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Abstrak 

Kinerja dari seseorang tidak hanya bergantung kepada kemampuan seseorang belaka, tetapi 

juga tergantung kepada motivasi seseorang. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong dari 

dalam diri yang membuat orang untuk bertindak, berinisiatif, dan berperilaku. Apabila 

seseorang mempunyai motivasi yang kuat maka individu tersebut akan bertindak lebih aktif 

sehingga meningkatkan kinerjanya. Kinerja individu yang terus meningkat juga berarti 

meningkatnya kinerja dari suatu perusahaan. 

Motivasi dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan manusia. Kesehatan merupakan salah satu 

dari banyaknya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Dengan demikian kesehatan dan 

keselamatan kerja menjadi suatu  kebutuhan yang sangat penting dari individu yang ada 

dalam perusahaan.  

Perusahaan dapat menggunakan factor kesehatan sebagai motivator bagi karyawannya 

sehingga kinerja perusahaan meningkat, dan karyawan pun dapat memperoleh kesejahteraan. 

Dengan demikian Kesehatan dan Keselamatan kerja tidak dipandang sebagai suatu syarat dan 

aturan yang memberatkan perusahaan, tetapi justru sangat bermanfaat bagi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pendahuluan 

Dalam sebuah organisasi kerja atau perusahaan pada saat sekarang ini dituntut suatu kerja 

yang keras. Sebuah perusahaan menuntut kerja keras dari seluruh karyawannya, dalam 

rangka meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai hasil yang tinggi bagi perusahaan. J. 

Ravianto (1985: 4-5) mengatakan bahwa : 

1. Produktifitas kerja mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai, 

dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. 

2. Kinerja merupakan hasil interaksi yang berkesinambungan, antara individu tenaga 

kerja dengan lingkungannya, baik lingkungan pekerjaan, maupun di luar pekerjaan 

termasuk lingkungan fisik, lingkungan sosial, budaya dan lingkungan phisikologis. 

Apalagi ditengah gejolak ekonomi global pada saat sekarang ini, perusahaan harus 

melakukan efisiensi tehadap jumlah karyawan. Akibatnya banyak perusahaan yang 

merumahkan sebagian karyawannya. Sehingga karyawan yang ada dituntut bekerja lebih 

keras untuk tetap menghasilkan hasil yang optimal. Demikian juga dalam persaingan untuk 

mendapat tenaga kerja yang berkualitas semakin sulit.  Tetapi yang disayangkan pada saat 

sekarang ini banyak pemimpin perusahaan yang kurang memperhatikan faktor kesehatan di 

dalam lingkungan kerja.  

Salah satu cara untuk mengoptimalkan kinerja adalah menggerakkan dari dalam diri 

seseorang untuk melakukan pekerjaan lebih baik  dan lebih meningkat. 

Untuk dapat menggerakkan karyawan, kita harus terlebih dahulu mengetahui factor-faktor 

yang dapat menggerakkan individu untuk meningkatkan kinerjanya. Kebutuhan karyawan 

merupakan factor yang dapat digunakan untuk menggerakan karyawan, oleh karena itu pihak 

perusahaan perlu memperhatikan kebutuhan karyawan yang beraneka ragam. 

 Dalam penulisan ini, bermaksud membahas factor kesehatan sebagai salah satu factor 

kebutuhan dan merupakan salah satu factor dari motivasi kerja. Dengan demikian para 

pemimpin perusahaan atau organisasi dapat memperhatikannya untuk memotivator 

karyawannya guna meningkatkan kinerja mereka. 

 

 



Motivasi 

Motivasi adalah suatu konsep yang digunakan untuk menggambarkan sebuah pendorong 

perbuatan yang ada di dalam diri seseorang untuk berinisiatif dan mengarahkan perilaku. 

(Gibson ). 

Romi Satria Wahono, mendefenisikan motivasi sebagai entusiasme, semangat dan persistensi 

seseorang dalam melakukan suatu tugas atau kewajiban yang dia emban. 

Bredoom dan Garry A.Stainerr yang dikutip Juwono (1985), mengemukakan motivasi adalah 

kondisi mental yang mendorong aktivitas dan member energy yang mengarah kepada 

pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan ataupun mengurangi ketidak seimbangan. 

Motivasi berasal dari kata motif yang artinya sesuatu yang mendorong dari dalam diri untuk 

melaksanakan sesuatu (gerak), sedangkan motivasi artinya sesuatu yang membuat orang 

untuk bertindak atau berperilaku dalam cara-cara tertentu yang di dasarkan dari motif 

(Fathoni, 132).  

