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BAB III 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran PT. Mahaga Tera Sinergi Surabaya 

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan 

informasi mengenai permasalahan adalah bertempat di PT. Mahaga Tera 

Sinergi yang berada di Jl. Pemuda No. 23 Surabaya. PT. Mahaga Tera 

Sinergi bergerak dalam bidang pemenuhan kebutuhan pelanggan dalam hal 

penggelaran jaringan, perluasan jangkauan maupun peningkatan kapasitas 

jaringan, kami menyediakan skema layanan build-to-suit dan collocation. 

Aktivitas perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan yaitu memfokuskan 

pembangunan infrastruktur di area pusat kota, bisnis, perumahan dan 

pembangunan tempat tinggal, dan juga jalan-jalan utama di Jawa, Bali, 

Sumatera, dan Batam. Kami juga memperluas infrastruktur tower dan DAS 

ke Kalimantan dan Sulawesi. 

Lingkup pelayanan dan kegiatan PT. Mahaga Tera Sinergi yaitu 

meliputi: 

1. Perencanaan jaringan. 

2. Akuisisi lahan dan perijinan. 

3. Desain infrastruktur dan konstruksi. 

4. Instalasi jaringan dan manajemen proyek untuk tower telekomunikasi dan 

DAS (Distributed Antenna System). 

5. Program perluasan dan penggelaran jaringan. 
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Pengoperasian dan pemeliharaan site selama masa penyewaan 

infrastruktur. Seiring dengan perkembangan jaman maka pertumbuhan 

industri dan layanan telekomunikasi khusunya seluler sangat pesat 

mengiringi perkembangan teknologi bidang komunikasi seluler. Dimana 

teknologi telekomunikasi seluler telah menjadi bagian yang tidak bisa 

terpisahkan oleh kehidupan sehari hari masyarakat.  

Dalam rangka peningkatan layanan, maka operator telekomunikasi seluler 

berlomba - lomba memberikan layanan yang prima kepada para pelanggannya 

dengan menggelar berbagai macam infrasstruktur telekomunikasi baik di kota besar 

atapun daerah daerah. Dalam konteks ini dirasakan perlu guna merebut atau mengisi 

pangsa pasar yang besar.Solusi yang diberikan antara lain adalah penggunaan sarana 

prasaran tower atau menara telekomunikasi yang sudah berdiri guna dipakai secara 

bersama. Terkadang luas lahan tower kurang luas atau sudah sempit sehingga 

memerlukan extra insfrastruktur tambahan guna dapat menempatakan perangkat 

radio mereka. PT. Mahaga Tera Sinergi telah membangun kerjasama dan hubungan 

yang baik dengan berbagai PEMDA (Kabupaten/Kota) guna menjamin 

kelangsungan layanan yang terbaik bagi pelanggan kami dan pemenuhan 

persyaratan peraturan nasional maupun daerah, terutama sehubungan dengan 

pelaksanaan konsep pembangunan “menara bersama” 

PT.Mahaga Tera Sinergi memiliki tenaga kerja yang terampil dan 

berpengalaman baik dalam implementasi build-to-suite dan collocation 

maupun dalam melakukan proses akuisisi tower telekomunikasi eksisting 

ataupun perusahaan tower telekomunikasi. Tim implementasi kami didukung 
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oleh spesialis-spesialis teknis disain, new build dan collocation, dan juga 

manajemen proyek yang berada di seluruh wilayah kerja di Indonesia.Dengan 

pengalaman yang sudah dimiliki oleh tenaga kerja kami mampu memeberikan 

yang terbaik bagi pelanggan yang menggunakan jasa kami untuk bekerjasama 

dalam pembangunan tower telekomunikasi seluruh Indonesia. 

 

B. Pelaksanaan Prinsip Standar Operasional Prosedur (SOP) pada 

pekerjaan pemasangan instalasi tower provider di PT. MAHAGA TERA 

SINERGI Surabaya 

 

Dalam setiap kegiatan melakukan pekerjaan  karyawan yang terlibat 

dengan pekerjaan yang dimaksud tidak akan lepas dengan kemungkinan  

kecelakaan ataupun pengaruh yang berdampak  pada kesehatan itu sendiri. 

Keselamatan dan  kecelakaan kerja adalah keselamatan yang  berkaitan 

dengan alat kerja, bahan dan proses  pengolahannya, tempat kerja dan 

lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Kecelakaan adalah 

kejadian yang tak terduga dan yang tak  diharapkan yang dapat menyebabkan 

kerugian  material ataupun penderitaan dari yang paling  ringan sampai yang 

paling berat.  

PT. Mahaga Tera Sinergi dalam aktivitas operasional mempekerjakan 

karyawan sebanyak 8 karyawan yang terdiri dari 1 kepala lapangan, ahli 

instalasi sebanyak 2 orang dan 5 orang bagian operasional. Kepala lapangan 

memiliki tugas yaitu memberikan pengarahan dan memberikan tugas secara 

spesifik kepada karyawan bagian lapangan, selain itu juga bertugas untuk 

menetapka kebijakan yang harus dilakukan dalam menjaga kelancaran 
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aktivitas operasional dilapangan. Ahli instlasi memiliki tugas yaitu 

membeirkan pengarahan secara lengkap terkait dengan aktivitas yang 

dilakukan dan terjun secara langsung dalam proses pemasangan instalasi. 

Karyawan bagian lapangan bertugas untuk melaksanakan aktivitas 

pemasangan instalasi secara langsung sesuai dengan arahan yang diberikan 

oleh ahli instalasi.  

