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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini pembangunan nasional tergantung banyak kepada kualitas, 

kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia termasuk praktisi 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dari segi dunia usaha diperlukan 

produktivitas dan daya saing yang baik agar dapat berkiprah dalam bisnis 

internasional maupun domestik. Salah satu faktor yang harus dibina sebaik-

baiknya adalah implementasi K3 dalam berbagai aktivitas masyarakat khususnya 

dalam dunia kerja (DK3N, 2007:5). 

Peranan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia adalah sangat penting. 

Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap tenaga kerja sangat perlu. Dengan 

cara memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja sebagai salah 

satu unsur yang sangat penting sesuai dengan tujuan kesehatan nasional 

(Suma’mur, 1989:48). 

Setiap tahun ribuan kecelakaan terjadi di tempat kerja yang menimbulkan 

korban jiwa, kerusakan materi, dan gangguan produksi. Pada tahun 2007 menurut 

data jamsostek tercatat 65.474 kecelakaan yang mengakibatkan 1.451 orang 

meninggal dunia, 5.326 orang cacat tetap dan 58.697 orang cedera (Ramli, 

2009:1).   

Data kecelakaan tersebut mencakup seluruh perusahaan yang menjadi 

anggota jamsostek dengan jumlah peserta sekitar 7 juta orang atau sekitar 10% 

dari seluruh pekerja di Indonesia. Dengan demikian, angka kecelakaan mencapai 

930 kejadian untuk setiap 100.000 pekerja setiap tahun. Bahkan menurut 

penelitian World Economic Forum tahun 2006, anggka kematian akibat 

kecelakaan di Indonesia mencapai 17 – 18 untuk setiap 100.000 pekerja (Ramli, 

2009:1).  
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 Sedangkan data Depnakertrans sepanjang tahun 2009 telah terjadi 54.398 

kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan terjadinya 

penurunan angka kecelakaan kerja dari 83.714 kasus pada 2007, dan pada tahun 

2008 terjadi 58.600 kasus kecelakaan kerja.  

 Dengan kata lain akibat kecelakaan kerja tersebut tentu mengakibatkan 

banyak kerugian dimana hilangnya jumlah jam kerja, dan produktivitas kerja 

menjadi rendah.  

Cooper (1999) berpendapat walaupun sulit untuk di kontrol secara tepat, 

80-95% dari seluruh kecelakaan kerja yang terjadi disebabkan oleh unsafe 

behavior (Patria, 2005:2). 

Hasil riset yang dilakukan National Safety Council (NSC) menunjukkan 

bahwa penyebab kecelakaan kerja 88% adalah adanya unsafe behavior, 10%  

karena unsafe condition dan 2% tidak diketahui penyebabnya (Patria, 2005:2). 

Pada banyak kejadian kecelakaan atau sekitar 70% sampai 80% 

penyebabnya adalah kesalahan manusia atau human error (Winarsunu, 2008:5).  

Menurut Swain (1974), menyatakan bahwa faktor manusia memegang 

peranan penting di dalam sistem keselamatan kerja juga sebaliknya dalam 

menentukan terjadinya kecelakaan kerja. Lawton (1998) juga menyatakan bahwa 

80% sampai 90% kecelakaan kerja disebabkan oleh kecelakaan kerja. 

(Winarsunu, 2008:8). 

Seperti insiden yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu yaitu 

kecelakaan kereta api argo bromo anggrek dengan senja utama yang terjadi pada 

pukul 03.00 Wib pagi hari sabtu (2/10), dengan menelan korban lebih dari 30 

orang tewas dan puluhan lain luka-luka. Penyebab terjadinya kecelakaan tersebut 

ditenggarai akibat dari kelalaian manusia atau human error, masinis yang 

menjalankan kereta api dalam kondisi lelah dan mengantuk akibatnya, kereta api 

melanggar sinyal jalur perlintasan dan persimpangan sehingga menabrak kereta 

yang ada didepannya (http://www.tempointeraktif.com). 
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Kerugian langsung yang nampak dari timbulnya kecelakaan kerja adalah 

biaya pengobatan dan kompensasi kecelakaan. Sedangkan biaya tak langsung 

yang tidak nampak ialah kerusakan alat-alat produksi, penataan manajemen 

keselamatan yang lebih baik, penghentian alat produksi, dan hilangnya waktu 

kerja (Patria, 2005:2). 