Alasan memahami motivasi adalah karena motivasi mempunyai kontribusi yang signifikan 

terhadap kinerja. Motivasi mendorong seseorang untuk bergerak atau  mengarahkan 

seseorang untuk melakukan tindakan tersebut.Apabila motivasi tersebut diarahkan pada 

situasi kerja, maka diharapkan menghasilkan efektivitas, produktivitas dan hasil kerja yang 

efisien, baik bagi diri individu maupun bagi sebuah organisasi. 

Dengan adanya sebuah motivasi yang kuat, kemampuan seseorang yang terlihat biasa-biasa 

saja akan dapat melakukan kegiatan yang luar biasa. Romi mengatakan “punggung 

parangpun kalau kita punya motivasi dan semangat untuk mengasah akan bisa menjadi 

tajam”. Ini menandakan untuk menggerakan karyawan melakukan yang terbaik kita perlu 

memotivasi mereka supaya mereka dapat meningkatkan kinerja mereka.  

Kekuatan motivasi yang ada dalam diri manusia bisa ditimbulkan oleh dorongan yang ada 

dari dalam dirinya dan lingkungan. 

Apabila suatu organisasi  menggunakan pendekatan kekuasaan untuk memaksa anggotanya 

untuk melakukan sesuatu yang diinginkan organisasi, maka organisasi itu tidak akan bertahan 

lama. Apabila ada kesempatan anggota dalam organisasi itu akan keluar atau minimal kinerja 

mereka jauh dari yang diharapkan. Akibatnya turnover perusahaan menjadi besar karena 

anggotanya tidak mempunyai motivasi yang benar. 



Seseorang pemimpin harus berusaha untuk memberi motivasi yang benar dalam diri setiap 

anggotanya baik itu anggota dalam sebuah organisisasi maupun karyawan dalam sebuah 

perusahaan supaya dapat bekerja memaksimalkan pekerjaaan seperti yang diharapkan oleh 

pemimpin.   

Untuk itu seorang  pemimpin organisasi, harus mengetahui segala sesuatu tentang motif 

mereka dan memenuhi segala kebutuhan mereka (Hageman, 30). 

Beberapa teori yang berkaitan dengan motivasi diantaranya adalah teori tingkat kebutuhan 

Maslow yang di rumuskan oleh Abraham Maslow dan Teori ERG yang dirumuskan oleh 

Alderfer. Kedua teori tersebut didasarkan pada kebutuhan manusia. 

Teori Hierarki Kebutuhan Maslow 

Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow. Abraham  Maslow menyatakan bahwa 

motivasi kerja ditunjukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan kerja 

baik itu masalah biologis maupun  psikologis, dan baik juga kebutuhan yang berupa materi 

maupun kebutuhan non materi . Pada prinsipnya teori Hierarki Maslow dari yang tingkatan 

paling rendah ke tingkatan yang paling tinggi menyatakan bahwa manusia tidak akan pernah 

merasa puas, karena kepuasan adalah suatu hal yang relative. Setiap orang berbeda-beda 

dalam mengartikan suatu kepuasan. Maslow mengelompokkan  kebutuhan manusia menjadi 

lima tingkatan yaitu : 

1. Fisik (Physiological) : 

Kebutuhan yang pertama adalah mengenai kebutuhan yang berdasarkan pada hal-hal 

fisik yang merupakan kebutuhan pokok manusia sehari-hari, seperti kebutuhan untuk 

makan, minum, tempat tinggal dan bebas dari rasa sakit. Kebutuhan ini merupakan 

tingkatan kebutuhan yang paling rendah. 

2. Kebutuhan dari rasa aman (safety and security) 

Kebutuhan akan adanya kebebasan dari ancaman, keselamatan baik dari  ancaman 

peristiwa-peristiwa yang terjadi maupun dari lingkungan sekitar. 

3. Kebutuhan akan kasih sayang (Belongingness, social and love) 

Setiap orang pada dasarnya mempunyai kebutuhan untuk mempunyai pertemanan, 

interaksi satu dan yang lain, bersekutu dan juga kebutuhan untuk mencintai, 

kebutuhan untu berbangsa dan bernegara, maupun menjadi anggota kelompok yang 

lebih besar. 



4. Kebutuhan akan harga diri (Esteem) 

Kebutuhan akan harga diri (self esteem), maupun perasaan dihargai dari pihak lain.  

