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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keamanan dalam bekerja adalah sebuah kebutuhan manusia yang 

fundamental. Untuk sebagian orang keselamatan lebih penting daripada gaji atau 

kenaikan pangkat. Maka tidak jarang sebagian orang yang akan maupun yang 

sudah bekerja pada suatu tempat di mana mereka akan mempertanyakan 

bagaimana perusahaan dapat menjamin keselamatan mereka. Permasalahan 

tentang keselamatan dan kesehatan kerja tidak dapat dipisahkan dari 

permasalahan di dunia industri, karena keselamatan dan kesehatan kerja 

berkaitan erat dengan peningkatan produksi dan produktivitas. Dewasa ini 

umumnya keselamatan dan kesehatan kerja dalam industri dikaitkan dengan 

masalah lingkungan dan sebuah pekerjaan baru memenuhi kelayakan bagi 

kemanusiaan apabila keselamatan tenaga kerjanya terjamin. Tenaga kerja sebagai 

sumber daya manusia perlu terus dikembangkan, diberikan perlindungan 

terhadap pengaruh teknologi kerja dan lingkungan kerja serta diberikan 

perawatan dan rehabilitasi. 

Pada dasarnya sumber daya manusia sangat berperan penting bagi sebuah 

perusahaan maupun organisasi. Melalui sumber daya manusia, suatu organisasi 

maupun perusahaan mampu berkembang maupun sebaliknya. Keberhasilan suatu 

perusahaan dalam mencapai sebuah tujuan tergantung pada pemilihan sumber 

daya manusia. Untuk itu konsep pengelolaan pegawai atau karyawan menjadi 

penting dalam organisasi maupun perusahaan guna mendapatkan tenaga kerja 

yang tepat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya salah satunya dengan cara 

menjaga atau membantu karyawan untuk lebih menyadari keselamatannya 

sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Secara naluriah, manusia tentu saja 

menghindari terjadinya kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang 

merugikan. Kecelakaan dapat menyebabkan orang mengalami hambatan dan 

ketidakmampuan bahkan kematian dan kecelakaan memerlukan biaya yang 

sangat besar (Winarsunu, 2008). Setiap manusia tentu mengharapkan sebuah 

kesejahteraan dan kemajuan baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam hal 
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pekerjaan. Tidak ada pekerja atau karyawan yang ingin mengalami kecelakaan 

kerja saat mereka bertugas, namun ada kalanya terkadang mereka sendiri yang 

melanggar atau mengabaikan standarisasi keselamatan dalam bekerja yang sudah 

ditetapkan oleh perusahaan.  

Kesadaran akan keselamatan kerja bagi karyawan memang sangat 

penting, tetapi apabila sebuah perusahaan telah menetapkan sebuah standarisasi 

untuk keselamatan kerja justru karyawan sendiri yang lebih sering mengabaikan 

prosedur tersebut. Seperti yang dikutip oleh PT. Jamsostek (Persero) (dalam 

Translampung.com) bahwa prosentase kecelakaan kerja masih cukup tinggi 

karena diakibatkan pengusaha dan pekerja tidak disiplin dalam melaksanakan 

keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Data Kementrian Tenaga Kerja 

Transmigrasi (Permenakertrans) hingga akhir tahun 2010 lalu tercatat 86.693 

kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Rinciannya, 78.722 orang berhasil sembuh 

total, 3.662 orang mengalami cacat fungsi, 2.313 cacat sebagian, 31 cacat total 

dan 1.965 meninggal dunia.   

Hingga saat ini, ternyata masih banyak perusahaan yang tidak memiliki 

standarisasi keselamatan kerja. Ironisnya kebanyakan dari perusahaan yang 

belum memiliki standarisasi keselamatan kerja tersebut justru perusahaan-

perusahaan yang tergolong memiliki tugas yang sulit dan berbahaya.  Kecelakaan 

kerja bukan hanya mengganggu proses produksi secara menyeluruh dan merusak 

lingkungan yang akhirnya berdampak pada masyarakat luas tetapi dapat juga 

menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material bagi pekerja dan 

pengusaha. Padahal sudah dijelaskan dalam UU No 1 tahun 1970 tentang 

keselamatan ketenagakerjaan dengan rujukan keputusan Menteri Tenaga Kerja 

RI No 4/MEN/1987 tentang pengawasan keselamatan dan kesehatan tenaga 

kerja. Tapi dari data yang ada ternyata masih banyak perusahaan yang belum 

memenuhi standar ini. Walaupun dari pihak Pemerintah sudah mengeluarkan 

undang-undang yang dilengkapi dengan sanksi pidana tiga bulan penjara atau 

denda seratus juta rupiah bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan yang 