Tahapan pelaksanaan aktivitas kerja pada bagian pemasangan 

instalasi tower provider pada PT. Mahaga Tera Sinergi secara lengkap dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Shelter 

Perangkat BTS yang terletak di dalam shelter (box), untuk operator GSM 

bisa terdapat 2 buah system BTS, yaitu BTS Dengan frekuensi jaringan 

1800MHz, dan 900MHz. Operator CDMA menggunakan CDMA2000-1X, 

ataukah CDMA EVDO pada frekuensi 800Mhz dan frekuensi 1900Mhz. 

2. Rectifier System 

Rectifier System mengubah tegangan dari PLN 220/380 Volt AC 

(Alternative Current) menjadi Tegangan DC (Direct Current) untuk di 

suplai ke komponen BTS yang membutuhkan tegangan DC Sebesar +27 

Volt DC Atau -48 Volt DC. 

3. Baterai 

Baterai Berfungsi sebagai backup power ke BTS apabila Listrik dari PLN 

mengalami pemadaman. Baterai dapat bertahan sampai 3-4 Jam, 

tergantung dari Ampere Hour (mAh/Ah). 
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4. Microwave System 

Microwave system terdiri atas Indoor unit dan Outdoor unit. Indoor unit 

berada di dalam shelter memiliki port E1 yang dikoneksikan ke Port E1 

BTS melalui DDF. Indoor unit mendapat suplay tegangan DC dari rectifier 

yang sama. Outdoor Unit menempel pada Antenna Microwave. Indoor 

Unit dan Outdoor unit terhubung menggunakan Coaxial Cable. 

5. Antena Sectoral 

Antena Sectoral berbentuk persegi panjang yang diletakkan pada bagian 

paling atas menara tower dengan ketinggian tertentu dan berfungsi sebagai 

penghubung antara BTS dan Handphone dengan menggunakan sistem 

monotype yang digunakan untuk Rural dan Sub-Urban dan Dual type 

untuk daerah urban. (daerah yang padat penduduk) 

6. Antena Microwave 

Antena Microwave berfungsi untuk menerima atau memancarkan 

gelombang radio dari BTS ke BSC atau dari BTS ke BTS yang lainnya. 

7. Feeder 

Feeder sekilas seperti kabel sebagai gelombang radio antara BTS dan 

Antena Sector yang memiliki ukuran yaitu 7/8, 1-5/8 atau ½. 

8. Tower Central 

Tower digunakan sebagai media penempatan/penginstalan antena-antena 

dan feeder. Shelter berada di samping tower, tempat untuk menyimpan 

semua komponen. 
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Dalam menjalankan aktivitas para karyawan pimpinan dilapangan 

selalu berupaya memberikan wawasan kepada karyawan untuk menggunakan 

fasilitas K3 dalam upaya menghindari terjadi permasalahan atau kecelakaan 

kerja. Adanya dukungan dari perusahaan terkait dengan fasilitas K3 tersebut 

dapat membuktikan bahwa selama ini pihak perusahaan mendukung secara 

maksimal sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. SOP PT. Mahaga Tera 

Sinergi terkait dengan aktivitas operasional perusahaan secara lengkap dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kerja atau kondisi tertentu 

dan petugas dan lingkungan dalam melaksanakan suatu tugas atau 

pekerjaan tertentu. 

2. Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan tertentu bagi sesama 

pekerja dan supervisor. 

3. Untuk menghindari kesalahan dan kegagalan. Dengan demikian akan 

mengurangi konflik, keraguan, pemborosan, duplikasi dalam proses 

melaksanakan pekerjaan. 

4. Merupakan paramater atau tolak ukur untuk menilai mutu pelayanan. 

5. Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya manusia 

secara efektif dan efisien. 

6. Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari 

petugas yang bersangkutan. 

7. Sebagai dokumen yang menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja 

bilamana terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan 

administrasi lainnya, sehingga bersifat melindungi rumah sakit dan petugas. 
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8. Sebagai dokumen yang dipakai untuk pelatihan. 

9. Sebagai dokumen sejarah bilamana telah dibuat revisi SOP yang baru. 

Aktivitas pelaksanaan yang dilakukan oleh seluruh elemen yang 

terdapat diperusahaan didasarkan atas Standar Operasional Prosedur sehingga 

aktivitas yang dilakukan benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan dan 

ditunjukkan dari hasil wawancara berikut
18

: Perusahaan kami selalu memiliki 

komitmen dalam upaya untuk menjaga agar kegiatajn operasional yang 

dilakukan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Atas 

dasar pertimbangan tersebut maka kami menetapkan SOP yang didasarkan 

atas ketentuan yang terdapat pada Undang - undang No. 1 Tahun 1970 

Tentang Keselamatan Kerja, Permenaker Trans No. 1 Tahun 1980 Tentang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan, Permenaker 

No. 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3 dan Permenaker No. 4 

Tahun 1987 Tentang Panitia Pembina Keselamtan dan Kesehatan 

Kerja(P2k3). Ketiga dasar tersebut yang digunakan untuk memberikan 

jaminan bahwa aktivitas yang dilakukan karyawan telah sesuai dengan 

ketentuan. 