5. Kebutuhan akan aktualisasi diri (self actualization) 

Yaitu kebutuhan untuk memenuhi diri seseorang dengan memaksimalkan penggunaan 

semua kemampuan, keahlian dan semua potensi yang ada. 

 

Kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam tingkatan pertama (fisik) dan kedua (keamanan) 

terkadang dijelaskan dengan sedikit berbeda yaitu dengan penggolongan sebagai kebutuhan 

primer, sedang yang lain disebut dengan kebutuhan sekunder. 

Tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa kebutuhan manusia berbeda yang satu dengan 

laiinya, baik itu sifat, jenis dan intensitas kebutuhannya. Hal ini disebabkan karena manusia 

adalah individu yang unik. 

Dari Teori Maslow kita dapati bahwa kebutuhan manusia tidak hanya berupa kebutuhan 

materi belaka tetapi juga menyangkut kebutuhan yang bersifat psikologikal, mental, 

intelektual dan juga hal-hal rohani atau spiritual. 

Teori Maslow menganggap bahwa orang yang mencoba memuaskan kebutuhannya yang 

lebih mendasar sebelum mengarahkan perilaku dalam memuaskan kebutuhan yang lebih 

tinggi (aktualisasi diri).  Maslow , menyatakan bahwa kebutuhan tingkat yang lebih rendah 

harus dipuaskan sebelum kebutuhan tingkat yang lebih tinggi seperti aktualisasi diri mulai 

mengendalikan perilaku seseorang. Menurut Maslow suatu kebutuhan yang terpuaskan akan 

berhenti memotivasi (Gibson, 129). 

Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan manusia, tidak akan 

memenuhi kebutuhan yang ada di tingkatan kedua mapun ketiga atau yang di atasnya 

sebelum kebutuhan di tingkat pertama dipenuhi. 

Dari teori tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kenyataan bahwa : 

a. Dengan budaya yang berbeda, satu tempat dengan yang lainnya memungkinkan 

tingkatan kebutuhan yang berbeda. Misalnya kebutuhan sosialisasi di daerah 

perkotaan yang cenderung individual akan berbeda dengan kebutuhan sosial 

masyarakat pedesaan yang keterhubungan masyarakatnya kuat. 



b. Pemenuhan kebutuhan manusia tidak satu, satu tetapi terkadang bersamaan. Artinya 

seorang yang sedang memenuhi kebutuhan fisik dia juga ingin bersama-sama merasa 

dicintai atau dihargai. 

c. Kebutuhan yang suatu saat sudah terpenuhi sangat mungkin akan timbul di waktu 

yang akan datang. 

d. Sifat manusia yang tidak pernah puas, dan selalu ingin lebih, membuat kebutuhan 

tidak akan  mencapai puncak, dalam arti suatu kondisi dimana seseorang tidak lagi 

dapat berbuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhan itu. 

 

Teori ERG 

Teori motivasi ERG di kemukakan oleh Alderfer. Adelfer dalam teori motivasi ERG setuju 

dengan Maslow, bahwakebutuhan-kebutuhan individual tersusun secara hirarki. Namun yang 

diusulkan hanya terdiri dari tiga set kebutuhan  (Gibson:130). ERG sendiri merupakan 

akronim dari penggolongan kebutuhan menurut Aderfer yaitu : 

1. Existence  

Kebutuhan yang terpuaskan oleh faktor-faktor seperti makanan, udara, gaji dan 

kondisi pekerjaan. 

2. Relatedness 

Kebutuhan-kebutuhan yang terpuaskan dengan adanya hubungan sosial dan 

interpersonal yang berarti. 

3. Growth 

Kebutuhan-kebutuhan yang terpuaskan oleh seorang individu menciptakan kontribusi  

Dari tiga kebutuhan tersebut, dalam hubungannya dengan teori hierarki maslow terdapat 

persamaan teori atau model yang dikembangkan oleh keduanya.  “Existence” dapat dikatakan 

identik dengan hierarki pertama dan kedua dalam teori Maslow; “ Relatedness” senada 

dengan hierarki kebutuhan ketiga dan keempat menurut konsep Maslow dan “Growth” 

mengandung makna sama dengan “self actualization” menurut Maslow. Meskipun kedua 

teroi ini Hal-hal yang membedakan antara kedua teori ini adalah : 

1. Dalam Teori Maslow mengatakan bahwa apabila kebutuhan di satu level belum 

terpenuhi, maka kebutuhan ditingkat yang lebih tinggi tidak aktif atau tidak terpicu 



sampai tingkat kebutuhan yang ada sudah cukup terpenuhi, sedangkan ERG, individu 

dapat memuaskan kebutuhannya secara bersama. 

