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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu dan pengetahuan berpengaruh terhadap proses 

industrialisasi secara global. Seiring berjalannya waktu proses industrialisasi 

juga berkembang di Indonesia. Terutama industri minyak dan gas bumi yang 

sudah sejak kependudukan kolonial Belanda sampai saat ini. Ibarat dua sisi 

mata uang industri yang terus berkembang mempunyai dampak positif bagi 

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki dampak negatif. Proses produksi 

dari setiap industri mempunyai bahaya bagi manusia maupun lingkungan 

sekitar. Terutama dampak secara langsung maupun tidak langsung bagi 

pekerja. Potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dapat 

berasal dari berbagai kegiaatan atau aktivitas dalam pelaksanaan operasi atau 

juga berasal dari luar proses kerja. (Tarwaka, 2008).  

Tahun (2012) ILO mencatat angka kematian dikarenakan kecelakaan 

dan penyakit akibat kerja (PAK) sebanyak 2 juta kasus setiap tahun. 

International Labour Organization (ILO) pada tahun 2012 memberikan angka 

29 kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian (kecelakaan fatal) dalam 

100.000 pekerja Indonesia. Data yang dikeluarkan ILO tersebut hampir sama 

dengan data dari Jamsostek pada tahun 2012, kecelakaan kerja menembus 

angka 103.000 kasus dengan rata-rata pekerja meninggal setiap hari sebanyak 

9 orang. Bahkan pada tahun 2013 meningkat sebanyak 129.911 orang yang 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA PROGRAM.... MOH RIDWAN ABDULLOH



2 
 

 
 

mengeklaim kecelakaan kerja. Data terbaru tahun 2014 kecelakaan menurun 

menjadi 105.383 yang mengeklaim kecelakaan kerja. Melihat dari banyaknya 

kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia maka menjadi sangat penting 

penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada suatu perusahaan. 

Tujuan upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah untuk mencegah 

kecelakaan yang ditimbulkan karena adanya suatu bahaya di lingkungan 

kerja.  

Sumber bahaya perlu dikendalikan untuk mengurangi kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja. Untuk mengendalikan hal tersebut, harus dilakukan 

identifikasi sumber bahaya potensial yang ada di tempat kerja. (Suma’mur, 

1993)  

Prosedur identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko telah 

masuk dalam persyaratan pemenuhan K3 secara internasional yang mengatur 

pemenuhan sertifikasi persyaratan K3 yang diatur dalam OHSAS 18001. 

Salah satu klausul yang termuat di dalamnya adalah klausul 4.3.1 yaitu 

“Hazard Identification, Risk Assesment, And Determining Controls. Proses 

tersebut merupakan kesatuan dari proses dalam upaya untuk mengelola risiko 

sehingga dapat meminimalkan risiko atau bahkan menghilangkan risiko. 

Hasil dari kesatuan proses mengelola risiko didapatkan upaya pengendalian 

risiko yang dijadikan dasar kegiatan K3 pada suatu perusahaan. 

Pengembangan sistem manajemen K3 harus berbasis pengendalian 

risiko sesuai dengan sifat dan kondisi bahaya yang ada. Secara ekstrem dapat 
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dikatakan bahwa K3 tidak diperlukan jika tidak ada sumber bahaya yang 

harus dikelola. (Ramli, 2009) 

 Pengendalian risiko merupakan langkah yang paling menentukan 

dalam manajemen risiko. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi risiko dapat 

menentukan apakah suatu risiko dapat diterima atau tidak. Diperlukan 

langkah pengendalian lebih lanjut jika suatu risiko yang ditemukan tidak 

dapat diterima. Prinsip dari suatu pengendalian risiko adalah untuk 

mengurangi risiko atau menghilangkan risiko yang dapat memungkinkan 

mengakibatkan kejadian kecelakaan kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Septia (2011) adalah tentang 

identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko area produksi line 3 

sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja di PT. Coca Cola Amatil 

Indonesia Central java. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya 

pengendalian risiko merupakan faktor yang paling berperan dalam upaya 

pencegahan kecelakan K3. 

