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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Satu pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja 

atau penyakit akibat kerja. ILO juga mencatat sekitar 153 pekerja di dunia 

mengalami kecelakaan kerja setiap 15 detik, 160 pekerja mengalami sakit akibat 

kerja, setiap hari terjadi kecelakaan kerja secara global yang mengakibatkan 

korban fatal tercatat sekitar 6.000 kasus (ILO, 2013). 

Kasus kecelakaan di Indonesia sendiri cukup tinggi, dari setiap 100 ribu 

tenaga kerja, 30% di antaranya terjadi disektor industri (BPJS Ketenagakerjaan, 

2015). Hingga akhir tahun 2015, angka kecelakaan kerja di Indonesia tercatat 

sebanyak 105.182 kasus kecelakaan kerja. Sementara itu, untuk kasus kecelakaan 

berat yang mengakibatkan kematian tercatat sebanyak 2.375 kasus dari total 

jumlah kecelakaan kerja (BPJS Ketenagakerjaan, 2016).  

Melihat angka kecelekaan kerja yang tinggi dibidang konstruksi 

menandakan bahwa dibutuhkan penanganan dan perhatian yang tepat dan serius 

mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

Dalam pelaksanaannya, industri konstruksi melibatkan lebih dari satu 

stakeholder. Para stakeholder  sangat berpengaruh dalam pelaksanaan konstruksi. 

Stakeholder yang dimaksud antara lain, owner, kontraktor, konsultan, dan sub 

kontraktor. Setiap stakeholder harus memahami segala ketentuan yang berlaku 

dan sudah disepakati di awal kontrak, baik dari segi hukum dan kontrak kerja nya. 
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Dalam usaha untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja setiap stakeholder harus 

mematuhi peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang 

berlaku dan harus memiliki komitmen dalam menangulangi dan meminimalisir 

risiko kecelakaan kerja terjadi. 

Rencana dan pelaksanaan dalam menangani Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja harus dilakukan menurut UU No. 1 Tahun 1970. Dalam UU No.1 Tahun 

1970 disebutkan, a. bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas 

keselamatannya melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan 

produksi serta produktivitas Nasional; b. bahwa setiap orang lainnya yang berada 

ditempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. 

Untuk bidang konstruksi, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi No. PER 01/MEN/1980 juga menyebutkan tentang Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja pada konstruksi bangunan menteri tenaga kerja dan transmigrasi.  

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014 

menyebutkan tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Ruang lingkup peraturan 

menteri ini meliputi: a. Penerapan SMK3 konstruksi bidang PU; b. Tugas, 

tanggung jawab dan wewenang; dan c. Biaya penyelenggaraan SMK3 konstruksi 

bidang PU. 

Semakin pesatnya perkembangan pembangunan  baik pembangunan 

bangunan gedung maupun infrastruktur  mendorong para insinyur, para analisis 

maupun jajaran Top Manajemen  proyek untuk mendesain dan menentukan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang efektif dan 

efisien yang akan diaplikasikan ke sebuah proyek konstruksi.  
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Sebelum menentukan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3) yang akan dipakai di proyek konstruksi diperlukan suatu analisa 

manajemen risiko terhadap proyek tersebut. Perlunya analisa manajemen risiko di 

suatu proyek tak lepas dari tujuan utama dari sistem manajemen, yaitu agar 

proyek yang berjalan mencapai keberhasilan yang diharapkan. Keberhasilan suatu 

proyek diukur dari dan dibatasi oleh 6 batasan yaitu, dalam pelaksanaannya tidak 

melebihi atau tidak kurang dari lingkup dari sebuah proyek yang telah ditentukan 

(scope), proyek yang dikerjakan dan dihasilkan sesuai dengan kualitas yang telah 

ditentukan (quality), pelaksanaan proyek tidak melebihi tenggat waktu yang telah 

disepakati (schedule), dalam pengerjaannya tidak melebihi biaya yang telah 

ditentukan (resources), ketidakpastian atau ancaman bagi proyek, berupa risiko – 

risiko di proyek seperti risiko kecelakaan dapat diatasi dan diminimalisir sebaik 

mungkin (risk), serta dalam pelaksanaan dan berakhirnya proyek mampu 

memenuhi kepuasan dari customer ataupun owner dari proyek (customer 

satisfaction) (PMBOK, 2
nd

 edition). 

Dalam melakukan analisa risiko, ada baiknya dilakukan sebelum proyek 

berlangsung dan selama proyek berlangsung. Ini ditujukan agar dalam proses 

identifikasi bahaya di lingkungan kerja (Hazard Identification) , penilaian potensi 

risiko/ bahaya (Risk Assessment) dan pengendalian risiko (Risk Control) 

berlangsung secara terstruktur , efisien dan efektif dalam penerapannya. Dengan 

adanya analisa risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di proyek bersangkutan 

diharapkan mampu mencegah dan meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan 

kerja. 
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PT. HJS Construction adalah perusahaan kontraktor yang dipercaya 

dalam pembangunan PT. WIK Phase II di kawasan Industrial Panbil. Menurut 

safety officer dari PT. HJS Construction Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

masih kurang diterapkan oleh para pekerja. Ini dikarenakan kurangnya 

pengetahuan dari para pekerja tentang risiko kecelakaan kerja dari setiap bidang 

pekerjaan dan pentingnya peranan dari tindakan pengendalian risiko yang 

dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Maka daripada itu, penulis 

memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai “Analisa Risiko Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja dengan Menggunakan Metode HIRARC di Proyek 

Pembangunan PT. WIK Phase 2”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian skripsi ini adalah : 

1. Apa yang harus dilakukan untuk mengetahui bahaya atau risiko K3 

(Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada proyek pembangunan PT. WIK 

Phase II ? 