2. Dalam teori ERG, dalam rangka memenuhi kebutuhannya, apabila seseorang 

mengalami frustasi dalam memenuhi kebutuhannya di satu tingkat kebutuhan, ia akan 

kembali untuk memuaskan kebutuhan yang ada di tingkat lebih rendah, sedangkan 

Maslow dalam rangka memenuhi kebutuhannya hanya dapat bergerak naik ke tingkat 

yang lebih tinggi. 

Kinerja dan Manajemen Kinerja 

Kinerja sebagai pandangan hidup atau sikap mental yang selalu berusaha untuk 

meningkatkan mutu kehidupan (Payaman Simanjuntak 1995 dalam peminatan manjemen 

SDM). Keadaan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan mutu kehidupan hari yang 

lebih baik dari hari ini. Pandangan hidup seperti ini akan mendorong manusia untuk tidak 

cepat merasa puas terhadap apa yang diperolehnya sekarang, akan tetapi akan selalu berusaha 

untuk mengembangkan diri dengan melalui meningkatkan kemampuan kerja. 

J. Ravianto (1985: 4-5) mengatakan bahwa : 

1. Produktifitas kerja mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai, 

dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. 

2. Kinerja merupakan hasil interaksi yang berkesinambungan, antara individu tenaga 

kerja dengan lingkungannya, baik lingkungan pekerjaan, maupun di luar pekerjaan 

termasuk lingkungan fisik, lingkungan sosial, budaya dan lingkungan phisikologis. 

Kinerja seseorang ataupun sebuah organisasi ternyata tidak hanya ditentukan oleh masalah 

kemampuan (skill) tapi ada faktor lain yang mempengaruhi. Oleh karena itu perusahaan 

mengembangkan manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu cara utuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi, kelompok dan individu dengan 

memahami dan mengelola kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan, standar dan 

persyaratan kompetensi yang telah ditentukan (Dharma:25) 

Secara Khusus dan spesifik, manajemen kinerja bertujuan untuk  (Dharma;29-31): 

1. Memperoleh peningkatan kinerja yang berkelanjutan 

2. Bertindak sebagai daya dongkrak untuk perubahan yang berorientasi kinerja 

3. Meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan; 



4. Memungkinkan individu untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan 

kepuasan kerja dan mencapai potensi pribadi yang bermanfaat bagi individu dan 

organisasi; 

5. Mengembangkan hubungan yang terbuka dan konstruktif antara individu dan manajer 

dalam suatu proses dialog yang berkesinambungan terkait dengan pekerjaan yang 

dilakukan sepanjang tahun. 

6. Menyediakan suatu kerangka kerja bagi kesepakatan sasaran yang dinyatakan dalam 

bentuk target dan standar kinerja sehingga suatu pemahaman bersama mengenai 

sasaran dan peranan yang harus dimainkan baik oleh manajer dan individu untuk 

meningkatkan pencapaian sasaran. 

7. Memfokuskan perhatian kepada atribut dan kompetensi yang diperlukan sehingga 

dapat menunjukkan kinerja yang efekti dan kepada usaha pengembangan selanjutnya. 

8. Menyediakan criteria untuk dapat melakukan pengukuran dan penilaian yang akurat 

dan objektif sehubungan dengan target dan standar yang telah disepakati, sehingga 

karyawan secara individu dapat menerima umpan balik dari manajer seberapa baik 

kinerja mereka. 

9. Memungkinkan individu dan manajer mencapai kesepakatan tentang rencana 

pengembangan dan metode pelaksanaannya, serta secara bersama mengkaji 

kebutuhan di bidang pelatihan dan pengembangan. 

10. Menyediakan suatu kesempatan bagi individu untuk mengekspresikan aspirasi serta 

keprihatinan mengenai pekerjaan mereka. 

11. Memberi suatu landasan bagi pemberian imbalan baik yang bersifat financial dan atau 

non financial bagi karyawan sesuai dengan kontribusi mereka. 

12. Mendemonstrasikan kepada semua orang bahwa organisasi menghargai mereka 

sebagai individu. 

13. Membantu dalam memberdayakan karyawan-memberikan ruang yang lebih luas 

kepada karyawan untuk mengambil alih tanggung jawab dan memegang kendali atas 

pekerjaan mereka. 