Upaya untuk mengendalikan risiko harus dilakukan oleh semua pihak 

baik manajemen perusahaan maupun pekerja (Ramli, 2010). Fungsi dari 

manajemen perusahaan adalah sebagai pihak yang memfasilitasi upaya 

pengendalian risiko, dan pekerja adalah yang berperan langsung dalam 

melaksanakan upaya pengendalian. 

Berdasarkan standar AS/NZS 4360 bahwa untuk melaksanakan 

manajemen risiko harus ada fungsi pengawasan dan peninjauan ulang dari 
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setiap tahapnya termasuk upaya pengendalian risiko. Hal tersebut bertujuan 

untuk memastikan upaya pengendalian yang telah direncanakan dapat 

berjalan dengan baik. Selain itu fungsi peninjauan ulang berfungsi untuk 

memperbaiki upaya pengendalian risiko jika sudah tidak relevan lagi untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan.  

Berdasarkan sumber pustaka dari national safety council alliance, 

pelaksanaan near miss report dapat menjadikan pekerja melaksanakan 

pekerjaan berbasis K3. National safety council alliance juga menjelaskan 

bahwa kebanyakan aktivitas K3 yang ada pada perusahaan merupakan 

tindakan yang bersifat reaktif bukan proaktif, pelaksanaan near miss report 

dapat membantu perusahaan menjadi proaktif. Tindakan proaktif yang 

melakukan pencegahan sebelum terjadi kecelakaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bernard (2001) tentang near miss 

report. Menjelaskan bahwa pada suatu perusahaan tahun 1982 ada 8 

kecelakaan yang terjadi, kemudian pada tahun 1986 diterapkan near miss 

report sampai pada akhirnya tidak ada kecelakaan pada tahun 1990. Bernard 

juga menjelaskan bahwa semakin banyak laporan tentang near miss semakin 

sedikit kecelakan hingga tidak ada kecelakaan. 

Manajemen perusahaan maupun pekerja harus saling bekerja sama 

untuk memastikan pengendalian risiko berjalan dengan baik. Salah satu 

program yang dapat diterapkan dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah near miss report (Patzer, 2012). 
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Salah satu fungsi dari program near miss report  adalah untuk melaporkan 

perilaku yang tidak aman (Patzer, 2012). Perilaku yang tidak aman adalah 

kegagalan dalam mengikuti persyaratan dan prosedur kerja yang benar 

sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kerja (Kavianian, 1990). 

Berdasarkan pendapat dari Kavianian tersebut pekerjaan yang tidak sesuai 

dengan dokumen pengendalian risiko termasuk perilaku tidak aman. 

Sehingga berdasarkan pendapat Patzer near miss report dapat digunakan 

sebagai alat pengawasan pelaksanaan pengendalian risiko karena termasuk 

perilaku tidak aman. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 PT. ALP Petro Industry adalah perusahaan yang bergerak pada 

bidang minyak dan gas, yaitu pengolahan minyak pelumas atau  oli. Terdapat 

beberapa aktifitas fisik maupun mekanik yang berpotensi menimbulkan 

bahaya dan kecelakaan kerja. Pada bagian produksi terdapat beberapa 

kegiatan yaitu proses refinering (pemurnian minyak), blending (pencampuan 

minyak pelumas dengan bahan aditif) dan filling (pengemasan minyak 

pelumas ke dalam wadahnya). Setiap proses memiliki tingkat risiko yang 

berbeda berdasarkan hasil penilaian risiko yang telah dilaksanakan oleh 

petugas safety. Risiko tersebut harus diminimalisir atau bahkan dihilangkan 

agar tidak terjadi kecelakaan. Untuk itu PT. ALP Petro Industry 

melaksanakan beberapa program K3 yang untuk menekan terjadinya 

kecelakaan antara lain adalah : 
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a. Penerapan peraturan Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 