2. Bagaimana cara untuk mengetahui kategori dari masing-masing risiko 

atau bahaya K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada area proyek 

pembangunan PT. WIK Phase II? 

3. Apa saja tindakan pengendalian yang telah diterapkan oleh kontraktor 

pelaksana pada proyek pembangunan PT. WIK Phase II? 

4. Apa program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sudah 

diterapkan oleh kontraktor pelaksana pada proyek pembangunan PT. 

WIK Phase II ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian skripsi ini adalah : 

1. Mengidentifikasi risiko K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang 

dapat terjadi pada kegiatan proyek pembangunan PT. WIK Phase II 

dengan metode HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and 

Risk Control). 

2. Memberikan peniliaian atas risiko-risiko K3 (Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja) yang terjadi pada proyek pembangunan PT. WIK Phase 

II dengan menggunakan metode HIRARC (Hazard Identification, Risk 

Assessment and Risk Control) untuk mengetahu kategori masing-masiing 

risiko. 

3. Mengetahui tindakan pengendalian yang diterapkan oleh kontraktor 

pelaksana pada proyek pembangunan PT. WIK Phase II dengan 

menggunakan metode HIRARC. 

4. Mengetahui program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di proyek 

pembangunan PT. WIK Phase II oleh kontraktor pelaksana.  

 

1.4. Batasan Penelitian 

Batasan dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini dilakukan di proyek pembangunan PT. WIK Phase II 

Kawasan industri Panbil, Muka kuning, Batam. 

2. Kegiatan proyek pembangunan PT. WIK Phase II kawasan industry 

Panbil, Muka Kuning, Batam yang di teliti adalah mulai dari kegiatan 

penggalian, konstruksi sampai dengan finishing. 

Sarah Angela, Analisa Risko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dengan Metode Hirarc (Studi Kasus Proyek PT. WIK Phase II Batam )
repository.uib.ac.id @2017



6 

 

   

3. Masalah yang diteliti adalah K3 ( Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 

yang berkaitan dengan aktivitas pada proyek pembangunan PT. WIK 

Phase II Batam. 

4. Responden adalah pegawai yang terkait dengan proyek pembangunan 

PT. WIK Phase II Muka kuning Batam, khususnya yang berkaitan 

dengan K3 yaitu safety officer, safety manager. 

5. Penelitian ini berperspektif pada kontraktor pelaksana. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat : 

1. Memberikan informasi tentang penyusunan program K3 yang 

komprehensif dalam manajemen risiko untuk pelaksanaan proyek 

konstruksi. 

2. Memberikan infromasi tentang bagaimana tindakan yang tepat untuk 

meningkatkan kesadaran akan K3 bagi setiap tenaga kerja yang terlibat 

dalam pembangunan. 

3. Memberikan infromasi kepada para tenaga kerja , agar selalu 

melaksanakan prosedur K3 yang telah di rancangkan sedemikian rupa 

demi keselamatan dan kesehatan kerja. 

4. Memberikan informasi kepada para tenaga kerja, tentang pentingnya 

melaksanakan prosedur K3 yang telah dirancakangkan sedemikian rupa 

demi keselamatan dan kesehatan kerja. 
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5. Pihak perusahaan pelaksana / kontraktor dapat menerapkan manajemen 

risiko K3 ( Kesehatan dan Keselamatan Kerja) untuk mengurangi jumlah 

kecelakaan kerja menuju “zero accident” dan “zero harm”. 

6. Dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk menekan angka 

kecelakaan pada proyek pembangunan PT. WIK Phase II Batam. 

7. Memberikan informasi tambahan jika ada penelitian selanjutnya. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun dalam 6 bab, dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, signifikansi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, manfaa 

penelitian, keaslian penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Berisi uraian mengenai teori yang berhubungan dengan penelitian agar 

dapat memberikan gambaran tentang analisa manajemen risiko 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam proyek konstruksi, 

kecelakaan kerja serta hubungannya dengan biaya pelaksanaan 

konstruksi. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi mengenai pemilihan metode penelitian, proses penelitian, teknik 

pengumpulan data, model keputusan, variabel penelitian dan skala 

penelitian, analisa data. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisi uraian pengumpulan data, sampel proyek, data profil umum 

proyek dan pengolahan data. Identifikasi potensi risiko, uji validitas dan 

reliabilitas terhadap data primer, penilaian risiko yang teridentifikasi 

dengan impact matrix, pengendalian terhadap risiko, serta analisis biaya 

yang dibutuhkan dalam pengendalian risiko. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berisi uraian mengenai kesimpulan dan saran-saran. 
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