14. Membantu perusahaan untuk mempertahankan karyawan-karyawan yang berkualitas. 

15. Mendukung insiatif manajemen yang berkualitas secara keseluruhan. 

Manajemen kinerja dapat menjadi suatu kekuatan penggabung yang amat kuat, memastikan 

bahwa proses tersebut dihubungkan secara tepat sebagai bagian fundamental dari pendekatan 

manajemen sumber daya manusia. 



Manajemen kinerja disokong oleh falsafah yang bersumber pada teori motivasi, konsep 

efektifitas organisasi dan kontribusi manajemen kinerja terhadap efektifitas organisasi, 

keyakinan tentang bagaimana mengelola kinerja. 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Menurut Sumardi, dalam model kebutuhan pokok dapat diidentifikasikan kebutuhan dasar 

sebagai berikut : 

1. Makanan 

2. Pakaian 

3. Perumahan 

4. Kesehatan 

5. Pendidikan 

6. Kebersihan dan transportasi 

7. Partisipasi 

Dari hal di atas dapat dikatakan bahwa kesehatan merupakan salah satu bagian dari 

kebutuhan pokok manusia yang bersifat dasar. Dan kebutuhan pokok itu adalah suatu 

kebutuhan utama yang akan dipenuhi oleh setiap Individu. 

Tenaga kerja yang sehat dan sarana kerja yang terpelihara dengan baik merupakan factor 

penting untuk mendukung produktivitas. Oleh karena itu perlu diperhitungkan kemungkinan 

penyakit dan  kecelakaan kerja, yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut harus 

dicari sistem manajemen antara lain kepemimpinan yang buruk, pengawasan, perhatian yang 

kurang terhadap rencana sistem kesehatan dan keselamatan kerja pegawai, sistem pendekatan 

yang kurang sistematis, analisa pengenalan cara kerja, analisa penghilangan bahaya, dan 

buruknya fasilitas pendidikan maupun pelatihan kerja yang sudah diprogramkan. 

Manajemen dan para pengawas harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan 

kesehatan dan pelaksanaan kerja, yang merupakan kewenangan pengawasan para pengawas 

maupun para manager. (Dharma:154-155). 

Untuk menjalankan perusahaan secara produktif dan efisien sangat tergantung pada 

manajemen perusahaan tersebut. Salah satunya dalam bidang kesehatan dan keselamatan 

kerja yang sering disingkat K3 (kesehatan dan keselamatan kerja). Upaya dalam  rangka 

menjamin kesehatan tenaga secara optimal adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan  

Sebaik mungkin terhadap tenaga kerja disertai pengelolaan lingkungan dan peralatan kerja 

yang baik, meliputi aspek promotif, preventif, kuratif serta rehabilitative sesuai kondisi dan 

karakteristik perusahaan. 



 

Peraturan Pemerintah dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Karena kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu hal yang sangat penting, maka 

pemerintah pun mengatur hal ini. Pemerintah berusaha melindungi kepentingan dari 

karyawan. Aturan pemerintah tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah : 

1. Peraturan Menteri Tenaga kerja, PerMen Tenaker RI No. Per.02/MEN/1980 

Dalam peraturan ini mengatur mengenai Kesehatan dan keselamatan kerja. 

a. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja 

Pemeriksaan sebelum kerja adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh 

dokter sebelum seorang tenaker diterima untuk melakukan pekerjaan. 

- Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja ditujukan agar tenaga kerja yang 

diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak 

mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya dan 

cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan sehingga kesehatan dan 

keselamatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja lainnya dapat 

dijamin. 

- Setiap perusahaan harus mengadakan pemerisaksaan kesehatan sebelum kerja. 

- Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja meliputi pemeriksaan fisik lengkap, 

kesegaran jasmani, rontgen paru-paru (bila mungkin) dan laboratorium rutin 

serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu.  

- Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu perlu dilakukan pemeriksaan yang sesuai 

dengan kebutuhan guna mencegah bahaya yang di timbulkan  

- Pengusaha/pengurus/dokter wajib menyusun pedoman pemeriksaan kesehatan 

sebelum kerja yang dikembangkan mengikuti kemampuan perusahaan dan 

kemajuan kedokteran dalam keselamatan kerja sehingga menjamin 

penempatan tenaga kerja sesuai dengan kesehatan dan pekerjaan. 

 

b. Pemeriksaan Kesehatan Berkala 

Maksud dari pemeriksaan berkala : mempertahankan derajat kesehatan tenaga 

kerja sesudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya 

pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan 

dengan usaha-usaha pencegahan. 



Pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali, 

meliputi : fisik lengkap, kesegaran jasmani, rontgen paru-paru (bilamana 

mungkin) dan laboratorium rutin serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu. 

