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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Setiap perusahaan pasti memiliki sumber daya manusia dan alat-alat 

produksi yang saling berinteraksi untuk menghasilkan suatu produk baik 

barang maupun jasa. Sekecil apapun interaksi yang dilakukan antara manusia 

dengan alat produksi pasti memiliki suatu potensi bahaya untuk terjadi 

kecelakaan. Kecelakaan tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah 

satunya seperti yang dikemukakan H.W. Heinrich (1980) dengan teori 

dominonya yang terdiri dari unsafe act dan unsafe condition. Unsafe act 

adalah tindakan tidak aman dari manusia, seperti tidak menggunakan alat 

pelindung diri saat bekerja atau melakukan pekerjaan sambil bergurau. 

Tindakan tidak aman ini, dapat membahayakan bagi diri pekerja itu sendiri 

maupun orang lain yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Sedangkan unsafe 

condition adalah kondisi di lingkungan kerja baik alat, material atau 

lingkungan yang tidak aman dan membahayakan, contohnya tangga yang 

rusak, lantai yang licin, penerangan yang kurang dan sebagainya.  

Suatu kejadian yang jelas tidak dikehendaki dan seringkali tidak 

terduga yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda, properti 

maupun korban jiwa yang terjadi didalam suatu proses kerja industri atau 

yang berkaitan dengannya disebut kecelakaan kerja (Tarwaka, 2008). Sekecil 

apapun bentuk kecelakaan yang terjadi di tempat kerja pasti menyebabkan 

kerugian bagi perusahaan. Kerugian akibat kecelakaan kerja dapat 
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digolongkan menjadi kerugian langsung dan kerugian tidak langsung 

(Soehatman Ramli, 2010). Kerugian langsung adalah kerugian yang langsung 

dirasakan serta menimbulkan dampak terhadap perusahaan akibat dari suatu 

kecelakaan. Kerugian langsung dapat berupa penggantian biaya pengobatan 

dan kompensasi serta kerusakan sarana produksi perusahaan. Sedangkan 

kerugian tidak langsung adalah kerugian yang tidak dirasakan secara 

langsung atau tidak terlihat seperti misalnya kerugian akibat terhentinya 

proses produksi, penurunan produksi, dampak sosial, citra perusahaan dan 

kepercayaan konsumen.  

Maka dari itu, kecelakaan kerja yang dapat terjadi pada suatu 

perusahaan harus dicegah supaya perusahaan tersebut tidak mengalami 

kerugian. Salah satu konsep penting dalam pencegahan kecelakaan kerja 

adalah piramida kecelakaan. Pembuatan piramida kecelakaan ini didasarkan 

pada beberapa studi yang dilakukan tentang rasio kecelakaan kerja. Piramida 

kecelakaan pertama merupakan hasil penelitian dari H.W. Heinrich (1980) 

yang melalui bukunya “Industrial Accident Prevention” dikemukakan bahwa 

pada setiap 1 kecelakaan berat (major injury) akan ada 29 kecelakaan ringan 

(minor injury) dan 300 insiden atau peristiwa nyaris celaka (incident/near 

miss). Kemudian, pada tahun 1969 Frank E. Bird Jr. mengadakan riset dengan 

menganalisis 1.753.498 laporan kecelakaan dari 297 perusahaan yang 

mencakup 21 area industri yang  berbeda dengan pekerja mencapai 1.750.000 

pekerja yang mencakup 3 miliar lebih jam kerja. Hasilnya pada setiap satu 

kecelakaan berat (major injury) terdapat 9,8 kecelakaan ringan (minor injury) 
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lalu terdapat 30,2 kerusakan properti dan 600 insiden. Piramida Bird 

memunculkan angka rasio 1-10-30-600, piramida kecelakaan Frank Bird 

dapat terlihat seperti pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Piramida Kecelakaan Frank Bird 
Sumber: Practical Loss Control Leadership, 1992 

 
Piramida kecelakaan Frank Bird menunjukkan bahwa usaha 

pencegahan kecelakaan kerja harus difokuskan pada upaya yang lebih luas 

yaitu dengan mencegah terjadinya insiden atau near miss, guna mencegah 

terjadinya kecelakaan yang lebih fatal.  

Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan, total kecelakaan kerja pada tahun 2012 adalah 103.000 

kasus. Kemudian, tercatat sepanjang tahun 2013 jumlah peserta BPJS 

Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja sebanyak 129.911 orang. 

