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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu pekerjaan, pasti memiliki risiko untuk terjadi kecelakaan

kerja. mulai dari risiko yang terbesar hingga risiko yang terkecil.untuk

meminimalisir hal tersebut maka diperlukanlah suatu sistem. Sistem ini disebut

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Fungsi dari sistem ini adalah untuk mencegah meminimalisir dampak

kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja.  Kerugian disini dibagi

menjadi 2 bagian yakni Direct Cost dan Indirect Cost, Direct Cost biasa disebut

sebagai kerugian langsung, meliputi luka ataupun cedera yang dialami oleh

pekerja, kerusakan alat produksi ataupun material produksi yang tak terpakai .

Sedangkan Indirect Cost atau kerugian tidak langsung bisa berupa hilang waktu

kerja hingga berhentinya proses produksi. Oleh karena itu bukan tidak mungkin

bahwa hal yang selanjutnya terjadi yakni penurunan kuantitas produksi

perusahaan, yang akan berdampak pada rendahnya produktivitas.

Menurut riset yang diadakan oleh organisasi perburuhan dunia ILO tahun

2013 bahwa setiap hari sekitar 6.300 orang mati kecelakaan kerja dan penyakit

akibat kerja, setara dengan satu orang tiap 15 detik atau sekitar 2,3 juta orang per

tahun. Tentunya hal ini menyebabkan beban ekonomi akibat dari rendahnya

kesadaran tentang K3 (keselamatan dan kesehatan kerja). Kecelakaan dan cedera

akibat kerja memakan biaya yang sangat besar terutama di negara berkembang,
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dimana sebagian besar pekerjanya terlibat dalam aktivitas berbahaya seperti,

pertambangan, sektor migas, industri bahan kimia, dsb.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012

tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pasal 1

ayat 1 bahwa, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang

selajutnya disingkat menjadi SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen

perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan

dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan

produktif. Kemudian pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa, setiap perusahaan

wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya, lalu berlanjut pada ayat  4 yang

menerangkan bahwa pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman

pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundangan serta dapat

memperhatikan konvensi atau standar internasional.

Menurut multiple causation theory bahwa setiap kejadian kecelakaan

tunggal maka disana terdapat berbagai faktor yang berperan diantaranya faktor

kontributif, Menurut teori ini faktor kontributif dibagi menjadi 2 bagian

diantaranya :

1. Behavioural. Kategori ini meliputi hal yang berhubungan langsung dengan

pekerja meliputi, perilaku dan sikap pekerja yang tidak semestinya,

kurangnya pengetahuan, kurangnya keterampilan serta kondisi fisik dan

mental yang tidak mencukupi.
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2. Environmental. Kategori ini meliputi pengaturan tata letak yang buruk pada

material, bahan, maupun penggunaan peralatan kerja melalui prosedur yang

tidak aman (unsafe procedure).

1.2 Identifikasi Masalah

PT. Indopherin Jaya adalah merupakan perusahaan yang ada di Indonesia

yang memproduksi Phenolic Resin dengan tingkat risiko kecelakaan cukup tinggi

oleh karena itu maka PT. Indopherin Jaya wajib menerapkan SMK3 dengan baik.

PT. Indopherin Jaya memiliki jumlah karyawan sebanyak 100 orang. PT.

Indopherin Jaya dalam proses pembuatan resin ini menggunakan mesin dan

peralatan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan seperti terkena cairan phenol,

terjepit drum, terlindas hand pallet, dan sebagainya. Oleh karena itu

PT.Indopherin Jaya wajib menerapkan sistem manajemen K3 sebagaimana

tercantum dalam PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3 pasal 5 ayat 1-2 yang

menyebutkan bahwa : “Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di

perusahaannya bagi yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang

atau mempunyai risiko bahaya tinggi”. Berangkat dari pemikiran tersebut,

peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana

penerapan SMK3 di PT. Indopherin Jaya.