Pengusaha/pengurus/dokter wajib menyusun pemeriksaan kesehatan berkala yang 

dikembangkan mengikuti kemampuan perusahaan dan kemajuan kedokteran 

dalam keselamatan kerja sesuai dengan kebutuhan menurut jenis-jenis pekerjaan 

yang ada. 

Dalam hal ditemukan gangguan kesehatan pada tenaga kerja, pengurus wajib 

mengadakan tindak lanjut untuk memperbaiki kelainan-kelainan dan sebab-

sebabnya. 

 

c. Pemeriksaan Kesehatan Khusus 

Pemeriksaan kesehatan khusus dimaksudkan untuk menilai pengaruh dari 

pekerjaan terhadap tenaga kerja atau golongan tenaga kerja tertentu. 

Pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan terhadap : 

a. Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan 

perawatan lebih dari dua minggu. 

b. Tenaga kerja yang berusia di atas 40 tahun atau tenaga kerja wanita dan tenaga 

kerja cacat serta tenaga kerja muda yang melakukan pekerjaan tertentun. 

c. Tenaga kerja yang terdapat dugaan-dugaan tertentu mengenai gangguan-

gangguan kesehatannya perlu dilakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan 

kebutuhan. 

Pemeriksaan Kesehatan khusus diadakan pula apabila terdapat keluhan-keluhan 

diantara tenaga kerja terhadap kelainan-kelainan dan gangguan-gangguan 

kesehatan yang disebabkan akibat pekerjaan, khusus hal ini berlaku ketentuan-

ketentuan Asuransi Sosial Tenaga Kerja. 

Perusahaan wajib membuat rencana pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, 

berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus, pengurus wajib membuat laporan dan 

menyampaika selambat-lambatnya dua bulan sesudah pemeriksaan kesehatan 

dilakukan kepada Dirjen Binalindung Tenaga Kerja melalui kantor wilayah Ditjen 

Binalindung tenaga kerja setempat. 

 

 



2. Per.No.5/Men/1996 sesuai undang-undang yang berlaku (Permenakertrans No: 

Per.03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. 

Poliklinik merupakan salah satu bentuk dari Pelayanan Kesehatan Kerja. 

Disebutkan bahwa Pelayanan Kesehatan Kerja adalah suatu usaha kesehatan dengan 

tujuan:  

1) Memberikan bantuan terhadap tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik 

maupun mental terutama dalam penyesuaian dengan pekerjaannya.  

 

2) Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari 

kerjaan atau lingkungan kerjanya.  

3) Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental dan  kemampuan fisik tenaga 

kerja.  

 

4) Memberikan pengobatan, perawatan dan  rehabilitasi terhadap tenaga kerja yang 

menderita sakit.  

 

Tugas pokok Pelayanan Kesehatan Kerja meliputi:  

1) Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan 

kesehatan khusus.  

2) Pembinaan dan pengawasan atau penyesuaian pekerjaan  terhadap tenaga kerja.  

3) Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja.  

4) Pembinaan dan pengawasan terhadap sanitair.  

5) Pembinaan dan pengawasan terhadap perlengkapan kesehatan kerja.  

6) Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan  penyakit akibat kerja.  

7) Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)  

8) Pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas P3K.  

9) Memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, 

pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan 

makanan di tempat kerja.  

10) Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja.  

11) Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang  mempunyai kelainan 

tertentu dalam kesehatannya.  

12) Memberikan laporan berkala tentang pelayanan kesehatan kerja kepada 

perusahaan.  



 

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Per. No 5/Men/1996 tentang Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

Manajemen K3 mengelola tenaga kerja sebagai sumber daya manusia dan 

infrastruktur serta alat-alat produksi sebaga sumber daya fisik perusahaan. Seperti 

sudah di jelaskan, tenaga kerja yang sehat merupakan salah satu factor penunjang 

efektifitasnya suatu  perusahaan. Dalam  proses standarisasi perusahaan, manajemen 

K3 menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi baik dalam skala nasional maupun 

internasional. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan. 

Salah satu upaya dalam  rangka menjamin kesehatan tenaga kerja secara optimal 

adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan yang sebaiknya terhadap tenaga 

kerja disertai pengelolaan lingkungan dan peralatan kerja yang baik. Karena 

kesehatan tenaga kerja dipengaruhi juga oleh system pelayanan kesehatan, kondisi 

tempat kerja serta proses kerja yang dihadapi. 