Direktur Pelayanan dan Pengaduan BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan 

bahwa sebagian besar atau sekitar 69,59 persen kecelakaan kerja terjadi 

didalam perusahaan pada saat mereka sedang bekerja. Hal tersebut 

memperlihatkan bahwa angka kecelakaan kerja dalam perusahaan di 

Indonesia masih cukup tinggi. Tingginya angka kecelakaan kerja pada suatu 
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perusahaan dapat menurunkan produktivitas kerja pada perusahaan yang 

bersangkutan. Untuk itu diperlukan suatu tindakan pencegahan terhadap 

terjadinya kecelakaan kerja. Salah satu usaha untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan kerja adalah menerapkan program keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) yang baik. Dibutuhkan suatu sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja di perusahaan yang bertujuan untuk mengontrol, mengawasi, 

mengevaluasi dan meningkatkan program K3 yang ada guna mencegah dan 

menurunkan kejadian kecelakaan kerja.  

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui 

upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sesuai dengan 

definisi tersebut, maka fungsi K3 di perusahaan adalah untuk mencegah dan 

mengendalikan kerugian yang mungkin terjadi di perusahaan atau sering 

disebut sebagai loss control management. Semakin rendah kejadian 

kecelakaan yang terjadi di perusahaan, semakin tinggi produktivitas yang 

dapat dicapai oleh perusahaan. 

Produktivitas perusahaan sangat bergantung pada tenaga kerja yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tenaga 

kerja merupakan harta perusahaan yang harus dilindungi. Sesuai dengan 

undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, maka setiap 

perusahaan wajib memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja yang sudah 

ditetapkan. Disebutkan juga dalam pasal 87 undang-undang No. 13 tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan bahwa  
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“Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem 
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang 
terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.” 
 
Pengendalian terhadap kecelakaan kerja tidak dapat dilakukan secara 

cepat atau mendadak, melainkan membutuhkan suatu sistem yang baik untuk 

mengelola risiko K3 yang ada dalam perusahaan agar kejadian yang tidak 

diinginkan atau dapat menimbulkan kerugian dapat dicegah. Terkadang 

sebuah perusahaan telah memiliki program K3 namun program tersebut tidak 

disusun dalam kerangka kesisteman yang baik, sehingga hasil yang dicapai 

menjadi kurang efektif. Untuk membuat program K3 tertata dalam kerangka 

kesisteman yang baik maka perlu diterapkan sistem manajemen keselamatan 

dan kesehatan kerja (SMK3). Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah RI 

No. 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja yang menyebutkan bahwa 

“Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya”   

Maka setiap perusahaan di Indonesia wajib menerapkan SMK3. Berdasarkan 

pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dapat diketahui bahwa  

“Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 
(SMK3) adalah 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.”  

 
Tujuan diterapkankannya SMK3 pada suatu perusahaan adalah untuk 

meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, 

mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, serta menciptakan tempat kerja 
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yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas. Firdaus 

(2011) menyatakan bahwa, jumlah kecelakaan kerja yang terjadi pada 

perusahaan yang tidak menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja cukup besar, sedangkan perusahaan yang sudah menerapkan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja terbukti mengalami 

penurunan jumlah kecelakaan kerja, seperti contohnya PT Pelindo III dan PT 

Conbloc Infratecno yang pada tahun 2012 memperoleh sertifikat emas SMK3 

sekaligus penghargaan zero accident. 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Komarul (2012) di PT Kertas Leces (PERSERO) Probolinggo. Hasil 

penelitian Komarul menyatakan bahwa Penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di  PT Kertas Leces (PERSERO) 

Probolinggo sudah efektif mengurangi jumlah unsafe action dan kecelakaan 

kerja yang disebabkan oleh unsafe action selama tahun 2011. 