Sanders (1993), menyatakan bahwa apabila di dalam situasi tertentu 

sudah tersedia unsur-unsur yang menjadi indikasi kuat adanya perilaku 

berbahaya maka kejadian kecelakaan kerja adalah tinggal menunggu waktu saja 

(Winarsunu, 2008:18). 

Rendahnya kesadaran pekerja akan keselamatan dan kesehatan kerja 

merupakan fakta yang tidak perlu diperdebatkan lagi. walaupun demikian, perlu 

ditekankan bahwa masalah kurangnya pemahaman mengenai K3 bukan hanya 

masalah pekerja saja karena pada kenyataannya, dapat dikatakan bahwa seluruh 

lapisan masyarakat pada umumnya memiliki kesadaran yang rendah akan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

Sukoco (2008), dalam penelitiannya hubungan antara tersepsi tentang 

manajemen keselamatan kerja dengan safety behavior pada karyawan 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi 

tentang manajemen keselamatan kerja dengan safety behavior pada karyawan,  

dan memberikan sumbangan efektif terhadap  safety behavior sebesar 30,4 %, 

sedangkan sisanya sebesar 69,6 % berasal dari variabel lain yang tidak diteliti.  

Fitri (2004:47) dalam penelitiannya hubungan antara persepsi tentang 

keamanan lingkungan kerja dengan accident behavior pada karyawan PT. XYLO 

Indah Pratama Musi Rawas menunjukkan bahwa persepsi karyawan tentang 

keamanan lingkungan kerja memiliki sumbangan efektif 11,8% terhadap 

accident behavior, sisanya 88,2% disebabkan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. Dengan demikian semakin positif persepsi seorang karyawan terhadap 

keamanan lingkungan kerja maka semakin rendah accident behavior mereka.   
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Kondisi tersebut mencerminkan kesiapan daya saing perusahaan 

Indonesia di dunia internasional masih sangat rendah. Indonesia akan sulit 

menghadapi pasar global karena mengalami ketidakefisienan pemanfaatan tenaga 

kerja atau produktivitas kerja yang rendah. Padahal kemajuan perusahaan sangat 

ditentukan peranan mutu tenaga kerjanya. Karena itu disamping perhatian 

perusahaan, pemerintah juga perlu memfasilitasi dengan peraturan atau aturan 

perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

Begitu pentingnya manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bagi 

perusahaan, sehingga membuat pemerintah ikut serta dalam membentuk 

peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-Undang No. 14 

tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai perlindungan tenaga kerja dijamin 

dalam pasal 9: ”setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atau 

keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai 

dengan martabat manusia dan moral agama” (Silalahi, 1991:39). 

Untuk menjabarkan jaminan tersebut, pemerintah kemudian 

mengeluarkan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja No. 1 tahun 

1970. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja 

yang bekerja agar tempat dan peralatan produksi senantiasa berada dalam 

keadaan selamat dan aman bagi mereka (Silalahi, 1991: 40). 

Kewajiban mengenai penerapan Sistem Manajemen K3 oleh setiap 

perusahaan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: ”setiap perusahaan wajib 

menerapkan sitem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang 

terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan” (www.isdindonesia.com).  

Jika sebuah perusahaan melaksanakan tindakan-tindakan keselamatan dan 

kesehatan kerja secara efektif, maka lebih sedikit pekerja yang menderita cedera 

atau penyakit jangka pendek maupun jangka panjang sebagai akibat dari 

pekerjaan mereka di perusahaan tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja harus 

ditanamkan pada diri masing-masing individu karyawan, dengan penyuluhan dan 
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pembinaan yang baik agar mereka menyadari pentingnya keselamatan kerja bagi 

dirinya maupun untuk perusahaan.  

