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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

2.1 Keselamatan Kerja 

Ramli (2010) mengatakan “keselamatan pada dasarnya adalah kebutuhan 

setiap manusia dan menjadi naluri dari setiap makhluk hidup. Sejak manusia 

bermukim di muka bumi, secara tidak sadar mereka telah mengenal aspek 

keselamatan untuk mengantisipasi berbagai bahaya di sektitar lingkungan 

hidupnya.” 

Di negara-negara dengan tingkat kesejahteraan tinggi, keselamatan telah 

menjadi kebutuhan juga sebagai persyaratan dalam segenap aspek kehidupan. 

Aspek K3 berkembang luas meliputi berbagai bidang seperti keselamatan mainan 

(toy safety), keselamatan di rumah (home safety), keselmatan di tempat umum 

(public safety), keselamatan di jalan raya (road safety), keselamatan bahan kimia 

(chemical safety), keselamatan di sekolah (school safety), keselamatan di tempat 

kerja (ocupational safety) dan lainnya. 

Keselamatan merupakan hak manusia yang harus dilindungi oleh 

pemerintah suatu negara dan dihargai oleh anggota masyarakat lainnya. Sehinggaa 

setiap negara harus meningkatkan standar keselamatan anatara lain melalui 

penerapan standar K3 yang di akui secara global  seperti OHSAS (Occupational 

Health and Safety Assesment Series)  18001 atau 22000. 

Menurut Purnama (2010) “Keselamatan kerja secara filosofi diartikan 

sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan 

baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada 

umumnya serta hasil budaya dan karyanya. Dari segi keilmuan diartikan sebagai 

suatu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan 

terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja”. 

 “Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya 

selama melakukan pekerjaan.” (Slamet, 2012)   
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Keselamatan adalah bagian dari manajemen K3 yang berfokus pada perilaku 

dari para pekerja. Perilaku tidak aman yang dilakukan pekerja dapat sangat 

membahayakan. Sebab-sebab timbulnya perilaku yang tidak aman dalam 

lingkungan kerja diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Tidak adanya Alat Pelindung Diri atau tidak digunakannya Alat Pelindung 

Diri yang seharusnya digunakan oleh pekerja saat bekerja. 

2. Ketidakpatuhan pekerja terhadap peraturan serta prosedur keselamatan yang 

telah dibuat. 

3. Adanya tekanan yang dirasakan pekerja sehingga tidak mematuhi peraturan 

keselamatan. 

4. Pemikiran pekerja yang menganggap penggunaan Alat Pelindung Diri 

hanya mengganggu pekerjaannya dengan arti lain pekerjaannya akan lebih 

mudah jika tidak menggunakan Alat Pelindung Diri. 

5. Kondisi fisik pekerja yang sedang tidak baik sehingga mengabaikan 

kewajiban-kewajiban saat bekerja. 

6. Tidak adanya teguran baik dari pihak pengawas maupun sesama pekerja saat 

pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri. 

 

2.2 Kecelakaan Kerja 

Menurut Sulaksmono (1997) dalam Anizar (2010) “Kecelakaan adalah suatu 

kejadian tak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses suatu 

aktivitas yang telah diatur”. 

Setiap kejadian kecelakaan menurut Silalahi dalam Anizar (2010) “Terdapat 

empat faktor yang bergerak dalam satu kesatuan berantai yaitu lingkungan, 

bahaya, peralatan dan manusia. Kecelakaan akibat kerja merupakan kecelakaan 

yang berhubung dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini 

dapat berarti, bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada 

waktu melaksanakan pekerjaan”.  

Anizar (2010) mengatakan “Kecelakaan kerja adalah salah satu dari sekian 

banyak masalah di bidang kesehatan kerja. Dengan menerapkan usaha 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) maka kejadian kecelakaan kerja semestinya 
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bisa dihindari. Namun acapkali masih sering terjadi saja kecelakaan, baik dari 

faktor pekerja, peralatan, mesin atau sekitar pekerjaan”.  

 

2.2.1 Penyebab kecelakaan 

Umumnya dua hal yang menyebabkan kecelakaan adalah unsafe action 

(kegiatan tidak aman) dan unsafe condition (situasi tidak aman). Kegiatan tidak 

aman disebut juga faktor manusia, sedangkan situasi tidak aman disebut juga 

faktor lingkungan.  

1. Unsafe Action 

Hal-hal yang menyebabkan unsafe action diantaranya adalah: 

a. Tidak seimbangnya kondisi fisik tenaga kerja. 

1) Posisi tubuh pekerja yang menyebabkan mudah lelah 

2) Kecacatan fisik pekerja 

3) Kecacatan sementara pekerja 

4) Kepekaan panca indera pekerja terhadap sesuatu 

b. Kurangnya pendidikan tenaga kerja 

1) Kurang berpengalaman 

2) Salah mengartikan suatu perintah 

3) Pekerja yang kerang terampil 

4) Kesalahan pekerja dalam memakai peralatan kerja 

c. Pekerja menjalankan pekerjaan tanpa wewenang 

d. Pekerja menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai keahlian yang 

dimiliki 

e. Menggunakan APD tidak dengan benar 

f. Mengangkat beban yang terlalu berat  

g. Bekerja berlebihan 

2. Unsafe Condition 

Hal-hal yang menyebabkan unsafe condition diantaranya adalah: 

a. Kondisi alat kerja yang buruk (tidak layak) 

b. Adanya api di tempat berbahaya 

c. Keamanan gedung tidak memenuhi standart 
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d. Kebisingan 

e. Terpapar radiasi 

f. Kurang atau kelebihan cahaya dan ventilasi 

g. Kondisi suhu yang membahayakan 

h. Keadaan pengamanan yang berlebihan 

i. Sistem peringatan yang berlebihan 

j. Sifat pekerjaan yang mengandung potensi bahaya 

 