b. Melakukan identifikasi bahaya dan analisa risiko 

c. Melakukan upaya pengendalian risiko 

d. Penerapan CSMS bagi kontraktor 

e. Membuat program pelaporan near miss 

Berdasarkan hasil pra-observasi dan wawacancara secara informal 

selama satu minggu di PT. ALP Petro Industry, kegiatan identifikasi bahaya 

dan analisa risiko sudah dilaksanakan dengan baik. Risiko yang berbahaya 

dari setiap proses produksi sudah dianalisis dan dilakukan penilaian. 

Selanjutnya dilakukan upaya pengendalian risiko, pada pelaksanaanya masih 

banyak kekurangannya. Berdasarkan informasi dari supervisor safety and 

health environment PT. ALP Petro Industry pelaksanaan program near miss 

report bertujuan untuk menjadi alat pengawasan dan peninjauan ulang 

terhadap pelaksanaan pengendalian risiko oleh pekerja. Program pelaporan 

near miss dilaksanakan pada PT. ALP Petro Industry karena 

mempertimbangkan banyaknya pengendalian risiko yang belum dilaksanakan 

oleh pekerja, antara lain adalah : 

a. Tidak dilakukannya prosedur lock out tag out, sehingga pekerja 

mengalami kecelakaan kerja wajahnya terkena uap panas. 

b. Masih banyak pekerja yang tidak memakai Alat Pelindung Diri 

sesuai dengan dokumen pengendalian risiko. Misalnya tidak 

memakai sarung tangan ketika melakukan pekerjaan panas. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA PROGRAM.... MOH RIDWAN ABDULLOH



7 
 

 
 

c. Terdapat pekerjaan yang tidak memakai alat perlengkapan sesuai 

dengan dokumen pengendalian risiko. Misalnya tidak ada Alat 

Pemadam Api Ringan ketika melakukan pekerjaan panas yang 

berpotensi menimbulkan kebakaran. 

d. Loading   S   yang tidak sesuai dengan dokumen pengendalian 

risiko. Dalam dokumen pengendalian tertulis harus memakai 

chemical coat tetapi pekerja tidak memakainya. 

Pelaksanaan pengendalian risiko yang masih kurang diharapkan 

mampu diperbaiki. Oleh karena itu manajemen PT. ALP Petro Industry 

melalui departemen SHE melaksanakan program near miss report. Semua 

pekerja terlibat dalam program pelaporan near miss, semua orang dalam 

perusahaan berhak melaporakan jika menemukan kejadian atau kondisi yang 

termasuk dalam kategori near miss. Setelah melaporkan near miss secara 

otomatis laporan near miss akan tersebar kepada seluruh pekerja. Hasil 

temuan dari near miss report kemudian dirapatkan pada setiap rapat Panitia 

Pelaksana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) untuk merencanakan 

penyelesaiannya.  

Peneliti menduga bahwa adanya program near miss report di PT. ALP 

Petro Industry merupakan salah satu upaya yang baik untuk pengawsan 

pelaksanaan pengendalian risiko. Untuk mengetahui seberapa efektif program 

near miss report sebagai alat pengawasan dan peninjauan ulang maka perlu 

dilakukan penelitian. Sehingga peneliti ingin mengetahui seberapa kuat 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA PROGRAM.... MOH RIDWAN ABDULLOH



8 
 

 
 

hubungan program near miss report terhadap pelaksanaan pengendalian 

risiko. 

1.3 Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Membatasi terjadinya perluasan masalah dalam pembahasan penelitian, 

peneliti membatasi masalahnya yaitu pengendalian risiko dilihat dari 

dokumen pengendalian risiko hasil dari proses hazard identification dan 

risk assesment (HIRA). Pelaksanaan pengendalian risiko yang akan 

diteliti adalah pengendalian risiko secara rekayasa teknis yaitu 

pembuatan saluran pit ke API (American Petroleum Institute) separator 

dan pembatas. Secara administratif yaitu standart operating procedure 

dan work permit. Serta  alat pelindung diri berupa safety helmet, safety 

shoes, ear plug, safety gloves, dan masker. Sedangkan untuk program 

near miss report yang akan diteliti adalah pengetahuan dan persepsi 

pekerja, keterlibatan pekerja dalam program near miss report, solusi 

laporan near miss dan sebaran informasi atas laporan near miss dan 

solusinya. 