ada, namun terbukti masih banyak sekali perusahaan yang belum memiliki 

standarisasi keselamatan kerja bagi karyawan.  
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Keselamatan kerja yang tidak dijaga tentunya akan turut mempengaruhi 

banyak hal dari karyawan itu sendiri. Maka kesadaran akan keselamatan dalam 

bekerja sangat perlu ditumbuhkan agar dapat meminimalisir terjadinya 

kecelakaan. Menurut Simanjuntak (1994) keselamatan kerja adalah suatu kondisi 

yang bebas dari resiko kecelakaan atau kerusakan atau dengan resiko yang relatif 

sangat kecil dibawah nilai tertentu. Maka tentu saja keselamatan dalam bekerja 

menjadi salah satu prioritas utama dan tentunya akan mempengaruhi keselamatan 

dan kesehatan orang yang berada di tempat kerja itu sendiri. Bekerja pada 

lingkungan atau kondisi apapun tidak menutup kemungkinan terhindar dari 

resiko terjadinya kecelakaan kerja. Apalagi pada pekerjaan-pekerjaan yang 

sangat beresiko seperti pekerjaan di tempat ketinggian. Bagi karyawan yang 

bekerja di tempat ketinggian, keamanan dalam menjalankan tugas sangatlah 

penting untuk diperhatikan. Bekerja pada ketinggian sendiri berarti bekerja pada 

suatu tempat yang memiliki potensi pekerja terjatuh karena perbedaan ketinggian 

yang dapat menyebabkan cidera atau kematian. Tempat tersebut dapat berada di 

atas atau di bawah suatu level dasar atau pekerja untuk naik maupun turun 

mendapatkan jalan-masuk-ke (access to) atau jalan-keluar-dari (egress from) 

suatu tempat ketika bekerja, dengan tidak menggunakan tangga-jalan (staircase) 

yang ada pada bangunan permanen (dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia tentang Perlindungan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Bekerja pada Ketinggian).  

 Seperti yang terjadi pada CV Media Citra Surabaya, berdasarkan 

wawancara dengan salah satu karyawan perusahaan yang bergerak di bidang 

periklanan (advertising) tersebut bahwa beberapa karyawan pernah mengalami 

sebuah kecelakaan kerja pada saat memasang papan reklame di sebuah jalan di 

daerah Surabaya. Hal tersebut terjadi memang sepenuhnya karena kesalahan 

karyawan itu sendiri karena ia tidak menggunakan alat keamanan yang sudah 

disediakan oleh pihak perusahaan. Bahkan kecelakaan yang terjadi pada tahun 

2008 itu sampai menewaskan seorang karyawan. Selain itu, pekerjaan yang 

bergerak di bidang periklanan memang sedikit beresiko karena harus melakukan 

pekerjaan dengan menaiki tiang-tiang di pinggir jalan, jembatan, dan lain-lain. 
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Diketahui telah terjadi beberapa kecelakaan kerja pada CV Media Citra Surabaya 

pada saat melakukan tugas memasang papan reklame karena memang para 

karyawan sendiri yang lebih sering mengabaikan peralatan keamanan yang telah 

di sediakan oleh pihak perusahaan. Berdasarkan data dari pihak perusahaan, 

beberapa karyawan yang mengalami kecelakaan kerja menderita 

kelumpuhan/cacat permanen, kelumpuhan/cacat sementara, luka ringan, bahkan 

ada yang meninggal dunia. Pihak perusahaan telah terus-menerus membenahi diri 

dengan meningkatkan standar keselamatan kerja bagi para karyawan, tetapi pada 

kenyataannya di lapangan masih terus ditemui kecelakaan kerja yang ternyata hal 

tersebut terjadi karena kelalaian dari karyawan sendiri.  