2.2.2 Tingkatan Kecelakaan 

Tingkatan kecelakaan yang diatur dalam OSHA Log 300 dalam Supriyadi  

(2016) adalah sebagai berikut: 

1. First Aid (Kecelakaan Ringan) 

Dikatakan kecelakaan ringan apabila kecelakaan dimana meliputi kriteria 

kecelakaan berikut ini: 

a. Korban diberi obat-obatan non resep dengan kekuatan dosis yang 

tidak diresepkan 

b. Korban diberikan imunisasi tetanus 

c. Korban mendapatkan perawatan pembersihan luka di permukaan 

kulit 

d. Korban diberikan pelindung kulit seperti gauze pads, bandage 

maupun plester 

e. Korban diberikan terapi air panas atau air dingin 

f. Korban diberikan penopang tubuh yang tidak tetap seperti perban, 

penopang tulang belakang yang non rigid, elastic bandage 

g. Korban diberikan alat pembatas gerak sementara ketika 

memindahkan korban seperti tali, pendukung leher, atau papan 

tulang belakang 

h. Korban diberikan drilling kuku jari untuk menghilangkan tekanan, 

atau mengeluarkan cairan dari luka lepuh 

i. Korban diberikan diberikan penutup mata 
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j. Korban diberikan aliran air atau kapas basah untuk memindahkan 

kotoran yang masuk ke dalam mata atau bagian tubuh lain selain 

mata. 

 

2. Medical Treatment (Perawatan Dokter) 

Dikatakan Medical Treatment apabila korban kecelakaan perlu diberikan 

pertolongan dari petugas medis dimana kondisi korban lebih parah 

dibandingkan dengan kecelakaan ringan yang membutuhkan perawatan 

medis lebih dari yang telah disebutkan diatas. Kriterianya berada diantara 

kecelakaan yang termasuk dalam kriteria first aid namun juga tidak sampai 

mengalami kecelakaan yang membuat pekerja direkomendasikan untuk 

tidak kembali bekerja selama lebih dari satu hari. 

3. Restricted Work (Larangan Bekerja) 

Terjadinya restricted work apabila kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja 

yang menimpa pekerja menyebabkan pekerja mendapatkan rekomendasi 

dari perusahaan ataupun tenaga medis untuk menghentikan kegiatan 

pekerjaan yang biasa mereka lakukan atau yang telah terjadwal sebelumnya. 

Misalnya apabila kecelakaan yang menimpa pekerja menyebabkan pekerja 

mengalami cacat permanen. 

 

2.3 Penilaian Risiko (Risk Analisis) Kerja 

Aktivitas konstruksi mencakup banyak kegiatan, sehingga biasanya sulit 

untuk mengidentifikasi bahaya-bahayanya (Hazard) dan risiko (Risk) yang 

mungkin timbul. Yang kemudian juga sulit untuk melakukan atau 

memprioritaskan tindakan-tindakan pencegahan. Langkah-langkah dalam 

penilaian risiko menurut Rijanto (2010) yaitu: 

1. Identifikasi Bahaya, yaitu semua bahaya yang ada di tempat yang akan 

dianalisis. 

2. Penentuan Risiko, yaitu menentukan besarnya kemungkinan timbulnya 

suatu kecelakaan yang ditimbulkan oleh suatu bahaya (Probability) dan 

besarnya tingkat keparahan (Hazard Effect) yang dapat diakibatkan bahaya. 
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3. Faktor Risiko, yaitu memperhitungkan Probability dengan Hazard Effect 

yang akan membantu dalam mengevaluasi risiko dan prioritasnya. 

4. Perbaikan, Pencegahan dan Kontrol, langkah ini dilakukan setelah 

mengetahui tingkatan-tingkatan risiko dari suatu tempat kerja, dilakukan 

tindakan-tindakan K3 khusus untuk proyek yang dikerjakan agar tingkat 

risiko bahaya-bahaya yang telah dianalisis dapat dihilangkan, atau 

diturunkan menjadi risiko yang masih dalam batas-batas yang bisa ditolerir. 

5. Proses Penilaian Keselamatan Kerja (Job Safety Analysis), langkah ini 

dilakukan pada setiap kegiatan kerja sebelum pekerjaan dimulai dimana 

terdapat adanya potensi yang dapat menimbulkan kecelakaan. Tahapan 

melakukan Job Safety Analysis dirangkum dalam gambar berikut ini: 

 

 

Gambar 2.1 Tahapan Job Safety Analysis 

(Sumber: Rijanto, 2010) 
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6. Risiko Yang Masih Dapat Diterima (Acceptable Risk), menghilangkan 

seluruh risiko dari sebuah proyek merupakan sesuatu yang tidak mungkin, 

kecuali menghentikan suatu proyek yang telah diajukan atas dasar penilaian 

risiko namun hal ini jarang terjadi. Dengan arti lain bahwa risiko telah 

diidentifikasi, dievaluasi dan suatu keputusan secara sadar telah dibuat 

untuk menyetujui risiko yang tersisa tanpa kontrol lebih lanjut. 

7. Pemindahan Risiko (Risk Transfer), yaitu tanggung jawab serta biaya dalam 

kejadian yang menimbulkan yang mengakibatkan kerugian dapat dibagi 

antara perusahaan dan kontraktor. 

 

2.4 Kesehatan Kerja 

Menurut Anizar (2010) “Dalam setiap kegiatan melakukan pekerjaan 

seseorang yang terlibat dengan pekerjaan 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 pengolahannnya, tempat kerja dan 

lingkungannya serta cara-cara melakukan perkerjaan. Kecelakaan adalah kejadian 

yang tak terduga dan yang tak di harapkan yang dapat menyebabkan kerugian 

material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat”. 