Selanjutnya menurut karyawan bagian operasional menyatakan 

bahwa
19

: Selama ini kami bekerja selalu didasarkan atas ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan, dimana terdapat SOP yang harus kami patuhi dan 

laksanakan, apabila melanggar maka kami akan mendapatkan sanksi dari 

                                                             
18 Wawacara dengan Bapak Hendra selaku pimpinan PT. Mahaga Tera Sinergi tanggal 11 

Desember 2017 pukul 12.30 WIB 
19

 Wawacara dengan Amin selaku karyawan bagian operasional PT. Mahaga Tera Sinergi tanggal 

11 Desember 2017 pukul 14.25 WIB 
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perusahaan. Jadi SOP menjadi hal wajib yang harus kami laksanakan 

sehingga jaminan keselamatan kerja dapat terwujud. 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam penetapan 

standar operasional prosedur PT.Mahaga Tera Sinergi mengacu kepada hal-hal 

yang teknis dalam mencapai sebuah tujuan yang ditetapkan.dalam hal ini unsur 

keselamatan dan keamanan kerja belum termasuk dalam standar operasional 

prosedur yang dijalankan.Keselamatan dan kesehatan kerja selalu berlandaskan 

pada peraturan perundangan yang ada.adapun landasan hukum tentang K3 

yaitu: 

1. UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 

a.  Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha 

b. Adanya tenga kerja yang bekerja disana  

c. Adanya bahaya kerja ditempat itu 

2. Permenaker Trans No. 1 Tahun 1980 Tentang Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja pada Konstruksi Bangunan 

3. Permenaker No. 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3 

Setiap perusahaan yang memperkerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan 

yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oeh karakteristik 

proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja 

seperti,ledakan,kebakaran pencemaran lingkungan dan penyakit akibat 

kerja (PAK). 

4. Permenaker No 4 Tahun 1987 Tentang Panitia Pembina Keselamtan dan 

Kesehatan Kerja (P2k3) 
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SOP dalam bidang keselamatan kerja tidak hanya karyawan yang 

dapat merasakan manfaat K3 ini.  Perusahaan juga dapat diuntungkan dengan 

penerapannya. Ketika perusahaan telah menerapkan K3 dalam proses kerja, 

maka menjadikan timbulnya kenyakinan bahwa prosedur kerja perusahaan 

sudah bagus sehingga terjamin kualitas hasil kerjanya. Penerapan K3 juga 

dapat menjadi tolak ukur Standard Operating Procedures (SOP) sehingga 

apabila terjadi kecelakaan, perusahaan dapat mengidentifikasi bagian proses 

mana yang salah dan perlu diperbaiki. Tidak hanya itu, tingkat produktivitas 

karyawan juga akan meningkat seiring dengan jaminan keamanan yang 

diberikan oleh perusahaan. Jadi SOP keselamatan kerja memberikan dampak 

positif terhadap keberadaan karyawan maupun perusahaan.  

Adapun mengenai tahapan aktivitas operasional pada pekerjaan 

mekanikal dan elekrikal yang menjadi obyek pelaksanaan K3 pada PT. 

Mahaga Tera Sinergi dapat diketahui dari hasil wawancara dengan kepala 

bagian operasional sebagai berikut
20

: Perusahaan kami telah menetapkan 

aktivitas pada pekerjaan mekanikal dan elekrikal sebagai upaya dalam upaya 

memberikan jaminan keselamatan dan memaksimalkan proses penyelesaian 

pekerjaan pada dasarnya terbagi menjadi 3 tahap utama yaitu meliputi 

perencanaan kebutuhan, pengadaan peralatan dan infastuctur building. 

Tahapan tersebut menjadi hal wajib diikuti dan ditaati seluruh elemen yang 

terdapat diperusahaan.  

                                                             
20 Wawacara dengan Bapak Anwar selaku pimpinan PT. Mahaga Tera Sinergi tanggal 12 

Desember 2017 pukul 14.00 WIB 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas maka tahapan yang harus dilalui 

pada saat melakukan pekerjaan mekanikal dan elekrikal pada PT.Mahaga 

Tera Sinergi yaitu sebagai berikut: 

a. Perencanaan Kebutuhan  

Pembangunan BTS, pengecekan medan atau lapangan yang akan 

dilakukan pemasangan, pemeriksaan dokumen sita yang telah ditentukan 

dan dokumen fasilitas yang ada dan dilakukan oleh tim survey CME. 

Dalam hal ini tim survey memeriksa secara langsung sebelum tim 

pemasang instalasi provider malakukan pekerjaannya, setelah tim survey 

mencatat semua data yang akan diperlukan oleh tim pemasang baru 

kemudian tim pemasangan instalasi provider mempersiapkan 

perlengkapan yang akan dibutuhkan pada saat melakukan pekerjaannya. 

b. Pengadaan Peralatan 

Melakukan pengecekan alat-alat yang dibutuhkan dalam 

pemasangan instalasi pada tower provider, pemeriksaan akan dilakukan 

tim procurement dan civil enginer.  

c. Infastuctur Building  

Pembangunan infrastruktur BTS terhadap site yang telah ditetapkan, 

pengadaam barang atau ware house tower dan alat berat pengecekan 

dilakukan tenaga kerja tim civil engineer. Setelah semua pengecekan 

selesai, pemakaian alat keamanan pekerjaan seperti harness,helm, sepatu 

merupakan tahapan yang harus dilewati oleh setiap individu pekerja 

sebelum memulai pekerjaan. Pekerjaaan yang dilakukan adalah merakit 
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semua bagian-bagian dengan bertahap dibawah sebelum dinaikkan 

menggunakan alat crane atau bisa ditarik dengan tali. 

Pengerjaan beberapa bagian yang akan dipasang dibawah bertujuan 

mengurangi resiko yang akan terjadi pada saat pemasangan 

diketinggian.Semakin tinggi bagian yang akan dipasang harus lebih mudah 

untuk dikerjakan.Oleh sebab itu sebagian part harus dipasang dibawah 

untuk meringankan pekerjaan yang dikerjakan di atas. 