Peristiwa kecelakaan kerja juga terjadi di lokasi proyek pembangunan 

Paragon City di kawasan Jalan Pemuda Semarang yang membuat sejumlah 

pekerja sempat menghentikan aktifitasnya karena trauma dengan kejadian yang 

menimpa rekan kerjanya. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja hingga tewas 

tersebut adalah Bambang Purnomo. Pria berusia 27 tahun itu jatuh dari lantai 4 

bangunan proyek saat sedang memasang saluran udara di salah satu ruangan yang 

akan digunakan untuk gedung bioskop. Berdasarkan pernyataan rekan kerjanya, 

korban terpeleset dan langsung jatuh karena tidak menggunakan sabuk 

pengaman. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Dr Kariyadi Semarang namun 

nyawanya tidak dapat tertolong. Berdasarkan hasil penyelidikan pihak Polsekta 

Semarang Tengah, informasi yang didapat adalah sebelum kejadian tewasnya 

pekerja ini ternyata di lokasi yang sama telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 

tiga kali yang juga menewaskan tiga pekerja namun kejadian tersebut tidak 

diketahui oleh pihak kepolisian (dalam Indosiar.com).  

Kemudian peristiwa kecelakaan kerja juga terjadi pada tahun 2008 yang 

menimpa 5 orang pekerja saat sedang memperbaiki struktur menara pemancar 

RCTI di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta. Mereka tewas setelah jatuh bersama 

gondola yang sedang dinaikkan dari ketinggian sekitar 50 meter. Berdasarkan 

keterangan seorang warga saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan tersebut 

terjadi saat kelima korban berusaha menarik gondola keatas namun tiba-tiba tali 

gondola terputus dan gondola bersama kelima pekerja diatasnya pun jatuh dari 
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ketinggian sekitar 50 meter. Menurut pihak RCTI melalui siaran pers Corporate 

Secretary mereka Gilang Iskandar, peristiwa itu terjadi pada saat para korban 

sedang mengerjakan proyek penguatan struktur pada salah satu menara pemancar 

yang mereka miliki. Kelima pekerja yang tewas langsung di bawa ke Rumah 

Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan visum. Korban masing-masing 

bernama Budiono (38), warga desa Papar Selatan, Kediri, Jawa Timur. Sugiono 

(29), warga Kalijurang, Brebes, Jawa Tengah. Sedangkan 3 lainnya belum 

diketahui alamatnya, yakni Kasiono (43), Syahrial (39), dan Sutrino (39). 

Kejadian ini telah diselidiki oleh pihak kepolisian tentang pertanggungjawaban 

keamanan dan keselamatan kerja dari pihak Rhon Product Internasional (RPI) 

selaku perusahaan pelaksana proyek tersebut (dalam Indosiar.com). 

Dari beberapa kasus di atas, dapat dilihat bahwa hendaknya pihak 

perusahaan tidak hanya membenahi standar keselamatan kerja saja namun para 

karyawan dapat lebih diarahkan oleh pihak perusahaan bahwa betapa pentingnya 

kesadaran akan keselamatan di tempat kerja, sehingga kemungkinan tingkat 

kecelakaan kerja di Indonesia dapat sedikit diminimalisir. Pihak perusahaan juga 

tidak boleh begitu saja mengabaikan keselamatan kerja para karyawannya dan 

menganggap standarisasi yang telah ada dapat berperan penuh bagi keselamatan 

diri karyawan, namun justru sebaliknya pihak perusahaan juga harus lebih 

memperhatikan dan memberikan pengarahan pada karyawannya tentang 

bagaimana agar rasa kesadaran akan keselamatan dapat muncul dari dalam diri 

karyawan itu sendiri.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Safety Awareness dalam Menjalankan Pekerjaan pada Tempat 

Ketinggian”. Peneliti mencoba mengemukakan lebih lanjut tentang kesadaran diri 

akan keselamatan kerja yang sangat penting bagi karyawan di suatu perusahaan 

maupun organisasi agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja 

dikemudian hari. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana kesadaran akan keselamatan (safety awareness) dalam 

Menjalankan Pekerjaan pada Tempat Ketinggian? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kesadaran 

akan keselamatan (safety awareness) dalam Menjalankan Pekerjaan pada Tempat 

Ketinggian. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Manfaat secara teoritis 

Untuk memberikan wacana serta masukan sebagai penanganan kesadaran 

akan  keselamatan kerja dan pencegahan dari kecelakaan kerja karyawan. 

2. Manfaat secara praktis 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan serta informasi bagi karyawan 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya agar lebih memperhatikan 

kesadaran akan keselamatan dalam bekerja dan untuk lebih meminimalisir 

terjadinya kecelakaan kerja. 