PT. Indopherin Jaya telah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja (SMK3) yang berstandarkan pada OHSAS 18001:2007

menggunakan metode IMS (Integrated Management System) yakni suatu metode

untuk mengintegrasikan antara K3, lingkungan, dan kualitas dengan kebijakan
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perusahaan. Penilaian penerapan OHSAS 18001:2007 dilakukan setiap tahun oleh

lembaga yang sudah ditunjuk oleh perusahaan yakni ISC (International Standards

Certifications) yang bermarkas di Castle Hill NSW  2154, Sydney, Australia.

Walaupun demikian angka kecelakaan di PT.Indopherin Jaya tergolong

cukup tinggi hal ini dapat dilihat dari jumlah kecelakaan 1996 - 2013 pada tabel

1.1 sebagai berikut.

Gambar 1.1 Grafik Kecelakaan PT.Indopherin Jaya.

Sumber : Laporan Kecelakaan Kerja PT. Indopherin Jaya

Berdasarkan data kecelakaan pada grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat

kejadian kecelakaan di PT.Indopherin Jaya pada tahun 2014 mengalami kenaikan

yang sangat signifikan yakni sebesar 5 kecelakaan, maka diperlukanlah penilaian

terhadap penerapan SMK3 di PT. Indopherin Jaya untuk menganalisis apakah

SMK3 yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Walaupun PT.Indopherin Jaya belum mengikuti sertifikasi SMK3 berdasarkan PP

NO. 50 Tahun 2012 . peneliti mencoba menilai penerapan SMK3 menurut standar

PP No. 50 Tahun 2012 karena penerapan SMK3 tersebut bersifat wajib.
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1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah

Pada penelitian ini akan dirumuskan masalah sebagai berikut : “apakah

penerapan SMK3 di PT.Indopherin Jaya telah sesuai dengan PP No. 50 Tahun

2012” ?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan umum

Mendeskripsikan kinerja perusahaan dalam hal penerapan Sistem

Manajemen K3 (SMK3) di PT. INDOPHERIN JAYA

1.4.2 Tujuan khusus

1. Mendeskripsikan kebijakan pihak manajemen terhadap K3 berdasarkan

lampiran I  PP No. 50 Tahun 2012  di PT. Indopherin Jaya.

2. Mendeskripsikan perencanaan K3 berdasarkan lampiran I PP No. 50

Tahun 2012 di PT. Indopherin Jaya.

3. Mendeskripsikan pelaksanaan rencana K3 berdasarkan lampiran I PP No.

50 Tahun 2012 di PT. Indopherin Jaya.

4. Mendeskripsikan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 berdasarkan

lampiran I PP No. 50 Tahun 2012 PT. Indopherin Jaya.

5. Mendeskripsikan peninjauan dan peningkatan kinerja K3 berdasarkan

lampiran I PP No. 50 Tahun 2012 di PT.Indopherin Jaya.

6. Mendeskripsikan penilaian pencapaian implementasi SMK3 di

PT.Indopherin Jaya berdasarkan lampiran II PP No. 50 Tahun 2012 di PT.

Indopherin Jaya dengan kriteria penilaian sebanyak 165 kriteria.
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1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memperluas serta memperdalam wawasan dan pengetahuan

mengenai “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(SMK3) di PT. Indopherin Jaya.

1.5.2 Bagi pihak PT. Indoherin Jaya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran dan bahan pertimbangan

untuk meningkatkan mutu tentang SMK3 dari yang sebelumnya, sehingga

perusahaan mampu meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, mencegah

terjadinya kecelakaan agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan

sehat sesuai harapan pekerja maupun pihak perusahaan.

1.5.3 Bagi institusi pendidikan dan pemangku kepentingan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk tambahan

informasi dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja bagi institusi pendidikan.

Kemudian penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pembuktian kenyataan atau

fakta yang terdapat di lapangan, tentang penerapan K3 di perusahaan, sehhingga

bisa menjadi acuan untuk evaluasi dan perbaikan untuk kebijakan berikutnya.
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