Dengan banyaknya bagian yang dikerjakan dalam pengerjaan 

pembangunanan tower telekomunikasi maka disetiap bagian mempunyai 

standar operasional tersendiri. Salah satu bagian yang diambil dalam 

penelitian ini adalah bagian pemasangan instalasi provider. Dalam hal ini 

terdapat penjelasan mengenai standar operasional prosedur yang 

digunakan dalam pemasangan perangkat provider pada tower yaitu standar 

operasional prosedur CME (Civil and Mechanical Electricity) atau 

konstruksi fisik pemasangan perangkat provider pada tower. Adapun 

standar operasional prosedur yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

a. Lingkup Pekerjaan 

b. Tahapan dan Cara Pelaksanaan 

1. Pemasangan Grounding+Plat Copper 

2. Pemasangan Earting System (Splitzen) 

3. Pemasangan Obutruction light (OBL) 

4. Pemasangan Peneranagn (Lampu Taman) 

5. Pemasanga & Instalasi Panek Kwh & ACPDB 
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6. KWH Box & Tiang 

7. Penarikan Kabel Power 

c. Analisa Dan Pengarahan Peralatan Material 

d. Pengendalian Mutu Pengerjaan 

Dengan kedekatan antara pengawas lapangan dengan pekerja semakin 

memperlonggar aturan yang telah dibuat untuk menunjang pekerjaan selesai 

dengan baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.Sehingga pekerjaan 

yang seharusnya dikerjaan dengan orang yang tepat dapat berpindah. Pada 

lingkup pekejaan pelaksanaan dilapangan proses pemberian kerja sering tidak 

sesuai dengan yang telah diberikan pemberian kerja yang terjadi dilapangan 

saling bertukaran pekerjaan yang satu dengan lainya.Kemudian tahapan dan 

cara pemasangan bagian-bagian yang mudah didahulukan dan tidak sesuai 

dengan urutan yang telah dituliskan dalam standar operasional prosedur.Pada 

dasarnya pekerja meniginginkan pekerjaan cepat selesai dengan selamat. 

Pada penulisan hukum ini penulis juga selaku orang yang pernah ikut 

serta bekerja sebagai tim pemasangan instalasi tower provider akan 

menguraikan kurang lebih pengalamannya sebagai pekerja pemasangan 

instalasi tower provider. Setelah beberapa urutan atau tahapan mengenai 

kelengkapan dari mekanikal kali ini giliran pekerja lapangan yang bertugas 

sebagai pemasangan instalasi pada tower provider. Tim lapangan terdiri dari 

6 sampai 9 orang dan disetiap tim diwajibkan ada kepala tim sebagai 

pemimpin pekerjaan dan mengatur berbagai tahapan yang harus dilakukan 

sebelum tim bertugas. Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala 
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bagian operasional yaitu Bapak yaitu sebagai berikut
21

 Kegiatan operasional 

yang dilakukan para karyawan selama ini saya selaku kepala bagian selalu 

berupaya untuk menjalankan prosedur kerja sesuai dengan ketentuan, dimana 

saya selalu memberikan pemahaman pentingnya keselamatan kerja dan 

memberikan penjelasan secara lengkap prosedur kerja yang harus dilakukan 

karyawan. Hal tersebut saya lakukakan ketika  brefing dilakukan. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seperti halnya pada pekerja-

pekerja lapangan instansi atau perusahaan lain yaitu kali pertama sebelum 

bertugas kepala tim mengadakan pengarahan atau briefing yang mana di situ 

kepala tim membagi pekerjaan dari masing-masing orang, biasanya kepala 

tim membentuk 2 orang untuk 1 pekerjaan yang mana nantinya akan menjadi 

tanggung jawabnya sampai pemasangan instalasi tower provider selesai. 

Setelah melakukan pengarahan kepada rekan kerja, kepala tim melakukan 

pengecekan perlengkapan keamanan dan keselamatan,dalam hal ini adalah 

suatu tahapan yang paling penting karena perlengkapan keamanan adalah 

Stadar Operasional Prosedur perusahaan yang harus dikerjakan atau 

dilaksanakan bagi para pekerja pemasangan instalasi tower provider guna 

menunjang keselamatan dan keamanan kerja.  

Apabila dikaitkan dengan kelengkapan kerja yang dimiliki perusahaan 

maka dapat diketahui dari hasil wawancara berikut
22

: Selama ini dalam 

bekerja saya merasakan bahwa fasilitas yang diberikan perusahaan kepada 

                                                             
21 Wawacara dengan Bapak Anwar selaku pimpinan PT. Mahaga Tera Sinergi tanggal 12 

Desember 2017 pukul 14.00 WIB 
22

 Wawacara dengan Andri selaku pekerja lapangan  PT. Mahaga Tera Sinergi tanggal 11 

Desember 2017 pukul 14.25 WIB 
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saya benar-benar memberikan jaminan keselamatan dalam bekerja. Dimana 

selama ini perusahaan selalu menyediakan fasilitas kerja yang memadai 

sehingga keamanan dan kenyamanan kerja benar-benar saya rasakan. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kelengkapan keamanan dalam 

hal ini adalah Helm atau pelindung kepala guna mengantisipasi jika ada 

benda jatuh berupa baut yang tidak sengaja jatuh dari rekan lainnya yang 

berada diatas tower, Sarung tangan atau pelindung tangan yang berguna 

sebagai penarik tali jika perangkat berat diharuskan ditarik keatas tower, 

Sepatu panjat atau pelindung kaki guna memeberikan keamanan saat 

memanjat tower, Carabiner atau alat panjat tebing yang mungkin sering kita 

jumpai seperti logam berbentuk melingkar yang berguna sebagai pengkait tali 

ke besi tower sehingga memeberikan keamanan pada si pemanjat atau pekerja 

yang melakukan tugasnya diatas tower.  

