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SAFETY CAN SAVE YOU 

TETAP MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN YANG ADA YAK GUYS YAK  

TINDAKAN TIDAK AMAN DAN KONDISI TIDAK AMAN  
DI TEMPAT KERJA   

Tindakan Tidak Aman (Unsafe Acts) didefinisikan sebagai kegagalan dalam mengikuti persyaratan dan 
prosedur-prosedur kerja yang benar sehingga menyebabkan semakin besar kemungkinan terjadinya 
kecelakaan kerja. Sebanyak 80%-85% kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia. 
 
 
 
 
Tindakan Tidak Aman dan Kondisi Tidak Aman adalah salah satu pemicu berlangsungnya kecelakaan 
kerja. 

Janganlah Karena Biasa Lalu Kita Binasa  

Semoga kita bisa meningkatkan Keselamatan serta Kesehatan Kerja  

Contoh dari Tindakan Tidak Aman :  
1. Mengoperasikan tanpa otoritas 
2. Gagal memperingatkan 
3. Gagal mengamankan 
4. Beroperasi pada kecepatan yang 

salah 
5. Membuat alat pengaman tidak 

berfungsi 
6. Menggunakan alat yang rusak 
7. Memakai alat pelindung diri secara 

tidak benar 
8. Penempatan yang salah 
9. Pengangkatan yang salah 
10. Posisi kerja yang tidak aman 
11. Becanda, main-main 
12. Melakukan perbaikan alat dalam 

kondisi beroperasi 
13. Mabuk/pengaruh alkohol 
14. Gagal mengikuti prosedur 

  

Contoh dari Kondisi Tidak Aman :  
1. Pelindung/pembatas tidak memadai 
2. APD tidak memadai 
3. Peralatan, sarana atau material yang 

rusak 
4. Ruang kerja yang sempit 
5. Kurangnya sistem peringatan 
6. Bahaya kebakaran dan ledakan 
7. Buruknya kebersihan/kerapihan 
8. Kebisingan 
9. Kondisi lingkungan berbahaya 

(kabut, debu, temperatur, dan lain-
lain)  

Dari pengertian tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk menghindari kecelakaan kerja salah satunya 
yaitu dengan tindakan dan kondisi yang aman ketika bekerja dan Semua itu dapat diminimalkan/dihilangkan 
dengan berbagai tindakan pengawasan, pembinaan dan pemberitahuan secara terus menerus dan 
berkelanjutan. 

Besaran persentase Tindakan Tidak Aman dan Kondisi Tidak Aman dalam kecelakaan memang sudah 
banyak dilakukan penelitian seperti yang dilakukan Heinrich bahwa dari 75.000 sampel klaim asuransi 
ditemukan bahwa 88 % penyebabnya adalah Tindakan Tidak Aman, 10 % Kondisi Tidak Aman dan 2 % 
diluar kendali manusia. 

Sedangkan Kondisi Tidak Aman  yaitu situasi atau keadaan yang tidak langsung disebabkan oleh tindakan 
atau ketidaksengajaan dari satu atau lebih karyawan pada suatu lokasi yang dapat menyebabkan celaka 
atau cedera jika kondisi tersebut tidak diperbaiki. 


