
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Kesehatan dan Keselamatan kerja wajib dipenuhi oleh setiap perusahaan 

agar pekerja dapat terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, tetapi 

masih banyak perusahaan yang belum menerapkan hal tersebut. Salah satu faktor 

yang menjadi penyebab kerugian dalam suatu perusahaan ialah terjadinya 

kecelakaan kerja, mengingat banyak sekali faktor-faktor terjadinya kecelakaan 

kerja seperti human error, lingkungan, alat kerja yang tidak memadai dll. 

Sehingga menyebabkan menurunnya produktivitas kerja maka dari itu perlunya 

penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di 

perusahaan karena tujuan dari penerapan SMK3 sendiri ialah mengurangi risiko 

kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di tempat kerja (Kemenkumham RI, 2012). 

Tidak hanya perusahaan saja tetapi pemerintah juga turut bertanggung 

jawab untuk melindungi kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya yang dilakukan 

oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang K3 PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem 

Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Kemenkumham RI, 2012). 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah suatu 

bagian dari sebuah sistem manajemen perusahaan yang digunakan dalam rangka 

melakukan pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna 

terciptanya tempat kerja yang aman sehingga mendapatkan hasil pekerjaan yang 

efisien dan produktif (Kemenkumham RI, 2012). Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) adalah suatu kegiatan yang diadakan dan dilaksanakan untuk 

menjamin serta melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya 

pencegahan kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja (Kemenkumham 

RI, 2012). 
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Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan sebuah 

bagian sistem manajemen yang digunakan untuk menerapkan kebijakan dan 

mengelola risiko K3 perusahaan dan kemudian dilakukan pengembangan 

(OHSAS 18001, 2007). Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

adalah sebuah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang terdiri dari 

pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang 

dibutuhkan untuk penerapan, pencapaian, pengkajian, pemeliharaan dan 

pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja dengan tujuan untuk melakukan 

pengendalian risiko pada kegiatan kerja yang memiliki potensi bahaya sehingga 

terciptanya tempat kerja yang aman sehingga mendapatkan hasil kerja yang 

produktif (International Labour Organization, 2013). 

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan keselamatan dan kesehatan kerja 

yang telah dtetapkan seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang 

keselamatan kerja, dan Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatn dan 

Kesehatan Kerja untuk lebih menekankan efektivitas dalam penerapan SMK3 di 

Indonesia. Dengan diberlakukannya PP RI  Nomor 50 Tahun 2012 secara hirarki 

peraturan perundang-undangan menggantikan peraturan yang berada dibawahnya 

yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05 Tahun 1996 tentang Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kemenaker, 2017). 

Suatu Organisasi memerlukan suatu sistem penilaian untuk mengetahui 

apakah sistem yang sudah dijalankan sudah berhasil atau tidak. Penilaian dalam 

Sistem Manajemen K3 adalah dengan cara audit, sebagian dari audit tersebut 

adalah dengan menggunakan siklus Plan-Do-Check-Action, dengan melalui audit 

tersebut suatu perusahaan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang 

terdapat dalam suatu perusahaan sehingga dapat dilakukanya perbaikan secara 

berkesinambungan (Ramli, 2010). 

Menurut penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan judul penelitian 

Gambaran Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Berdasarkan OHSAS 18001:2007 di PT Asia Pasific Fibers Tbk. Kaliwungu 

Kabupaten Kendal Tahun 2015. Penelitian tersebut menggunakan metode 

deskriptif yang dilakukan kepada sekumpulan objek untuk mengetahui sejauh 
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mana penerapan SMK3 dalam perusahaan tersebut. Penelitian tersebut 

mendapatkan hasil bahwa masih adanya penerapan SMK3 yang belum sesuai 

dengan kriteria peraturan yang ada kerena perusahaan masih melihat apakah 

penerapan dari tiap kriteria itu perlu diterapkan di perusahaan atau tidak 

(Mahindra, 2015). 