Setelah pengecekan perlengkapan keamanan kepala tim 

membubarkan rekan-rekannya dan mulai melaksananakan tugasnya masing – 

masing yang telah dibagi oleh kepala lapangan, biasanya pekerjaan ini 

memakan waktu 5 sampai 7 hari melihat kondisi cuaca yang tidak menentu 

dan telah dihimbau kepada seluruh pekerja jika pada saat melaksanakan 

pekerjaan pemasangan instalasi tower provider terjadi cuaca buruk misalkan 

mendung disertai gemuruh petir atau angin kencang diharuskan para pekerja 

untuk segera mengevakuasi perlengkapan dan berkumpul disuatu tempat 

yang aman. Dalam hal ini sudah ketentuan dari SOP perusahaan yang harus 

dilaksanakan oleh seluruh pekerja karena sangat membahayakan pekerja jika 

SOP tidak di hiarukan atau pekerja acuh pada SOP yang telah diberikan. 
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Telah disebutkan pada Undang - Undang Ketenagakerjaan pasal 1 

ayat 14 bahwasanya perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau 

buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja dengan syarat-sayarat kerja,hak 

dan kewajiban para pihak. Kemudian ayat 15 mempertegas hubungan kerja 

adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan 

perjanjian kerja,yang memmempunyai unsur, upah dan perintah.Telah 

disebutkan bahwa pekerja harus mematuhi syarat-syarat dan kewajiban kerja 

yang telah dibuat dalam perjanjian kerja.Termasuk patuh dengan ketentuan 

Standar Operasional Prosedur yang telah dibuat oleh perusahaan. 

Pemberian kerja kepada pekerja lain merupakan temasuk pelanggaran 

yang dilakukan dengan cara disengaja.Pelanggaran yang dilakukan dengan 

sengaja dapat dikenaan denda terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran, 

Dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) PP No 8 Tahun 1981 tentang 

Perlindungan Upah (PP 8/1981) yakni denda atas pelanggaran sesuatu hal 

hanya dapat dilakukan apabila hal itu diatur secara tegas dalam suatu 

perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan (PK atau PP atau PKB).  

Sehingga hal-hal yang terkait dengan pengenaan disiplin terhadap pekerja 

yang melakukan pelanggaran dan merugikan perusahaan sebenarnya lebih 

diserahkan kepada pihak pengusaha dan pekerja untuk disepakati bersama 

dalam bentuk PK atau PP atau PKB. 

Pelanggaran Standar Operasional Prosedur akan berakibat sangat besar bagi 

tenaga kerja maupun bagi pengusaha. Seperti halnya terjadi karyawan bagian 

operasional Dendi Siregar  yang jatuh dari tower operator seluler di Jalan Jalan 

Aman Gang Aster, Kelurahan Pematang Pudu, diduga tak mengunakan safety 
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saat kejadin itu berlangsung. Penegasan itu disampaikan beberapa warga yang 

berada di TKP dan juga rekan kerja korban yang berada di bawah tower ketika 

kejadian itu.“Pada waktu kejadiannya, saya di telpon warga. Menurut warga, 

korban tak memakai safety pada saat kejadian,” Tanggapan Bapak Anwar atas 

kejadian tersebut yaitu sebagai berikut23: Menurut saya kejadian tersebut harus 

menjadi proses pembelajaran yang harus kita cermati, dimana kejadian tersebut 

memberikan wawasan kepada kita atas pentingnya fasilitas keselamatan kerja 

untuk keryawan. Kesadaran pribadi karyawan secara langsung menentukan 

keberhasilan atas SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan terkait dengan 

keselamatan kerja. 

Keterangan itu diperkuat dengan pernyataan rekan-rekan korban, ungkap 

Marlinda lagi. Rekan korban mengatakan bahwa korban saat itu membawa alat 

safety tapi tak memakainya.Menurut rekannya, alat safety di bawa, tapi tak 

dipakai. Sangat jelas bahwa hal seperti ini adalah sebuah tindakan ceroboh yang 

mana penerapan SOP sangat tidak diterapkan. Oleh karenanya banyak warga 

yang heran dengan perusahaan seluler pemilik tower itu,”ungkapnya lagi tidak 

hanya itu, dengan kejadian yang mengabaikan safety itu warga pun rencananya 

akan mengajukan keberatan terhadap keberadaan tower itu. 

Contoh kecelakaan kerja selanjutnya terjadi pada Nono (32) warga asal 

Sumedang, Jawa Barat yang tewas mengenaskan dengan kepala pecah dan kaki 

patah pada waktu melaksanakan pemasangan instalasi tower salah satu provider. 

Menurut beberapa keterangan saksi yang salah satunya adalah rekan korban yang 

berada ditempat kejadian. 
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 Wawacara dengan Bapak Anwar selaku pimpinan PT. Mahaga Tera Sinergi tanggal 12 

Desember 2017 pukul 14.00 WIB 
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Bapak Anwar selaku selaku Kepala Lapangan pada saat pemasangan 

instalasi tower tersebut menyatakan bahwa korban melakukan pemasangan kabel 

atau sambungan terakhir yang berada di atas puncak tower yang mana pada saat 

korban berada di puncak tower, sambungan crane patah dan tepat mengenai 

tubuh korban yang pada saat itu korban tidak melengkapi alat safetynya seperti 

tali pengait antara tubuh dengan besi tower, sehingga pada saat sambungan crand 

patah tubuh korban terpental dan jatuh dari ketinggian 20 meter.  

Kejadian tersebut ditangapi sebagai berikut24: Saudara Nono merupakan 

salah satu karyawan kami yang mengalami kecelakaan ketika saat bekerja, 

dimana kecelakaan kerja tersebut terjadi karena korban tidak menggunakan alat 

keamanan dalam bekerja dan hal tersebut menjadi proses pembelajaran kita 

semua. 