Dalam penelitian yang dilakukan Sutjana (2006), untuk mengetahui 

hambatan yang dihadapi dalam penerapan ergonomi dan K3 diperusahaan yaitu 

hasil observasi pada beberapa perusahaan kecil dan menengah di Bali sejak tahun 

1995, dimana penerapan K3 dan ergonomi baru dalam bentuk terciptanya tempat 

kerja yang sehat, aman, nyaman dan efisien, dan peningkatan produktivitas kerja, 

namun belum mampu menunjukan keuntungan dalam bentuk uang. Kemudian 

manajemen perusahaan masih memberikan prioritas rendah pada program 

ergonomi dan K3, dan program yang dilaksanakan lebih banyak program kuratif 

dibandingkan dengan program preventif dan promotif sehingga tampak sebagai 

pengeluaran saja. Di samping itu beberapa faktor lain seperti kurangnya 

pengetahuan manajemen dan karyawan mengenai ergonomi dan K3, terbatasnya 

dana, pengawasan dan penerapan sangsi oleh pemerintah. 

PT. Pembangkitan Jawa Bali (PT.PJB) merupakan sebuah perusahaan 

yang bergerak dalam bidang jasa yaitu penyediaan layanan pembangkit listrik 

tenaga air (PLTA). Pembangkitan tenaga listrik UP Brantas ini mengoperasikan 

12 Pembangkit Listrik Tenaga Air yang tersebar di sepanjang aliran tiga sungai 

yaitu Kali konto, Kali Brantas, dengan Kali catur dan Telaga ngabel jawa timur. 

Dengan total daya terpasang sekitar 281 Megawatt dan mampu memproduksi 

energy listrik rata-rata 1200 Gwh/pertahun (PT. PJB. UP. Brantas). 

Gambaran kondisi kerja di PT. PJB brantas termasuk dalam wilayah 

objek vital yang rawan akan potensi kecelakaan dan sabotase pihak luar karena 

sebagai sumber ekonomi negara dan fasilitas listrik bagi masyarakat luas. 

Bentuk-bentuk pelaksanaan dalam meningkatkan semangat dan 

produktivias kerja karyawan yang dilakukan PT. PJB UP Brantas yaitu salah 

satunya dengan memberikan kesejahteraan kepada karyawan yaitu dalam bentuk 

penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).  
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Bentuk-bentuk perhatian yang diberikan PT. PJB Brantas yaitu dengan 

memberikan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja yang mendukung 

terciptanya tenaga kerja yang sehat, aman, selamat dan produktif. Bentuk dari 

fasilitas kesehatan yaitu yang pertama dengan memberikan jaminan kesehatan 

tenaga kerja, adanya sarana dan prasarana yang mendukung seperti perlengkapan 

APD, kebersihan lingkungan, penerangan, kondisi fisik dan mental karyawan.  

Penggunaan alat pelindung diri (APD) adalah sebagai wujud nyata safety 

behavior yang diberikan PT. PJB Up Brantas dalam mencegah bentuk 

kecelakaan di tempat kerja. Alat pelindung diri sebagai suatu perlengkapan yang 

dimaksudkan untuk dipakai oleh seseorang di tempat kerja yang melindunginya 

dari salah satu atau lebih resiko terhadap keselamatan dan kesehatannya. Seperti 

dalam bentuk helm pengaman, mantel hujan, mantel debu, pengaman dada, 

sarung tangan untuk kimia, sarung tangan untuk mengelas, sarung tangan tahan 

tegangan, ear plug, sepatu karet lars, sepatu karet tegangan tinggi, sepatui karet 

lars hitam, baju tahan api, baju pelampung, safety belt, kacamata gerindra, dan 

herness. Selain perlengkapan alat pelindung diri ada pula peraturan-peraturan 

terkait standar maupun prosedur operasional kerja, asuransi, dan beberapa 

pelatihan yang berkaitan dengan keselamatan kerja. (PT. PJB. UP. Brantas). 