Menurut penelitian terdahulu dengan judul penelitian Penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Proyek Pembangunan Jalan Rawa 

Buaya pada tahun 2012. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa sudah 

sebagian besar perusahaan tersebut mengimplementasikan penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bisa dilihat dari adanya 

program-program K3 sebagai salah satu upaya perusahaan untuk 

mensosialisasikan bahwa pentinya penerapan SMK3 di perusahaan. Akan tetapi  

masih terdapat pula kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan SMK3 diantaranya 

adalah kurang disiplinnya para pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri 

yang sesuai, kurangnya anggaran K3, serta tingkat pengetahuan dan pendidikan 

yang kurang dari pekerja sehingga mempengaruhi pola pikirnya terhadap K3 

(RAMADHAN, 2012). 

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang 

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja bahwa setiap 

perusahaan yang memiliki minimal 100 pekerja dan mempunyai tingkat risiko 

tinggi wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(Kemenkumham RI, 2012). 

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh International Labour 

Organization Tahun 2013, bahwa setiap 15 detik terdapat 1 pekerja yang 

meninggal dunia karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat 

kecelakaan kerja. Pada tahun 2012, terdapat pekerja yang meninggal dikarenakan 

penyakit akibat kerja (PAK) sebanyak 2 juta kasus setiap tahunnya (Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Jumlah kasus kecelakaan kerja yang 

memiliki Jaminan Kecelakaan kerja menurun yaitu berjumlah 50.089 kasus yang 

pada tahun sebelumnya sebanyak 53.319 kasus (BPJS Ketenagakerjaan, 2015). 
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Data kasus kecelakaan setiap hari terjadi sekitar 6.000 kecelakaan kerja fatal 

di dunia. Di Indonesia sendiri, terdapat kasus kecelakaan yang setiap harinya 

dialami para buruh dari setiap 100 ribu tenaga kerja dan 30% di antaranya terjadi 

di sektor konstruksi (ILO, dalam BPJS Ketenagakerjaan, 2015). Data kasus 

kecelakaan pada tahun 2015 terjadi sebanyak 110.285 kasus dengan pekerja 

meninggal dunia mencapai 2.375 orang yang dalam hal ini faktor penyebab 

kejadian tersebut ialah pelaksanaan, pengawasan K3 dan perilaku masyarakat 

industri belum optimal sedangkan pada tahun 2016 sejumlah 105,182 kasus 

kecelakaan kerja yang dalam hal ini kecelakaan kerja pada tahun 2015 hingga 

2016 mengalami penurunan sebanyak 4,6% bahkan hingga bulan Agustus tahun 

2017 mengalami penurunan yaitu sejumlah 80.392 kasus kecelakaan kerja (BPJS 

Ketenagakerjaan, 2018). Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat 

Statistik jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2016 mencapai 106.129 kasus dan 

pekerja meninggal dunia sebanyak 26.185 orang (Badan Pusat Statistik, 2016). 

Kecelakaan kerja merupakan suatu hal yang tidak diinginkan dan dapat 

menimbulkan kerugian baik dalam segi materil, fisik hingga dapat menyebabkan 

kematian pada seseorang. Kecelakaan kerja sendiri disebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu, yang pertama faktor teknis adalah kecelakaan kerja dalam faktor 

teknis sendiri ialah kecelakaan yang disebabkan oleh peralatan atau mesin yang 

kondisinya tidak aman yang bisa melukai pekerja. Kedua adalah faktor 

lingkungan, merupakan faktor yang disebabkan oleh kondisi tidak aman dimana 

kondisi tersebut disebabkan oleh lingkungan, mesin, pekerja, jenis pekerjaan dan 

keadaan seorang pekerja yang dalam keadaan tidak prima juga menjadi salah satu 

faktor bagian dari kondisi tidak aman. Ketiga adalah faktor manusia, merupakan 

faktor yang memilki potensi bahaya yang cukup tinggi yang dikarenakan tindakan 

tidak aman yang disebabkan oleh pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri 

dan tidak mengikuti standar operasional prosedur yang ada (Tarwaka, 2014). 