Dalam hal ini pelaksanaan prinsip kerja sangat tidak diperhatikan atau 

tidak dioperasionalkan secara optimal oleh pekerja pemasangan tower provider 

sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan kerja hingga merenggut nyawa. 

Pemasangan tower provider adalah pekerjaan yang dikategorikan pekerjaan 

dengan resiko kecelakaan sangat tinggi mengingat lokasi kerja yang bisa 

dibilang sangat ekstrim yaitu pekerja melakukan pekerjaannya di ketinggian 

hingga beberapa puluh meter dari tanah. 

Pentingnya pelaksanaan prinsip Standar Operasional Prosedur (SOP) 

dalam hal ini guna memperkecil atau menimalisir tingkat kecelakaan kerja yang 

presentase angka kecelakaannya sangat tinggi. Setiap tahun angka presentase 

kecelakaan kerja akibat kurang optimalnya penerapan prinsip Standar 

                                                             
24
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Operasional Prosedur (SOP). Dikutip dari kompas.comMenteri Ketenagakerjaan 

Hanif Dhakiri membeberkan bahwa angka kecelakaan dalam pekerjaan sosial 

masih sangat tinggi yaitu, 103.000 per tahun. Dari jumlah tersebut, 2.400 kasus 

diantaranya menyebabkan pekerja meninggal dunia. Kalau di rata – rata setiap 

hari ada 8 orang meninggal akbiat kurang optimalnya prinsip K3. 

Melihat dari beberapa contoh kasus di atas penerapan prinsip Standar 

Operasional Prosedur sangatlah penting, karena mengingat angka kecelakaan 

sangat tinggi. PT. Mahaga Tera Sinergi mempunyai beberapa ketentuan khusus 

atau SOP yang harus disepakati, dilaksanakan dan harus diterapkan dengan 

benar. Standar Operasional Prosedur adalah suatu ketentuan atau syarat tertulis 

yang harus disepakati bersama. 

PT. Mahaga Tera Sinergi yang bergerak di bidang pemasangan tower 

provider memiliki ketentuan khusus atau SOP yang wajib dilaksanakan kepada 

seluruh pekerjanya yang mana jika pada suatu ketika ada salah satu dari tim 

pelaksana yang sedang melaksanakan tugasnya dalam hal pemasangan tower 

provider mengabaikan atau tidak menerapkan SOP yang telah disepakati maka 

tindakan tegas seketika itu dilayangkan kepada pekerjanya yaitu berupa 

pemberhentian kerja dengan tidak diberikannya upah atau gaji atas apa yang 

telah diperbuat. Hal ini sangat positif mengingat angka kecelakaan yang sangat 

tinggi, sehingga para pekerja haruslah berfikir tentang kedepannya guna 

menciptakan sistem yang baik. 

Dalam pemasangan instalasi pada tower merupakan suatu pekerjaan 

yang dikategorikan sebagai Class 1 Risk Activities bekerja di atas ketinggian 

adalah pekerjaan yang mempunyai resiko jatuh dari ketinggan.Karena tingkat 
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risikonya yang tinggi, banyak perusahaan yang sangat peduli terhadap 

pekerjaan di ketinggian.Bahkan dibeberapa perusahaan telah menjadikan 

pekerjaan di atas ketinggian (working at height) masuk ke dalam risiko besar 

perusahaan (Major risk). Ijin bekerja pun diwajibkan bagi pekerjaan yang 

memiliki ketinggian di atas 4 meter.Beberapa hal yang sering mengakibatkan 

kecelakaan terjatuh dari ketinggian adalah: 

1. Kurangnya perencanaan dan penilaian risiko 

2.  Kurangnya kualitas pengawasan 

3.  Pelatihan yang kurang (training bekerja di atas ketinggian) 

4.  Pemilihan peralatan pendukung yang tidak sesuai 

5.  Pemilihan alat pelindung diri yang tidak tepat 

6. Tetap melakukan cara yang biasa dilakukan, walaupun ada motede yang    

lebih aman 

7. Kesalahan penggunaan alat pelindung 

Seorang karyawan memiliki tugas hukum umum untuk mengambil 

langkah yang sewajarnya dari diri mereka sendiri dan orang lain, yang 

mungkin terpengaruh oleh tindakan mereka, dan untuk bekerja sama dengan 

atasan mereka yang mengaktifkan tugas kesehatan dan keselamatan kerja 

dalam persyaratan yang harus dipenuhi.Untuk seorang karyawan, atau mereka 

yang bekerja di bawah kendali orang lain, hukum mengatakan mereka harus: 

a. Melaporkan setiap bahaya keamanan yang telah mereka identifikasi ke 

atasan mereka; 

b. Menggunakan perangkat peralatan dan keselamatan yang disediakan atau 

diberikan kepada mereka dengan benar, dalam sesuai dengan pelatihan dan 
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instruksi kecuali mereka berpikir bahwa akan tidak aman, dalam hal ini 

mereka harus mencari petunjuk lebih lanjut sebelum melanjutkan. 

Karyawan dan perwakilan petugas keselamatan kerja dalam hal 

temuanapa yang mereka pikir itu berbahaya, karena merekalah yang sangat 

sering menjumpai atau melihat hal-hal yang tidak jelas dan mungkin memiliki 

beberapa masukan yang baik untuk mencegah terjadinya bahaya di tempat 

kerja, terutama bekerja diketinggian untuk mendapatkan ide-ide praktis 

tentang bagaimana untuk mengendalikan risiko 

Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

adalah unit organisasi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai 

dengan ketentuan pasal 10 UU No. 14 tahun 1969 dan pasal 5 ayat (a) UU No. 