Upaya kesehatan kerja adalah upaya menyerasikan antara kapasitas kerja, 

bahan kerja dan lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat 

tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat sekelilingnya, agar di 

peroleh produktifitas kerja yang optimal. 

Menurut Rijanto (2010) ”Semua kegiatan yang dilakukan untuk melindungi 

kesehatan pekerja dan yang lainnya dari bahaya yang mungkin timbul sehubungan 

dengan operasi perusahaan merupakan bagian dari upaya pengendalian keshatan 

dan hygiene”.  

Upaya pertama dalam mengendalikan hygiene dan kesehatan kerja adalah 

dengan melakukan identifikasi bahaya terhadap kesehatan di tempat kerja. 

Dimana kegiatan ini harus dilakukan secara resmi, terencana, dan teknik yang 

akurat serta dilakukan dengan menyeluruh. 
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Selanjutnya jika hasil identifikasi menunjukkan terdapat bahaya, harus 

segera di lakukan tindak penanganan dan pengendalian atas dampak yang 

ditimbulkannya terutama terhadap pekerja, tindakan yang paling utama adalah 

upaya menghilangkan sumber bahaya. Upaya yang terakhir apabila tidak mungkin 

untuk menghilangkan bahayanya sampai pada batas aman, maka harus disediakan 

alat pelindung diri yang khusus dirancang untuk melindunginya. 

 

2.5 Alat Pelindung Diri 

Menurut Anizar (2010) “Alat Pelindung Diri  (APD) adalah suatu kewajiban 

dimana biasanya para pekerja atau buruh bangunan yang bekerja di sebuah proyek 

atau pembangunan sebuah gedung, diwajibkan menggunakannya. Kewajiban itu 

sudah disepakati oleh pemerintah melalui departemen tenaga kerja republik 

indonesia. Alat-alat demikian harus memenuhi persyaratan tidak menggangu kerja 

dan memberikan perlindungan efektif terhadap jenis bahaya”. 

Dalam suatu proyek, perusahaan merupakan pihak yang wajib menyediakan 

APD secara cuma-cuma untuk para pekerja maupun pihak lain yang hendak 

masuk ke lokasi kerja. APD yang disediakan oleh pengusaha dan dipakai oleh 

tenaga kerja harus memenuhi syarat pembuatan, pengujian dan sertifikat. Tenaga 

kerja berhak menolak untuk memakainya apabila APD yang disediakan tidak 

memenuhi syarat. 

Terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pemilihan 

APD, yaitu: 

1. Peralatan yang nyaman untuk digunakan. 

2. Tidak membuat pekerja merasa terganggu. 

3. Tidak membuat pekerja merasa ruang geraknya terbatas. 

4. Dapat memberi perlindungan yang efektif dalam segala jenis bahaya/potensi 

bahaya. 

5. Memiliki syarat estetika. 

6. Memperhatikan efek samping penggunaan APD. 

7. Mudah dipelihara, ukuran yang sesuai, tersedia sesuai kebutuhan, serta 

harga yang terjangkau. 
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Dalam penggunaan APD juga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Seluruh pekerja perlu ikut serta dalam pemilihan APD baik secara langsung 

dengan ikut dalam rapat tim K3L perusahaan, panitia K3, maupun diskusi 

dengan atasan maupun dengan berdiskusi dengan bagian K3L. 

2. Seluruh pekerja perlu diberikan intruksi dalam hal cara penggunaan dan 

penanganan serta cara pemeliharaan semua APD yang disediakan. 

3. Seluruh pekerja perlu memahami bahwa pekerja memiliki kewajiban untuk 

mengembalikan APD yang telah digunakan maupun APD yang telah rusak 

kepada atasannya, dimana tujuannya agar dilakukan analisis lebih lanjut, 

atau untuk memperoleh penggantinya.  

Pedoman dalam penggunaan APD dijelaskan pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 2.1 Pedoman APD 

Perlindungan Area yang memerlukan Jenis APD 

Kepala Semua area kerja 

Kecuali: Area akomondasi, kantor, 

dsb 

- Semua topi pengamanan 

(safety helmet) 

- Tali pengikat di berikan 

bila dibutuhkan 

- Topi logam dilarang 

Kaki  Semua area kerja operasi 

perusahaan 

Kecuali: area akomondasi, kantor 

atau yang ditentukan oleh pimpinan 

lapangan. 

- Semua sepatu boot dan 

sepatu produksi untuk 

suatu standart yang 

disetujui. 

Mata  Semua area perusahaan dimana 

diketahui ada bahaya untuk mata. 

Termasuk: 

- Workshop/bengkel 

- Labolaturium 

- Pengangkatan bahan berbahaya 

- Pengelasan/gerinda 

Semua dari jenis yang 

disetujui: 

- Pelindung muka penuh 

(face shields) 

- Kacamata (goggles) 

- Kacamata las (welding 

glasses) 

Bagus Adi Putra, Analisis Incident Rate dalam upaya Zero Accident pada kegiatan Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3) di Proyek Pembangunan Grand Batam Mall, 2019
UIB Repository©2019



16 
 

Universitas Internasional Batam 

- Kaca mata dengan 

pelindung samping 

Tangan  Semua area perusahaan dimana 

ada: 

- Penanganan bahan-bahan 

- Penggunaan bahan-bahan 

berbahaya 

- Penggunaan peralatan dan alat 

ringan 

Semua dari jenis yang 

disetujui: 

- Sarung tangan katun 

(polkadot gloves) 