1.3.2 Rumusan Masalah  

Melihat dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan diatas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut; 

“Apakah ada hubungan program pelaksanaan near miss report dengan 

pelaksanaan pengendalian risiko di PT. ALP Petro Industry ? ” 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganilisis hubungan pelaksanaan program near miss report 

terhadap pelaksanaan upaya pengendalian risiko di PT. ALP Petro Industry 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini, antara lain: 

1. Menganalisis pengetahuan dan persepsi pekerja tentang near miss di 

PT. ALP Petro Industry 

2. Menganalisis partisipasi pekerja dalam pelaporan near miss di PT. ALP 

Petro Industry  

3. Menganalisis solusi laporan near miss di PT. ALP Petro Industry 

4. Menganalisis publikasi laporan near miss dan solusinya di PT. ALP 

Petro Industry. 

5. Menganalisis pelaksanaan pengendalian risiko K3 secara rekayasa 

teknik, administratif dan alat pelindung diri di PT. ALP Petro Industry 

6. Menganalisis hubungan antara pengetahuan dan persepsi pekerja 

tentang near miss dengan pelaksanaan pengendalian risiko secara 

rekayasa teknik, administratif dan Alat Pelindung Diri di PT. ALP Petro 

Industry. 
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7. Menganalisis hubungan antara partisipasi pekerja dalam pelaporan near 

miss dengan pelaksanaan pengendalian risiko secara rekayasa teknik, 

administratif dan Alat Pelindung Diri di PT. ALP Petro Industry. 

8. Menganalisis hubungan antara solusi atas laporan near miss dengan 

pelaksanaan pengendalian risiko secara rekayasa teknik, administratif 

dan Alat Pelindung Diri di PT. ALP Petro Industry. 

9. Menganalisis hubungan antara publikasi laporan near miss dan 

solusinya dengan pelaksanaan pengendalian risiko secara rekayasa 

teknik, administratif dan Alat Pelindung Diri di PT. ALP Petro 

Industry. 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat  

Menambah penelitian ilmiah yang dapat menjadi 

perbendaharaan kepustakaan dalam bidang kesehatan dan keselamatan 

kerja khususnya dalam kasus yang diteliti yaitu pengaruh pelaksanaan 

program near miss report sebagai alat pengawasan dan peninjauan 

ulang terhadap pelaksanaan pengendalian risiko di PT. ALP Petro 

Industry. 

2. Manfaat bagi PT. ALP Petro Industry 

Sebagai bahan masukan kepada perusahaan untuk menjalankan 

program yang efektif untuk upaya pengendalian risiko. Sehingga 

dengan adanya masukan tersebut bisa menjadi pertimbangan bagi 
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perusahaan untuk mengambil kebijakan yang mendukung kesehatan 

dan keselamatan kerja di PT. ALP Petro Industry. 

3. Manfaat bagi peneliti 

Dapat melaksanakan ilmu yang diperoleh didalam perkuliahan 

dalam melakukan analisis pengaruh pelaksanaan program near miss 

report sebagai alat pengawasan dan peninjauan ulang terhadap 

pengendalian risiko di PT. ALP Petro Industry. Peneliti juga dapat 

menemukan suatu wawasan baru dari penelitian yang dilakukan. 

4. Manfaat bagi peneliti lain 

Penilitian ini dapat menjadi bahan referensi sehingga menambah 

wawasan bagi peneliti lain yang akan mengembangkan topik tentang 

near miss report pada suatu perusahaan. 
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