1 tahun 1970. secara operasional dilakukan oleh Pegawai Pengawasan 

Ketenagakerjaan berfungsi untuk : 

a. Mengawasi dan memberi penerangan pelaksanaan ketentuan hukum 

mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. 

b. Memberikan penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha dan 

tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan secara 

efektif dan peraturan-peraturan yang ada. 

Melaporkan kepada yang berwenang dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja 

tentang kekurangan-kekurangan atau pnyimpangan yang disebabkan karena 

hal-hal yang tdak secara tegas diatur dalam peraturan perundangan atau 

berfungsi sebagai pendeteksi terhadap masalah-masalah keselamatan dan 

kesehatan kerja di lapangan.Fungsi pengawasan yang harus dijalankan oleh 
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Direktur, para Pegawai Pengawas dan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

harus dapat dijalankan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan tenaga pengawas 

yang cukup besar jumlahnya dan bermutu dalam arti mempunyai keahlian dan 

penguasaan teoritis dalam bidang spesialisasi yang beraneka ragam dan 

berpengalaman dibidangnya 

Untuk mendapatkan tenaga yang demikian tidaklah mudah dan sangat 

sulit apabila hanya mengandalkan dari Departemen Tenaga Kerja 

sendiri.Karena fungsi pengawasan tidak memungkinkan untuk dipenuhi oleh 

pegawai teknis dari Departemen Tenaga Kerja sendiri, maka Menteri Tenaga 

Kerja dapat mengangkat tenaga-tenaga ahli dari luar Departemen Tenaga Kerja 

maupun swasta sebagai ahli K3 seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (6) UU 

No. 1 tahun 1970 

Dengan sistem ini maka terdapat desentralisasi pelaksanaan pengawasan 

keselamatan dan kesehatan kerja tetapi kebijaksanaan nasional tetap berada dan 

menjadi tanggung jawab Menteri Tenaga Kerja guna menjamin pelaksanaan 

Undang-undang Keselamatan Kerja dapat berjalan secara serasi dan merata di 

seluruh wilayah hukum Indonesia. 

Bekerja diketinggian merupakan salah satu pekerjaan yang mempunyai 

resiko yang sangat tinggi maka sudah seharusnya keselamatan dan keamanan 

kerja dalam pemasangang instalasi tower menjadi salah satu standar 

operasional prosedur yang tertulis.Bahwasannya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia menjamin perlindungan  hak-hak pekerja melalui konstitusi Republik 

Indonesia,  Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 
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ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dan 

Pasal 28 ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan 

dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Dan secara spesifik 

hal yang mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan dengan pekerjanya 

telah diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketanagakerjaan 

Undang-undang telah mengatur setiap tindakan yang berhubungan 

dengan kesehatan kerja. Pelanggaran undang-undang tersebut dapat dijatuhi 

sanksi atau hukuman peradilan. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, 

namun tidak mendapatkan biaya pengobatan dari perusahaan tempat dia 

bekerja, dapat melaporkannya ke pihak urusan tenaga kerja. Pada tahun 1970 

berhasil dikeluarkan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan 

Kerja yang meerupakan penggantian VR 1910 dengan beberapa perubahan 

mendasar, antara lain : 

1. Bersifat lebih preventif 

2. Memperluas ruang lingkup 

3. Tidak hanya menitik beratkan pengamanan terhadap alat produksi. 

Pada dasarnya Undang-undang No. 1 tahun 1970 tidak menghendaki 

sikap kuratif atau korektif atas kecelakaan kerja melainkan menentukan bahwa 

kecelakaan kerja itu harus di cegah jangan sampai terjadi dan lingkungan kerja 

harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Jadi, jelaslah bahwa usaha-usaha 

peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja lebih diutamakan dari pada 

penanggulangan 
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Secara umum kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak 

diduga sebelumnya. Sebenarnya, setiap kecelakaan kereja dapat diramalkan 

atau diduga dari semula jika perbuatan dan kondisi tidak memenuhi 

persyaratan. Oleh karena itu kewajiban berbuat secara selamat dan mengatur 

peralatan serta perlengkapan produksi sesuai standar yang diwajibkan oleh UU 

adalah suatu cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan. 

H.W Heinrich dalam bukunya The Accident Prevention mengungkapkan 

bahwa 80% kecelakaan disebabkan oleh perbuatan tidak aman (unsafe act) dan 

hanya 20% oleh kondisi yang tidak aman (unsafe condition), dengan demikian 

dapat disimpulkan setiap karyawan diwajibkan untuk memelihara keselamatan 

dan kesehatan kerja secara maksimal melalui perilaku yang aman. Perbuatan 

berbahaya biasanya disebabkan oleh : 

a. Kekurangan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

b. Keletihan atau kebosanan  

c. Cara kerja manusia tidak sepadan secara ergonomis 

d. Gangguan psikologi 

e. Pengaruh sosial psikologis 

f. Penyakit akibat kerja disebabkan oleh berbagi faktor, antara lain : 

1. Faktor biologis 

2. Faktor kimia termasuk debu dan uap logam 

3. Faktor fisik termasuk kebisingan/getaran, radiasi, penerangan, suhu 

dan kelembaban 

4. Faktor psikologis karena tekanan mental/stress. 
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”Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan 

dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan 

produksi serta produktivitas nasional.” Kutipan diatas adalah konsiderasi 

Undang-undang No. 1/1970 yang bersumber dari pasal 27 ayat (2) UUD 

1945 dan oleh sebab itu seluruh faktor penyebab kecelakaan kerja wajib 

ditanggulangi oleh pengusaha sebelum membawa korban jiwa. 

