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SIAPAPUN tak menghendaki

mengalami
kecelakaan.
Sebab
secara langsung, kecelakaan akan
melahirkan kesakitan, penderitaan,
dan bahkan kehilangan nyawa.
Secara tidak langsung dan dalam
skala yang lebih luas, kecelakaan juga
akan mengakibatkan kerugian secara
finansial (ekonomi), sosial, lingkungan,
dan budaya.
Tetapi, kecelakaan tak bisa dihindari.
Ia acap datang tanpa kita duga apalagi
direncanakan. Kecelakaan bisa hadir di
mana saja, kapan saja, dan menimpa
siapa saja.
Kecelakaan memang tak bisa
dihindari. Tetapi dampak kecelakaan
itu sendiri bisa diminimalisir. Itulah
makna safety, yang masih kurang
terimplementasikan
dengan
baik
dalam kehidupan sehari-hari. Safety
belum menjadi budaya keseharian
masyarakat.
Data Kementerian Perhubungan
(Kemenhub)
yang
berasal
dari
Korlantas Polri menyebutkan, setiap
jam rata-rata tiga orang meninggal
dunia di jalanan atau 26.280 dalam
setahun.
Belum
mereka
yang
mengalami cacat (fungsional maupun
permanen) apalagi luka ringan yang
jumlahnya jauh lebih besar dari
angka 26.280. Itu baru di jalanan.
Kecelakaan yang terjadi di perairan,
udara, dan lintasan kereta api pun tak
kalah garangnya, meski jumlahnya tak
sebesar di jalanan.
Di tempat kerja, data BPJS
Ketenagakerjaan (kini BPJamsostek)
menyebutkan bahwa rata-rata lebih
dari
100.000
orang
mengalami
kecelakaan yang berkaitan dengan
pekerjaan. Baik yang terjadi di tempat
kerja maupun di jalanan dalam konteks
kerja. Data BPJamsostek menunjukkan,
rata-rata 8 pekerja meninggal dunia
setiap hari akibat kasus kecelakaan
kerja yang dialaminya atau sekitar

2.500 pekerja
setahun.

meninggal

dalam

Data kecelakaan kerja yang terjadi
sesungguhnya
diyakini
angkanya
jauh lebih besar dibanding data yang
disuguhkan BPJamsostek. Sebab data
yang saban tahun dirilis BPJamsostek
diambil berdasarkan jumlah klaim
santunan
asuransi
yang
harus
dibayarkan. Dan, jumlah peserta aktif
BPJamsostek tercatat sekitar 30 juta
pekerja (Maret 2021) atau tak sampai
25% dari total jumlah angkatan kerja
yang pada Februari 2021 mencapai
lebih dari 128 juta orang (data BPS).
Kecelakaan
tak
sekadar
menimbulkan
korban
(manusia/
pekerja).
Tapi
juga
kerusakaan
peralatan, mesin, lingkungan, dan
sosial,
sehingga
menimbulkan
kerugian ekonomi secara langsung
bagi perusahaan. Dalam skala lebih
luas, kecelakaan akan berdampak
pada perekonomian nasional. WHO
pernah melansir bahwa kerugian
akibat kecelakaan di suatu negara
mencapai 5-7% dari GNP (pendapatan
kotor). Itu jumlahnya bisa belasan
bahkan puluhan triliun rupiah dalam
setahun!
Akankah hal ini kita biarkan terus
berlarut? Bisakah kita terbebas dari
kecelakaan atau setidaknya menekan
angka kasus kecelakaan yang terjadi?
Bisakah kita meminimalisir dampak
kecelakaan? Belum lagi Penyakit Akibat
Kerja (PAK) yang hingga kini datanya
masih amat minim plus aneka bencana
yang terus menghantam Bumi Pertiwi.
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Merdeka dari Kecelakaan,
Mungkinkah?
Bangsa Indonesia baru saja merayakan HUTnya yang ke-76, 17 Agustus 2021. Kita memang
sudah merdeka dari belenggu penjajahan asing. Tetapi dalam konteks K3, aneka kecelakaan
kerja masih terus mewarnai perjalanan kehidupan bangsa. Mungkinkah Indonesia terbebas
dari kecelakaan kerja?

Suasana Mall Margocity, Depok, setelah plafon dan dinding mall runtuh pada Sabtu (21/8/2021) sore. (Foto: era.id)

DANAR

terkejut bukan kepalang. Begitu keluar dari
toilet pria di lobi timur, ia disambut suara ledakan cukup
keras. Sejurus kemudian terdengar suara bergemuruh
dari dalam pusat perbelanjaan Mall Margo City Depok
disusul padamnya listrik. “Setelah selesai ke luar (dari
toilet), tiba-tiba terdengar suara ledakan sepersekian
detik langsung black out (lampu padam),” cerita Danar
kepada wartawan, Sabtu (21/8/2021) di lokasi kejadian.
Danar melukiskan, suara ledakan mirip suara
meriam di acara-acara militer. Begitu nyaring dan
kerasnya ledakan. Kala itu Danar bersama istri baru saja
tiba di Mall Margo City sekitar pukul 16.30 WIB. Ia langsung
menuju toilet pria di lobi timur, sebelum memasuki mall.
Urusan ‘buang hajat kecil’ telah menyelamatkan Danar
dan sang istri tercinta.
Danar sempat nyaris tersambar api yang muncul
dari arah dalam mall begitu keluar dari toilet. Orangorang berhamburan keluar mall. Suara bergumuruh
6
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yang didengar Danar tadi berasal dari jatuhnya plafon
mall dari ketinggian sekitar 20 meter ke lantai dasar dan
ambrolnya dinding mall. Suasana di dalam mall di lobi
timur begitu berantakan. Danar melihat ada batu-batu
besar berserakan di lantai dasar mall.
Peristiwa tersebut mengakibatkan 11 orang
terluka. Sebagian besar korban merupakan pekerja
dari tenant dan security Mall Margocity Depok. Seorang
di antaranya meninggal dunia keesokan harinya dan
diketahui merupakan pekerja di J’Co. Pihak pengelola
mall dan aparat kepolisian setempat sempat ‘senada’
untuk melakukan gerakan tutup mulut. Toh, informasi
sebenarnya menyembur juga ke permukaan.
Belakangan diketahui bahwa penyebab suara
ledakan yang didengar Danar tadi berasal dari kebocoran
pipa gas. Kebocoran gas memicu jatuhnya liftt barang dari
lantai 3 ke lantai 1 yang kemudian memicu ambruknya
dinding dan plafon mall. Namun hingga berita ini ditulis

pada 24 Agustus 2021, belum ada keterangan lebih
lanjut mengenai hasil penyelidikan yang dilakukan aparat
kepolisian dari Polres Metro Depok.

keselamatan dan kesehatan kerja untuk memastikan
kejadian serupa tidak terulang,” kata Yuli sebagaimana
keterangan tertulisnya yang diterima redaksi ISafety.

Pada
Senin
(23/8/2021),
Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dari Direktorat Bina
Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan dibantu UPTD
I Provinsi Jawa Barat menerjunkan tim Pengawas
Ketenagakerjaan. Direktur Bina Pemeriksaan Norma
Ketenagakerjaan Yuli Adiratna menegaskan, Tim
Pengawas Ketenagakerjaan hadir untuk membantu
mengetahui
faktor-faktor
penyebab
terjadinya
kecelakaan dan memberikan saran perbaikan. Hal ini
diupayakan agar kasus serupa tidak terjadi di kemudian
hari.

Merdeka dari Kecelakaan

Menurutnya, tim tersebut juga memastikan
agar para korban mendapatkan hak jaminan sosial
dan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan peraturan
perundangan ketenagakerjaan. “Pemerintah akan
lebih memberikan perhatian khusus terhadap tempat
umum seperti Mal agar lebih meningkatkan penerapan

Kecelakaan kerja masih saja terus terjadi di
negeri ini. Mengutip data dari BPJS Ketenagakerjaan yang
kini bernama BPJamsostek, kasus kecelakaan kerja yang
terjadi cenderung terus mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun. Sejak 2012, kasus yang terjadi bertengger
di atas angka 100.000/tahun.
Bukannya menurun, memasuki 2016 angkanya
justru terus mengalami peningkatan. Puncaknya adalah
ketika negeri ini dihantam badai pandemi Covid-19. Pada
2020, kasus kecelakaan kerja yang terjadi membukukan
rekor tertinggi selama ini yaitu 177.000 kasus. Angka
kecelakaan ini memang cukup mengherankan mengingat
di masa pandemi Covid-19, ada kebijakan bekerja dari
rumah (Work From Home/WFH).

DATA KASUS KECELAKAAN KERJA TINGKAT NASIONAL VERSI BPJAMSOSTEK
TAHUN

JUMLAH KASUS KEC
KERJA

MENINGGAL

CACAT
PERMANENT

CACAT
SEBAGIAN

CACAT
FUNGSIONAL

SEMBUH

2001

104.714

1.768

230

4.923

7.353

90.440

2002

103.804

1.903

393

3.020

6.932

91.556

2003

105.846

1.748

98

3.167

7.130

93.703

2004

95.418

1.736

60

2.932

6.114

84.576

2005

99.023

2.045

80

3.032

5.391

88.475

2006

95.624

1.784

122

2.918

4.973

85.827

2007

83.714

1.883

57

2.400

4.049

75.325

2008

93.823

2.124

44

2.547

4.018

85.090

2009

96.134

2.114

42

2.713

4.330

87.035

2010

98.711

2.191

36

2.550

4.601

89.873

2011

94.491

2.218

34

2.722

4.130

90.387

2012

103.052

2.332

35

2.689

3.861

94.135

2013

103.285

2.438

44

2.693

3.985

94.125

2014

105.182

2.375

43

2.616

3.618

96.530

2015

110.285

2.308

5

810

1.166

105.996

2016

101.367

2.382

28

2.535

4.202

92.220

2017

123.041

3.173

5

1.542

1.114

117.207

2018

173.015

2.575

2019

155.327

2020

177.000

9*

4.275*

2002*

Sumber BPJamsostek dan Kementerian Ketenagakerjaan.(Diolah Hasanuddin)
*) Data Januari-Oktober 2020
Kecelakaan fatal (fatality accident) sebagaimana kasus ambruknya plafon dan dinding di Mall Margocity
Depok, sudah pasti menimbulkan korban. Merujuk data BPJamsostek, setiap tahunnya rata-rata setiap harinya 6-8
pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Belum lagi mereka yang mengalami kecacatan, baik fungsional
maupun permanen.
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Data yang tersaji ini baru berasal dari satu pintu
yaitu BPJamsostek yang selama ini selalu rutin merilis
angka kecelakaan kerja terkait jumlah klaim asuransi yang
harus dibayarkannya. Angka kejadian sesungguhnya,
diyakini jauh lebih besar dari data BPJamsostek.
Ditengah masih maraknya kasus kecelakaan
kerja, Indonesia baru saja merayakan Hari Ulang Tahun
(HUT) Kemerdekaan ke-76 pada 17 Agustus 2021. Apa
makna kemerdekaan dalam konteks K3? Mungkinkah
bangsa ini terbebas dari kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja dan upaya-upaya apa yang harus dilakukan
guna meminimalisir kasus kecelakaan kerja?

berlanjut pada upaya terciptanya budaya,” Supandi
menambahkan.
Hal senada dikemukakan CEO PT Dharma
Polimetal Irianto Santoso. Kecelakaan tidak mungkin bisa
dihilangkan sebab ada begitu banyak aktivitas manusia
yang bersinggungan dengan segala potensi bahaya di
sekitarnya. Irianto mencontohkan apa yang selama ini
dilakukan di perusahaannya.

Mewakili generasi senior, CEO PT Unilab Perdana
Supandi secara tegas menyatakan bahwa kecelakaan
kerja tidak mungkin bisa dihilangkan. Sebab manusia
sebagai faktor dominan penyebab terjadinya kecelakaan
kerja, punya sifat lupa dan alpa. Yang dapat dilakukan
adalah mereduce dampak dari kecelakaan kerja yang
terjadi.

IRIANTO SANTOSO, CEO PT DHARMA POLIMETAL GROUP. (Foto:
Hasanuddin)

“Yang bisa kita lalukan selama ini, khususnya di
Dharma Polimetal Group, adalah meminimalisir bahkan
meniadakan kecelakaan kerja fatal terjadi. Jangan sampai
kejadian. Kalau kecelakaan-kecelakaan yang berdampak
ringan terhadap para pekerja, masih terjadi dan itu harus
kita akui. Tetapi kecelakaan kecil itu pun selalu langsung
kita tangani dengan kita bawa ke unit layanan kesehatan
pekerja yang kita punya,” kata Irianto kepada ISafety
belum lama ini.
SUPANDI, CEO PT UNILAB PERDANA. (Foto: Isafety/Hasanuddin)

“Kita tidak mungkin merdeka dari kecelakaan
karena manusia itu ada lupa dan alpa (lali, ceroboh, red).
Unsur lupa dan alpa pada manusia merupakan penyebab
terjadinya kecelakaan sekalipun ada SOP (Standar
Operasional Prosedur). Tetapi mungkin dampak dari
kecelakan itu yang bisa diminimalisir. Tetapi saya yakin
suatu saat bangsa Indonesia akan mampu terbebas dari
kecelakaan,” kata Supandi yang ditemui ISafety di ruang
kerjanya di Jakarta, kamis (12/8/2021).
Supandi mengimbau kepada masyarakat untuk
mematuhi berbagai peraturan yang ada. Hal penting
dan utama dari sebuah peraturan, adalah bagaimana
masyarakat bisa mengetahui dan memahaminya. “Jika
sudah memahami maka akan timbul kesadaran yang

8
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Sejauh ini, kata Irianto, belum terjadi kecelakaan
kerja fatal di lingkungan perusahaannya. Pihaknya
memberlakukan secara ketat aspek-aspek penerapan K3
di perusahaan. Sebagai CEO, ia sendiri bahkan setiap hari
turun ke lapangan guna memantau kondisi keselamatan
dan kesehatan para pekerjanya.
Berbeda dengan suara senior, Fadil Kaafi yang
mewakili generasi junior jutru merasa optimis apabila
Indonesia bisa merdeka (terbebas) dari kasus-kasus
kecelakaan kerja. Hanya saja dengan catatan semua
elemen dan stakeholder untuk terus meningkatkan
kesadaran akan pentingnya K3, Indonesia kedepan akan
mampu terbebas dari kecelakaan kerja.
“Di sisi lain, seperti yang kita lihat saat ini, dunia
kerja saat ini mengalami perubahan yang luar biasa.

Kehadiran teknologi memiliki peranan penting dalam
meminimalisir risiko kecelakaan kerja. Banyak sekali
upaya untuk meminimalisir kecelakaan kerja, yang
terpenting saya kira peningkatan kesadaran pribadi
akan pentingnya K3. Ini PR kita di grass root, pendekatan
langsung menyentuh masyarakat/pekerja,” kata Fadil
saat dimintai pendapatnya oleh ISafety tentang makna
kemerdekaan dalam konteks K3.

FADIL KAAFI (Foto: Istimewa)

Menurut anggota Komisi V DK3N ini, dari
kacamata kebijakan, tentu ini juga penting, bagaimana
implementasi pemerintah untuk lebih rapi dalam
penataan data-data pekerja, data kecelakaan kerja.
Sehingga mampu diintervensi dengan tepat sasaran
mana kelompok-kelompok yang memiliki risiko tinggi.
Arti Merdeka dalam Konteks K3
Sementara itu Senior Vice President (SVP) QHSE
& System Division PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Subkhan memberikan pemaknaan berbeda tentang
arti merdeka dalam konteks K3. Menurutnya, merdeka
kecelakaan dan merdeka bencana dalam konteks K3
adalah bagaimana kita memerdekakan semua aktivitas
operasional apapun yang memiliki risiko K3 dari nil
komitmen dan nil awareness/kepedulian.
“Mengapa? karena sumber utama keberhasilan
dan juga kegagalan mengelola K3 adalah komitmen dan
kepedulian. Untuk mewujdukan hal tersebut perlu yang
namanya empowerment dan empowerment akan sulit
jika tidak ada kolaborasi strategi bottom to up dan top to
bottom,” kata Subkhan kepada ISafety, Rabu (25/8/2021).

SUBKHAN, SVP QHSE & SYSTEM DIVISION PT WASKITA KARYA
(PERSERO) TBK. (Foto: Istimewa)

Dikatakan Subkhan, komitmen dan kepedulian
perlu kepemimpinan (leadership), perlu perencanaan
yang integrasi, perlu supprot dan dukungan sumberdaya,
perlu evaluasi dan tinjauan manajemen dan sangat
didorong terwujudnya implementasi improvement baik
atas keterbatasan yang ada maupun menyesuaikan
perkembangan digitalisasi.
Sedangkan Freddy Januar Aditya yang mewakili
generasi milenial lebih memaknai kemerdekaan dalam
konteks K3 sebagai sesuatu yang harus segera dibebaskan.
“Merdeka dalam konteks K3 menurut saya ada tiga. Yaitu
merdeka dari kecelakaan kerja, merdeka dari penyakit
akibat kerja, dan merdeka dari polusi,” kata HSE officer
di PT Unilab Perdana ini.
Menurutnya, K3 mestinya
dipahami tak sebatas di tempat kerja. Meski namanya
Keselamatan dan kesehatan kerja tetapi mesti dipahami
dalam arti luas yaitu keselamatan dan kesehatan secara
umum. K3 harus dipahami dan diterapkan dalam segala
aspek kehidupan sehari-hari.