- Sarung tangan kulit 

- Sarung tangan karet 

- Sarung tangan penahan 

panas 

Telinga  Semua area perusahaan yang 

dianggap bising (lebih dari 85 

decibel) 

- Penutup telinga 

- Sumbat telinga 

- Sumbat telinga yang dapat 

dibuang 

Pernafasan  - Masuk ke dalam bejana/ruang 

tertutup 

- Masuk kedalam saluran 

- Penanganan bahan kimia 

- Area dengan penumpukan debu 

- Regu penyelamat/pemadam 

kebakaran 

- Alat bantu bernafas 

(breathing apparatus) 

- Respirator dengan 

penyaring udara 

- Masker penahan debu 

Sumber: Rijanto (2010) 

 

2.6 Peraturan-Peraturan K3 yang berlaku di Indonesia 

Aturan menenai keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam ketentuan 

perundangan dan memiliki landasan hukum yang wajib dipatuhi semua pihak, 

baik pekerja, pengusaha atau pihak lain yang terkait. Di Indonesia banyak 

peraturan perundangan yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja, 

beberapa diantaranya: 

1. Undang-undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. 
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2. Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 86 dan 

pasal 87. 

3. Undang-undang No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 

2 dan pasal 4. 

4. Undang-undang No. 22 Tentang MIGAS pasal 40 ayat (2). 

5. Undang-undang No. 19/1999 Tentang Jasa Konstruksi pasal 23. 

6. Undang-undang No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung pasal 16, 

pasal 17 dan pasal 21. 

7. Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 

PER. 08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri. 

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014: Tentang 

Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. 

 

2.7 Zero Accident (Nihil Kecelakaan) 

Menurut Debraw (2004) “Filosofi dari Zero Accident adalah mengeliminasi 

kecelakaan yang terjadi pada site konstruksi”. Menurut Hadipoetro (2014) “Nihil 

kecelakaan adalah tidak terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan 

jam kerja kurang dari 48 jam”.  

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia PER-01/MEN/I/2017 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dinyatakan “Kecelakaan Nihil adalah 

suatu kondisi tidak terjadi kecelakaan di tempat kerja yang mengakibatkan pekerja 

sementara tidak mampu bekerja (STMB) selama 2 x 24 jam dan atau 

menyebabkan terhentinya proses dan atau rusaknya peralatan tanpa korban jiwa 

dimana kehilangan waktu kerja tidak melebihi shift berikutnya pada kurun waktu 

tertentu dan jumlah jam kerja orang tertentu.” 

 

2.7.1 Penghargaan Nihil Kecelakaan 

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia PER-01/MEN/I/2017 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan 
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dinyatakan “Penghargaan kecelakaan 

nihil adalah tanda penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan 

pemerintah kepada manajemen perusahaan yang telah berhasil dalam 

melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja sehingga mencapai nihil 

kecelakaan kerja pada jangka waktu tertentu”. 

 

2.7.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Nihil Kecelakaan  

Dalam penelitiannya, Annazmi (2017) menyebutkan “Terdapat lima faktor 

yang mempengaruhi pencapaian nihil kecelakaan, yaitu komitmen perusahaan, 

kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, komunikasi dan pelatihan 

keselamatan dan kesehatan kerja, inpeksi keselamatan dan kesehatan kerja dan 

penyelidikan kecelakaan, dan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja”. 

 

2.6.2.1 Komitmen Perusahaan 

Menurut Ramli (2010) “Komitmen merupakan kunci keberhasilan 

pelaksanaan K3. Komitmen adalah tekad yang kuat untuk melaksanakan  sesuatu 

dalam hal ini K3 dalam organisasinya. Tanpa komitmen, kebijakan K3 yang telah 

disusun dengan baik tidak akan bermakna”. 

Upaya yang dapat dilakukan manajemen untuk memperlihatkan 

komitmennya supaya dapat dilihat dan dirasakan oleh setiap elemen 

organisasinya. Contoh-contoh bentik komitmen yang dapat dilakukan manajemen 

(perusahaan) diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. memberi teladan atau contoh dalam tindakan yang dilakukan sehari-hari 

seperti selalu menggunakan alat keselamatan (APD). 

2. Menempatkan isu K3 sebagai prioritas dalam pertemuan atau rapat 

manajemen. 

3. Ikut melibatkan diri serta ikut menghadiri forum-forum atau kegiatan K3 

yang diadakan di lingkungan organisasi. 

4. Menjadikan isu K3 sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan 

keputusan, khusunya keputusan-keputusan yang bersifat yang bersifat 

strategis. 
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5. Memberikan dorongan kepada pekerja dan seluruh unsur dalam organisasi 

untuk selalu mendukung dan berkontribusi dalam kegiatan K3. 

6. Memberikan dukungan dengan cara menyediakan sumber daya (waktu, 

dana, serta sarana) untuk menunjang kegiatan K3. 

 

2.6.2.2 Kebijakaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Menurut Rijanto (2010) pelaksanaan program K3 secara rinci dapat 

diwakilkan tetapi tanggung jawab kebijakan K3 harus tetap ditangan manajemen. 

Kebijakan K3 harus ditetapkan untuk menentukan secara jelas sikap dan tujuan 

yang harus dicapai. Kebijakan K3 harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan 

Manajemen dan pihak-pihak yang terkait perlu merumuskan kebijakan K3 

secara tertulis, karena: 

1. Lebih memudahkan pelaksanaan kebijakan K3 yang ditetapkan. 

2. Memudahkan para pengawas operasi melaksanakan kebijakan perusahaan. 

3. Memudahkan para pekerja mengikuti peraturan K3. 

4. Memudahkan perawatan peralatan. 

  

2.6.2.3 Komunikasi dan Pelatihan Keselamatan  dan Kesehatan Kerja 

Ramli (2010)  mengatakan “Dengan memperhatikan bahaya K3 dan sistem 

manajemen K3, organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara 

prosedur untuk komunikasi internal antar berbagai tingkatan dan fungsi dalam 

organisasi, komunikasi dengan kontraktor dan pengujung lainnya ke tempat kerja 

dan penerimaan, pendokumentasian dan tanggapan terhadap komunikasi yang 

relevan dari pihak terkait eksternal”. 

