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DESKRIPSI  MATAKULIAH
Mata kuliah ini  merupakan mata kuliah wajib  bagi  mahasiswa S1 program Studi
Teknik Industri.  Materi  pada mata kuliah ini  terkait dengan Peraturan Pemerintah
mengenai  perlindungan  terhadap  keselamatan  kerja,  standar  kesehatan  dan
keselamatan  kerja,  pencegahan  kecelakaan  kerja,  resiko  kecelakaan  kerja,
manajemen  keselamatan  kerja,  alat  pengaman,  peraturan  ketenagakerjaan  dan
jenis metode kerja.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI
1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di  bidang keahliannya

secara mandiri; (S9)
2. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; (S10)
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etikai 
lmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 
(KU3)

4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk
skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan
tinggi; (KU4)

5. Mampu  mengambil  keputusan  secara  tepat  dalam  konteks  penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
(KU5)

6. Mampu menghasilkan rancangan sistem industry baik pada tingkat mikro, meso,
dan makro yang berfungsi secara efektif dan efisien; (KK1)

7. Mampu membuat perencanaan dalam suatu sistem dengan mempertimbangkan
tujuan yang ingin dicapai serta kendala-kendala yang dihadapi; (KK2)

8. Mampu  mengusulkan  alternative  pemecahan  terhadap  suatu  permasalahan
spesifik pada suatu sistem industry  baik pada lingkup mikro,  meso,  maupun
makro  serta  melakukan evaluasi  terhadap alternative  solusi  yang ada untuk
memperoleh  rekomendasi  alternative  terbaik  dari  sisi  efisiensi,  efektivitas,



maupun dari sisi pertimbangan keberlanjutan lingkungan; (KK3)
9. Menguasai  ilmu-ilmu  dasar  kuantitatif  terutama  matematika  dan  statistika;

(PP1)
10.Menguasai dasar-dasar ilmu manajemen dan ekonomi; (PP3)
11.Menguasai secara mendalam bidang ilmu teknik industry. (PP4)

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK)
1. Mahasiswa mampu dan memahami tentang pentingnya masalah keselamatan

dan  kesehatan  kerja  yang  harus  diprioritaskan  untuk  meningkatkan
produktivitas dan motivasi yang tinggi serta kesejahteraan karyawan di suatu
perusahaan.

2. Mahasiswa  memahami  prinsip,  tujuan,  dan  ruang  lingkup  keselamatan  dan
kesehatan kerja.

3. Mahasiswa  memahami  potensi  bahaya,  kecelakaan dan  penyakit  hubungan
kerja.

4. Mahasiswa memahami aplikasi program keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Mahasiswa  memahami  aplikasi  perlindungan  diri  sebagai  pekerja  dari

kecelakaan kerja dan penyakit yang berhubungan dengan kerja.
6. Mahasiswa  memahami  penghitungan  kompensasi  akibat  kecelakaan  tempat

kerja.
7. Mahasiswa  memahami  penghitungan  kompensasi  akibat  penyakit  yang

berhubungan dengan kerja.
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1 Konsep dasar K3
2 Faktor manusia
3 Statistik kecelakaan akibat kerja
4 Faktor peralatan dan perlengkapan
5 Teknik pencegahan kecelakaan kerja
6 Bahan berbahaya
7 Manajemen kesehatan kerja pada organisasi kerja
8 Evaluasi Tengah Semester
9 Analisis kecelakaan dalam perusahaan

10 Dampak lingkungan perusahaan
11 Kelompok tenaga kerja khusus
12 Kebijakan K3
13 Aneka  pendekatan keselamatan lain
14 Pertolongan pertama pada kecelakaan
15 Hukum Ketenagakerjaan, Keselamatan Kerja dan peraturan 

Sistem Keamanan
16 Evaluasi Akhir Semester
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