AGUSTUS 2021
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“Tujuan K3 ada short term dan long
term. Nah, zero accident merupakan target
dari short term di lingkungan kerja. Untuk
long term adalah bagaimana implementasi K3
masuk dalam ranah kehidupan kita sehari-hari,
tak sekadar pekerja tetapi masyarakat luas,”
katanya.
Mereduksi Kecelakaan
Jika kecelakaan kerja masih sulit
dimerdekakan, lantas bagaimana upaya yang
harus dilakukan. Sejumlah narasumber yang
dihubungi ISafety sepakat bahwa kecelakaan
tidak bisa dihilangkan tetapi direduksi
dampaknya seminimal mungkin.
FREDDY JANUAR ADITYA, HSE OFFICER PT UNILAB PERDANA. (Foto: Hasanuddin)

Menanggapi hal ini, Elviandi
Rusdy,
PhD,
Direktur
Politeknik
Ketenagakerjaan
(Polteknaker)
Kemnaker mengatakan, setiap kegiatan
pasti memiliki aspek Keselamatan
dan Kesehatan kerja (K3) atau potensi
bahaya yang terkait dengan kegiatannya.
Aspek K3 dalam perusahaan hendaklah
dikelola selayaknya mengelola aspek
lainnya dalam kegiatan seperti produksi,
sumber daya manusia dan keuangan.
Berdasarkan
perundangan
yang berlaku setiap perusahaan wajib
melaksanakan K3 dalam kegiatannya.
Yang menjadi problematikanya adalah
bagaimana menerapkan K3 yang baik
dan efektif sesuai dengan kebutuhan
perusahaan. Penerapan peraturan K3
di suatu perusahaan sangat signifikan
memberikan
pengaruh
terhadap
penurunan jumlah kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja (PAK). Peraturan
K3 di perusahaan merupakan bagian
kesisteman yang berfungsi sebagai
acuan pengaplikasian, pengelolaan
potensi bahaya berbasis risiko sekaligus
sebagai kendali evaluasi suatu kegiatan.
“Analogi secara sederhana, suatu
peraturan dapat menjadi guide untuk
perusahaan melakukan kegiatannya
dari
tahap
perencanaan
hingga
monitoring evaluasi. Elemen-elemen K3
diatur secara sistematis dan terintegrasi
sehingga memudahkan suatu sistem
perusahaan mendeteksi potensi bahaya
dan menetapkan

ELVIANDI RUSDY, DIREKTUR POLTEKNAKER KEMNAKER. (Foto: Hasanuddin)

solusi alternatif secara cepat dan tepat. Apabila implementasi
program K3 sejalan dengan peraturan perundangan maka dapat terwujud
tempat kerja yang aman, nyaman dan produktif. Lebih dari itu jumlah
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) dapat ditekan,” jelas
Elviandi kepada ISafety.
Pada intinya, Elviandi menambahkan, pemerintah melalui
Kemnaker sudah membuat regulsi berkaitan kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja yang bertujuan melindungi para pekerja. Namun tentunya
dalam implementasinya, masih ada beberapa kalangan industri yang
belum sepenuhnya mematuhinya. Oleh karena itu pemerintah khususnya
Polteknaker terus melakukan upaya-upaya seperti melakukan edukasi agar
regulasi K3 tersebut dapat diterapkan menjadi lebih baik ke depannya.
Sementara itu Ir Bambang Ratmono, MBA, Ketua Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Unilab Perdana lebih
menekankan pada aspek pendidikan. Menurut Bambang, untuk mencapai
budaya K3, maka pendidikan sudah seharusnya diajarkan atau paling tidak
diperkenalkan sejak pendidikan usia dini hingga bangku perguruan tinggi.

Compliance Regulasi

dilaksanakan secara parsial seperti selama ini
semisal di tempat kerja saja, maka penerapan
K3 tidak akan menyeluruh sehingga budaya K3
masih akan lama tercipta di masyarakat. Harus
ada kesadaran kolektif,” kata Bambang kepada
ISafety.
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Gambar 1. Kerangka konsep Pengaruh Peraturan Terhadap
Penuruan Jumlak Kecelaakaan Kerja

BAMBANG RATMONO, KETUA P2K3 PT UNILAB PERDANA. (Foto: Hasanuddin)

“K3 merupakan sesuatu yang penting yang harus
ditanamkan sejak dini baik di lingkungan keluarga, lingkungan
sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, dan
seterusnya. Ini harus berlangsung secara bersamaan, sebab jika

RIYANTI, QUALITY MANAGER PT UNILAB PERDANA. (Foto:
Hasanuddin)

Pada kesempatan sama, Riyanti, Quality
Manager PT Unilab Perdana berpendapat bahwa
regulasi jangan sekadar cuma dilaksanakan.
Tetapi juga dipahami. “Menurut saya apapun
yang ada dalam regulasi jangan hanya sekadar
dilaksanakan tetapi coba juga dipahami.
Karena penerapan tanpa pemahaman tidak
akan berjalan maksimal. Dengan memahami
konsekuensi apa yang akan terjadi dari tidak
dipatuhinya suatu peraturan maka setiap orang
akan menyadari betapa pentingnya K3 dalam
aspek kehidupan sehari-hari,” katanya singkat.
Soal keterlibatan masyarakat, Fadil
Kaafi menilai bahwa keterlibatan masyarakat
dalam hal K3 belum berjalan sebagaimana
diharapkan. “Kalau konteks keterlibatan
masyarakat secara umum, kita perlu jujur bahwa
belum maksimal. Sebagai contoh, kita masih
enggan untuk mengingatkan pengendara lain
yang tidak memakai helm, kita masih enggan
untuk mengingatkan pekerja di jalanan yang
melakukan unsafe act. Ini menjadi tolok ukur
sederhana bahwa kesadaran kita masih perlu
ditingkatkan lagi,” katanya.
Terkait budaya K3 di masyarakat, Fadil
mengatakan, butuh kerja-kerja ekstra agar
masyarakat berbudaya K3. Membudayakan
K3 harus dididik dari sedini mungkin, sehingga
perilaku-perilaku K3 dibawa sampai dewasa.
“Ini namanya budaya. Kita menggunakan APD
karena efek hukuman atau denda, bukan
karena keselamatan dan kesehatannya yang
difikirkan,” pungkasnya. (Hasanuddin)

Berjuang Melalui K3
OLEH : SOEHATMAN RAMLI

SAYA dilahirkan ketika negara Indonesia masih

berusia balita, persisnya di tahun 1948. Ayah saya
adalah seorang guru didikan sekolah Belanda. Meski
hanya seorang tenaga pendidik, jiwa nasionalisme
beliau sangat tinggi. Lewat pendidikan, beliau
berkeinginan kuat untuk memajukan bangsa.
Aroma perjuangan dan euforia kemerdekaan
masih begitu kental ketika saya lahir sehingga
beliau memberikan nama Soehatmansyah kepada
saya, anaknya yang baru lahir di tahun 1948.
Soehatmansyah merupakan singkatan nama-nama
pahlawan bangsa yaitu SOEkarno-HATta-SudirMANSYAHrir. Namun, entah bagaimana, ketika masuk
sekolah nama saya menjadi Soehatman.
Lewat nama Soehatmansyah, barangkali
ayah saya berharap apabila saya bisa menjadi sosok
keempat pahlawan besar tersebut. Walau tak mampu
menjadi seperti mereka, namun dalam jiwa saya

semangat kebangsaan terus tertanam, sejak terlahir
hingga sekarang ini ketika usia sudah memasuki
angka 73 tahun.
Seperti halnya ayahanda yang ‘berjuang’
melalui dunia pendidikan, saya berusaha untuk terus
memberikan setetes nilai untuk memajukan dan
membangun bangsa yang besar melalui K3, karir
yang selama setengah abad ini saya geluti. Salah
satunya melalui penerbitan buku Global Trend in
Safety, saya ingin menggugah kita semua untuk terus
memperhatikan aspek safety dalam setiap aspek
kehidupan.
Kini,
Indonesia
telah
76
tahun
memproklamirkan sebagai negara yang merdeka
dan berdaulat. Merdeka dari cengkraman penjajahan
asing yang telah membelenggu selama 350 tahun
sekaligus sebagai negara yang berdaulat. Salah satu
tujuan kemerdekaan adalah mewujudkan masyarakat

yang sejahtera, adil dan makmur, sehat jasmani dan rohani dengan lingkungan yang aman bagi rakyatnya.
Persoalannya, setelah 76 tahun merdeka apakah rakyat kita sudah terbebas dari rasa takut, khawatir dan
rasa tidak aman? Bencana dan berbagai kecelakaan masih terus mengancam rakyat. Bencana alam, bencana
sosial, bencana ekonomi,
bencana industri dll masih
menghantui rakyat banyak.
Setiap
tahun
ribuan korban bencana
berjatuhan, dari berbagai
kejadian seperti bencana
alam,
kecelakaan
lalu
lintas,
kecelakaan
di
laut,
kecelakaan
kerja,
dan kejadian di tempat
umum seperti kebakaran
dan lainnya. Salah satu
yang menjadi bidang kita
adalah kecelakaan dan
penyakit
akibat
kerja.
Setiap tahunnya tercatat
lebih 130 ribu kecelakaan
kerja terjadi yang terdata
di BPJS Ketenagakerjaan
dan mengakibatkan korban
tewas lebih dari 2.000
orang. Kecelakaan yang
tidak dilaporkan bahkan
mungkin akan lebih banyak
lagi.
Keselamatan Lalu lintas juga masih
memprihatinkan. Menurut data di Polri, kecelakaan
lalu lintas juga merenggut lebih dari 30 ribu nyawa
di jalanan setiap tahunnya. Kasus bencana alam
juga menimbulkan banyak korban dan kerugian bagi
masyarakat. Terakhir, ancaman pandemi Covid-19
yang sampai hari ini telah merenggut korban
meninggal dunia lebih dari 10.000 orang.
Setelah 76 tahun merdeka, rakyat belum
sepenuhnya memperoleh rasa aman, yang
seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Dalam
pembukaan Undang-undang Dasar 1945 jelas
dicantumkan bahwa tujuan kemerdekaan adalah
untuk melindungi rakyat dari rasa tidak aman, untuk
mendapatkan kesejahateraan dalam kehidupannya,
sehingga menjadi tugas negara untuk melindunginya.
Tugas kita semua, yang selama ini bergelut
di bidang K3, untuk menghilangkan rasa aman yang
terus menghantui masyarakat kita. Mari kita samasama berjuang melalui K3.

Sebagai ahli k3 kita menjalankan tugas
mulia untuk menjaga keselamatan sesama, menjaga
keselamatan operasi dan melindungi masyarakat
sekitar. Tantangan kedepan tidaklah ringan, justru
lebih berat dari praktisi K3 masa lalu. Risiko industri,
teknologi , peralatan dan Instalasi semakin rumit
dengan tibanya era revolusi 4.0 Dan 5.0 yang sudah
di depan mata. Ditambah lagi dampak pandemi
Covid-19 -19 yang telah mengubah semua tatanan,
prosedur, dan tatacara dalam era New Normal.
Semua anggota masyarakat dan warga dunia
lainnya membutuhkan rasa aman dan terlindung dari
bahaya yang mengancam. Untuk itu dalam aspek
safety sasaran kita adalah menjaga keselamatan di
setiap sendi kehidupan yang mencakup “safe air to
breath, safe water to drink, safe product to use, safe
food to eat, safe place to live and safe working place.
Semoga Indonesia di masa depan adalah Negara yang
maju serta aman bagi warganegaranya.*****

ELECTROSTATIC FIRE DI LAUT
OLEH DR ADRIANUS PANGARIBUAN, MT, PFE, CFEI
Kebakaran yang terjadi membentuk lingkaran dan disebut-sebut sebagai Mata Api

TELUK Meksiko kembali membara. Pada Sabtu (3/7/2021)

lalu, sebuah rekaman video yang diambil kantor berita
Reuters, beredar luas. Rekaman video itu langsung viral, sebab
menampilkan kobaran api berbentuk lingkaran berukuran
besar di laut Teluk Meksiko, persisnya tak jauh dari lokasi
anjungan minyak lepas pantai milik PEMEX, perusahaan energi
nasional Meksiko.
Pemandangan dari atas, kebakaran di tengah laut itu tampak
menyeramkan. Dalam pemberitaannya Reuters menyebut
14

AGUSTUS 2021

sebagai “Mata Api” karena bentuknya yang menyerupai mata
raksasa. Dalam video tampak kobaran api berwarna oranye
terang muncul dari dalam lautan seperti lelehan lava yang
meletup dari gunung bawah laut.
Sontak pemberitaan tersebut menjadi viral karena bentuknya
yang ‘menyeramkan’. Masyarakat setempat menyebutnya
sebagai “Mata Setan,” “Portal Neraka,” dan ada pula yang
mengaitkannya dengan film Lord of The Rings sebagai “Mata
Auron.”

Kobaran api tak meluas dan tak menjalar ke anjungan lepas
pantai (rig) dan berhasil dipadamkan lima jam kemudian setelah PEMEX
menutup katup berdiameter 30 cm. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa
kebakaran tersebut dipicu oleh bocornya pipa minyak mentah milik PEMEX
untuk pengembangan minyak Ku Maloob Zaap. Ku Maloop Zaap yang
menjadi proyek pengembangan minyak terpenting Pemex itu berlokasi di
Teluk Meksiko bagian selatan.
Dalam laporan awal yang dirilis PEMEX, diduga kuat bahwa penyebab
kebakaran adalah sambaran petir. Tulisan ini bukan untuk membantah
temuan awal tersebut, tetapi peristiwa ini menjadi menarik untuk disikusikan.
Jika benar peristiwa tersebut dipicu oleh sambaran petir (sumber panas)
maka pada saat petir menyambar, di permukaan air laut sudah ada bahan
bakar yang bisa saja diakibatkan oleh adanya kebocoran pipa yang ditanam
di bawah laut. Sebab jika tidak ada bahan bakar maka proses kebakaran
tidak akan terjadi sekalipun petir menyambar-nyambar permukaan air laut.
Pertanyaan lain, jika tidak ada bahan bakar di permukaan air laut, apakah
sambaran petir mampu merusak pipa minyak mentah (bahan bakar)
yang berada di bawah laut berkedalaman 30 meter? Dan masih banyak
pertanyaan lain yang bisa diajukan seputar penyebab kebakaran.
Penulis mencoba membuat sebuah hipotesa dan tentu saja hipotesa
ini tahap akhirnya adalah pembuktian. Pembuktian haruslah ilmiah, yang
disertai dengan bukti kuat sehingga bisa dipertanggungjawabkan pula
secara ilmiah.
Dalam hal ini, penulis lebih cenderung menyatakan bahwa kebakaran
tersebut akibat peristiwa electrostatic. Sebagaimana diketahui bahwa
electrostatic (listrik statis) bisa terjadi pada setiap aktivitas terutama jika
ada aliran, baik aliran padat ke padat (pipa dilalui tepung), padat ke cairan
(pipa dialiri cairan di dalamnya apapun jenis cairannya), padat ke gas (pipa
dialiri gas di dalam, apapun jenis gas-nya), cairan ke cairan (bertemunya dua
jenis aliran dengan beda kepadatan, density dan viscositas), gas ke gas, dan
bahkan aktivitas sehari-hari.
Sekarang mari perhatikan Gambar 1 di atas. Diluar garis api terdapat air
laut yang lebih terang disekeliling api, dan air laut yang terang ini berlapis.
Warna ini menunjukkan bahwa ada dua lapisan cairan yang berbeda
di sana (solunation), air laut dan cairan lain. Lapisan ini menunjukkan
adanya perbedaan density (kepadatan) dengan konsentrasi yang berbeda,
viscositas (kekentalan) dan isocline (perbedaan temperatur), di mana makin
keluar lingkaran makin melarut dan bersatu dengan air laut, sehingga mulai
dari permukaan air laut sampai ke dasar laut seolah–olah ada dinding yang
dibuat oleh cairan yang berbeda itu sendiri sehingga terbentuk seperti
tabung transparan.
Sebagaimana disinggung di atas bahwa electrostatic bisa terbentuk
karena adanya aliran yang berbeda. Aliran ini menimbulkan electrostatic
pada permukaan dua cairan yang berbeda. Selama selama masih di dalam
air, electrostatic tidak akan terjadi karena tidak ada oksigen. Tetapi akan
menjadi pemicu pada saat mencapai permukaan laut di mana bahan bakar
(gas dari kebocoran, oksigen dari udara luar, dan panas dari electrostatic
terjadi) sehingga timbul api di atas permukaan air laut.
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Sejauh gas ada di atas permukaan laut, maka pembakaran
akan tetap berlangsung dan kemudian padam setelah katup
utama ditutup (sumber bahan bakar dihilangkan). Prosesnya
dapat digambarkan sebagaimana Gambar di berikut ini :

(a)

Bagaimana electrostatic dapat terbentuk sehingga menjadi
pemicu terjadinya kebakaran? Hal ini dapat dijelaskan sebagai
berikut, aliran pada permukaan air laut akan menimbulkan
Gaya Coriolis. Gaya Coriolis adalah gaya pada rotasi bumi yang
membelokkan arah arus air laut. Pembelokan arus ke kanan
terjadi di kutub utara sedangkan pembelokan arus ke kiri
terjadi di kutub selatan. Efek Coriolis menghasilkan aliran Gyre
yang searah jarum jam pada kutub utara dan yang berlawanan
dengan arah jarum jam pada kutub selatan.
Efek Coriolis dapat terjadi karena dua model pengamatan.
Pertama, pengamatan secara diam oleh objek yang bergerak
secara rotasi terhadap benda yang bergerak lurus. Kedua,
pengamatan terhadap gaya fiktif dalam perputaran bumi.
Kedua model pengamatan ini akan menampilkan kutub utara
bergerak ke arah kanan sedangkan kutub selatan bergerak ke
arah kiri. Perbedaan antara gerakan kutub dan gerakan equator
menjadi penyebab perbedaan gerakan ini.
Penyeimbangan gaya gradien tekanan mendatar oleh efek
coriolis akan menghasilkan arus geostropik pada permukaan
laut. Pergerakan arus terjadi secara mendatar oleh gaya
gradien tekanan dan rotasi bumi memunculkan efek coriolis
yang mempengaruhi pergerakan arus. Arus geostropik tidak
mengalami gesekan dengan angin dan udara. Pembelokan oleh
efek Coriolis terjadi lebih besar pada arus laut yang bergerak

Penulis :
Dr Ir Adrianus Pangaribuan, MT, PFE, CFEI
Fire & Explosion Senior Engineer
Fire & Explosion Investigator : 14553-9874
Professional Forensic Engineer : 1007-I

16

AGUSTUS 2021

Pusaran pertemuan dua cairan yang bebeda karakteristik
(b)
lebih lambat, sedangkan pembelokan yang lebih kecil terjadi
pada arus laut yang bergerak lebih cepat, yang menimbulkan
beda potensial dan pada akhirnya menciptakan adanya
electrostatic.
Katakan gas yang muncul akibat kebocoran ini yang dominan
adalah gas methane. Untuk membuktikan apakah electrostatic
ini mampu membakar gas methane tentu diperlukan
pembuktian dan perhitungan secara matematis. Misalnya
MIE (Minimum Ignition Energy) untuk gas methane 0.28 mJ,
sehingga energi yang dibutuhkan methane harus lebih tinggi
dari 0.28 mJ.
Tentu saja untuk melakukan perhitungan ini dibutuhkan data
aktual dari lapangan seperti viscositas, density, temperatur
bahan bakar dan air laut, kecepatan angin dan parameter
lainnya yang dibutuhkan baik untuk air laut maupun raw
material dari fluida yang bocor.*****

