atau kematiankecelakaan, penyakit atau kematian 
yang timbul dan dengan hubungan kerja.