Komunikasi merupakan aspek yang sangat penting dalam penerapan K3. 

Komunikasi yang kurang baik dapat menimbulkan sebuah kecelakaan, hal ini 

akan berpengaruh terhadap kinerja K3 organisasi tersebut. Hal utama yang perlu 

untuk dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berhubungan dengan suatu 

lingkungan organisasi adalah mengkomunikasikan kebijakan K3, hal ini agar 

seluruh pihak terkait dapat memahami dan mematuhi kebijakan yang telah dibuat. 
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Tiga bentuk interaksi komunikasi K3: 

 

 

Gambar 2.2 Interaksi Komunikasi 

(Sumber: Ramli, 2010) 

 

1. Komunikasi secara langsung antara manusia dengan manusia.  

Contohnya interaksi  antara atasan dengan bawahannya. Interaksi ini 

biasanya juga disebut juga sebagai personal communication atau disebut 

juga dengan group communication. Kedua jenis komunikasi ini banyak 

dilakukan dalam K3 contohnya berupa kontak individu melalui proses 

observasi, safety talk, pelatihan K3, dan penyuluhan K3. 

2. Komunikasi melalui alat/media antara manusia dengan manusia. 

Peralatan penghubung dalam interaksi komunikasi ini dapat berupa pesawat 

telepon, radio, spanduk, selebaran, buletin, poster, spanduk, safety letter dan 

lain-lain, komunikasi biasa digunakan di dalam lingkungan kerja contohnya 

komunikasi antara petugas di lapangan dengan petugas yang berada di ruang 

kontrol, komunikasi antara petugas K3 dengan para pekerja dan informasi 

terkait keselamatan kerja yang dibuat oleh manajemen agar dibaca oleh 

seluruh pekerja. 

 

ALAT KERJA 

ALAT 

KOMUNIKASI 

MANUSIA MANUSIA 
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3. Komunikasi manusia dengan alat kerja.  

Yang dimaksud komunikasi dalam hubungan interaksi komunikasi antara 

manusia dengan alat kerja adalah kegiatan pengoperasian alat kerja maupun 

mesin yang dilakukan oleh pekerja. 

 

Organisasi harus mengembangkan standar pelatihan bagi seluruh individu di 

lingkungannya. Sesuai dengan filosofi K3 dari International Association of Safety 

Professional (IASP) pekerja wajib diberikan pelatihan tentang K3. Budaya serta 

pemahaman mengenai K3 tidak dapat timbul dengan sendirinya, melainkan harus 

dibentuk dengan cara pemberian pelatihan dan pembinaan. 

Pemberian pelatihan bertujuan guna meningkatkan Knowledge, Skill serta 

Attitute (KSA) para pekerja untuk itu perlu dibentuk sesuai dengan kriteria 

masing-masing pekerjaan. 

Kebutuhan pelatihan K3 setiap perusahaan tidak dapat dibuat sama. Karena 

setiap perusahaan tentunya memiliki karakteristik lingkungan kerja yang berbeda-

beda sesuai dengan sifat bahaya yang dimiliki, ukuran suatu proyek atau kegiatan 

maupun keadaan para perkerjanya. Karna itu pelatihan K3 dikembangkan guna 

memenuhi kebutuhan organisasi, dimana bukan sekedar formalitas belaka. 

Untuk mengetahui apakah organisasi memerlukan pelatihan K3 dilakukan 

melalui proses sebagai berikut: 

1. Analisa jabatan atau pekerjaan.  

Setiap individu dalam organisasi pasti memiliki tugas atau pekerjaan yang 

harus dilakukannya sesuai dengan jabatannya masing-masing. Melakukan 

analisa adalah dengan mengidentifikasi  dan menganalisa setiap pekerjaan 

maupun jabatan yang terdapat dalam organisasi. Kemudian membuat daftar 

pekerjaan yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok kerja. 

2. Identifikasi pekerjaan atau tugas kritis (Critical Task).  

Dari berbagai macam pekerjaan atau tugas yang dijalankan seseorang pasti 

ada diantaranya yang bersifat kritis dan mengandung bahaya besar. Dari 

berbagai aktivitas tersebut mungkin dapat di identifikasi, apa saja tugas atau 
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pekerjaan yang termasuk dalam pekerjaan berbahaya dan pekerjaan yang 

memiliki risiko tinggi.  

3. Kaji data-data kecelakaan.  

Data-data kecelakaan yang pernah terjadi dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk menyusun kegiatan pelatihan K3. Adanya kecelakaan yang terjadi 

bisa menjadi pertanda bahwa dalam sebuah sistem manajemen K3 terdapat 

sebuah pelanggaran atau terdapat kelemahan di dalamnya. Dari data yang 

telah diukumpulkan dapat diketahui dibagian mana dan siapa saja yang 

masih perlu diberikan pelatihan serta pembinaan sehubungan K3. 

 

 

Gambar 2.3 Langkah Pengembangan Pelatihan K3 

(Sumber:Ramli, 2010) 
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4. Survey kebutuhan pelatihan.  