Jam Kerja Aman NR Capai 10 Juta
Safety merupakan bagian tak terpisahkan dari operasional PT Nusantara
Regas. Tak heran jika jam kerja aman mencapai nyaris 10 juta.
LISTRIK padam (black out) merupakan peristiwa
menjengkelkan. Apalagi jika berlangsung selama berjamjam. Aktivitas kehidupan bisa lumpuh, sebab sejak Thomas
Alva Edison (1847-1931) menemukan lampu listrik pada 1879
dan memproduksinya secara massal pada 1890, kehidupan
manusia amat tergantung pada listrik.
Listrik tak hanya sekadar sumber penerangan. Listrik juga
menjadi sumber energi berbagai peralatan yang dibutuhkan
manusia. Arus listrik yang mengalir di sekitar kehidupan
manusia, dihasilkan dari mesin-mesin pembangkit tenaga
listrik yang beroperasi nonstop selama 24 jam. Mesin-mesin
itu bisa beroperasi berkat energi yang terus dipasok tiada
henti yang bersumber dari air dan bahan bakar.
Salah satunya adalah bahan bakar gas. Setidaknya inilah
yang dilakukan PT Nusantara Regas (NR) yang memasok
bahan bakar gas ke tiga pembangkit tenaga listrik di Muara
Karang, Tanjung Priok, dan Muara Tawar. Ketiga pembangkit
tenaga listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu
merupakan salah satu pemasok utama listrik di wilayah DKI
Jakarta dan Jawa Barat. Ketiganya mendapat pasokan bahan
bakar gas dari Onshore Receiver Facility (ORF) milik PT NR di
Muara Karang.
NR sadar betul bahwa perusahaannya tidak boleh berhenti
beroperasi sebab dampak yang ditimbulkannya bisa fatal.
“Fasilitas operasi kami tidak boleh berhenti sama sekali,
selama 24 jam sehari dalam tujuh hari. Bisa dibayangkan jika
kami berhenti beroperasi, maka sebagian Jakarta dan Jawa
18
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Barat akan mengalami pemadaman listrik atau black out,”
kata Joko Heru Sutopo, Direktur Keuangan dan Dukungan
Bisnis PT Nusantara Regas dalam wawancara khusus dengan
First Indonesia, Jumat (22/7/2021) pagi.
Karena itu NR begitu menjaga aspek keselamatan dan
kesehatan para pekerjanya. Bukan hanya yang berada
di lapangan, tetapi juga di kantor. Bagi NR, Sumber Daya
Manusia (SDM) adalah aset utama. Joko Heru mencontohkan
soal bagaimana pihaknya memperhatikan sekaligus menjaga
aspek kesehatan para pekerjanya di masa pandemi Covid-19.
Mulai dari pengadaan transportasi hingga makanan dan
asupan gizi yang baik, termasuk pemberian susu setiap hari.
Meski memegang peranan amat penting dalam upaya
menyokong sumber energi listrik untuk kawasan Jakarta
dan sebagian Jawa Barat, toh PT NR diperkuat oleh tim SDM
yang cukup ramping. Saat ini, perusahaan milik PT Pertamina
(Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk tersebut
diperkuat oleh sekitar 134 pekerja. Terdiri atas 70 pekerja
tetap dan selebihnya merupakan pekerja paruh waktu (PKWT)
dan pekerja perbantuan.
Berisiko Tinggi
Bisnis yang digeluti NR terbilang bisnis yang berisiko tinggi
(high risk). Joko lalu menjelaskan bagaimana proses bisnis
yang selama ini dijalani. NR, katanya, adalah perusahaan
regasifikasi pertama di Indonesia yang didirikan pada 2010.
NR merupakan perusahaan yang bergerak di bidang niaga
gas bumi, yang meliputi kegiatan pengadaan fasilitas Floating

Storage & Regasification Unit (FSRU), penyimpanan (Onshore
Receiver Facility/ORF), dan regasifikasi terapung.
Regasifikasi adalah proses memanaskan LNG (Liquefied
Natural Gas/gas alam cair) menjadi uap gas, mengubah
fase metana dari cair menjadi gas. LNG tidak bisa langsung
digunakan seperti halnya LPG (Liquefied Petroleum Gas).
NR membeli gas dalam bentuk cair (LNG) dari Bontang,
Kalimantan. Gas yang dibeli tersebut sudah dimampatkan
menjadi cair dalam suhu minus 160 derajat Celcius. Dari
Bontang, menggunakan kapal Aquarius berkapasitas 125 ribu
meter kubik, LNG tersebut dibawa ke fasilitas regasifikasi (FSRU)
milik PT NR di kawasan Kepulauan Seribu bernama Nusantara
Regas Satu dan berkapasitas regasifikasi 500 mmscfd (Million
Standard Cubic Feet per Day). Di sini, gas dalam bentuk
cair itu diregasifikasi. Proses regasifikasi dilakukan dengan
menggunakan propan yang dipanaskan oleh air laut sebagai
media panas utama. Gas hasil proses regasifikasi memiliki
tekanan 55 bar (g) dengan temperatur 25 derajat Celcius.
Selanjutnya, gas cair yang sudah diubah dalam bentuk gas
lewat proses regasifikasi tersebut disalurkan melalui pipa
bawah laut sepanjang sekitar 15 km ke fasilitas penyimpanan
(Onshore Reciever Facility) milik PT NR di kawasan Muara

Karang, Jakarta Utara. Selanjutnya gas didistribusikan ke tiga
PLTGU/PLTG (power plant) milik PT PLN di Muara Karang,
Tanjung Priok, dan Muara Tawar.
Menurut Joko, gas yang sudah dicairkan tadi volumenya
menjadi satu per enam ratus gas dalam bentuk uap. Dalam
proses pengangkutan dari Bontang, pihaknya telah melakukan
efisiensi. “Jika gas yang kami angkut dari Bontang itu dalam
bentuk uap dan siap pakai, maka kami harus menyiapkan
600 kapal pengangkut. Tetapi dalam bentuk cair, kami cukup
membutuhkan satu kapal pengangkut yang dalam hal ini
menggunakan kapal Aquarius,” kata Joko.
Meski efisien, toh mengangkut gas dalam bentuk cair justru
memiliki risiko sangat tinggi. “Jika terjadi sesuatu dan mengalami
blow up, maka ledakan yang terjadi akan luar biasa besarnya.
Dampak ledakannya nomor dua setelah ledakan nuklir,” Joko
menambahkan.
Karena itu, sambung Joko, aspek HSSE (Health, Safety,
Security, and Environment) benar-benar sudah menjadi
kebutuhan di PT NR. Bahkan, sejak perusahaan belum
beroperasi pun, pihaknya sudah memperhitungkan dengan
sangat matang aspek HSSE. “Kami menjalankan bisnis yang
berisiko tinggi. Itu sebab NR terkategorikan sebagai salah satu
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Obyek Vital Nasional (Obvitnas) yang harus selalu dijaga
keamanan dan keselamatannya,” katanya.
Lantas, apa yang menjadi top risk di PT NR?
“Berhentinya operasi fasilitas regasifikasi (ORF)
merupakan top risk NR,” jawab Joko singkat. Dalam
upaya menjaga keselamatan dan keamanan fasilitas
ORF itu, PT NR begitu sangat memperhatikan dan
peduli akan keselamatan dan kesehatan para
pegawainya. Tak heran jika kemudian PT NR sejak
jauh hari sudah menerapkan ISO 31000:2018 tentang
Sistem Manajemen Risiko disamping standar-standar
lainnya seperti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO
45001:2018.
Pada kesempatan itu, Joko yang didampingi Limar
Suci Rahayu (Kadiv SDM & Umum) menjelaskan
tentang implementasi manajemen risiko. Implementasi
enterprise risk management di NR menggunakan
framework ISO 31000:2018 yang mengintegrasikan
dengan proses bisnis perusahaan sehingga proses
manajemen risiko dapat teridentifikasi secara holistik.
Tidak hanya yang berdampak pada strategic dan
business risk, tetapi juga hingga operational risk,
termasuk K3.
Pada kesempatan itu, Joko membeberkan top risk
register terkait K3 pegawai di PT NR. Yaitu: keracunan
makanan pada operator, kecelakaan kerja selama
kegiatan operasional, Penyakit Akibat Kerja (PAK), dan
kehilangan orang pada key position dan critical position.
Berkat penerapan aspek HSSE yang baik tak heran
jika kemudian PT NR mendapat apresiasi berupa
penghargaan Nihil Kecelakaan (Zero Accident) dari
Kemnaker RI atas jam kerja tanpa kecelakaan yang
mencapai 9.936.501 (1 Januari 2011 – 31 Desember
2020) dengan Lost Time Incident Rate (LTIR) 0,0.
Penghargaan untuk jam kerja aman juga diperoleh dari
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
yaitu Patra Nirbaya Karya Madya saat jam kerja aman
mencapai lebih dari 6 juta.

Dalam hal budaya K3, PT NR menyabet penghargaan Bintang
4 (Level 4) untuk kategori Penerapan Budaya Keselamatan di
Tempat Kerja dalam ajang WSO Indonesia Safety Culture Award
(WISCA) 2021 yang diselenggarakan World Safety Organization
(WSO) Indonesia. Di kalangan internal Pertamina sendiri, PT
NR mengantongi nilai 4,11 (proactive) dalam survey budaya
HSSE SUPREME (Sutainibility Pertamina Expectation for HSSE
Management Excellence).

Pandemi Covid-19 Ancaman Eksternal

Terkait pandemi Covid-19, Joko menuturkan bahwa apa
yang dialami NR juga dialami oleh para pelaku usaha lainnya
di seluruh duinia. Bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah
menduga akan adanya pandemi Covid-19 sehingga tidak ada
persiapan untuk menghadapinya di masa-masa awal.
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Dalam identifikasi risiko, NR memang sudah memetakan
ancaman eksternal untuk melindungi keselamatan pekerja.
Tetapi tidak pandemi seperti ini, sehingga membuat NR
mengalami keterkejutan di masa-masa awal. “Kami segera
melakukan upaya-upaya yang nyata dan cepat. Kami harus
secepatnya memberikan perlindungan keselamatan dan
kesehatan bagi pekerja,” kata Joko.
Pihaknya segera melakukan penguncian wilayah (lockdown)
di internal perusahaan selama 14 hari pada minggu ketiga Maret
2020. Setelah itu melakukan langkah-langkah berdasarkan
Business Continuity Plan (BCP) yang dibuat. NR menempatkan
pandemi Covid-19 sebagai ancaman eksternal yang jika tidak
ditanggulangi dengan cepat akan berpotensi mengganggu
kesehatan pekerja yang pada ujungnya bakal merugikan
perusahaan.

Terkait keselamatan dan kesehatan pegawai terhadap
ancaman internal dan eksternal, sambung Joko, dalam
melaksanakan risk assessment, NR harus dapat selalu berpikir
sistemik dan proaktif atas ketahanan (resilience) organisasi
khususnya terkait kondisi eksternal yang VUCA. “Tujuannya

ANCAMAN
1.

2.

Internal
•
Equipment error/failure
•
Human error
•
Fatigue from work
Eksternal
•
Disaster
•
Sabotage
•
Pandemic
•
Pipeline corrosion
•
External party activity
•
Unschedulle shutdown at customer facility

Berbagai upaya yang dilakukan dalam menghadapi situasi
pandemi Covid-19 yang tak menentu, membuahkan hasil. PT
NR tak sekadar mampu bertahan ditengah ganasnya badai
pandemi Covid-19, tetapi juga meminimalisir penyebaran

adalah memproteksi perusahaan terhadap ancaman yang
datang baik internal maupun eksternal yang menyangkut aspek
bisnis, pelanggan, hingga keselamatan dan kesehatan pegawai,”
ujarnya.

MITIGASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Maintenance equipment
Coordination with customer
HSSE procedure induction
HSSE training
Emergency drill periodically
Marine inovement
Provide BCM procedure
BCP implementation
Insurance

Covid-19 di lingkungan kerja. Pandemi Covid-19 bahkan
mempercepat proses transformasi digital dalam seluruh proses
operasional bisnis. (Hasanuddin)

AGUSTUS 2021

21

Transformasi Performance
Proyek MRMP Berkat Leadership
Tak mudah mengerjakan pilot project. Aneka kendala terus menghadang. Namun
berkat leadership yang apik, semua kendala itu akhirnya mencair. Sebuah
transformasi performance telah terjadi di proyek MRMP.

SETELAH

sekian lama berdiri, Perusahaan Umum
Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) akhirnya akan
memproduksi beras sendiri. Beras produksi Bulog ini
diklaim berkualitas premium namun harga medium.
Untuk tujuan tersebut, Perum Bulog berencana
membangun 13 unit penggilingan padi modern atau
Milling Rice Modern Plant (MRMP) di 13 sentra padi di
Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa
Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat
dengan total produksi Gabah Kering Panen (GKP) yang
diproyeksikan sebesar 252.000 ton. Selama ini Bulog
membeli beras dari pihak ketiga sehingga membuat beras
Bulog menjadi beraneka rupa bentuk dan kualitasnya.
Namun dengan berdirinya MRMP, beras Bulog akan
menjadi lebih berkualitas dengan harga yang murah
karena produksi sendiri. Kehadiran MRMP milik Bulog di
sentra padi gabah diharapkan akan mampu menyerap
produksi gabah para petani. Selain menyejahterakan
petani di sentra padi gabah, beras Bulog juga akan
menjadi lebih berkualitas.

Selama ini Bulog menyimpan beras yang
dibeli dari pihak ketiga dan menyimpannya di gudanggudang biasa milik Bulog sehingga beras menjadi rusak.
MRMP yang dilengkapi mesin pengering (dryer), akan
meminimalisir bahkan menihilkan kerusakan beras yang
disimpan di gudang. Pembangunan 13 unit MRMP di
sentra padi gabah merupakan strategi pemerintah dalam
hal kedaulatan pangan nasional.

Pilot Project

Selaku perusahaan penyedia jasa konstruksi
nasional, PT Waskita Karya (Persero) Tbk mendapat
kehormatan untuk menjadi bagian dari upaya pemerintah
dalam hal kedaulatan pangan nasional. PT Waskita Karya
(Persero) Tbk mendapat kepercayaan dari Perum Bulog
untuk membangun tiga dari rencana 13 unit MRMP yang
akan didirikan.
Ketiga unit MRMP tersebut berada di kawasan
sentra padi Subang (Jawa Barat), Kendal (Jawa Tengah),
dan Sragen (Jawa Tengah). Ketiganya merupakan pilot
project. Bagi Waskita Karya, proyek yang ditandatangani

langsung oleh Dirut PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Destiawan Soewardjono dan Dirut Perum Bulog Budi
Waseso ini merupakan portofolio baru, yang belum
pernah dikerjakan.
Kepercayaan yang diberikan Perum Bulog kepada
PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan menjadi semangat
bagi Insan Waskita dalam menyelesaikan proyek dengan
mutu yang terbaik dan bisa turut serta dalam membangun
kedaulatan pangan di Indonesia. Kedepannya Waskita
berharap kerjasama dengan menyelesaikan proyekproyek Bulog di Indonesia akan terus berlanjut.
Sebagai sebuah pilot project, tentu bukan hal
mudah mengerjakannya. Tak heran jika proyek yang
dimulai pada September 2020 ini sudah mengalami tiga
kali pergantian pemimpin (Project Manager). Tiga bulan
pertama, merupakan saat yang sangat berat. Selain
berbagai masalah seperti lahan dan sosialisasi, lingkup
QHSE juga masih tertinggal. Tak terkecuali aspek 5R

(Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin), mengingat kondisi
lahan yang becek akibat curah hujan tinggi dan lahan
proyek yang bekas area persawahan.
Tetapi the show must go on, begitu kata pepatah.
Apalagi MRMP terbilang proyek strategis nasional (PSN)
yang merupakan prioritas pembangunan. Keberadaan
proyek di tiga lokasi berbeda itu tentu menjadi sebuah
tantangan tersendiri, terutama soal komunikasi dan
koordinasi.
Meski di awal pengerjaannya sempat berjalan
terseok-seok, toh dibawah kepemimpinan tangan dingin
Ir Ngesti Widodo, pelaksanaan pekerjaan proyek MRMP
bisa berjalan kembali. Mengawali tugasnya, beliau
langsung membentuk tim dan kemudian melakukan
pemetaan masalah. Dari masalah yang sudah terpetakan,
akan jauh lebih mudah melihat grand design hingga
detail sebuah proyek.

PM Proyek MRMP Ir Ngesti Widodo (kanan) saat mendengarkan arahan dari BoD. (Foto: Dok Waskita Karya)

Membawa semangat prestasi yang masih segar
dari proyek Kuala Tanjung – Indrapura Seksi 2, Ngesti
Widodo melihat permasalahan yang ditemukan pada
dasarnya dikarenakan minimnya resources dan motivasi.
Baik dari engineer sebagai core business sebuah proyek,
logistic and equipment, administration, comercial and
risk, dan QHSE yang semua hanya eksis namun belum
maksimal. Beliau mengambil langkah pertama yaitu
membuat perencanaan mulai dari prosedural. Pada
tahap ini beliau mengajarkan kepada setiap personel

untuk bijak dan berani dalam mengambil keputusan agar
seluruh personel paham dengan terlibat dalam proses
pengambilan keputusan.
Sekarang, mari kita telaah dari sisi QHSE. Kita
masih ingat bahwa sekarang ini bukan lagi masa di mana
HSE adalah pemborosan, seperti yang sering beliau
sampaikan bahwa Safety Is A Good Busines. Dengan
perencanaan di awal yang baik dan pengendalian yang
ketat, tidak mungkin akan terjadi pemborosan. Proyek ini
dimulai ketika masa pandemi Covid-19 sudah berjalan, di

mana perencanaan force majeur juga sudah menjadi prioritas, tidak seperti proyek-proyek sebelumnya.
Dalam aspek QHSE sendiri maupun aspek departemen lain dalam struktur organisasi, yang paling utama
adalah resources. Resources yang dimaksud adalah, pertama yaitu SDM yang kompeten dalam melaksanakan core
value. Saat melihat petugas QHSE itu sendiri tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan K3 yang kompeten,
menurutnya hal itu sudah pelanggaran dan petugas tersebut akan diminta untuk belajar kembali. Ngesti Widodo
memang tipe sosok yang work the talk, tidak hanya teori namun juga menunjukkan pengalamannya, lalu cara dan
hasilnya.

PM Ngesti Widodo (kedua dari kiri) saat mendengarkan arahan
dari Presiden Direktur PT Waskita Karya (Persero) Tbk Destiawan
Suwardjono (tengah). (Foto: Dok Waskita Karya).

Resources kedua berupa peralatan yang baik
dan layak. Beliau sangat memperhitungkan dalam hal
penggunaan material utama seperti perancah dan
formwork. Di sini akan terlihat bagaimana tim engineer
merencanakan, kemudian pemilihan material dari
logistic equipment, eksekusi dari Superintendent, dan
pengawasan dari QHSE. Dengan integrasi yang baik
antarbagian maka bisa dipastikan pekerjaan dan orangnya
selamat, juga tercapainya mutu yang sempurna.
Selanjutnya yaitu resources berupa fasilitas.
Waskita sudah memiliki standar site facilities sebagai
sarana penunjang kegiatan proyek, agar menciptakan
kondisi lingkungan proyek yang safety, hygiene, dan
humanis. Beliau sangat konsern dengan hal ini, dan
menjadi instruksi lapangan pertama. Sudah jelas kenapa
5R, akses layak, dan APK menjadi prioritas, karena
pada prinsipnya yaitu dengan lingkungan yang rapi dan
terpenuhinya site facilities, bisa dipastikan tidak ada
24
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unsafe action maupun unsafe condition di proyek.
Safety leadership yang beliau tanamkan kepada
tim, tidak hanya bersifat vertikal namun juga horizontal
kepada rekan dan pimpinan yang berada dalam satu
lingkup proyek. Karena menurutnya dengan berjalan
bersama sampai berhasil akan menunjukkan kredibilitas
pemimpin dan manajemen dalam bekerja.
Sementara itu, Senior Vice President (SVP)
EPC Division PT Waskita Karya (Persero) Tbk AS
Wisnu Wijayanto mengatakan, binis EPC (Engineering,
Procurement, and Construction) tak bisa dipisahkan dari
aspek QHSE. Sejak awal EPC sudah diminta pemenuhan
wajib asesement VSMS (Contractor Safety Management
System), project requirement yang detail dan rigid, dan
kompetensi SDM yang spesifik.
“Bagi kami ini adalah peluang dan sama sekali
tidak kami jadikan kendala. Mengapa, karena dengan pola
bisnis seperti itu tim kami “dipaksa” untuk terus upgrade
dan terus lebih baik, lebih siap dan lebih kerja keras setiap
saat. Implementasi QHSE EPC ketika diterapkan di proyek
EPC non migas, maka tim akan lebih mudah melakukan
akselerasi,” katanya.