4. Undang-undang No 3 Tahun 1992, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 

14 Tahun 1993, Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

Melalui undang-undang dan peraturan pemerintah ini, suatu perusahaan wajib 

mengikuti Jamsostek yang,  memberikan kepada setiap karyawan atau pegawainya : 

a. Jaminan Kecelakaan Kerja 

b. Jaminan Kematian 

c. Jaminan Hari Tua 

d. Jaminan berupa pelayanan yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan. 

 

Pembahasan 

Meskipun kesehatan dan keselamatan Kerja merupakan hal yang sangat penting, bahkan 

pemerintah pun ikut andil, tidak semua perusahaan atau bahkah hanya sedikit perusahaan 

yang menggunakan factor kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar yang merupakan 

salah satu factor dari motivasi, guna meningkatkan kinerja perusahaan. 

Jerry Gray dan Frederick Starke di tahun 1984 mengeluarkan satu rumus bahwa: 

KINERJA = MOTIVASI x KEMAMPUAN 



 

Peran motivasi kerja dalam menggerakkan individu atau sumber daya manusia adalah 

membuat manusia untuk bertindak atau berperilakdalam cara-cara menggerakkan arah 

tertentu kepada tenaga kerja sampai pada tujuan yang telah ditentukan. 

Karena motivasi sangat penting, perusahaan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan 

motivasi kerja dari setiap karyawannya. Cara yang banyak dilakukan adalah dengan 

memberikan isentif sebagai bagian dari reward system atau system imbalan. Berbagai system 

insentif dewasa ini dapat digolongkan pada dua kelompok utama, yaitu system insentif pada 

tingkat individual ialah piecework, bonus produksi, komisi, kurva “kematangan” dan insentif 

bagi para eksekutif. Sedangkan system insentif pada tingkat kelompok, mencakup antara lain, 

insentif produksi, bagi keuntungan dan pengurangan biaya (Fathoni:286).  

Kebanyakan system imbalan yang diberikan adalah uang sebagai imbalan guna memotivasi 

karyawan. Dari survey yang dilakukan Hagemman, ternyata hanya 10% jawaban yang 

menyinggung rangsangan materi. 

Isentif materi tentu saja juga berperan dalam mendorong orang berprestasi dalam kerja. 

Semakin kecil penghasilan seseorang jumlah uang yang didapatkan menjadi semakin penting. 

Mengingat persaingan untuk memperoleh staf berkualitas tinggi semakin ketat, insentif 

materi saja akan gagal menarik orang yang tepat.. Untuk orang yang tidak mengalami 

tekanan keuangan rasa sejahtera lebih penting daripada uang. (Hagemman:35). 

Manusia tidak hidup dari roti saja. Suatu perasaan sejahtera dalam kerja jauh lebih berarti 

daripada uang. 

Dua hal yang dapat diambil dari insentif materi yaitu manajemen sebaiknya tidak hanya 

mengandalkan insentif materi saja, tetapi harus melakukan suatu survey internal untuk 

menemukan apa yang memotivasi staf atau karyawan perusahaan mereka, dan apa yang gagal 

memotivasi mereka, serikat buruh yang dianggap mewakili kepentingan tenaga kerja sangat 

dianjurkan berjuang lebih aktif bagi kebutuhan non materi anggota. 

Dari hal-hal di atas kesehatan dan keselamatan kerja dapat menjadi salah satu motivator. 

Perusahaan harus berpikir bahwa kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu 

factor yang dapat memotivasi pekerja sehingga dapat meningkatkan kinerja dan keefektifan 

perusahaan. Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) tidak hanya dipandang sebagai suatu 



syarat berat yang harus dipenuhi baik dalam hubungannya dengan pemerintah, maupun dalam 

rangka memenuhi syarat standarisasi baik nasional maupun internasional. 

Layanan kesehatan yang diberikan harus meliputi aspek promotif, preventif, kuratif serta 

rehabilitatif yang sesuai dengan karakteristik perusahaan. Menurut Sudi Astono, Staf Balai 

Hiperkes Departemen Tenaga Kerja RI, Semarang dalam “Poliklinik Perusahaan sebagai 

salah satu subsistem upaya kesehatan di Perusahaan” aspek-aspek tersebut dijelaskan sebagai 

berikut :  

a. Promotif 

1. Pendidikan dan latihan tentang K3 

Dilakukan secara berkala denga materi disesuaikan dengan kondisi perusahaan. 

2. Safety talk 

Diberikan oleh seorang supervisor atau ketua regu setiap akan memulai pekerjaan. 