Selain itu, salah satu perusahaan yang telah membuktikan manfaat 

penerapan SMK3 adalah PT Wijaya Karya. Menyadari pentingnya kepatuhan 

terhadap pelaksanaan K3 di perusahaan, maka PT Wijaya Karya menerapkan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan 

(SMK3L). Penerapan SMK3L tersebut memberikan pengaruh terhadap 

peristiwa kecelakaan kerja di PT Wijaya Karya, sampai dengan akhir tahun 

2010 tercatat ada 152 peristiwa kecelakaan kerja, turun dibanding tahun 2009 

dengan 154 peristiwa kecelakaan kerja. Berikut gambaran jumlah peristiwa 

kecelakaan kerja di PT Wijaya Karya pada tahun 2009-2010. 
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Tabel 1.1 Jumlah Kecelakaan Kerja di PT Wijaya Karya tahun 2009-2010 

Tingkatan Tahun 
2009 2010 

Ringan 126 133 
Sedang 28 19 
Fatal 0 0 
Total 154 152 

Sumber: Laporan Berkelanjutan PT Wijaya Karya (PERSERO) Tbk, 2010 

Didalam proses penerapan SMK3 pada suatu perusahaan, diperlukan 

kegiatan evaluasi dan monitoring. Evaluasi penerapan SMK3 disuatu 

perusahaan dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan SMK3 di 

perusahaan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum. 

Jika berdasarkan hasil evaluasi, penerapan SMK3 sudah sesuai dengan 

standar peraturan yang berlaku maka diharapkan angka kecelakaan kerja pada 

suatu perusahaan dapat ditekan. 

1.2. Identifikasi Masalah 

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (WIKA Gedung) merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi. Berbicara mengenai 

konstruksi maka erat kaitannya dengan suatu proyek di lapangan. Potensi 

bahaya yang ada pada sebuah proyek yang besar tentu tidak dapat 

disepelekan. Sebab, sebuah proyek yang besar tentunya memiliki jumlah 

tenaga kerja yang besar serta menggunakan alat-alat berat dalam proses 

produksinya, antara lain seperti tower crane, backhoe, excavator dan alat-alat 

pendukung lainnya. Untuk melindungi seluruh pekerja dari potensi bahaya di 

area kerja, maka perlu diterapkan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik 

dan benar. 
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Salah satu proyek yang sedang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya 

Bangunan gedung adalah Proyek Puncak Dharmahusada yang terletak di jalan 

Ir. Soekarno nomor 9 Kalijudan Surabaya. Pada proyek yang dimulai sejak 

tanggal 06 Oktober 2014 ini sedang berlangsung proses awal konstruksi 

gedung apartemen. Macam-macam jenis pekerjaan yang ada pada proyek ini 

antara lain penggalian, pembesian, pemancangan, dan pengecoran. Pada jenis 

pekerjaan penggalian, potensi bahaya yang dapat terjadi antara lain, terjatuh 

kedalam lubang galian, iritasi mata akibat terkena debu saat menggali dan 

tanah galian dapat longsor pada saat hujan. Sedangkan pada jenis pekerjaan 

pembesian, potensi bahaya yang dapat terjadi seperti tertusuk stek besi, 

tangan atau kaki terjepit material besi, tersengat listrik, tangan terjepit mesin 

bar bender, tangan terpotong mesin pemotong besi serta dapat terkena 

hantaman ikatan besi yang sedang dibawa oleh pekerja lainnya. Untuk jenis 

pekerjaan pemancangan, potensi bahaya yang dapat terjadi antara lain terkena 

pancang yang patah saat penurunan tiang pancang, terkena jatuhan pancang 

apabila sling pada crane putus ataupun terperosok kedalam lubang pancang 

yang telah ditanam. Sedangkan, pada jenis pekerjaan pengecoran, potensi 

bahaya yang dapat terjadi antara lain terkena tumpahan beton yang terjatuh 

dari bucket, tangan terbakar akibat selang vibrator yang terlalu panas, ataupun 

terjadi tabrakan antar truk mixer akibat lahan yang sempit. 

Tidak dapat dipungkiri, banyaknya potensi bahaya yang ada pada 

Proyek Puncak Dharmahusada Apartemen menimbulkan banyak terjadi 

insiden atau near miss. Insiden tersebut dapat terjadi karena banyak faktor, 
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antara lain karena adanya unsafe act maupun unsafe condition. Untuk itu, 

guna mencegah banyaknya near miss yang dapat berujung menjadi satu 

kecelakaan fatal, maka sebaiknya Proyek Puncak Dharmahusada Apartemen 

menerapkan SMK3 yang baik sesuai dengan PP RI No. 50 tahun 2012. Jika 

penerapan SMK3 di Proyek Puncak Dharmahusada Apartemen PT Wijaya 

Karya Bangunan Gedung Surabaya telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai 

dengan PP RI No. 50 tahun 2012 maka diharapkan efektifitas perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja di Proyek Puncak Dharmahusada 

Apartemen PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Surabaya dapat meningkat, 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dan dikurangi, serta 

tercipta tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong 

produktivitas. 