Wisnu mencontohkan, di proyek EPC MRMP
Bulog relatif cukup memberikan kepuasan tersendiri bagi
owner dan stakeholder lain. “Kami berharap EPC kedepan
sebagai satu segment bisnis akan terus memberikan
big opprotunity, sehingga peluang mewujudkan QHSE
sebagai daya saing sekaligus juga sebagai peluang yang
sangat besar,” pungkasnya.
Sementara itu ditemui di acara senam pekerja
sehat Waskita dan penghargaan 84 proyek dan unit
Waskita Group terkait prestasi Zero Accident 1 juta jam
kerja nihil kecelakaan, sertifikat Gold dan Platinum P2
HIV/AIDS dan P2 Covid-19 oleh Kemnaker RI di site office
proyek tol Becakayu Koneksi Wiyoto Wiyono, Jatinegara,
Jumat (13/8/2021), SVP QHSE & System Division PT Waskita
Karya (Persero) Tbk Subkhan mengatakan bahwa menuju
EPC yang disegani dan baik dalam implementasi QHSE
maka tantangan yang besar hakikatnya adalah satu yaitu
bagaimanana mengakselerasi perubahan paradigma
bahwa QHSE itu bukan beban atau penggugur kewajiban
atau bahkan meminimalisi risiko normatif saja. Lebih dari
itu QHSE merupakan alat utama mewujudkan daya saing
dan reputasi perusahaan, brand image dan sekaligus
menjamin keberlanjutan bisnis perusahaan dari masa ke
masa.

Terkait proyek MRMP, Subkhan mengatakan
bahwa apa yang dilakukan tim dari proyek MRMP
merupakan implementasi aspek QHSE yang baik
dan benar serta dijalankan secara konsisten dengan
komitmen yang tinggi di lapangan. Waskita terus
berupaya mengimplementasikan aspek QHSE pada
setiap kegiatan yang dilakukan dengan operasi yang
ekselen guna memberikan karya terbaik bagi bangsa.
Selain itu, katanya, keberhasilan PM Ngesti
Widodo dalam memimpin pekerjaan proyek MRMP
di tiga lokasi berbeda menjadi salah satu bukti nyata
bahwa pengelolaan aspek QHSE yang baik dan benar
serta konsisten dijalankan dengan komitmen tinggi bisa
mendatangkan profit bagi perusahaan. Profit dimaksud
tidak melulu soal uang, melainkan juga soal proses
pekerjaan
yang
menjadi
lancar, lokasi proyek yang 5R,
operasi yang ekselen, dan
sebagainya.
“Apa yang dilakukan
teman-teman di proyek MRMP
merupakan nilai keekonomian
dari pengelolaan aspek QHSE
yang baik dan benar yaitu
QDCP+MGOES. Yaitu Quality,
Delivery, Cost, and Paid plus
Markating, Growth, Operation
Excellent, dan Sustain,” kata
Subkhan kepada ISafety di
Jakarta, Selasa (24/8/2021).
(WSKT/Hasanuddin)ng yanmasih

“Nah itu tidak akan pernah bisa kalau tidak ada
komitmen bersama seluruh manajemen dan pekrja,
keteladanan, kedisiplinan, kekompakan dan konsistensi
penerapan
kompetensi/scholarship
mentorship,
leadership, digitalship dan partnership pada setiap
aktifitas yang dilakukan,” kata Subkhan.
NGESTI WIDODO

tahap pembangunan (FDok Waskita)
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Saatnya Infrastruktur Indonesia
Berdaya Saing Global
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN) membentuk
Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI) dan Indonesia
Infrastructure Research and Innovation Institute (I2RI). Saatnya
infrastruktur Indonesia berdaya saing global.

DUNIA
infrastruktur
Indonesia
mengalami
perkembangan cukup pesat dalam satu dasawarsa
terakhir. Dalam hal peralatan, misalnya, sudah digunakan
berbagai peralatan kerja yang berteknologi kekinian
sehingga pekerjaan bisa dilakukan secara presisi, cepat,
aman, efisien, dan efektif.

dengan terus mengeluarkan aneka regulasi yang
disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga
perlindungan tenaga kerja dan aset menjadi semakin
baik dari waktu ke waktu. Pada gilirannya, kombinasi dari
semua itu adalah menghasilkan karya-karya bermutu
tinggi.

Di bidang sumber daya manusia, kompetensi pekerja
terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu
berkat berbagai edukasi dan pelatihan yang begitu
intens dilakukan. Begitu pula dengan sistem operasi
kerja yang terus mengalami pembaruan dari waktu ke
waktu sehingga sistem kerja bisa terencana, terorganisir,
terlaksana, dan terawasi dengan baik.

Kemajuan dunia infrastruktur Indonesia perlahan
namun pasti mendapat kepercayaan dunia. Beberapa
perusahaan jasa konstruksi nasional dipercaya untuk
membangun infrastruktur di berbagai negara di dunia
semisal di Afrika, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan
sebagainya. Dunia infrastruktur Indonesia bahkan mulai
mendapat pengakuan dunia ketika salah satu BUMN
Konstruksi nasional mendapat penghargaan K3 dunia
dari World Safety Organization (WSO) pada 2018.

Dari sisi regulasi, pemerintah selaku regulator juga tak
kalah pentingnya bagi perkembangan dunia infrastruktur
26
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I2LI & I2RI

Seiring dengan itu, BUMN Klaster Infrastruktur mewujudkan
sinergi melalui pembentukan Indonesia Infrastructure Learning
Institute (I2LI) dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)
bertindak sebagai koordinator dan Indonesia Infrastructure
Research and Innovation Institute (I2RI) dengan PT Semen
Indonesia (Persero) Tbk. (SIG) sebagai koordinator.
Selain WIKA dan SIG, turut bergabung PT Adhi Karya (Persero)
Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan
Perumahan (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT
Brantas Abipraya (Persero), Perum Perumnas, PT Jasa Marga
(Persero) Tbk, dan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmojo menyampaikan
bahwa kedua institusi tersebut akan menjadi wadah untuk
mendorong terciptanya world class leader and talent, world
class management practices, mengadopsi digital dan teknologi
dan juga meningkatkan innovation capabilities dari setiap talent
BUMN. "Saya yakin melalui BUMN yang semakin kompeten

dan profesional, kita memiliki potensi untuk memajukan
infrastruktur di negara ini secara sehat dan berkelanjutan
dan mempunyai perusahaan- perusahaan infrastruktur yang
berskala global," ungkap Kartika sebagaimana keterangan pers
WIKA yang diterima redaksi, Sabtu (4/7/2021) silam.
WIKA sendiri mendapatkan kepercayaan sebagai Koordinator
I2LI. Perseroan bersama BUMN Jasa Infrastruktur lain
diamanahkan untuk menjadikan I2LI sebagai wadah belajar bagi
human capital di bidang infrastruktur dengan mengedepankan
metode 70/20/10, yang mana 70% adalah experimental
learning, 20%, social learning, 10% formal learning. Dalam
proses belajar, I2LI juga akan melibatkan para pengajar dengan
kompetensi serta pengalaman luas di bidang infrastruktur.
Sebagai tindak lanjut, I2LI telah melaksanakan serangkaian
kegiatan di antaranya webinar "How BIM Solves Everything”
yang diikuti oleh 1.495 peserta dari berbagai kalangan baik
Kementerian, sesama BUMN, akademisi, swasta.

MISI I2LI:
1.
2.
3.
4.

Menciptakan human capital yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global melalui sistem pembelajaran
yang terintegrasi dan berbasis digital.
Mendorong sinergi human capital bidang jasa infrastuktur dalam rangka meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas BUMN.
Mengembangkan riset dan teknologi untuk menciptakan inovasi yang berdaya saing dan memberikan nilai
tambah.
Menumbuhkembangkan nasionalisme melalui kearifan lokal dalam menciptakan pemimpin berwawasan
global.

GENERAL SCHOOL:
•
•
•
•
•
•

Project Management - Koordinator PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
Claim & Change Management - Koordinator PT Hutama Karya (Persero)
Talent & Knowledge Management - Koordinator PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
Supply Chain Management - Koordinator PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Commercial Management - Koordinator PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Risk Management - Koordinator PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

SPESIALIZATION SCHOOL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Building Construction School - Koordinator PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Road and Bridge Construction School – Koordinator PT Hutama Karya (Persero)
Power Energy School - Koordinator PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Digital Construction School - Koordinator PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Dam & Water Resource School - Koordinator PT Brantas Abipraya (Persero)
Housing & Property Management School – Koordinator Perum Perumnas
Industry, Metal & Mining School - Koordinator PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
Toll Road Management School - Koordinator PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Building Material School - Koordinator PT Semen Indonesia (Persero) Tbk & PT Semen Baturaja Tbk
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Kini, I2LI tengah menyelenggarakan Pelatihan Project
Management yang bertujuan membekali pegawai BUMN
Infra agar dapat memahami lingkup menyeluruh dalam
mengelola proyek secara efektif melalui rujukan-rujukan
praktik terbaik (best practice) berbasis pada Project
Management Body Of Knowledge (PMBOK). Kedepannya,
I2LI akan terus memberikan program pelatihan yang
menyasar pada kebutuhan kompetensi BUMN Infrastruktur
dengan pengajar yang merupakan ahli-ahli di BUMN
Infrastruktur.

Wikasatrian sebagai pusat pelatihan kepemimpinan milik
WIKA juga dikenal luas berkat model kepemimpinan yang
diadopsi dari intisari kearifan lokal yang terdiri dari tiga aspek
yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan dan Alam. Terbukti, dari pusat
pelatihan kepemimpinan ini, telah lahir talenta-talenta terbaik
yang menempati posisi pimpinan di WIKA maupun BUMN
lainnya.
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Kearifan Lokal Wikasatrian

Direktur HC dan Pengembangan WIKA, Mursyid
menyampaikan bahwa sebagai koordinator, WIKA
siap untuk menjalankan tugas guna menyiapkan SDM
Infrastruktur Indonesia yang kompeten dan berkualitas
global. Keyakinan itu juga didasari oleh sepak terjang
WIKA dalam program pengembangan kepemimpinan di
BUMN. Sebelumnya, WIKA menjadi 1 dari 4 BUMN yang
dipercaya sebagai working committee BUMN Leadership
& Management Intitute, bersama dengan PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT Telkom
ndonesia (Persero) Tbk.

"WIKA juga sudah sejak 2006 masuk ke pasar luar negeri dan
kini dikenal sebagai BUMN Karya paling aktif dalam melakukan
ekspansi bisnis di overseas. Dengan demikian, insan WIKA
sudah lama disiapkan untuk beradaptasi sekaligus bersaing
di kancah global, sejajar dengan perusahaan-perusahaan
infrastruktur lain di luar negeri. Ini jadi nilai lebih dari WIKA
yang bisa dibagikan melalui keikutsertaan," jelas Mursyid.
(Hasanuddin)

Menaker :

Kesehatan Karyawan Kunci
Keberlangsungan Usaha

Human Resource Management (HRM) memegang peranan sangat penting
dalam keberlangsungan usaha ditengah pandemi Covid-19. SDM unggul,
K3 unggul, Indonesia maju.
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah saat menyampaikan materinya dalam webminar Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2021
yang digelar secara virtual di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (7/7/2021). (Foto: ISafety/Hasanuddin)

PANDEMI Covid-19 yang di Indonesia telah berlangsung
selama 16 bulan, menjadi ujian amat berat bagi semua.
Tak ada yang menghendaki peristiwa yang terjadi secara
global ini. Tetapi hidup dan kehidupan harus tetap berjalan.
Perekonomian yang menjadi urat nadi kehidupan berbangsa
dan bernegara, harus tetap bergerak.
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utamanya dalam upaya menghadapi Pandemi Covid-19.

Memang tak mudah menjalankan usaha ditengah tsunami
Covid-19. Dibutuhkan terobosan, inovasi, dan adaptasi di
masa-masa sulit ini. Perusahaan yang memiliki naluri safety
kuat niscaya akan mampu mengatasi krisis.

“Adaptasi harus dilakukan untuk terus menyesuaikan
dengan perubahan pola kerja dan juga kebutuhan skill
terkini yang sesuai dengan arah dan strategi perusahaan,”
kata Menaker Ida ketika menjadi pembicara kunci (keynote
speaker) dalam acara Human Capital on Resilience Award
(HCREA) 2021 bertemakan “Peran Strategis HRM dalam
Ketahanan Keberlangsungan Bisnis yang Berkelanjutan
di masa Kenormalan Baru” secara virtual di Jakarta, Rabu
(7/7/2021).

Lantas, di mana titik simpulnya? Menurut Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, kritikal poinnya ada di Human
Resource Management (HRM). Menaker Ida menilai HRM
memiliki peran penting dalam keberlangsungan usaha,

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Indonesia Popular
Mandiri (IPM) di Hotel Sultan itu Menaker Ida menambahkan,
selain adaptasi di masa Kenormalan Baru, HRM juga memiliki
peran sangat penting dalam mendukung pemerintah
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memajukan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Karena
dengan peran HR maka perusahaan bisa memiliki SDM untuk
berkontribusi dalam upaya pemulihan perekonomian nasional.

Peran HRM juga sangat penting dalam membangun
resilience atau ketahanan SDM di masa pandemi yang berisiko
bagi keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan. “Kesehatan
karyawan menjadi kunci utama bagi keberlangsungan usaha
di saat pandemi. Perusahaan khususnya divisi HR diharapkan
mampu memitigasi risiko dan memastikan keselamatan dan
kesejahteraan karyawan di perusahaannya,” kata Menaker.
Ida berpendapat adanya transformasi di masa pandemi
COVID-19 menjadi tantangan bagi dunia usaha dalam
melaksanakan HRM. Untuk itu, ia meminta Divisi Human
Resource (HR) yang menjadi ujung tombak perekrutan dan
pengembangan talenta di tiap perusahaan, harus terus
beradaptasi menyesuaikan dengan perubahan pola kerja
dan kebutuhan skill terkini yang sesuai dengan arah dan
strategi perusahaan. “Tanpa adanya adaptasi yang tepat maka
perusahaan bisa gagal dalam mendapatkan talenta yang tepat
untuk menghadapi persaingan di era digital ini,” katanya.
Ida menambahkan selain penting dalam proses link and
match antara kompetensi dan talenta calon pekerja dengan
kebutuhan perusahaan, peran HRM dalam pengembangan
kompetensi dan karier karyawan juga sangat penting. Tanpa
program inovatif dan sesuai dengan perkembangan terbaru,
kualitas dan kompetensi SDM perusahaan akan mandek,
sehingga pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas dan
daya saing perusahaan.
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Kunci Resilience

Ida menegaskan transformasi di
masa pandemi ini, selain pola kerja dan
jenis pekerjaan yang berubah, profil dan
skill tenaga kerja yang dibutuhkan di
masa depan juga berubah. Hal ini tentu
menuntut inovasi dan adaptasi strategi
pengembangan SDM bagi semua pihak,
mulai dari pemerintah hingga dunia
usaha. “Karena kunci dari resilience
dan daya saing di tingkat global adalah
kualitas dan kapabilitas SDM yang
mumpuni,” ujarnya.
Pada
kesempatan
itu,
Ida
membeberkan bahwa berdasarkan hasil
penilaian World Bank tahun 2020, Human
Capital Index (HCI) Indonesia terbilang
rendah. Yaitu berada di peringkat 96
dengan skor 0,54. Singapura justru
berada di peringkat 1 dengan skor 0,88.
Ida kembali mengingatkan perusahaan agar terus
mengikuti peraturan dan imbauan pemerintah baik
di tingkat pusat maupun daerah, termasuk dalam hal
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
darurat saat ini jangan dijadikan alasan untuk melakukan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Di masa PPKM darurat ini,
diharapkannya tidak dimanfaatkan untuk memperburuk atau
menambah masalah ketenagakerjaan.
“Meski saya benar-benar tahu, ini sesuatu yang tidak
gampang, sesuatu yang sulit. Tetapi saya berharap kiranya
perusahaan-perusahaan tidak melakukan PHK dalam kondisi
PPKM darurat. Semua pihak harus mengupayakan agar dalam
situasi ini tidak terjadi pemutusan hubungan kerja antara

pengusaha dengan pekerja/buruh,” kata Ida Fauziyah.
Menaker Ida juga memberikan apresiasi atas penghargaan
yang diterima oleh beberapa perusahaan peraih HCREA
2021. “Semoga penghargaan ini bisa menjadi inspirasi bagi
perusahaan lain untuk mengikuti jejak perusahaan yang
agile, adjustable dan memiliki tata kelola yang baik dan juga
semakin memotivasi untuk terus berkarya bagi pembangunan
SDM Indonesia,” katanya.
Pada kesempatan itu, Direktur World Safety Organization
(WSO) Indonesia Soehatman Ramli mengatakan sangat
penting acara ini karena terkait bagaimana membangun
SDM Indonesia. Karena Indeks SDM Indonesia masih rendah
dibandingkan negara tetangga seperti Thailand, Vietnam,
Malaysia dan Singapura. “Ini menunjukkan kualitas SDM kita
masih perlu kita tingkatkan dan optimalkan,” katanya.

Sedangkan Ketua Penyelenggara HCREA 2021
Maya Julianti mengatakan setelah menilai 400
perusahaan dan disaring menjadi 100 perusahaan,
hingga mengerucut sampai 25 perusahaan untuk
mengikuti seluruh proses rangkaian penilaian
serta berhak memperoleh penghargaan dengan
berbagai kategori.
“Kami menyambut positif Bu Menaker Ida
Fauziyah mendukung penuh acara ini untuk
mendorong pertumbuhan sektor usaha, sehingga
ekonomi Indonesia tetap bertahan di masa
pandemi COVID-19 ini,” katanya (Hasanuddin)

Soehatman Ramli, Representative World Safety Organization (WSO)
Indonesia. (Foto: ISafety/Hasanuddin)
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HCREA 2021,
Menakar Ketahanan SDM
Ditengah Pandemi Covid-19

Seberapa besar daya tahan (resilience) SDM perusahaan Anda
menghadapi badai pandemi Covid-19 yang entah kapan berakhir?
Ketua penyelenggara HCREA 2021 (tengah), dewan juri (kiri), dan perwakilan pemenang (kanan) dengan latar belakang foto para pemenang, foto bersama usai acara HCREA 2021 yang diselenggarakan secara virtual di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (7/7/2021). (Foto: ISafety/Hasanuddin)

PANDEMI

Covid-19 yang bermula di kota Wuhan,
provinsi Hubei, Cina, di penghujung 2019 merupakan bencana
kesehatan global yang dampaknya dirasakan secara langsung
oleh umat manusia di seluruh dunia. Dampaknya begitu
multidimensi. Tak ada sektor kehidupan yang tak terdampak.