PT.PJB UP Brantas memiliki program keselamatan dan kesehatan kerja 

bulanan maupun tahunan dalam menciptakan zero accident di bidang lingkungan 

keselamatan dan kesehatan kerja (LK3) antara lain melakukan pengawasan dan 

pengendalian seperti inspeksi K3, peningkatan SDM bidang K3 seperti 

menyelenggarakan latihan penanggulangan kebakaran, pelatihan safety dan fire 

untuk operator, ceramah K3 yang dilakukan setiap rapat, pelatihan menyelam, 

dan pelatihan PK3. Selain itu perusahaan juga melakukan sertifikasi pengujian 

ulang dan pemeliharaan terhadap kondisi alat-alat manajemen dan fasilitas K3. 

Melaksanakan peringatan kampanye bulan K3, dengan mengadakan lomba K3, 

pembutan sticker, pembutan spanduk K3, rambu-rambu K3, maupun bendera K3. 
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Kemudian program di bidang kesehatan kerja yaitu melakukan check up 

kesehatan serta pengadaan obat-obatan untuk PK3 (PT. PJB. UP. Brantas).     

Supervisor bagian LK3 unit pembangkit sutami mengungkapkan sejauh 

ini pelaksanaan K3 oleh PT.PJB UP Brantas sudah cukup baik, namun  masih 

ada beberapa karyawan yang kurang memperdulikan peraturan atau prosedur 

operasi dalam bekerja terkait penggunaan alat pelindung diri, seperti tidak 

menggunakan helm pengaman ketika bekerja, sepatu, sarung tangan, harness, dll. 

beliau juga mengungkapkan bahwa masih adanya beberapa kasus kecelakaan 

kerja ringan yang terjadi seperi terpeleset, terinjak benda yang tajam yang 

dikarenakan tidak memakai sepatu, kemudian tersengat aliran listrik tegangan 

rendah yang dikarenakan tidak mengindahkan peraturan untuk memakai sarung 

tangan pengaman. Seperti data jumlah kecelakaan kerja menyebutkan pada tahun 

2007-2008 terjadi 3 orang mengalami kecelakaan kerja yang tercatat, dan 

beberapa kejadian kecelaakan kerja kecil lainnya yang tidak tercatat atau 

terlaporkan seperti tersengat listrik tegangan rendah yang dikarenakan tidak 

menggunakan sarung tangan. (PT. PJB. UP. Brantas). 

Riyadina (2007:27), dalam penelitian pada pekerja industri yang bekerja 

pada 7 perusahaan di wilayah kawasan industri Pulo Gadung. Mendapatkan hasil 

pekerja yang sudah patuh menggunakan APD (alat pelindung diri) saat bekerja 

sebanyak 68,1% sedangkan yang tidak menggunakan APD ada sebanyak 31,9%. 

Sebagian besar alasan tidak memakai APD saat bekerja dikarenakan tidak 

nyaman atau justru merasa mengganggu aktifitasnya saat bekerja. Hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan memakai APD cukup 

tinggi yaitu 82,3% tetapi yang mengaku selalu memakai APD hanya 41,7% . 

Hubungan pemakaian APD dengan kejadian kecelakaan kerja pada 

pekerja industri ternyata justru terjadi pada pekerja yang mengunakan APD saat 

terjadi kecelakaan. Pekerja yang menggunakan APD berisiko 2,20 kali (95% CI: 

1,59 – 3,05) mengalami kecelakaan kerja dibandingkan dengan pekerja yang 

tidak memakai APD. Beberapa kasus menunjukkan bahwa menggunakan sarung 
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tangan justru membuat pekerja tidak merasa nyaman atau mengganggu aktifitas 

kerja sehingga justru membahayakan. Untuk itu perlu dilakukan kajian tentang 

APD disesuaikan dengan jenis pekerjaan sehingga APD tersebut benar-benar bisa 

melindungi (Riyadina, 2007:29). 

Sudah tidak asing bagi para safety officer apabila menghadapi kondisi 

para pekerja yang tengah melakukan suatu pekerjaan namun tidak melengkapi 

dirinya dengan APD. Mulai dari pekerja konstruksi yang bekerja tanpa Helm 

Safety, pekerja yang bekerja di ketinggian namun tidak memakai full body 

harness, pekerja di sekitar pelabuhan yang tidak memakai rompi pelampung, 

pekerja yang sedang melakukan pekerjaan las tanpa apron tahan percikan api, 

dan kondisi kondisi sejenis lainnya (www.lorco.co.id). 