Data kasus kecelakaan kerja sepanjang tahun 2017 mengalami penurunan 

dibanding tahun 2016. Di tahun 2017, jumlah kecelakaan kerja tercatat sebanyak 

80.393 kasus, turun sekitar 20.975 kasus (Kemenaker, 2017). PT. Adhi Persada 

Gedung berdiri pada tanggal 10 Desember 2013 dan merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang kontruksi terutama bangunan gedung yang bertingkat (High 
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Rise Building). Demi memenuhi terget perusahaan yaitu terciptanya nol 

kecelakaan kerja, nol dampak lingkungan, dan keunggulan kinerja K3L. PT Adhi 

Persada Gedung mengimplementasikan Keselamatan Kesehatan Kerja dan 

Lingkungan (K3L) pada setiap jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan mulai dari 

perencanaan sampai dengan serah terima kepada klien. 

Dalam penerapan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan, PT. Adhi 

Persada Gedung melakukan program-program yang akan membantu terlaksananya 

K3L disetiap lingkungan kerja PT. Adhi Persada Gedung, dengan melampirkan 

Job Safety Analisis (JSA), proses pengajuan material dan izin pekerjaan yang 

melibatkan petugas K3L proyek dan K3L klien untuk memastikan validasi 

kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja yang telah sesuai dengan pedoman 

sehingga usaha preventif terhadap kecelakaan kerja dapat terlaksana. PT. Adhi 

Persada Gedung melakukan kegiatan dari mulai proses penandatanganan material, 

pemasangan material, hingga serah terima kepada klien harus melibatkan 

pemeriksaan yang dilengkapi hasil validasi proses K3L yang sudah dijalani. PT. 

Adhi Persada Gedung melakukan audit K3L untuk memastikan semua proses 

telah sesuai dengan prinsip K3L. 

PT. Adhi Persada Gedung melakukan kegiatan konstruksi dari mulai 

perencanaan, struktur bangunan, proses finishing hingga serah terima kepada klien 

tidak lepas dari potensi bahaya yang mungkin akan menimpa kepada pekerja, 

adannya peralatan atau mesin-mesin yang digunakan pada saat proses kontruksi 

dan keadaan lingkungan yang tidak aman merupakan salah satu penyebab 

terjadinya kecelakaan kerja. Proyek Cinere Resort Apartemen memiliki 336 

pekerja, dua gedung yang cukup tinggi yakni mencapai 25 lantai dan masih dalam 

tahap pekerjaan, terdapat pekerja yang lalai dalam menggunakan alat pelindung 

diri yang telah disediakan oleh pihak K3 hal tersebut akan berdampak pada 

keselamatan pekerja terutama apabila pekerja sedang melakukan pekerjaan 

diketinggian, di proyek Cinere Resort Apartemen masih terdapat kecelakaan 

minor dan belum pernah dilakukan audit eksternal. Berdasarkan masalah-masalah 

yang terdapat dalam kegiatan proyek pembangunan tersebut maka dari itu peneliti 

mengambil judul penelitian “Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja dalam Proyek Cinere Resort Apartemen oleh PT. Adhi 
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Persada Gedung” dalam hal ini tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menggali 

bagaimanakan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

guna meminimalisir angka kecelakaan kerja dan risiko penyakit akibat kerja. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

PT. Adhi Persada Gedung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

konstruksi dan berfokus pada gedung bertingkat (High Rise Building) salah satu 

proyek yang ditangani adalah Cinere Resort Apartemen. Sebuah perusahaan yang 

memiliki minimal 100 pekerja dan memiliki potensi bahaya tinggi wajib 

menerapkan SMK3. Berdasarkan latar belakang, masalah yang ditemui ialah 

angka kecelakaan kerja pada bagian kosntruksi masih cukup tinggi. Hal ini juga 

yang menjadi masalah dalam proyek Cinere Resort Apartemen karena dalam 

proses pengerjaannya berdasarkan laporan bulanan HSE terdapat 336 orang 

pekerja dam beberapa diantaranya melakukan pekerjaan diketinggian karena 

apartemen tersebut memiliki 25 lantai. Berdasarkan kondisi dilapangan, proyek 

tersebut hanya memiliki 2 SDM yang memiliki keahlian di bidang K3 sehingga 

pelaksanaan perencanaan K3 belum berjalan dengan baik dan ditemui pekerja 

yang tidak memakai sarana pelindung diri dengan lengkap ketika melakukan 

pekerjaan dilapangan dan dalam hal ini menyebabkan pekerja mengalami 

kecelakaan minor berdasarkan data laporan kejadian. Berdasarkan masalah-

masalah yang terdapat dalam kegiatan proyek pembangunan tersebut maka dari 

itu peneliti mengambil judul penelitian “Analisis Penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Proyek Cinere Resort Apartemen oleh 