Tujuan dan sasaran daripada Undang-undang Keeselamatan seperti 

pada pokok-pokok pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang No. 

1/1970, maka dapat diketahui antara lain : 

1. Agar setiap tenaga kerja dan orang lainnya yang berada dalam tempat 

kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. 

2. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara 

efisien. 

3. Agar proses produksi dapat berjalan secara tanpa hambatan apapun. 

Kondisi tersebut dapat dicapai antara lain bila kecelakaan temasuk 

kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dan 

ditanggulangi.Oleh karena itu setiap usaha keselamatan dan kesehatan kerja tidak 

lain adalah pencegahan dan penanggulangan kecelakaan di tempat kerja untuk 

kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. 

Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa faktor yang menjadi 

hambatan dalam proses pelaksanaan prinsip Standar Operasional Prosedur 

(SOP) pada pekerjaan pemasangan instalasi tower provider di PT. Mahaga 

Tera Sinergi Surabaya yaitu sebagai berikut: 
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a. Hambatan Organisasional, misal seperti aspek dari gaya manajemen, 

fleksibilitas organisasi, jumlah lapisan jabatan/panjangnya birokrasi, 

Jumlah rentang kendali jabatan, pola komunikasi dalam organisasi, 

kualitas SDM, dan Budaya Organisasi. Hambatan yang terjadi terkait 

dengan hambatan organisasional yang terjadi pada PT. Mahaga Tera 

Sinergi Surabaya yaitu mengenai kualitas SDM yang dimiliki oleh 

perusahaan bervariasi sehingga menentukan dalam keberhasilan dalam 

proses pelaksanaan SOP keselamatan. 

b. Hambatan Operasional, yaitu karaktersitik operasional mencakup jenis 

kegiatan, ciri-ciri produk atau jasa, budaya masyarakat, kemapanan 

operasional;  keterikatan terhadap peraturan pemerintah, dan ukuran 

operasional mencakup kontrol internal untuk organisasi besar dan operasional 

yang luas yang berbeda standar. Hambatan yang terjadi terkait dengan 

hambatan operasional yang terjadi pada PT. Mahaga Tera Sinergi Surabaya 

yaitu selama ini aktivitas yang dilakukan karyawan diperusahaan memiliki 

potensi terjadinyan kecekaan kerja yang tinggi, dimana aktivitas karyawan 

akan mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan. 

c. Hambatan Manajerial, misalnya visi, misi, dan strategi organisasi, dukungan 

manajerial, pengawasan manajerial yaitu perubahan bisnis atau lingkungan 

bisnis;  dan tekanan manajerial. Lemahnya pengawasan yang dilakukan 

pimpinan terkait dengan aktivitas operasional karyawan yaitu selama ini 

masih rendahnya pengawasan yang dilakukan karyawan sehingga aktivitas 

yang dilakukan karyawan rentan terjadinya kecelakaan kerja. 
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d. Hambatan personal, misal  tidak memiliki kemampuan dalam mengikuti 

perubahan, tidak memiliki motivasi, dan memiliki kepentingan pribadi. 

Hambatan personal terkait dengan personal yaitu biasanya disebabkan 

individu seperti : sikap yang ceroboh, tidak hati- hati, tidak mampu 

menjalankan tugas  dengan baik,mengantuk dalam bekerja dan lain-lain. 

Berdasarkan hamabatan dalam pelaksanaan pelaksanaan prinsip 

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada pekerjaan pemasangan instalasi 

tower provider di PT. Mahaga Tera Sinergi Surabaya lebih dikaitkan dengan 

faktor manusia atau karyawan. Faktor manusia dalam kecelakaan kerja  

merupakan konsep klasik dalam usaha keselamatan dan pemecahan 

kecelakaan kerja, karena walau bagaimana pun baik penyebabnya maupun  

yang  diderita  semuanya berpulang kepada manusia itu sendiri, tetapi  konsep  

manusia  dan  kecelakaan kerja bukan hanya menyangkut  pada kesalahan 

awal, terkadang dalam  pelaksanaan pekerjaan faktor manusia  

mengoperasikan peralatan- peralatan yang  digunakan merupakan penyebab 

kecelakaan,  karena yang disebabkan manusia itu sendiri  mempunyai 

keterbatasan dalam  hubungannya dengan peralatan-peralatan  yang 

dipergunakan.  

Jadi, faktor manusia pada suatu  pekerjaan merupakan faktor yang 

mengacu  pada setiap masalah yang mempengaruhi  pendekatan individu 

terhadap pekerjaan dan  kemampuan untuk melaksanakn tugas dan  pekerjaan 

atau faktor manusia sebagai faktor-faktor lingkungan, organisasi dan  

pekerjaan, karakteristik manusia  dan individu yang mempengaruhi perilaku 
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ditempat kerja. Faktor manusia merupakan hal yang penting yang ada  

didalam  perusahaan.Karena  manusia  merupakan  suatu asset perusahaan 

dalam melakukan  pekerjaannya. Apabila perusahaan melakukan rekrut  

karyawan sesuai dengan aturannya baik dari segi kemampuan atau skill yang 

dimilikinya, maka pihak perusahaan akan dapat  mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah diterapkan perusahaan. Hal ini berhubungan dengan job analisis. 

Kemudian dilanjutkan  dengan menggunakan deskripsi jabatan dan  spesifikasi 

jabatan sehingga keberadaan individu karyawan menjadi hambatan utama dari 

pelaksanaan SOP pada perusahaan. Kurangnya kesadaran dari karyawan 

menjadikan segala bentuk prosedur kerja yang terdapat pada SOP tidak dapat 

berjalan sesuai dengan ketentuan. 