Hasil wawancara Safety News Alert dengan 290 orang Safety Officer 

mengenai cara mereka mengatasi berbagai alasan pekerja yang tidak memakai 

APD saat bekerja “Ini tidak cocok/ tidak nyaman buat saya pakai “ (alasan 30 % 

pekerja). “Saya tidak tahu kalau sekarang harus memakai APD” (10% alasan 

pekerja). “Saya tidak punya waktu untuk memakai APD/ Memakai APD 

menghabiskan waktu saya” (18% alasan pekerja). “Saya tidak akan celaka” (8 % 

alasan para manager dan pekerja).(www.lorco.co.id) 

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Lawrence pada pekerja 

pertambangan emas bawah tanah tahun 1974, dimana hasilnya mengindikasikan 

bahwa tipe kesalahan yang paling dominan yang dapat menyebabkan kecelakaan 

kerja adalah kegagalan pekerja dalam mempersepsi peringatan terhadap bahaya 

dan underestimations of hazards (Winarsunu, 2008:66). 

Sanders (1985), menyatakan bahwa keberhasilan seseorang di dalam 

tahap-tahap mempersepsi, mengenal, memutuskan menghindari, dan kemampuan 

menghindari bahaya akan menyebabkan perilaku yang aman (safe behavior) dan 

sebaliknya kegagalan di dalam tahap-tahap tersebut akan mengakibatkan perilaku 

berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja (Winarsunu, 2008:66). 
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Selain itu persepsi pekerja pada manajemen keselamatan kerja akan 

mempengaruhi perilaku pekerja sejauh mana memiliki kontribusi keselamatan 

kerja di dalam proses produksi. Misalnya ketika organisasi tidak memperhatikan 

perihal keselamatan kerja, maka akan demikian juga dengan pekerjanya. Bahwa 

seperti apapun canggihnya program keselamatan kerja yang ada akan menjadi 

tidak efektif kecuali di dalam organisasi sudah terbentuk persepsi dari pekerja 

bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja benar-benar telah mendukung 

secara penuh usaha-usaha keselamatan kerja (Winarsunu, 2008:91). 

Lebih lanjut dalam penelitian Hofmann dan Stetzer (1996) menemukan 

bahwa persepsi tentang iklim keselamatan kerja yang positif memiliki korelasi 

yang tinggi dengan perilaku-perilaku yang tidak berbahaya di dalam bekerja. 

Dalam masalah ini peranan program keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3) sangat penting dan dibutuhkan karena dengan melihat kejadian-kejadian 

kecelakaan kerja yang telah terjadi dimana melibatkan langsung dengan 

keselamatan kerja karyawan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam 

perusahaan merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam perusahaan 

terutama dalam proses operasionalnya. Penerapan program keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) dalam lingkungan kerja mempunyai maksud memelihara 

tenaga kerja. Adanya persepsi yang berbeda dari tiap karyawan tentang program 

keselamatan dan kesehatan kerja yang ada tentunya dapat mempengaruhi 

perilaku karyawan ketika bekerja, apakah karyawan akan berperilaku aman atau 

berperilaku tidak aman. Dengan demikian persepsi memiliki peranan penting 

untuk menentukan perilaku karyawan. 

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut dan mengangkat judul “Persepsi Karyawan terhadap Program 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. PJB UP Brantas 

Karangkates”. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

timbul keinginan untuk meneliti ”Bagaimana Persepsi Karyawan terhadap 

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. PJB Up Brantas 

Karangkates”. 

C.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui secara utuh bagaimana Persepsi 

Karyawan terhadap Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. PJB 

Up Brantas Karangkates. 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini, antara lain : 

a. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam 

keilmuan psikologi pada umumnya, serta psikologi industri dan organisasi pada 

khususnya.  

b. Manfaat Praktis 

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi 

dan bahan pertimbangan bagi organisasi perusahaan, dalam meningkatkan 

kualitas program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan menjadi lebih baik 

lagi, sehingga karyawan memiliki persepsi yang positif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