Namun masih banyak perusahaan yang mencoba dan
mampu struggle di tengah ketidakpastian ekonomi dunia
dengan cara hidup beradaptasi di masa Kenormalan Baru
(New Normal). Beberapa di antaranya bahkan justru mengukir
prestasi ditengah berkecamuknya pandemi Covid-19.

Tak terkecuali sektor ekonomi, yang menjadi urat nadi
keberlangsungan kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Banyak perusahaan gulung tikar. Puluhan juta pekerja terpaksa
menjadi pengangguran, yang berimbas pada meningkatnya
kemiskinan dan tingkat kriminalitas.

Dunia kini tengah memasuki tatanan baru. Tatanan di mana
kehidupan begitu tergantung pada teknologi digital. Umat
manusia di muka bumi kini tengah menjalani transformasi
digital. Bekerja tak lagi mesti duduk di balik meja kantor. Tapi
bisa dilakukan di rumah (Work From Home/WFH). Rapat,
koordinasi, pengawasan, bahkan seminar pun kini tak lagi mesti
AGUSTUS 2021
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dilakukan lewat tatap muka.
Begitu pula dengan belanja keperluan seharihari. Belanja secara online yang sebelumnya sudah
mewabah, di masa pandemi Covid-19 justru semakin
menjadi-jadi. Semua serba digital. Semua serba
online.
Padahal, teknologi digital hanya sebagai tools.
Kuncinya tetap berada di tangan manusia/pekerja
atau SDM. Lantas, bagaimana dan seberapa besar
ketahanan dan persiapan SDM perusahaan dalam
menghadapi krisis global multidimensi yang kini
melanda dan masih sulit dipastikan kapan akan
mereda?

HCREA 2021

Indonesia Popular Mandiri (IPM), sebuah Event
Organizer (EO) yang didukung para pakar di bidang
Human Capital (HC), Safety Management and Safety
Culture, dan Teknologi, berupaya memetakan
persoalan dan tantangan yang dihadapi Divisi
Human Capital di perusahaan di masa Pandemi
Covid-19 melalui “Human Capital on Resilience
Excellence Award 2021” (HCREA 2021).
“Tujuan diselenggarakannya HCREA 2021 adalah
untuk memetakan persoalan dan tantangan yang
dihadapi Divisi Human Capital di perusahaan,
khususnya di masa Pandemi Covid-19, dengan
bertransformasi digital tanpa mengesampingkan
keselamatan dan budaya kerja di lingkungan
MAYA JULIANTI, Ketua Penyelenggara HCREA 2021

perusahaan masing-masing yang sangat cepat berubah dan
turbulance,” kata Maya Julianti, ketua penyelenggara HCREA 2021.
Menurut Maya, dewan juri berasal dari para pakar di bidangnya
masing-masing. Yaitu Prof Laode Masihu Kamaluddin, Prof Fatma
Lestari, Achmad Purwono, Ashwin Sasongko Sastrosubroto, HE
Kusdiar Achmad, Hadi Zakaria, Dadan Ruswanda, Lukman Hakiem,
Agus Widjaja, dan Soehatman Ramli.
Maya menjelaskan, berdasarkan hasil diskusi dengan
dewan juri, ada beberapa kriteria penilaian yang dilakukan dalam
ajang HCREA 2021. Yaitu:
1. Kesehatan & keselamatan karyawan atas ancaman situasi
eksternal dan internal.
2. Pendidikan (peningkatan skill dan kompetensi) karyawan
yang terkait akan ketahanan terhadap lingkungan.
3. Transformasi digital dalam pengembangan HR yang
berkompensasi prima & early warning system.
4. SDM internal (presentasi recruitment employee status &
ikatan kerja yang terkait dan proteksi SDM).
5. Budaya perusahaan & berbasis kesadaran akan situasi
krisis.
6. Berpikir sistemik & proaktif tentang ketahanan terhadap
ancaman eksternal.
7. Kepemimpinan yang berbudaya sadar terhadap situasi
krisis.
8. Bisnis survival, strategi yang berfokus melindungi SDM &
perusahaan.
9. Strategi perusahaan dalam membangun kesiapan
SDM yang berfokus terhadap manajemen krisis (Crisis
Management).
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Dari sembilan kriteria penilaian tersebut, IPM selaku penyelenggara menetapkan lima kategori pemenang. Yaitu:
1. The Most Resilience Excellence Company 2021
2. The Best Recruitment 2021
3. The Best HR 2021
4. The Best Organization Structure 2021
5. The Best Employee Value & Performance 2021
6. The Best in HR Crisis Management 2021
7. The Best Human Capital based on Technology 2021

Disambut Antusias

Menurut Maya, penyelenggaraan HCREA 2021 yang
pertama ini mendapat sambutan yang cukup antusias dari
perusahaan-perusahaan. Hal ini terbukti dari banyaknya
perusahaan yang mendaftarkan diri menjadi peserta HCREA
2021.
Dari undangan kepesertaan yang disebar, tercatat
400 perusahaan yang mendaftar. Setelah dilakukan
penyaringan, jumlah peserta mengerucut ke 25 perusahaan.
Jumlah itu mengindikasikan bahwa banyak perusahaan
yang sebenarnya ingin mengetahui seberapa besar daya
tahan SDM (HC/HR) perusahaannya dalam menghadapi
situasi krisis di masa pandemi Covid-19 yang dinilai oleh
pihak eksternal.

Ke-25 perusahaan yang menjadi peserta HCREA
berasal dari berbagai sektor industri berbeda. Ada
perbankan, jasa keuangan, infrastruktur, transportasi,
manufaktur, perkebunan, asuransi, Migas, dan
pertambangan. “Cukup mewakili industri di Indonesia,”
katanya.
Maya menegaskan, HCREA akan menjadi agenda
tahunan. Pihaknya berharap, di gelaran mendatang,
HCREA diikuti oleh lebih banyak perusahaan.

Momentum Bangkit dari Keterpurukan

Vivid Zulpriamadani dari Mandiri Tunas Finance (MTF) menyabet penghargaan sebagai “The Best Leader Focus on
HC 2021” dalam ajang HCREA 2021. (Foto: ISafety/Hasanuddin)

HUMAN Capital Resilience Excellence Award
(HCREA) 2021 yang diselenggarakan Indonesia
Popular Mandiri tak sekadar ajang pemberian
penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang
terbukti mampu bertahan ditengah ganasnya badai
pandemi Covid-19. Lebih dari itu, HCREA merupakan
momentum agar perekonomian Indonesia bisa
bangkit dari keterpurukan.

Demikian disampaikan salah satu anggota Dewan Juri HCREA
2021 Elviandi Rusdi, SE, MHum, PhD. Menurut Elviandi, HCREA
merupakan acara yang bagus dan penting serta relevan di
masa pandemi Covid-19 untuk menambah stimulan bagi sektor
usaha dan industri.
“Acara ini menjadi momentum agar kita bisa bangkit
dari keterpurukan dan menjadi contoh bagi perusahaanperusahaan untuk selalu mempertimbangkan aspek Human
Resource Management (HRM) dan pembangunan sumber
daya ketenagakerjaan di masing-masing perusahaan,” kata
Elviandi.
Plt Direktur Politeknik Kementerian Ketenagakerjaan
(Polteknaker) ini menjelaskan, dari acara ini bisa diketahui
sekaligus dibuat peta bagaimana sesungguhnya daya tahan
(resilience) Human Capital (HC) sektor usaha industri di
Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. “Kita bisa
lihat bagaimana perusahaan-perusahaan yang menjadi
peserta HCREA 2021 melakukan berbagai upaya supaya
perusahaannya bisa tetap bertahan dan sustain di masa
pandemi,” katanya.
Elviandi memberikan apresiasi kepada perusahaanperusahaan peserta HCREA 2021 yang begitu peduli dan
memperhatikan karyawan. Tidak saja terhadap aspek
perlindungan para pekerja di tempat kerja terutama dari
paparan Covid-19 tetapi juga kesejahteraannya. Hal ini terbukti
dari tidak adanya perusahaan peserta HCREA 2021 yang memPHK karyawannya.
Nada hampir seragam juga dikemukakan anggota dewan juri
lainnya, Lukman Hakiem, SSos. Pakar bisnis yang menjadi
juri di berbagai event serupa ini mengatakan bahwa HCREA
2021 merupakan acara yang sangat tepat. Sebab pandemi

ELVIANDI RUSDI, SE, MHUM, PHD

Covid-19 sudah memasuki tahun kedua sejak pertama kali
terkonfirmasi di Wuhan, China, akhir Desember 2019.
Pandemi yang melanda hampir seluruh negara di dunia,
katanya, telah merontokkan perekonomian yang berimbas
pada lumpuhnya aktivitas di banyak sektor. “Kini saatnya
semua bangkit untuk sesegera mungkin memulihkan
perekonomian karena perekonomian merupakan urat
nadi berbangsa dan bernegara. Dan menurut saya, HCREA
2021 merupakan acara yang sangat tepat untuk melihat
bagaimana sebenarnya persiapan dan kesiapan sektor
industri di Indonesia ketika menghadapi pandemi Covid-19,”
kata Lukman.
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Menurut Lukman, peserta HCREA 2021 yang berjumlah
25 perusahaan cukup merepresentasikan dunia industri di
Indonesia. Ada sektor industri manufaktur, infrastruktur,
konstruksi, perbankan, jasa pembayaran, asuransi, Migas, dan
sebagainya. “Saya kira para peserta sudah merepresentasikan
dunia industri nasional. Karena itu, dari ajang ini, bisa dilihat
bagaimana dunia industri nasional menghadapi pandemi
Covid-19,” katanya seraya menambahkan bahwa dirinya optimis
bahwa industri nasional bisa melewati masa-masa kritis selama
pandemi Covid-19.
Seperti halnya Elviandi, Lukman Hakiem juga secara khusus
menyoroti soal tidak adanya PHK yang dilakukan para peserta
HCREA 2021. “Para peserta memiliki komitmen yang sama
yaitu tidak melakukan PHK. Mereka hanya melakukan alih daya
berupa rotasi dan mutasi, tetapi tidak PHK,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Dewan Juri HCREA 2021 Ir Achmad
Purwono, MBA mengatakan bahwa pandemi Covid-19
merupakan ancaman eksternal yang harus dihadapi perusahaan.
“Dalam sebuah organisasi itu kan ada sistem, ada peralatan, dan
ada Sumber Daya Manusia. Tanpa SDM, organisasi itu tidak akan
bisa berjalan. Di sinilah peran kunci SDM dalam menjalankan
roda organisasi; mau tumbuh atau malah bangkrut,” kata pendiri
Forum Human Capital Indonesia (FHCI) ini.

LUKMAN HAKIEM, SSOS

IR ACHMAD PURWONO, MBA

Menurut Lukman, peserta HCREA 2021 yang berjumlah 25
perusahaan cukup merepresentasikan dunia industri di
Indonesia. Ada sektor industri manufaktur, infrastruktur,
konstruksi, perbankan, jasa pembayaran, asuransi, Migas, dan
sebagainya. “Saya kira para peserta sudah merepresentasikan
dunia industri nasional. Karena itu, dari ajang ini, bisa dilihat
bagaimana dunia industri nasional menghadapi pandemi
Covid-19,” katanya seraya menambahkan bahwa dirinya optimis
bahwa industri nasional bisa melewati masa-masa kritis selama
pandemi Covid-19.
Seperti halnya Elviandi, Lukman Hakiem juga secara
khusus menyoroti soal tidak adanya PHK yang dilakukan para
peserta HCREA 2021. “Para peserta memiliki komitmen yang
sama yaitu tidak melakukan PHK. Mereka hanya melakukan alih
daya berupa rotasi dan mutasi, tetapi tidak PHK,” ujarnya.
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Sementara itu Ketua Dewan Juri HCREA 2021 Ir
Achmad Purwono, MBA mengatakan bahwa pandemi
Covid-19 merupakan ancaman eksternal yang harus dihadapi
perusahaan. “Dalam sebuah organisasi itu kan ada sistem,
ada peralatan, dan ada Sumber Daya Manusia. Tanpa SDM,
organisasi itu tidak akan bisa berjalan. Di sinilah peran kunci
SDM dalam menjalankan roda organisasi; mau tumbuh atau
malah bangkrut,” kata pendiri Forum Human Capital Indonesia
(FHCI) ini. Pria yang akrab disapa Pungki ini mengibaratkan
perusahaan sebagai sebuah entitas, tak ubahnya sel yang
bisa tumbuh atau malah lumer tergantung bagaimana sel itu
menghadapi segala ancaman yang berasal dari luar. Pandemi
Covid-19 merupakan salah satu bentuk ancaman eksternal yang
harus dihadapi. “Sekali lagi, kuncinya ada di Human Capital,”
katanya.
Pungki memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada
perusahaan-perusahaan yang menjadi peserta HCREA 2021
sebab dinilai berhasil dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Perusahaan-perusahaan itu telah membuktikan bahwa mereka
bisa bertahan ditengah pandemi. Bahkan bisa tumbuh yang
diindikasikan dengan peningkatan laba perusahaan di masa
pandemi.
Pungki lantas mengambil istilah “Local Genius”
bagi perusahaan-perusahaan yang terbukti sukses di masa
pandemi Covid-19. Beberapa di antaranya bahkan melahirkan
inovasi-inovasi cemerlang seperti pembuatan alat bantu napas
(ventilator) yang ditujukan bagi pasien Covid-19. (Hasanuddin)

DAFTAR PEMENANG HCREA 2021
NO

NAMA PERUSAHAAN

SEKTOR
INDUSTRI

1

PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)

Konstruksi

2

PT NUSANTARA REGAS

Energi Regasifikasi

3

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk

Infrastruktur

1. The Best in HR Crisis Management 2021
2. The Best Human Capital based on Technology 2021

4

PT PELABUHAN INDONESIA III (Persero)

Jasa
Kepelabuhanan

1. The best Organization structure 2021
2. The Most Resilience Excellence Company 2021

5

PT WIJAYA KARYA REALTY

Konstruksi

1. The Best in HR Crisis Management 2021
2. The Best Organization Structure 2021

6

PT SURVEYOR INDONESIA (Persero)

Sertifikasi, Audit

7

PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk

Pertambangan

8

PT POLYTAMA PROPINDO

Petrokimia

9

PT SOFTEX INDONESIA

Manufaktur
Hiegenitas

10

PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Jasa Keuangan

11

PT MRT JAKARTA (Perseroda)

Transportasi

12

BPJS KETENAGAKERJAAN

Asuransi

1. The Best Organization Structure 2021
2. The Best Human Capital Based on Technology 2021
3. The Most Resilience Excellence Company 2021

13

PT PERTAMINA DRILLING SERVICES
INDONESIA

Jasa drilling

The Best Employee Value & Performance 2021

14

PT BADAK NGL

Gas

15

PT BORNEO INDOBARA

Pertambangan

The Best Employee Value & Performance 2021
1.The Best in HR Crisis Management 2021
2.The Best Human Capital Based On Technology 2021

CORPORATE WINNERS

INDIVIDUAL WINNER (CEO)

LEADER

1. The Best HR in Construction Industry 2021
2. The Best Employee Value & Performance 2021

3 Stars

1. The Best Employee Value & Performance 2021
2. The Best Organization Structure 2021

The Best Leader Focus in HC 2021

The best Leader focus in HC 2021

The Best Leader Focus in HC 2021

The Best CEO Focus on HC 2021

The Best CEO Focus on HC 2021

1. The best Employee Value & Performance 2021
2. The Best Human Capital Based on Technology 2021

1. The Best in HR Crisis Management 2021

4 Stars

5 stars

The Best Leader in HC 2021

4 Stars

The Best Leader in HC 2021

4 stars

. The Best CEO Focus on HC 2021

5 stars

The Best Leader Focus in HC
The Best CEO Focus on HC 2021
The Best CEO Focus on HC 2021

4 stars

4 Stars

The Best Leader in HC 2021

1. The best in HR Crisis Management 2021
2. The best Organization Structure 2021

2. The Most Resilience Excellence Company 2021

4 Stars

3 stars

The Best Human Capital Based on Technology 2021

1. The Best Employee Value &Performance 2021
2. The Best in HR Crisis Management 2021
3. The Most Resilience Excellence Company 2021

4 Stars

4 Stars

1. The Best Employee Value & Performance 2021
2. The Best Human Capital Based on Technology 2021

The Best In HR Crisis Management 2021

STAR

4 stars
5 stars

The Best Leader Focus in HC 2021

4 Stars

The Best Leader Focus in HC 2021

4 Stars

The Best Leader Focus in HC 2021

3 Stars

16

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VI

perkebunan

17

BANK SUMSEL BABEL

Perbankan

18

KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA

Jasa
Kepelabuhanan

1. The Best HR 2021
2. The Best Organization Structure 2021

The Best Leader Focus in HC 2021

3 stars

19

PT JASA MARGA (Persero) Tbk

Infrastruktur

1. The Best Employee Value & Performance 20212. The
Best in HR Crisis Management 2021

The Best Leader Focus in HC 2021

5 stars

20

PT MAYBANK INDONESIA Tbk

Perbankan

1 The best Organization Structure in Financial Industry
2021
2. The Most Resilience Excellence Company 2021
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Empat Persepsi terhadap Program
Kerja K3 (Safety Work)
Oleh: Syamsul Arifin, SKM. MKKK.

AKTIVITAS, kegiatan, program kerja Keselamatan
Kesehatan Kerja (K3), atau safety work semisal toolbox
meeting, safety moment, Job Safety Analystis (JSA), risk
assessment, investigasi, inspeksi, audit, dll dilakukan
dengan niat untuk menjaga agar pekerja dan pekerjaan
dilakukan dengan selamat.

dari Griffith University menyebutkan bahwa meskipun
aktifitas safety work terbukti dapat mencegah kecelakaan,
namun saat ini ada isu bahwa safety work, program
kerja, departemen, atau peraturan K3 menjadi semakin
berkembang atau bertambah terus menerus sehingga
dapat menimbulkan problem tersendiri.

Praktik-praktik keselamatan kerja pada dasarnya
adalah fenomena sosial yang kompleks, karena hal-hal
tersebut dilakukan untuk memenuhi fungsi instrumentall
(pencapaian tujuan atau goals) dan fungsi ekspresi
(mengungkap sikap atau emosi).

Menurut mereka, safety work tidaklah sama dengan
safety of work (pekerjaan yang selamat) atau operational
safety.