Untuk mengetahui bahwa program SMK3 di Proyek Puncak 

Dharmahusada Apartemen PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Surabaya 

telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka peneliti 

mengevaluasi penerapan SMK3 berdasarkan PP RI No. 50 tahun 2012. Selain 

itu, peneliti juga akan melihat dampak kesesuaian penerapan SMK3 

berdasarkan PP RI No. 50 tahun 2012 terhadap angka kecelakaan kerja di 

Proyek Puncak Dharmahusada Apartemen PT Wijaya Karya Bangunan 

Gedung Surabaya. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini hanya dibatasi pada evaluasi penerapan SMK3 

berdasarkan PP RI No. 50 tahun 2012 di Proyek Puncak Dharmahusada 
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Apartemen PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Surabaya dan dilihat 

dampaknya terhadap angka kecelakaan kerja di Proyek Puncak 

Dharmahusada Apartemen PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Surabaya. 

1.4. Rumusan Masalah 

Apakah penerapan SMK3 di Proyek Puncak Dharmahusada 

Apartemen PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Surabaya telah sesuai 

dengan PP RI No. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3? Serta bagaimana 

dampaknya terhadap angka kecelakaan kerja di Proyek Puncak 

Dharmahusada Apartemen PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Surabaya? 

1.5. Tujuan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Umum 

Mengevaluasi penerapan SMK3 berdasarkan PP RI No. 50 

tahun 2012 dan melihat dampaknya terhadap angka kecelakaan kerja di 

Proyek Puncak Dharmahusada Apartemen PT Wijaya Karya Bangunan 

Gedung Surabaya. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

1. Mempelajari komitmen dan kebijakan pihak manajemen terhadap 

SMK3 di Proyek Puncak Dharmahusada Apartemen PT Wijaya 

Karya Bangunan Gedung Surabaya. 

2. Mempelajari perencanaan SMK3 di Proyek Puncak Dharmahusada 

Apartemen PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Surabaya. 
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3. Mempelajari penerapan program SMK3 di Proyek Puncak 

Dharmahusada Apartemen PT Wijaya Karya Bangunan Gedung 

Surabaya. 

4. Mempelajari penerapan pemantauan dan evaluasi SMK3 di Proyek 

Puncak Dharmahusada Apartemen PT Wijaya Karya Bangunan 

Gedung Surabaya. 

5. Mempelajari peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 di Proyek 

Puncak Dharmahusada Apartemen PT Wijaya Karya Bangunan 

Gedung Surabaya. 

6. Mengevaluasi tingkat penerapan elemen SMK3 di Proyek Puncak 

Dharmahusada Apartemen PT Wijaya Karya Bangunan Gedung 

Surabaya berdasarkan PP RI No. 50 tahun 2012. 

7. Mempelajari dampak tingkat penerapan elemen SMK3 terhadap 

angka kecelakaan kerja di Proyek Puncak Dharmahusada Apartemen 

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Surabaya. 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Bagi Perusahaan 

Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Dapat mengetahui tingkat pencapaian penerapan SMK3 di Proyek 

Puncak Dharmahusada Apartemen PT Wijaya Karya Bangunan 

Gedung Surabaya. 
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2. Dapat mengetahui kekurangan yang ada terkait dengan penerapan 

SMK3 di Proyek Puncak Dharmahusada Apartemen PT Wijaya 

Karya Bangunan Gedung Surabaya, sehingga dapat dilakukan 

tindakan perbaikan guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 

3. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai persiapan untuk 

menghadapi audit internal rutin dari PT Wijaya Karya Pusat maupun 

audit eksternal SMK3. 

1.6.2 Manfaat Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan evaluasi sejauh mana hasil proses belajar 

mengajar di perkuliahan dapat diimplementasikan secara nyata terkait 

dengan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 

di perusahaan dan dampaknya terhadap angka kecelakaan kerja. 

1.6.3 Manfaat Bagi Peneliti 

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam 

mengevaluasi penerapan SMK3 dan dampaknya terhadap angka 

kecelakaan kerja di suatu perusahaan. 
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