PT. Adhi Persada Gedung” dalam hal ini tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

menggali bagaimanakan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja guna meminimalisir angka kecelakaan kerja dan risiko penyakit 

akibat kerja. 
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I.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti menguraikan dalam bentuk 

pertanyaan penelitian tentang bagaimana prinsip penerapan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan PP No 50 Tahun 2012, adapun 

pertanyaan penelitiannya adalah: 

a. Bagaimana tentang penetapan kebijakan K3 berdasarkan PP No. 50 

Tahun 2012? 

b. Bagaimana perencanaan K3 berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012? 

c. Bagaimana pelaksanaan perencana K3 berdasarkan PP No. 50 Tahun 

2012? 

d. Bagaimana pemantauan dan evaluasi kinerja berdasarkan PP No. 50 

Tahun 2012? 

e. Bagaimana peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 berdasarkan PP 

No. 50 Tahun 2012? 

f. Bagaimana pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja berdasarkan PP. No. 50 Tahun 2012? 

 

I.4 Tujuan 

I.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis bagaimana penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja dalam Proyek Cinere Resort Apartemen oleh PT. Adhi 

Persada Gedung berdasarkan dengan PP Nomor 50 Tahun 2012  

 

I.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus ini berfungsi untuk menjawab penelitian yang akan 

dilakukan, dimana dalam penlitian memiliki keterbatasan. Tujuan khusus dalam 

penelitian ini, ialah: 

a. Mengetahui tentang penetapan kebijakan K3 berdasarkan PP No. 50 

Tahun 2012 

b. Mengetahui tentang perencanaan K3 berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 

c. Mengetahui tentang pelaksanaan perencana K3 berdasarkan PP No. 50 

Tahun 2012 
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d. Mengetahui tentang pemantauan dan evaluasi kinerja  berdasarkan PP 

No. 50 Tahun 2012 

e. Mengetahui tentang peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 

berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 

f. Mengetahui pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja berdasarkan PP. No. 50 Tahun 2012 

 

I.5 Manfaat  

I.5.1 Bagi Peneliti 

a. Dapat menerapkan ilmu dan teori bidang Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja khususnya tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja yang sudah didapatkan selama masa perkuliahan dan digunakan 

untuk melakukan penelitian di bidang tersebut 

b. Menambah pengetahuan di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

tentang Sistem Manajemen K3 yang sudah diterapkan di perusahaan 

kontraktor 

c. Mendapatkan pengalaman untuk terjun langsung ke lapangan dengan 

tujuan untuk memberikan saran tentang bagaimana penerapan Sistem 

Manajemen K3 yang efektif dan efesien di perusahaan kontraktor 

 

I.5.2 Bagi Institusi Pendidikan 

a. Terbinanya kerja sama dengan institusi perguruan tinggi dengan 

perusahaan kontraktor terkait 

b. Sebagai sarana informasi bagi mahasiswa/i yang digunakan sebagai 

bahan referensi tugas atau penelitian selanjutnya 

c. Memperoleh masukan yang positif untuk dapat ditetapkan dalam  
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I.5.3 Bagi Perusahaan 

a. Terbinanya kerja sama dengan institusi perguruan tinggi dengan 

perusahaan terkait 

b. Sebagai masukan untuk perbaikan program atau sosialisasi yang sudah 

dijalankan di perusahaan terkait sebagai penyempurnaan kebijakan K3 

yang sudah ada 

c. Memberikan pehaman bagaimana tentang sistem kerja aman dalam 

upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja. 

 

I.6 Ruang Lingkup 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah 

RI Nomor 50 Tahun 2012 pada perusahaan kontraktor yaitu PT. Adhi Persada 

Gedung. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2018 – Juni 2018 di PT. Adhi 

Persada Gedung dan Proyek Cinere Resort Apartemen. 
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