Kedua tujuan di atas bisa juga disebut dengan istilah
‘assurance’ dan ‘ensurance’, atau ‘menjadi selamat (being
safe)’ dan ‘merasa selamat (feeling safe)’.
Seperti perkataan Prof Erik Hollnagel, “the efforts to
prevent future accidents actually serve a dual purpose - to
be safe and to feel safe. But sometimes the latter stands
in the way of the former”.
Jurnal yang menarik dari Andrew Rae dan David Provan
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Safety Work (Aktifitas atau Program Kerja K3)

Sebagai awalan, untuk dapat memahami perbedaan
antara keduanya, kita lihat dulu empat pembagian
persepsi dalam memandang safety work, aktifitas, atau
program K3. Keempat sudut pandang tersebut memaknai
safety work sebagai social safety, demonstrated safety,
administrative safety, dan physical safety.
Social safety dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa
keselamatan itu dihargai atau bernilai tinggi di dalam
organisasi; demonstrated safety untuk membuktikan

keselamatan pada pemangku kepentingan eksternal;
administrative
safety
dengan
menetapkan
dan
mempersyaratakan kepatuhan terhadap peraturan/
prosedur, dan physical safety yang mengubah lingkungan
kerja agar selamat.
Kategorisasi
tersebut
dilakukan
dengan
mengembangkan teori organisasi institutional work dari
Cloutier yang mencoba menjelaskan bagaimana dan
mengapa aktitifas K3 dilakukan. Contoh bentuk social
safety misalnya safety sharing berupa safety moment
atau yang dilakukan sebelum memulai rapat dengan
menjelaskan atau berbagai pengalaman, cerita, atau
informasi singkat terkait keselamatan.
Social safety yang mengkonfirmasi nilai perusahaan
juga bisa diejawantahkan dalam bentuk slogan atau
jargon semisal “Safety first”, “Zero harm”, “Safety is our
number one priority”, atau “Safety journey”.
Masalahnya, terkadang keselamatan itu tidak bisa
selalu menjadi prioritas utama. Keselamatan kerja selalu
berada dalam kondisi konflik kepentingan dan trade-off
(tukar guling) dengan nilai dan tujuan lain yang ada di
dalam perusahaan. Untuk itulah social safety diperlukan,
sebagai pengingat dan penguat nilai keselamatan
perusahaan ketika terjadi tindakan yang tidak konsisten
antara keputusan atau tindakan dengan narasi yang
digaungkan.
Kemudian ada demonstrated safety, yakni aktifitas
yang dilakukan untuk meyakinkan keselamatan terhadap
pemangku kepentingan yang ada di luar organisasi. Agar
dapat terus berkembang, perusahaan membutuhkan
kepercayaan dari regulator, komunitas, dan pelanggan
terhadap keselamatan produk dan aktifitas perusahaan.
Tanpa “persetujuan” dari mereka, organisasi tidak akan
bisa mempertahankan bisnisnya.
Contoh
konkret
demonstrated
safety
adalah
pembuatan Safety Case perusahaan. Safety Case adalah
argumentasi terstruktur yang didukung oleh bukti untuk

menunjukkan bahwa sistem yang ada di perusahaan
dapat diterima, selamat, atau lulus dari standar spesifik
operasional.
Pembuatan safety case melibatkan banyak aktifitas
‘assurance’ semisal hazard analysis, design modelling, risk
assessment, software testing, dan human error prediction.
Meskipun aktifitas ini seakan-akan memiliki tujuan
ganda –meningkatkan keselamatan desain operasional
dan menunjukkan bukti yang dapat menderasikan
keselamatan- namun biasanya, target kesukesan yang
disasar oleh aktifitas ini umumnya adalah persetujuan
dari regulator (izin operasi) atau sertifikat pengakuan
ketimbang mencari dan menyelesaikan masalah
keselamatan operasional.
Lalu ada admistrative safety, penegakan rutinitas
keselamatan yang terkendali, dapat diulang, dan terukur.
Kosa kata yang sering dipakai dalam administrative safety
misalnya definisi, standard, peraturan, akuntabilitas,
batasan sistem, dan persyaratan peran pekerja.
Contoh umum administrative safety misalnya personal
risk assessment atau “take-5” yang dilakukan sebelum
memulai pekerjaan berisiko tinggi untuk mengidentifikasi
dan memitigasi bahaya sebelum memulai pekerjaan.
Awalnya, rutinitas “take-5” dilakukan tanpa perlu
didokumentasikan, namun agar lebih konsisten dan
dapat diandalkan pelaksanaannya, beberapa organisasi
membuat kartu “take-5” berisi hal-hal yang perlu
diperhatikan, kemudian untuk memperkuat implementasi
program dilakukan pencatatan dokumentasi dan audit.
Tanpa disadari, “take-5” berubah bentuk menjadi formulir
yang harus diisi, diserahkan, dan dihitung.
Aktifitas administrative safety berkembang dalam hal
pencatatan dokumentasi dan menjadi semakin detail.
Sehingga pada akhirnya, proses pencatatan dokumen di
kegiatan rutin dipersyaratkan sebagai bagian dari sistem
manajemen keselamatan.

Terakhir, physical safety yang mengubah langsung
kondisi lingkungan kerja atau pekerjaan dan berpotensi
memiliki pengaruh langsung terhadap operational safety.
Physical safety lazimnya didiskusikan menggunakan
istilah dan metafora fisik semisal bahaya, barrier, dan
kontrol. Physical safety ditujukan untuk meminimalisir
variasi (variability) dalam pekerjaan operasional misalnya
dengan mencegah tindakan tidak selamat dan juga dapat
digunakan untuk memberikan kapasitas ekstra bagi
pekerja untuk melakukan pekerjaannya dengan selamat.

Safety of Work (Pekerjaan yang Selamat) atau
Operational Safety

Safety of work/operational safety adalah an emergent
property of work (karakteristik pekerjaan yang baru
muncul), kadang didefinisikan sebagai “freedom from
unacceptable risk of harm” (kondisi terbebas dari
risiko bahaya yang tidak dapat diterima). Peliknya,
definisi tersebut memiliki persoalan tersendiri ketika
mendefinisikan keselamatan (safety), karena ‘acceptable
risk’ itu seringnya dijelaskan menggunakan social safety,
diukur melalui administrative safety, dan dideklarasikan
menggunakan demonstrated safety.

Refleksi Penutup

Sekarang, mari jujur menilai program-program kerja,
aktifitas, atau safety work yang kita lakukan di dalam
organisasi, masuknya ke kategori apa? Manakah yang
benar-benar meningkatkan safety of work/operational
safety atau membuat pekerjaan menjadi selamat?
Apakah lebih banyak masuk ke kategori social safety dan
demonstrated safety? Atau ke administrative dan physical
safety?
Organisasi dapat memiliki keyakinan bersama bahwa
keselamatan itu berharga atau penting (social safety),
menunjukkan keselamatan pada pemangku eksternal
(demonstrated safety), dan berfungsi sesuai dengan sistem
manajemen K3 yang telah ditetapkan (administrative
safety), namun hal itu tidak menjadi jaminan apakah
perusahaan berpotensi mengalami kejadian kecelakaan
besar.
Seperti yang terjadi pada BP, di malam sebelum
kejadian Deepwater Horizon blowout (mengakibatkan
tenggelamnya rig pengeboran di teluk Meksiko dan
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pencemaran 4.9 juta barrel atau 780,000 m3, terbesar
dalam sejarah Amerika), diselenggarakan acara bersama
di atas anjungan pengeboran lepas pantai itu untuk
merayakan raihan pencatatan kinerja K3 yang luar biasa!
Praktisi K3 perlu memiliki kemampuan untuk dapat
membedakan antara demonstrated safety, administrative
safety, social safety, physical safety dan operational
safety agar tidak terjebak dalam melakukan pekerjaan
atau aktifitas program kerja K3 (safety work) yang tidak
menambah atau memberikan pengaruh berarti terhadap
safety of work atau operational safety.
Kemampuan untuk dapat membedakan antara
berbagai kategori tersebut juga membuat kita lebih
mudah memahami hubungan antara keselamatan dan
assurance. Kebingungan antara keduanya dapat membuat
praktisi K3 memiliki false alarm dan false assurance. False
alarm terjadi ketika seseorang memiliki kekhawatiran
yang tidak semestinya atau berlebihan terhadap risiko
bahaya yang tidak ada atau tidak signifikan, sedang false
assurance adalah kondisi dimana ada kepercayaan diri
yang salah terhadap pengelolaan atau manajemen sistem
K3 di tempat kerja.
False alarm dan false assurance tidak mesti berbahaya,
tapi kedua hal itu dapat menghambat kemampuan
organisasi untuk fokus pada kemungkinan bahwa
perusahaan dalam kondisi tidak selamat, mencegah
terhadap kepercayaan diri berlebihan, dan fokus pada
arah yang salah.

Penyusun:
Syamsul Arifin, SKM. MKKK.
Praktisi K3 dan Kandidat
Doktor Manajemen UB
Referensi:
Rae, Andrew dan David
Provan. 2019. Safety work
versus the safety of work.
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YAYASAN BHAKTI SYIAR ISLAM
Membantu Mencetak Generasi
Penghafal Al-Qur’an
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penghafal Al-Qur’an (hafidz)
terbanyak di dunia. Tetapi secara rasio, jumlahnya masih kecil dibandingkan
total populasi Indonesia yang kini mencapai lebih 276 juta jiwa.

Para santri dan kiai Rumah Taffidz Al Muhyiddien di Kec Nagrak, Kab Cianjur, Jawa Barat, saat foto bersama sesaat setelah menerima bantuan dari
Yayasan Bhakti Syiar Islam, Jumat (25/6/2021). (Foto: ISafety/Hasanuddin)

INDONESIA menangis ketika ulama besar Syekh Ali Jaber

(kini alm) mencium kaki seorang anak kecil yang tengah duduk
di kursi roda. Adegan amat sangat langka yang disiarkan secara
langsung oleh sebuah stasiun televisi swasta pada 12 Mei 2019
itu terjadi secara spontan. Tak ada rekayasa sama sekali.
Setelah mencium kepala dan tangan anak kecil itu,
Syekh Ali Jaber langsung menunduk dan mencium kakinya.
Subhanallah. Ulama besar Indonesia asal Arab Saudi tersebut
begitu bangga dengan anak kecil yang duduk di kursi roda
tersebut.
Anak kecil yang kakinya dicium Syek Ali Jaber itu
adalah anak istimewa asal Nusa Tenggara Barat. Dia adalah
Muhammad Naja Hudia Afifurrohman. Kala itu usianya 9 tahun,
tapi sudah hafal 30 juzz Al-Qur’an. Tak hanya hafal, Naja juga
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tahu terjemahannya dan tahu persis posisi ayat-ayat yang
dibacakan kepadanya ada di halaman berapa di dalam kitab
suci Al-Qur’an. Yang membuatnya semakin istimewa, ananda
Naja adalah penderita lumpuh otak (celebral palsy/CP). Tak
heran jika kemudian alm Syekh Ali Jaber mencium kaki Naja dan
menitikkan air mata setelahnya
Naja Hudia telah menampar kita semua, memaksa kita
menundukkan kepala. Dalam keterbatasan fisik dan usianya
yang masih belia, Naja yang telah mengalami lumpuh otak sejak
lahir mampu mengahafal 30 juzz Al-Qur’an lengkap dengan
terjemahan dan posisi ayat-ayatnya.
Lalu, kita yang mengaku sehat jasmani, apa yang telah
kita lakukan? Naja Hudia adalah mutiara Indonesia, yang telah
menginspirasi kita semua untuk terus mencetak dan melahirkan

Hafidz cilik Naja Hudia saat kakinya dicium oleh Syekh Ali Jaber (kini alm) pada 12 Mei 2019.

generasi pengkaji dan penghafal Al-Qur’an.

Generasi Hafidz Qur’an

Naja Hudia adalah mukjizat Indonesia. Dia adalah salah
satu dari ribuan penghafal Al-Qur’an di negeri ini. Tak banyak
data tentang berapa banyak jumlah penghafal Al-Qur’an di
Indonesia saat ini. Data tahun 2010 menyebutkan, ada sekitar
30.000 hafidz. Kala itu, dengan jumlah hafidz sebanyak itu,
Indonesia tercatat sebagai negara dengan hafidz terbanyak
di dunia. Sebagai perbandingan, kala itu, Arab Saudi memiliki
6.000 hafidz.
Data 11 tahun lalu itu, kini sudah pasti banyak
terkoreksi seiring dengan mulai menjamurnya rumah-rumah
(pondok) Tahfidz di Indonesia belakangan ini. Salah satunya
adalah Rumah Tahfidz Al Muhyiddien yang berlokasi di Desa
Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Rumah Tahfidz Al Muhyiddien yang didirikan Ustadz
Yunus asal Bekasi, Jawa Barat ini memang terbilang baru.
Mulai dioperasikan Januari 2021, ditengah badai pandemi
Covid-19. “Saat ini ada sekitar 60 santri yang tengah dididik di
Al Muhyiddien,” kata Ustadz Yunus saat ditemui Indosafety.id di
lokasi, Jumat (25/6/2021).
Para santri yang dididik di Rumah Tahfidz Al
Muhyiddien didominasi anak-anak, meski ada beberapa yang
berusia belasan tahun. Pihaknya memang sengaja menerima
santri dari kalangan anak-anak untuk dididik sebagai generasi
hafidz Qur’an.
Ustadz Yunus mengaku dirinya tergerak mendirikan
dan membangun rumah tahfidz setelah terinspirasi dari salah
satu mahasiswanya yang telah terlebih dahulu mendirikan
rumah tahfidz serupa di beberapa daerah di Jawa Tengah
dan Jawa Barat. Di samping, tentu saja, keinginannya yang

Targetnya adalah mewujudkan generasi muslim Indonesia yang bebas buta baca/tulis Al-Qur’an. Ada tiga tujuan
yang hendak dicapai dengan mendirikan Rumah Hafidz Al Muhyiddien. Yaitu:
1. Menumbuhkan kebiasaan mempelajari dan menghafal Al-Qur’an.
2. Membangun jiwa senang mengaji dan mengamalkan Al-Qur’an.
3. Mendidik generasi hafidz Qur’an yang berakhlakul kharimah serta menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman
hidupnya.
4. “Para santri yang belajar di sini tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Santri cukup membawa pakaian
saja,” kata Ustadz Yunus didampingi Ustadz Akmal.
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Yayasan Bhakti Syiar Islam

Pada kesempatan itu hadir rombongan dari
Yayasan Bhakti Syiar Islam (YBSI) pimpinan Garliawati
dari Bekasi. Kedatangannya untuk memberi bantuan
kepada Rumah Tahfidz Al Muhyiddien pimpinan
Ustadz Yunus. Antara lain berupa beras, sembako,
kain koko, makanan jadi, sarung, buku-buku, tas, dan
uang tunai.
“Bantuan yang kami berikan memang tidak
seberapa dan mohon jangan dilihat dari besar
kecilnya bantuan tetapi nawaetu kami dari Yayasan
Bhakti Syiar Islam untuk turut memajukan dunia
tahfidz Indonesia agar bisa lebih banyak tercetak
para hafidz,” kata Garlia saat memberikan sambutan.
Atas bantuan yang diberikan, Ustadz Yunus dan
Ustadz Akmal mengucapkan terima kasih. Bantuan
berupa bahan makanan akan digunakan untuk
keperluan makan sehari-hari para santri. Sedangkan
bantuan berupa uang akan digunakan untuk
membangun fasilitas tempat wudhu di samping
musholla. Tak hanya datang membawa bantuan,
YBSI juga membawa seorang calon santri dari
Depok, Jawa Barat bernama Ahmad Ayuddin untuk
mempelajari dan mengkaji Al-Qur’an di Rumah
Tahfidz Al Muhyiddien.
Kepada ISafety, Garlia mengatakan pihaknya
memang lebih banyak memberikan bantuan berupa
bahan makanan plus perlengkapan para santri.

Ustadz Yunus, pemilik Rumah Tahfidz Al Muhyiddien. (Foto: ISafety/Hasanuddin)

Sebab YBSI sadar bahwa pondok atau rumah Tahfidz yang kini
banyak didirikan tidak memungut biaya apapun kepada para
santrinya.
Karena itu, pihaknya mengajak masyarakat luas untuk
turut berdonasi guna memajukan dunia Tahfidz Indonesia.
Donasi, katanya, bisa diberikan langsung kepada rumah Tahfidz
dimanapun berada maupun bisa diwakilkan kepada Yayasan
Bhakti Syiar Islam yang beralamat di Gedung Islamic Center, Jl
Jend Ahmad Yani No 22, kota Bekasi, Jawa Barat.
Yayasan Bhakti Syiar Islam didirikan oleh KH Drs Abdul
Rauf, MM, Garliawati, Spd.I, dan Ust Ir Tarmizi Firdaus. Selama
berdiri telah banyak dakwah dan kegiatan donasi lainnya yang
dilakukan. Selain memberikan bantuan kepada Rumah Tahfidz
Al Muhyiddien, YBSI di masa pandemi Covid-19 juga berhasil
menyelesaikan renovasi dan pembangunan dua musholla dan
satu Tempat Pendidikan Qur’an (TPQ).
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Yaitu renovasi Musholla Syi’arul Islam di Kampung
Galian Sasak, Desa Sukakerta, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten
Bekasi dan Musholla Nurul Bani di Kampung Cibango, Desa
Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya yang rampung pada
akhir Desember 2020. Sedangkan TPQ yang juga selesai
dibangun adalah TPQ Baitul Qur’an yang berlokasi di Kampung
Tambun Kolar, Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
(21 Mei 2021). Teranyar, YBSI menyelesaikan pembangunan
TPQ Nurul Furqon, juga di Cabang Bungin, Bekasi.
Lalu memberikan bantuan berupa pemberian bahanbahan bangunan dalam pembangunan kembali asrama putri
Pondok Pesantren (Ponpes) Inayatul Fikriyah di Kecamatan
Tanggeung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang mengalami
kebakaran pada Oktober 2020. “Pembangunan TPQ dan
musholla-musholla yang dilaksanakan Yayasan Bhakti Syiar
Islam bertujuan mendukung masyarakat setempat untuk
mendidik aqidah dan ibadah anak-anak dan remaja dalam

Diapit ustadz Yunus dan ustadz Akmal, para santri Rumah Tahfidz Al Muhyiddien menerima bantuan berupa sarung dan baju koko dari Yayasan Bhakti
Syiar Islam. (Foto: ISafety/Hasanuddin)

upaya mencetak generasi Al-Qur’an,” kata Garlia.
Dalam hal bencana, YBSI juga selalu peduli untuk
membantu para korban bencana. Pada Oktober 2020,
misalnya, YBSI memberikan bantuan kepada para korban
bencana longsor dan banjir di Tasikmalaya, korban banjir
bandang Leles di Cianjur, korban kebakaran satu kampung di
Cikakak Sukabumi, korban banjir bandang Cicurug Sukabumi
(September 2020), dan masih banyak lagi.
Tak hanya memberikan dan menyalurkan bantuan,
YBSI juga terus berdakwah dengan berbagai kegiatan yang
dikemas secara apik. Misalnya saja kegiatan Remaja Mengaji
Syiar Islam (RMSI) yang ditujukan bagi anak-anak jalanan.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan setiap Rabu sore ini para
anak jalanan diberi berbagai pelajaran terkait ilmu agama. Juga
pelatihan jurnalistik dan bahasa Inggris.