Setelah dilakukan pengkajian data kecelakaan  dapat dilakukan peninjauan 

mengenai pelatihan seperti apa yang dibutuhkan di masing-masing tempat 

kerja atau departemen. Apa saja aktivitas atau pekerjaan yang memerlukan 

pelatihan dan apa jenis pelatihan yang di perlukan 

5. Analisa kebutuhan pelatihan (Training Need Analysis).  

Lakukan analisa keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis) yang 

bertujuan agar dapat diketahui potensi bahaya apa saja yang ada dalam 

sebuah tugas (pekerjaan). Hasil Job Safety Analysis dapat diidentifikasikan 

jenis bahaya serta tingkat risiko masing-masing pekerjaan. Pekerjaan yang 

memiliki risiko tinggi (critical task) menjadi prioritas untuk program 

pelatihan. Kaji rekaman kecelakaan atau kejadian sebelumnya untuk 

mendapat informasi jenis pekerjaan apa yang mengandung bahaya dan 

berisiko tinggi, angka kecelakaan yang tinggi menunjukan adanya 

kelemahan dalam sistem manajemen K3 yang perlu ditingkatkan melalui 

pelatihan. Identifikasi kebutuhan pelatihan. Siapa saja yang perlu diberi 

pelatihan K3? untuk itu lakukan survey atau observasi lapangan jika perlu 

lakukan wawancara dengan pekerjauntuk mengetahui masalah di lapangan 

serta tingkat pemahaman pekerja mengenai cara kerja yang aman, dari hasil 

observasi di peroleh data individu yang memerlukan pelatihan K3 tertentu 

yang akan menentukan formasi pembelajaran dan teknik penyajiannya. 

6. Tentukan sasaran dan target pelatihan.  

Pelatihan K3 tentu di maksudkan untuk memenuhi gap anatar kompetensi 

yang disyaratkan dengan kondisi pekerja, pelatihan diharapkan akan 

memperbaiki atau meningkatkan pengetahuan (knowledge), keterampilan 

(skill) dan perilaku (attitute). 

7. Lakukan Pengmbangan objek pembelajaran.  

Setiap manusia memiliki kemampuan dan daya serap berbeda dalam belajar 

yang dipengaruhi olehbeberapa hal yaitu tingkat pendidikan, pengalaman 

serta latar belakangn, untuk itu program pelatihan K3 perlu menjangkau 

semua tingkat dan perbedaan yang terdapat dalam organisasi. 
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8. Laksanakan pelatihan.  

Setelah program latihan disusun dan di rancang termasuk silabus, peserta 

dan proses pembelajaran maka pelatihan dapat di mulai, pelatihan dapat 

diberikan melalui pihak eksternal yaitu melalui lembaga pelatihan maupun 

diberikan pelatihan internal yang dipersiapkan secara khusus. 

9. Lakukan evaluasi.  

Hasil dari pemberian pelatihan perlu dievaluasi guna mengetahui apakah 

pelatihan yang dilakukan sudah efektif. Setelah diadakan pelatihan, seluruh 

unsur dalam pelatihan perlu dievaluasi baik dari segi metode (sistem) 

pembelajarannya, isi, instruktur maupun dampaknya terhadap peserta 

pelatihan. 

10. Lakukan perbaikan.  

Tahap akhir dalam kegiatan pelatihan yaitu dengan memperbaiki pelatihan 

yang sebelumnya sesuai dengan hasil yang didapat dari proses evaluasi yang 

telah dilakukan. 

 

Terdapat 3 jenis pelatihan K3, yaitu: 

1. Safety Induction 

Safety Induction merupakan jenis pelatihan yang diberikan kepada para 

pekerja sebelum memulai pekerjaannya untuk pertama kali ataupun 

memasuki suatu tempat kerja untuk pertama kali. Pelatihan ini diberikan 

kepada pekerja baru, pindahan, mutasi dan kontraktor maupun tamu yang 

berada di tempat kerja. 

2. Pelatihan Khusus 

Pelatihan khusus merupakan pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan  

bidang pekerjaanya. Misalnya bagi yang bertugas sebagai safety officer 

harus diberi pelatihan misalnya mengenai manajemen K3 atau manajemen 

risiko, pelatihan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. 

3. Pelatihan Umum  

Pelatihan umum  merupakan pelatihan yang diprogram untuk diberikan pada 

seluruhpekerja dari tingkat paling bawah hingga tingkat manajemen puncak. 
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Tujuan mengadakan pelatihan ini adalah untuk membangun kesadaran akan 

pentingnya mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di 

kalangan pekerja.  

 

2.6.2.4 Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Penyelidikan 

Kecelakaan 

Hadipoetro (2014) mengatakan “Inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja 

adalah kegiatan memeriksa/mengecek/mengukur segala sesuatu dan mencatat 

apakah sesuai atau tidak terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja. Suatu 

pemeriksaan secara umum terhadap suatu unit operasi yang dilaksanakan oleh 

pekerja unit operasi fasilitas secara rutin dan terjadwal yang merupakan definisi 

dari inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja”. 

Inspeksi secara periodik akan memperbolehkan petugas Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Lingkungan (K3L) untuk mengobservasi keseluruhan baik 

pekerja, fasilitas, peralatan, perlengkapan, bahan dan mengidentifikasi bahaya 

atau masalah kinerja yang potensial agar segera memberikan ukuran perbaikan 

yang diperlukan. (Rijanto, 2010). 

Dalam OHSA singakatan dari Occupational Safety and Health 

Administration dikatakan “Inspeksi diprioritaskan pada tempat yang menimbulkan 

bencana dan kecelakaan fatal, tempat dimana terdapat keluhan tenaga kerja, pada 

industri yang berbahaya, serta pada situasi yang membahayakan kesehatan tenaga 

kerja”. 