Ini dilakukan terutama pada tempat atau jenis pekerjaan dengan risiko kecelakaan 

kerja yang tinggi. 

b. Preventif 

Upaya kesehatan preventif di perusahaan sangat penting karena sangat berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan yang berkaitan dengan kualitas produk dan produktivitas 

perusahaan. Dari segi ekonomi juga akan menghemat keuangan perusahaan karena 

upaya preventif tidak hana akan menekan angka kejadian penyakit dan cidera 

ditempat kerja tetapi juga angka kecelakaan kerja. Sedangkan penyakit, cidera dan 

kecelakaan kerja memerlukan biaya yang tidak ringan untuk mengatasinya dan disisi 

lain produktivitas perusahaan akan terganggu. Upaya preventif antara lain meliputi : 

1. Pemeriksaan kesehatan awal (sebelum bekerja) terhadap calon tenaga kerja 

2. Pemeriksaan kesehatan berkala pada semua karyawan 

3. Pemeriksaan kesehatan khusus 

4. Melaporkan adanya penyakit akibat kerja yang ditemukan 

5. Penempatan atau pemindahan tenaga kerja pada tempat kerja yang sesuai dengan 

kondisi kesehatannya 

6. Membuat laporan bulanan penyakit 

7. Pemantauan dan pengendalian lingkungan kerja dan alat-alat produksi 

8. Pemberian menu makanan sesuai kebutuhan kalori dan zat gizi 

 

 



c. Kuratif 

1. Pemberian PPPK secara baik 

Pelayanan PPPK dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara 

langsung poliklinik perusahaan memberikan pelayanan PPPK terhadap karyawan 

yang dibawa ke poliklinik. Secara tidak langsung dengan mengadakan pelatihan 

PPPK terhadap beberapa atau semua karyawan agar segera dapat memberikan 

pertolongan PPPK kepada teman yang mengalami kecelakaan kerja. 

2. Pengobatan tenaga kerja yang sakit 

Pengobatan dilakukan secara komprehensif dengan sedapat mungkin mencari 

kausanya. Pengobatan dilakukan terhadap karyawan yang berkunjung ke 

poliklinik maupun karyawan yang dideteksi menderita sakit pada waktu 

pemeriksaan berkala atau pemeriksaan khusus 

 

d. Rehabilitatif 

Upaya rehabilitative dilakukan dengan tujuan pengobatan yang dilakukan lebih tuntas 

dengan mengembalikan atau mengoptimalkan fungsi atau kemampuan yang masih 

ada. Rehabilitasi yang dapat dilakukan antara lain berupa : 

1. Pemberian protese atau orthose 

2. Fisioterapi 

3. Konsultasi Psikologis 

4. Dan lain sebagainya. 

 

Perusahaan diharapkan mampu itu mengelola kesehatan dan keselamatan kerjanya, dan 

mengembangkan dengan berbagai aktivitas guna kesejahteraan karyawan dan menjadikan 

salah satu motivator bagi segenap karyawannya. Cara-caranya antara lain sosialisasi, diskusi 

materi kesehatan tertentu, ergonomic (cara kerja yang sehat)dan lain-lain. 

Selain kesehatan di lingkungan kerja, perusahaan dapat juga menawarkan pemeliharaan 

kesehatan bagi seluruh keluarga. Pemerintah sendiri mewajibkan untuk mengikuti jamsostek. 

Tetapi apabila perusahaan menyadari bahwa jaminan kesehatan juga merupakan salah satu 

factor motivator, yang memotivasi setiap individu untuk meningkatkan kinerja, yang sangat 

berarti bagi keefektifan perusahaan, maka perusahaan akan terus mengembangkannya, tidak 

hanya sebatas memenuhi syarat. 



Kesimpulan 

Kesimpulan yang dari penulisan ini adalah perusahaan harus berpikir bahwa kesehatan dan 

keselamatan kerja bukanlah sebuah aturan yang harus di taati dan dilaksanakan dengan 

keterpaksaan.  

Kesehatan dan keselamatan kerja, adalah salah satu factor motivator, karena kesehatan dan 

keselamatan kerja merupakan salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Dengan 

mengembangkan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan, dapat memotivasi seluruh 

karyawan untuk bekerja dengan lebih baik dan meningkatkan kinerjanya. Sehingga kinerja 

dari perusahaan pun akan menjadi lebih baik. 

Pengembangan system kesehatan dan keselamatan kerja menguntungkan kedua belah pihak, 

baik karyawan maupun perusahaan. 
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