Menurut Garlia, sejak program RMSI diselenggarakan
pada 2010, sudah tercetak puluhan anak jalanan yang melek
dan bahkan fasih agama, bahasa Inggris, dan jurnalistik. Diakui
Garlia, tak mudah mengajak para anak jalanan untuk menuntut
ilmu agama, khususnya hafalan Al-Qur’an. Tetapi berkat
kegigihan yang dilakukan, banyak anak jalanan terutama yang
berada di kota Bekasi, mau belajar ilmu agama di kantor YBSI di
gedung Islamic Center Bekasi.
Di masa pandemi Covid-19, YBSI juga turut berkontribusi
memberikan bantuan dan mengedukasi masyarakat. Misalnya
saja, pada 26 Agustus 2020, YBSI menggelar penyuluhan
kesehatan bertema ‘Ikhtiar Kesehatan di Masa Pandemi’ kepada
50 ibu-ibu kaum dhuafa dengan menghadirkan penyuluh
kesehatan dari RS Dharmais Jakarta dr Fajar Firsyada, Sp B-KBD.
Lalu membagikan sembako kepada para kaum dhuafa, dan
masih banyak lagi. (Hasanuddin)

YAYASAN BHAKTI SYIAR ISLAM
Gedung Islamic Center Bekasi
Jl Jend Ahmad Yani No 22, kota Bekasi, Jawa Barat
Norek BNIS 0331506124 atas nama Yayasan Bhakti Syiar Islam

AGUSTUS 2021

45

Ilustrasi kota Jakarta tenggelam. (kumparannews)

Presiden AS: Jakarta Akan
Tenggelam 10 Tahun Lagi
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dalam sebuah pidatonya mengatakan
bahwa jika Indonesia tak segera memindahkan ibukota negaranya, kota Jakarta
diperkirakan akan tenggelam dalam 10 tanun ke depan.
PREDIKSI kota Jakarta akan tenggelam sebenarnya bukan

hal baru. Isu ini sudah muncul sejak pertengahan dekade
tahun 1980-an seiring muka tanah kota Jakarta yang terus
mengalami penurunan dari waktu ke waktu ditambah air
laut dari Teluk Jakarta yang kala itu sudah mencapai kawasan
Monas.
Tetapi isu ini kembali menjadi menarik perhatian karena
dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joseph
Robinette Biden Jr (Joe Biden), orang nomor satu di negara
Adi Daya. Joe Biden melontarkan pernyataannya tentang
perkiraan kota Jakarta akan tenggelam itu saat berpidato
di Kantor Direktur Intelijen AS pada 27 Juli 2021 berkait isu
perubahan iklim di dunia.
Dakam pidatonya, Presiden AS ke-46 asal Partai Demokrat
ini mengatakan bahwa ancaman terbesar Amerika Serikat
sekarang ini adalah perubahan iklim. “Tantangan iklim telah
mempercepat ketidakstabilan di negara kita sendiri dan di
seluruh dunia. Jika pada kenyataannya permukaan laut naik
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dua setengah kaki lagi, Anda akan memiliki jutaan orang
bermigrasi, memperebutkan tanah yang subur. Tapi apa
yang terjadi di Indonesia jika proyeksinya benar bahwa dalam
10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan
ibukotanya karena mereka akan berada di bawah air,” kata Joe
Biden yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden AS ke-47
(2009-2017).
Perubahan iklim belakangan memang telah menjadi isu
global, sebab berdampak serius pada keseimbangan alam
dan lingkungan. Perubahan iklim menjadi penyebab cuaca
ekstrim dan memicu terjadinya badai. Imbasnya adalah terjadi
bencana di mana-mana, tak terkecuali di Indonesia berupa
banjir, longsor, tsunami, kebakaran hutan, dan bencanabencana alam lainnya.
Para ahli lingkungan mengatakan, perubahan iklim terjadi
karena luas lubang lapisan ozon terus meningkat dari waktu
ke waktu. Terakhir, luas lubang lapisan ozon diperkirakan
seluas Alaska. Lubang lapisan ozon terbentuk sebagai akibat

Presiden Amerika Serikat Joe Biden

dari emisi gas, CO, dan berbagai bahan kimia berbahaya lainnya
yang dilepas dari muka bumi dalam volume yang amat besar
dan berlangsung selama beberapa dekade.
Lapisan ozon yang robek membuat suhu bumi meningkat atau
yang dikenal dengan istilah global warming (pemanasan global).
Peningkatan suhu membuat gunung-gunung es yang sudah
terbentuk ribuan tahun di Kutub Utara menjadi meleleh dan
mencair lalu meninggikan permukaan air laut. Berdasarkan
riset yang tertuang dalam dokumen Intergovernmental Panel
on Climate Change disebutkan bahwa di akhir abad 21 rata-rata
permukaan air laut akan meningkat secara pesat. Nilai ratarata permukaan air laut meningkat antara 0,43 m dan 0,84 m
dalam setahun. Meningkatnya permukaan air laut membuat
keseimbangan alam menjadi terganggu dan memicu terjadinya
perubahan iklim dan menebarkan aneka bencana di berbagai
tempat di dunia.
Bagi masyarakat kota Jakarta, utamanya yang tinggal di kawasan
Utara Jakarta, peningkatan ketinggian permukaan air laut sudah
dirasakan sejak awal tahun 2000-an. Air pasang (rob) datang
dan menggenangi rumah-rumah warga. Mula-mula luasan area
genangan air rob hanya membanjiri kawasan pantai. Namun
lama kelamaan, air rob sudah menjangkau kawasan yang lebih
jauh dari garis pantai dengan area genangan air yang juga lebih
luas.

Daerah Rawa

Tetapi benarkah kota Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun
ke depan sebagaimana pidato Presiden AS Joe Biden? Secara
geografis, kota Jakarta memang berada di dataran rendah.
Bermula dari sebuah pelabuhan milik Kerajaan Sunda, yaitu

pelabuhan Sunda Kalapa. Ketika Kongsi Dagang Belanda (VOC)
di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon
Coen menaklukkan kota dari tangan penguasa muslim asal
Demak, Pangeran Jayakarta, pada 1630, Coen mulai melakukan
pembangunan besar-besaran di kota yang baru direbutnya dan
diberinama Batavia.
Kota Batavia dibangun di atas tanah rawa-rawa dan berada di
dataran rendah. Semula kota yang dibangun berada di kawasan
yang kini bernama ‘Kota’ dengan Glodok sebagai batas kota
paling ujung. Sejak itu, kota Batavia makin banyak didatangi
orang dari berbagai pelosok Nusantara dan berbagai negara,
terutama China. Kehidupan di kota lama (Old Batavia) semakin
kumuh dan menimbulkan berbagai wabah penyakit seperti
kolera.
Ketika Batavia berada di bawah pemerintahan Gubernur
Jenderal Herman William Daendels (1808-1811), ia mulai
membangun kota Batavia baru (New Batavia) ke arah selatan
ke kawasan Omenlanden (kawasan Gambir atau Istana
Kepresidenan hingga Lapangan Banteng sekarang). Sejak itu,
pembangunan mulai diarahkan ke Selatan, kawasan yang saat
itu dianggap sehat, hingga batas paling ujung adalah Jatinegara
(Bali Mester).
Morfologi kota Jakarta kian pesat terjadi ketika Indonesia
memprokamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.
Sejak itu, pemekaran kota Jakarta dilakukan ke berbagai arah.
Di Selatan, Presiden Soekarno mulai membangunan kawasan
yang kini bernama Kebayoran Baru di tahun 1950-an. Ke arah
Timur perluasan kota hingga mencapai Klender sedangkan ke
arah Barat perlusan kota hingga mencapai kawasan Kalideres.
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Ilustrasi penurunan muka tanah di kota Jakarta

Di masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden
Soeharto, morfologi kota Jakarta semakin bertambah subur.
Pembangunan kota Jakarta dilakukan secara besar-besaran.
Gedung-gedung pencakar langit didirikan. Kota Jakarta sudah
tak lagi bisa disebut sebagai The Big Village sebagaimana
julukan yang diberikan oleh orang-orang asing yang datang ke
Jakarta di tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an.
Jumlah penduduk kota Jakarta pun meledak. Dari 1 juta orang
di tahun 1950 menjadi 10 juta orang di penghujung abad 20.
Kota Jakarta sudah menjadi hutan beton. Area hijau semakin
menyempit. Di lain pihak, masyarakat menggunakan air tanah

Penggunaan air tanah yang berlebih membuat permukaan
tanah kota Jakarta mengalami penurunan dari waktu ke waktu.
Berdasarkan riset yang dilakukan, pengambilan air tanah
menyumbang sekitar 40% penurunan muka tanah kota Jakarta.
Dikutip dari laman Vox, penggunaan air tanah secara masif ini
bisa menyebabkan lapisan air tanah menurun dan berdampak
pada lapisan tanah di atasnya ikut menurun. Bedasarkan data

dari LAPAN rata-rata land subsidence (penurunan muka tanah)
di DKI Jakarta pada tahun 2015-2020 berkisar antara 0,1 - 8 cm
per tahun.

tahun 2017 dirincikan menjadi sumur resapan sebesar 7,85%,
lubang resapan biopori sebesar 4,58%, dan taman atau tanah
berumput sebesar 7,99%.

Tentu angka tersebut bukanlah angka kecil jika diiringi dengan
beban bangunan gedung bertingkat yang semakin tinggi.
Terlebih lagi daratan di DKI Jakarta merupakan daratan yang
berelevasi rendah dan rawan terhadap pemadatan dan
amblesan. Pembangunan gedung-gedung pencakar langit
menjadi penyumbang terbesar kedua menurunnya muka
tanah kota Jakarta.

Angka tersebut bisa dibilang kecil jika dibandingkan dengan
jumlah penduduknya yang mencapai 10,56 juta. Menurut pakar
geografi, rasio ruang terbuka hijau yang baik di suatu daerah
adalah 0,825 ha per 1000 penduduk. Dilihat dari hal tersebut,
luas resapan yang ada amat tidak sebanding dengan jumlah
penduduknya.

Sebenarnya lapisan air tanah bisa tetap seimbang karena
akan terisi kembali saat musim hujan. Akan tetapi, semakin
sedikitnya daeran resapan air dan penggunaan air yang semakin
meningkat menyebabkan lapisan tanah menjadi menurun.
Data BPS menyebutkan area resapan air di DKI Jakarta pada
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secara berlebihan. Air bersih semakin susah didapat. Sumur bor
dibuat semakin dalam untuk mendapat air bersih. Pada 1995
dilaporkan bahwa intrusi air laut sudah mencapai kawasan
Monas.
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Mengacu pada kejadian tersebut perlu dilakukan programprogram perbaikan untuk menanggulangi masalah ini.
Contohnya, pada proyek konstruksi, aspek keselamatan yang
meliputi keselamatan teknis, K3, keselamatan lingkungan, dan
keselamatan publik perlu diperhatikan dalam setiap kegiatan
proyek. Keselamatan teknis yang mencakup bangunan dan

strukturnya harus benar-benar diperhitungkan dengan matang
agar tidak menimbulkan amblesan. Green Construction
atau konstruksi keberlanjutan harus terus digalakan untuk
meminimalisir dampak lingkungan. Semua hal ini sudah dimuat
dalam Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Keselamatan Lingkungan

Aspek keselamatan lingkungan juga turut memegang andil
dalam hal ini karena berpengaruh kepada keseimbangan
lingkungan. Perlu diperhatikan indeks udara di DKI Jakarta
yang dikenal memiliki indeks udara buruk. Kondisi udara buruk
disebabkan karena polusi udara yang berasal dari kendaraan

bermotor dan asap pabrik. Berdasarkan data statistik
Kementerian LHK di tahun 2019, konsentrasi parameter PM2,5
rata-rata hariannya adalah 37,66 mikrogram per meterkubik.
Konsentrasi ini fluktuatif dan seringkali berada di atas baku
mutu udara.
Pola perilaku masyarakat ibukota juga perlu dilakukan
perubahan. Seperti hemat penggunaan air dan hemat
penggunaan energi. Dampak positif yang ditimbulkan dari
hemat penggunaan air yakni dapat mengurangi menurunnya
permukaan tanah karena ekstraksi air tanah akan berkurang.
Sehingga, kembali lagi ke permasalahan awal, potensi Jakarta
tenggelam bisa berkurang.

Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) saat tergenang banjir

Sementara hal positif dari hemat energi yaitu berkurangnya
polusi udara. Seperti contohnya, dalam hal transportasi, semakin
hari kendaraan bermotor jumlahnya semakin meningkat. Di
tahun 2020 tercatat jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta
tembus hingga 20 juta unit. Tak heran jika kemacetan terjadi
dimana-mana dan polusi udara juga semakin meningkat. Untuk
itu, perlu ada program khusus untuk menangani masalah ini.
Untuk strategi hard protection, Pemerintah DKI Jakarta sudah

mulai melakukannya. Strategi tersebut berupa pembuatan
tanggul, pembangunan dinding laut, pemecah gelombang
dan bendungan. Pembangunan dinding laut disini selalu
dilakukan peninggian setiap tahunnya. Oleh karenanya, dalam
penanggulangan masalah ini, strategi hard protection saja tidak
cukup akan tetapi aspek lain seperti yang sudah disebutkan di
atas juga perlu menjadi perhatian agar mendapatkan hasil yang
optimal. (Lutifa/Hasanuddin)
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PT NINDYA KARYA (PERSERO)
MENGUCAPKAN

SELAMAT HARI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA

“STRATEGI TOTAL FOOTBALL DARI SEMUA
GOLONGAN DALAM PENERAPAN
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
PADA MASA PANDEMI UNTUK MENCAPAI
INDONESIA TANGGUH, INDONESIA TUMBUH “

INDONESIA
TANGGUH
INDONESIA
TUMBUH

Haryanto
Senior Vice President QHSE
PT Nindya Karya (Persero)

PT UNILAB PERDANA

Menciptakan Lingkungan
yang Lebih Baik

“Kami bukan yang terbaik, tetapi kami berusaha menjadi lebih baik”
SUPANDI, CEO PT Unilab Perdana

PT Unilab Perdana merupakan laboratorium lingkungan hidup swasta pertama di Indonesia.
Dalam menjalankan operasionalnya, PT Unilab Perdana menerapkan Sistem Manajemen Terpadu
(Integrated Management System) yaitu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO 45001:2018).

SADARKAH bahwa setiap saat kita telah melakukan

perbuatan yang mengakibatkan bumi merintih kesakitan?
Lihatlah bagaimana jalanan di kota Jakarta setiap harinya
dijejali aneka kendaraan. Di masa sebelum pandemi
Covid-19, bahkan nyaris tak ada ruang kosong di jalanan.
Ke manapun pergi, kita tak bisa bergerak tanpa
kendaraan. Kehidupan umat manusia dalam beberapa
dekade terakhir begitu tergantung pada kendaraan

bermotor. Kendaraan-kendaraan yang setiap saat warawiri di jalanan itu melaju berkat adanya energi mesin
yang digerakkan oleh bahan bakar minyak (BBM).
Proses pembakaran yang terjadi di ruang bakar (mesin
kendaraan bermotor) menghasilkan sisa pembakaran
yang dikeluarkan melalui knalpot dan dikenal dengan
sebutan emisi gas buang. Sisa pembakaran menghasilkan
sejumlah zat berbahaya yaitu Karbon Monoksida
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(CO), Karbon Dioksida (CO2), Nitrogen Oksida (NO
atau NOx), dan Hidrokarbon (HC). Bayangkan, berapa
banyak zat-zat berbahaya itu dilepas ke udara dari
kendaraan bermotor di seluruh dunia setiap harinya.
Emisi gas buang dari kendaraan bermotor tidak saja
membahayakan kesehatan tubuh manusia, tetapi juga
merusak atmosfer bumi.
Di rumah, kita seringkali tidak menghabiskan
makanan di piring. Sisa-sisa makanan di piring akan
dibuang ke tempat sampah lalu diangkut petugas ke
tempat pembuangan sampah sementara dan selanjutnya
akan bermuara di tempat pembuangan sampah (TPS).
Setiap harinya berapa ton sampah sisa makanan (food
waste) yang dibuang dan menumpuk di TPS. Tumpukan
sampah sisa makanan tersebut akan menghasilkan gas
methana dalam jumlah besar yang lepas ke udara dan
merusak atmosfer bumi.
Belum lagi kegiatan industri yang juga banyak
melepas zat-zat kimia berhaya ke udara. Ulah manusia
tersebut telah mengakibatkan lapisan ozon di atmosfer
bumi mengalami kerusakan parah. Lapisan Ozon
yang seharusnya melindungi segala makhluk hidup di
muka bumi, kini telah robek dan menghasilkan lubang
yang amat luas. Pada Oktober 2020, luas lubang Ozon
mencapai 14,8 juta km persegi atau setara dua kali luas
negara Amerika Serikat (AS).
Keseimbangan alam di bumi terganggu. Suhu
bumi meningkat (global warming), mencairkan gununggunung es di Kutub Utara lalu meningkatkan permukaan

air laut. Kenaikan permukaan air laut memicu perubahan
iklim (climate change). Cuaca berlangsung ekstrim
dengan badai-badainya yang super ganas. Bencana
terjadi di mana-mana dan korban berjatuhan.
Di air dan tanah idem ditto. Kegiatan industri
telah banyak melepas zat-zat kimia berbahaya ke sungai
sehingga membuat kualitas air menjadi buruk dan tak
lagi bisa dikonsumsi. Kondisi tanah pun tak jauh beda.
Aneka zat kimia berbahaya yang dibuang manusia ke
dalam tanah, telah membuat kualitas tanah menjadi
buruk.
Bumi yang selama ini kita tinggali hanya satu (only one
earth). Upaya penyelamatan lingkungan harus dimulai
dari hal-hal kecil di sekitar hidup dan aktivitas kita
sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja dan
lingkungan sosial.

Laboratorium Lingkungan Hidup

Bermula dari keprihatinan akan kondisi
lingkungan yang terus memburuk dari waktu ke waktu,
utamanya yang dihasilkan industri, PT Unilab Perdana
didirikan pada 1990. Tujuannya antara lain adalah
memberikan kontribusi secara aktif untuk lingkungan
yang berkesinambungan sebagaimana tertuang dalam
salah satu misinya.
“PT Unilab Perdana merupakan laboratorium
lingkungan hidup swasta pertama di Indonesia yang
didirikan pada 1990,” kata Supandi, CEO PT Unilab
Perdana saat mengawali perbincangan dengan ISafety di
kantornya, Kamis (12/8/2021), seraya mengisahkan awal
pendirian perusahaan yang
mulanya adalah gabungan
dua perusahaan konsultan
teknik penyehatan (kini teknik
lingkungan) yang berpusat di
Belanda.
Kala
itu,
katanya,
di Indonesia belum ada
laboratorium lingkungan hidup.
Yang ada adalah laboratorium
klinik, sehingga didirikanlah PT
Unilab Perdana, selain karena
kondisi lingkungan yang terus
memburuk dari waktu ke
waktu. Tidak saja di Indonesia
tetapi juga di berbagai negara
di dunia.