Pada situasi yang berbeda pelaksanaan inspeksi yang dilakukan juga 

berbeda sesuai dengan kondisi yang ada. Ramli (2013) mengatakan “Lingkup 

kegiatan inspeksi diantaranya adalah mengidentifikasi potensi masalah, 

mengidentifikasi peralatan yang tidak baik, mengidentifikasi tindakan pekerja 

yang tidak aman, mengidentifikasi efek dari suatu perubahan atau modifikasi, 

mengidentifikasi tindakan perbaikan yang tidak memadai, memberikan informasi 

kepada pimpinan mengenai masalah-masalah yang ada, menunjukkan 

kesungguhan manajemen dalam melaksanakan program K3”. 
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Hadipoetro (2014) mengatakan “Penyelidikan kecelakaan merupakan upaya 

untuk mencari fakta dari suatu kejadian, kemudian mempelajari faktor 

penyebabnya sehingga kejadian serupa dapat dicegah dan tidak terulang kembali 

di kemudian hari”. 

Seluruh kejadian yang terjadi di lingkungan kerja wajib diselidiki sebagai 

syarat oleh OHSAS 18001. Kejadian yang dimaksud termasuk kecelakaan, 

kebakaran, penyakit akibat kerja, kerusakan maupun kejadian hampir celaka. 

Penyelidikan bertujuan untuk (Ramli, 2010): 

a. Menemukan penyebab utama suatu peristiwa guna mencegah terulangnya 

kejadian yang sama. 

b. Melindungi pekerja yang menjadi korban pada suatu insiden dengan 

mencari tahu sebab mengapa insiden tersebut bisa terjadi, sehingga tidak 

mengkambinghitamkan korban.  

c. Untuk kepentingan pelaporan yang ditujukan kepada lembaga terkait 

maupun kepentingan asuransi kecelakaan. 

d. Menemukan kekurangan yang terdapat pada program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja perusahaan.  

 

Apabila terjadi sebuah kecelakaan hendaknya diselidiki dengan segera, 

meskipun dalam melaksanakan penyelidikan tentunya terdapat hambatan-

hambatan seperti situasi lapangan, jenis insiden, besar atau kecilnya insiden 

tersebut maupun ukuran kerugian yang diterima. 

Dalam hal kecelakaan yang terjadi merupakan kecelakaan yang ringan atau  

kerugian yang diterima masih tergolong rendah, tindakan penyelidikan masih 

dapat dilakuakan hanya oleh pihak intern perusahaan. Namun apabila kecelakaan 

yang terjadi merupakan kecelakaan yang menimbulkan kerugian yang besar serta 

dampak luas, kecelakaan tersebut perlu diselidiki oleh tim dari perusahaan yang 

dibentuk khusus atau dilakukan oleh instansi pemerintah maupun pihak 

kepolisian. 

 

2.6.2.5 Evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
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Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan keberhasilan dalam 

penerapan sistem manajemen K3 sehingga manajemen dapat segera mengambil 

langkah perbaikan dan peningkatan. Kegiatan evaluasi K3 harus dikomunikasikan 

den dikonsultasikan dengan semua pihak yang terlibat. Dalam melakukan evaluasi 

dapat diajukan tiga pertanyaan berikut ini (Ramli, 2010): 

a. Apakah program K3 telah sesuai dengan objektif organisasi? 

b. Apakah sumber daya yang disediakan telah mencukupi untuk mendukung 

program K3? 

c. Apakah program K3 telah efektif untuk memenuhi perundangan dan 

pencegahan kecelakaan? 

 

Hasil dari evaluasi K3 dapat kita merumuskan tahap-tahap untuk 

memperbaiki  dan meningkatkan kinerja K3 untukmasa yang akan datang. 

“Langkah perbaikan harus konsisten dengan hasil kinerja keselamatan dan 

kesehatan kerja, potensi risiko, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, 

ketersediaan sumber daya manusia dan prioritas yang diinginkan”. (Ramli, 2013) 

 

2.8 Tingkat Kecelakaan (Incidence Rate) 

Webber (2005) mengatakan “Incidence Rates menujukkan betapa banyak 

insiden telah terjadi. Incidence rates juga hanya satu dari sekian banyak item yang 

dapat digunakan untuk mengukur kinerja”. Besarnya angka insiden biasanya 

dikaitkan dengan adanya indikasi kesalahan pada  program keselamatan yang ada.  

Berdasarakan pendapat Uhud, et al (2008), insiden diartikan sebagai 

kejadian yang berhubungan dengan kegiatan kerja yang menyebabkan luka-luka, 

terganggunya kesehatan seseorang baik parah atau tidak, maupun peristiwa yang 

menyebabkan kehilangan nyawa. Insiden yang terjadi namun tidak menyebabkan 

luka-luka, terganggunya kesehatan seseorang maupun kehilangan nyawa disebut 

dengan “kejadian nyaris celaka” (near miss) atau “kejadian berbahaya” 

Suatu insiden selalu melibatkan dua hal, yaitu kejadian dan rentang waktu 

selama insiden berlangsung. Incidence Rate menggunakan sudut pandang yang 

terjadi dari waktu ke waktu (satu periode).  
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian 
Peneliti dan 

Tahun Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 “Identifikasi Masalah 

dan Pengelolaan 

Kecelakaan Kerja 

Dalam Upaya 

Mewujudkan Zero 

Accident (Studi Kasus 

Proyek Pembangunan 

Jalan dan Jembatan 

Nasional di Provinsi 

Sumatera Barat)” 

Ardiansyah Putra 

(2015) 

Faktor-faktor dominan yang 

mengidentifikasi masalah dan 

pengelolaan kecelakaan dalam 

upaya mewujudkan zero accident 

antara lain: pengaruh laporan dan 

statistik kecelakaan; pengaruh 

pelatihan keselamatan; pengaruh 

publikasi dan konteks keselamatan; 

pengaruh kontrol terhadap 

lingkungan kerja; pengaruh inspeksi 

dan disiplin; pengaruh peningkatan 

kesadaran K3; Konseling dan 

Employee Assintance Program. 

2 “Faktor-faktor yang 

memengaruhi 

pencapaian nihil 

kecelakaan (Zero 

Accident) di PT. PLN 

(Persero) area Medan 

Tahun 2017” 

Annazmi (2017) Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki 

komitmen K3 dan kebijakan K3 

yang memuat pelaksanaan dan 

sanksi, menyediakan anggaran 

khusus K3, fasilitas K3 serta 

pemeliharaannya. Komunikasi K3 

yaitu Safety meeting, briefing, 

safety induction, sosialisasi program 

K3 serta pemasangan rambu-rambu 

K3 di seluruh area produksi. 

Pelatihan K3 secara eksternal dan 
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internal. Inspeksi terjadwal dan 

mendadak, investigasi kecelakaan 

serta melakukan Evaluasi K3. 

3 “Analisis risiko 

kecelakaan kerja pada 

proyek konstruksi 

gedung bertingkat  di 

kota Makassar (Studi 

kasus: Vida View 

Apartement)” 

Doki Palloan 

(2016) 

Pada penelitian ini dilakukan proses 

identifikasi, penilaian dan kemudian 

memberikan penanganan risiko pada 

kecelakaan kerja yang merupakan 

upaya dalam menganalisis risiko 

yang terjadi pada suatu pekerjaan 

konstruksi. Metode yang dilakukan 

adalah dengan menyusun kuesioner 

dengan variabel yang berasal dari 

hasil observasi langsung ke 

lapangan. Hasil dari pegolahan data 

menunjukkan bahwa kecelakaan 

kerja dikelompokkan berdasarkan 

penyebab dan variabel pekerjaan. 

Dimana dari seluruh risiko 

kecelakaan kerja, hanya satu 

variabel kecelakaan yang masuk 

dalam kecelakaan berkategori 

substansial (memiliki nilai risiko 

70-180), sedangkan sisanya masuk 

dalam kategori moderat (memiliki 

nilai risiko 20-70), dan kategori 

dapat diterima (<20). Setelah 

dilakukan penanganan risiko, hanya 

satu variabel kecelakaan yang 

masuk dalam kecelakaan 

berkategori moderat (memiliki 

risiko 20-70) sedangkan sisanya 

masuk dalam kategori dapat 

diterima (memiliki niai risiko <20). 
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4 “Multi kriteria terhadap 

penilaian penyebab 

kejadian risiko 

kecelakaan kerja untuk 

proyek konstruksi 

dengan metode 

Analytical Network 

Process” 

Dwi Iryaning dan 

Tri Prihatiningsih 

(2018) 

Penyebab terjadinya risiko K3 pada 

bidang konstruksi didominasi oleh 

kriteria struktur 44%, kriteria 

persiapan 17%, kriteria sub struktur 

21% dan kriteria finishing 19%. 

Penyebab risiko kecelakaan kerja 

yang paling besar disebabkan oleh 

faktor manusia 77%, yaitu 

disebabkan oleh perilaku tidak aman 

yang meliputi kurang pengetahuan 

K3, pekerja kurang disiplin, pekerja 

tidak menggunakan APD, komitmen 

K3 kurang, tidak mengikuti 

pelatihan K3, kesalahan 

transformasi informasi, metode 

konstruksi tidak benar, pondasi 

scaffolding tidak pada tempat yang 

datar. Sedangkan penyebab 

kecelakaan kerja lainnya seperti 

scaffolding ambruk, kabel terkena 

air konsleting, kabel terkelupas, 

tersentuh aliran listrik, lokasi becek, 

lumpur dan amblas. Upaya dalam 

pengendalian risiko kecelakaan 

kerja yaitu perbaikan manajemen 

K3 dan pelatihan K3 dalam 

meningkatkan komitmen K3 dengan 

adanya pengendalian risiko yang 

diharapkan dapat meminimalkan 

risiko (zero accident) pada 

pekerjaan konstruksi. 

5 “Analisis Level 

Keselamatan dan 

Ayuma Ersamatori 

Milen (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menilai penerapan sistem 
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Kesehatan Kerja (K3) 

Proyek Konstruksi 

Terhadap Risiko dan 

Manajemen K3 (Studi 

Kasus: Proyek 

Pembangunan Terminal 

II Bandara Radin Inten 

II, Gedung Parkir 

Bandara Radin Inten II 

dan Showroom Auto 

2000 Soekarno-Hatta)” 

manajemen K3 dan 

mengkuantifikasi risiko kecelakaan 

kerja yang terjadi dalam proyek 

konstruksi. Penelitian ini 

menggunakan data kuesioner dan 

program SPSS serta metode uji 

frekuensi, uji validitas dan uji 

reabilitas. Hasil dari penelitian ini 

adalah ketiga proyek memiliki 

sistem manajemen dengan kategori 

sedang dan faktor kecelakaan yang 

timbul diakibatkan oleh kelalaian 

pada standar operasional dan 

prosedur yang ada. 

Sumber: Data yang diolah. 

 

2.10 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang masalah  dan kajian pustaka yang telah 

dikemukaan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah analisa 

incident rate terhadap upaya pencapaian zero accident pada kegiatan K3 di proyek 

pembangunan Grand Batam Mall. 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran 

(Sumber: Data yang diolah) 

 

 

Incident Rates pada proyek 

pembangunan Grand Mall 

Batam. 

 

 

 

 

Proyek Nihil Kecelakaan 

 (Zero Accident) 
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