SUPANDI, CEO PT Unilab Perdana
52

AGUSTUS 2021

Menurut
Supandi,
masyarakat
di
Indonesia
belum begitu akrab dengan
laboratorium
lingkungan
hidup. Meski sudah berdiri 31
tahun lalu, masih banyak yang

bertanya-tanya apa itu laboratorium
lingkungan hidup. Apa yang bisa dilakukan
dan
diperbuat
oleh
laboratorium
lingkungan hidup.
Menurutnya, lingkungan hidup
tak semata lingkungan dalam artian
harfiah. “Jadi pengertian lingkungan
hidup mencakup segala aspek kehidupan.
Apakah itu di rumah, pertambangan,
rumah sakit, Migas, pertambangan, pabrik,
proyek konstruksi, dan sebagainya. Semua
terkait dengan lingkungan hidup. Apalagi di
pabrik,” katanya.
Supandi menjelaskan, kegiatan pabrik
menghasilkan limbah dan limbah pabrik
tidak boleh dibuang sembarangan. Ada
aturannya, ada regulasinya, ada standarnya.
Aneka regulasi itu harus ada yang
melaksanakan. “Itulah fungsi laboratorium
lingkungan hidup. Bagaimana pengambilan

LABORATORIUM LINGKUNGAN
AIR
1. Air Limbah
2. Air Sungai
3. Air Laut
4. Air Waduk
5. Air Danau
6. Air Sumur Pantau
7. Air Bersih
8. Air Minum
9. Air Minum dalam Kemasan
10. Air Reverse Osmosis (RO)

BIOLOGI
1. Mikrobiologi Air
2. Mikrobiologi Udara
3. Biota (Plankton, Benthos)

UDARA
1. Udara Ambien
2. Udara Emisi Cerobong
3. Udara Emisi Bergerak
4. Kebisingan Lingkungan
5. Bau

LIMBAH B3
1. TCLP (Toxicityc Charateristic
Leaching Procedure)
2. Total Konsentrasi
3. B3 Karakteristik (Corrosive,
Subchronic, LD50, LC50, etc)

contoh ujinya secara benar, memenuhi syarat, memenuhi
standar, dan seterusnya,” kata Supandi.
PT Unilab Perdana telah menangani limbah dari
berbagai sektor industri di seluruh Indonesia. Mulai
dari sektor pertambangan, Migas, rumah sakit, pabrik,
konstruksi, dan sebagainya. Laboratorium lingkungan
hidup PT Unilab Perdana juga dipercaya untuk melakukan
uji laboratorium dari perusahaan Migas papan atas
dunia, British Petroleum di Papua.
Selama 31 tahun berkiprah, PT Unilab Perdana
telah dipercaya oleh 2.200 perusahaan di Indonesia. Lewat
laboratorium lingkungan hidup yang dikembangkannya,
PT Unilab Perdana berupaya menciptakan lingkungan
hidup yang lebih baik bagi dunia (creating better
environment for the world).
Supandi yang terlibat dalam penyusunan ISO
45005:2020 tentang kerja aman di masa Pandemi ini
menjelaskan bagaimana pihaknya diminta sebuah

PRODUK & JASA LAYANAN
PT UNILAB PERDANA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Laboratorium
Alat Lab & Sampling
Uji Riksa K3
Kalibrasi
Konsultasi
Tempat Uji Kompetensi (TUK)

TANAH
1. Fisika Tanah
2. Kimia Tanah
3. Mikrobiologi Tanah
4. Tanah Konstruksi
5. Tanah Bangunan

rumah sakit rujukan Covid-19 pertama di Indonesia yang
berlokasi di Jakarta, untuk mengelola limbah rumah
sakit Covid-19. Ia kemudian mengerahkan timnya untuk
melakukan uji laboratorium dari sampel limbah rumah
sakit itu. Dari uji sampel limbah RS rujukan Covid-19 itu
yang dilakukan di Unilab, pihaknya kemudian melakukan
analisa dan selanjutnya mengeluarkan tentang pedoman
bagaimana mengelola limbah pasien Covid-19 di sebuah
rumah sakit rujukan. Kini, semua rumah sakit rujukan
Covid-19 menjadi mitra PT Unilab Perdana.

Budaya K3

Kegiatan laboratorium lingkungan hidup yang
dikembangkan PT Unilab Perdana berhadapan dengan
berbagai risiko berbahaya yang mengancam keselamatan
dan kesehatan pekerja. Karena itu, dalam menjalankan
operasionalnya, PT Unilab Perdana menerapkan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
sebagaimana PP No 50 tahun 2012 tentang SMK3.
Belakangan PT Unilab melengkapinya dengan sistem
manajemen integrasi (Integrated Management System/
IM) yaitu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO
45001:2018.
Bagi Unilab, penerapan K3 adalah kebutuhan.
Sebab dalam kegiatan operasionalnya, tim Unilab selalu
bersinggungan dengan berbagai risiko bahaya. Supandi
mencontohkan, untuk mengambil sampel limbah pabrik
pihaknya harus memanjat dan mengambil sampel dari
cerobong asap pabrik atau menyelam di kedalaman
danau lalu di kedalaman galian tambang, dan sebagainya.
Belum lagi risiko bahaya yang ditemui di
laboratorium. Sebab setiap sampel yang akan diuji di
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laboratorium seluruhnya
adalah bahan berbahaya
yang
apabila
salah
penanganan
akan
mengancam keselamatan
dan kesehatan pekerja di
laboratorium. Karena itu,
penerapan K3 di PT Unilab
Perdana tak lagi sekadar
pemenuhan persyaratan
peraturan
perundangundangan (compliance)
tetapi sudah merupakan
kebutuhan.
Pihaknya terus berupaya menciptakan budaya
K3 di lingkungan kerja PT Unilab Perdana. Mengingat
berbagai risiko bahaya yang ditemui baik di lapangan
maupun di laboratorium, pihaknya terus meningkatkan

kepedulian seluruh karyawannya yang berjumlah 341
orang untuk saling mengingatkan dan peduli apabila
menjumpai risiko bahaya.
Sejak didirikan pada 1990, PT Unilab Perdana
telah meraih berbagai penghargaan K3 di tingkat
nasional seperti ‘Bendera K3 Emas’ dua kali berturutturut dan sejumlah Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero
Accident Award) dari Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) dengan jam kerja aman mencapai lebih
dari 2,1 juta periode 1 Januari 2016-31 Desember 2020.
Secara struktur organisasi, PT Unilab Perdana
membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3) yang diketuai oleh Ir Bambang
Ratmono, MBA yang menjabat sebagai salah satu
direktur di PT Unilab Perdana. PT Unilab Perdana
terus berusaha untuk menjadi lebih baik dari waktu ke
waktu. “Kami bukan yang terbaik, tetapi kami berusaha
untuk terus menjadi lebih baik,” pungkas Supandi.
(Hasanuddin)

Dewan Direksi PT Unilab Perdana

Dari Operator Menjadi Direktur,
Dihantui Kuntilanak & Menantang
Bule Berkelahi
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: Jakarta, Allsysmedia
Tanggal terbit : 2021
Halaman
: xvi + 696 halaman
ISBN		
: ISBN 978-62397544-0-2
100 ANAK TAMBANG INDONESIA (ATI) adalah
sebuah buku karya 100 orang pimpinan perusahaan
tambang di Indonesia dari sub sektor Mineral dan
Batubara (Minerba). Buku ini adalah mini biografi
mereka sendiri, berupa kisah-kisah kemanusiaan
dan pergulatan hidup yang sebagian besar mereka
habiskan di dunia tambang yang terbentang dari Aceh
hingga Papua.
Buku 100 ATI adalah kumpulan cerita-cerita
inspiratif dari putra-putri terbaik Indonesia yang bekerja
di 76 lebih perusahaan besar maupun kecil, pemegang
Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun perusahaan
kontraktor jasa pertambangan, yang dipilih oleh tim
editor secara acak.
Mereka bukan seorang pemodal yang tiba-tiba
membeli perusahan tambang, bukan para birokrat,
akademisi atau politisi yang mapan lalu menjadi bos
tambang. Mereka adalah orang-orang yang berjuang
dari titik nol hingga ke puncak karir; dari seorang anak
nakal hingga berhasil menjadi profesional, dari hanya
seorang operator bisa menjadi direktur. Mereka yang
mengira dirinya perkasa tapi tumbang juga dihantam
malaria. Bahkan ada yang berani menantang bule
berkelahi karena tidak terima nama Indonesia dihina
dan dilecehkan. Mereka inilah yang disebut para Editor
sebagai Anak Tambang Indonesia (ATI).
Kisah dalam buku 100 ATI ini bagaikan
kepingan-kepingan hidup, yang tersusun dari mata
drama kehidupan, yang selama ini tersembunyi di balik
gua garba dunia pertambangan yang masih tertutup
rapat. Kini kisah itu muncul menjadi 100 keping mozaik
yang menarik untuk dibaca.
Ada kisah seorang mahasiswa yang punya
IPK 0,66 tapi dengan tekad dan kerja keras berhasil
menjadi Dirut PT Bukit Asam (PT BA), salah satu BUMN
terbesar di Indonesia. Ada cerita perusahaan tambang
yang didemo hanya gegara karyawan tambang mengira
diserang penduduk yang baru pulang dari ladang,
padahal mereka datang ingin minta bantuan fasilitas
kesehatan perusahaan untuk mengobati warga desa
yang sakit.

Atau cerita pekerja tambang yang melanggar
pantang larang masyarakat adat setempat, sehingga
semalaman mereka dihantui oleh kuntilanak,
lolongan ‘srigala’, dan angin ribut sampai pohon
bertumbangan. Ada kisah seorang manajer yang
terpaksa pipis di botol karena mobilnya ngebut dari
Bandung ke Jakarta tetapi terjebak macet di tol demi
memenangkan perkara perdata senilai setengah
triliun rupiah. Ada pula kisah seorang Geolog yang
diancam dibunuh oleh penduduk lokal jika masih
saja keras kepala, dan memaksa melintasi kampung
malam itu. Kemudian ada seorang ayah yang sibuk
menjawab pertanyaan anaknya mengapa tambang
merusak lingkungan sekitar.
Ada 100 cerita, ada 100 pembelajaran, yang
akan membawa Anda seperti menonton film serial
yang menegangkan. Buku 100 ATI tidak seperti buku
biografi pada umumnya, yang monoton berkisah
tentang perjalanan dan pergulatan hidup dari satu
tokoh yang ditulis. Buku ini berisi aneka kisah hidup
100 orang sekaligus, yang ditulis dalam bahasa
naratif yang banjir emosi, dialog, adegan dan konflik.
Plot atau alur cerita juga bermacam-macam. Ada
yang maju mundur, melingkar, atau melengkung
seperti perjalanan jarum jam, sehingga Anda
tergoda dan membuat para pembaca penasaran
ingin ikut berpetualang, menguak berbagai misteri,
kisah cinta, yang kocak sekaligus heroik di dunia
pertambangan.
Setiap naskah adalah unik dan memiliki
karakter masing-masing, kadang membuat geram,
ingin marah atau malah tertawa terbahak-bahak.
Karena itu, menurut Alexander Mering buku ini tak
ubahnya seorang teman lama datang bercerita,
yang mengingatkan Anda pada suasana lubang
tambang tradisional yang gelap dan berbahaya di
remote area hingga tambang modern berteknologi
canggih, yang wangi dan selalu gemerlap.
Buku 100 ATI tak melulu bercerita tentang para
pria tambang yang macho, tetapi juga berkisah
tentang kaum Hawa yang berani mengambil risiko
menceburkan diri ke ‘gelanggang’ para lelaki,
bahkan mematahkan mitos, menjadi Srikandi yang
mumpuni di dunia pertambangan. Buku 100 ATI
adalah ‘kitab’ yang berisi rahasia ‘peta harta karun
dan mantra’ 100 Jawara yang berhasil menggapai
puncak karir di industri pertambangan, bahkan
ke level sukses yang sebelumnya tak pernah
terpikirkan.
Ada banyak tokoh yang muncul dalam buku
ini. Tak melulu cerita tentang diri mereka sendiri
sebagai pelaku utama dalam cerita, tetapi juga

muncul tokoh-tokoh yang berperan dalam hidup
dan karir mereka di dunia pertambangan. Mulai
dari peran ibu dan ayah, para pejabat kementerian
Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), para manajer,
para politisi, mentor dan tokoh-tokoh penting
dalam dunia pertambangan di Indonesia yang telah
menginspirasi mereka.
Hal yang mungkin menjadi tantangan para
pembaca yang bukan dari lingkungan pertambangan
adalah ketika menemukan istilah-istilah teknis
pertambagan, yang membuat kita ‘tersandung’
ketika tengah asik membaca, seperti istilah open pit,
ATT, ore, dan banyak sekali istilah maupun singkatan
lainya yang untuk pembaca awam membuat kening
berkerut. Meskipun editor melengkapinya dengan
lembar glosarium di halaman belakang, tapi terasa
tetap kurang praktis. Bagi para traveler, buku ini
juga tergolong tidak nyaman untuk dibawa karena
tebalnya mencapai 712 halaman dan menggunakan
hard cover.
Kelebihan buku ini adalah enak dibaca,
sehingga dapat dinikmati semua kalangan. Mulai
dari anak SMP hingga mahasiswa, orang kampung
biasa hingga komunitas ilmiah. Dimana menurut
editornya, yang dikutip sejumlah media, buku ini
memang didisain untuk publik semua kalangan.
Meskipun bersisi kiat, kunci dan rahasia sukses, dan
motivasi tetapi karena tulisan dalam buku disajikan
dengan teknik naratif, pembaca tidak merasa
sedang digurui, melainkan seakan ikut mengalami
setiap adegan, melompat dari satu bperistiwa ke
peristiwa lainnya yang terjadi dalam hidup sang
tokoh.
Buku ini bukan sekadar mengatakan apa itu
sukses, apa itu kerja keras, apa itu konsisten, dan
semua kiat yang diajarkan para motivator hebat.
Lebih dari itu buku ini menunjukkan caranya bukan
sekadar mengatakan. Show, don’t tell.
Melihat antusiasme pasar yang membuat buku ini
sudah terjual 17.845 eksemplar sebelum peluncuran
(pre-order H-12) pada tanggal 17 Agustus 2021 lalu,
serta proses penyelesaiannya yang relatif singkat
(4 bulan) bahkan berhasil menyabet dua rekor
Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sekaligus
pula, maka buku ini tentu sangat istimewa. Padahal
tidaklah mudah mengumpulkan 100 tulisan dari 100
orang pemimpin perusahaan tambang di Indonesia
di masa pandemi Covid-19. Sayangnya Allsysmedia,
penerbit buku hebat ini belum membuat versi
ebook dan versi bahasa Inggrisnya.
(D Rizki, freelance writer)
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ALAT PEMADAM
KEBAKARAN
REJEKI UTAMA PT PRODUK
NATIONAL FOAM
Fire Protection, Fire Protection
Equipment

Wisma Geha 4th Floor Jalan Timor 25
Jakarta 10350
phone +62 21 316 2924 fax +62 21 316 2779
email ptrejeki@indosat.net.id

PT RANTAI LAUT

Distributor Resmi Angus Fire
Hose, Extinguisher, Sprinkler, Fire
Foam, Tridol Afff, Hydrant Box,
Duraline Rubber Hose
Pintu Air Raya No. 38 H Pasar Baru
Jakarta 10710
Rantai laut Sales & Support team:
Phone: (021) 386-0505, 386-0606
Fax: (021) 386-4545

PT WILTAR USAHA
SEJAHTERA ELIDE FIRE
ELIDE FIRE

Sentra Bisnis Tanjung Duren Blok B/3A
Jakarta Barat, Indonesia 11410
Phone 021.5636115

DAHLIA CAHAYA CV

Fire Extinguisher Angelfire
Peralatan Pemadam Kebakaran ALPINDO
Jl KH Moch Mansyur 28-30 Duri Pulo,
Gambir Jakarta Pusat 10140 DKI Jakarta
Phone: (021) 6322977/(021) 6311568,
6347914 Fax: (021) 6310759

PT MASTE DAYAA

Distributor fire safety products
& systems, steam energy

conservation products, specialty
chemicals and waste management
Pondok Pinang Centre Blok C 16-18 Pondok
Indah - Jakarta 12310.
Phone: 021 751 1118 Fax: 021 751 1121
Email : fireprotection@mastedayaa.com,
info@mastedayaa.com

PT SABERINDO PASIFIC
Fire Safety and Protection

Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas
Blok J no 10, Jl Letjen Suprapto, Jakarta
Phone: 021.42888282 Fax: 021.42872323
www.saberindo.co.id

PT AMARE AQILA INDONESIA
FIRE SOLUTION

PT TRIMITRA WUJUD
REKANUSA

Distributor Fire Fighting
Equipment, Fire Alarms,
Sprinklers, Smoke & Gas
Detectors and Safety Equipment
Jalan Gunung Sahari Raya 51/8,
Phone: (021) 4227632
Email: admin@trimitragroup.com
Supplier of Fire Fighting Equipment
with Brand HD Fire, Firedos, Macron,
Firebull and Brightsky.

ALAT KESELAMATAN
(SAFETY EQUIPMENT)

Distributor Resmi Tabung Alat
Pemadam Api Kebakaran
Jl. Merapi Kav. 821, Bukit Nusa Indah,
Ciputat, Tangerang Selatan 15414
Phone: 021 7463 9917 (Hunting),
Fax: 021-7463 9918

PT PUNDARIKA ATMA
SEMESTA

PT INDOLOK BAKTI UTAMA
Penyediaan Alat & Solusi
Keamanan

Manufacturer of Fire Truck and
Fire Safety Equipment “AYAXX”
Jl Pancasila Gg Tritunggal 4 Cicadas,
Gunung Putri Cibinong 16964 Jawa Barat
Phone: (021) 8670973/86861900, 86862400
Fax: (021) 8675887

Jalan Salemba Raya No. 32 Jakarta Pusat
Phone: 0804 1338 383
info@indolok.id

SERVVO FIRE INDONESIA PT

Perkantoran Hijau Arkadia Menara F Lt 8
Jl.TB Simatupang Kav 88, Jakarta Selatan
Phone: 021.29974000 Fax: 021.78832172
www.3M.com

FIRE FIGHTING EQUIPMENT of
Oil & Gas Companies, Mining,
Manufacturing Industries,
Building Industrial and
Commercial Market

Jl Lingkar Selatan no 8, Legok Tangerang
15820 Banten Phone: (021) 6330330 (021)
54260451, 54260450 Fax: (021) 6330230

PT 3M INDONESIA

Alat Keselamatan Kerja “3M”

PT KING’S SAFETYWEAR
Sepatu Safety “King’s”

Super Block Mega Glodok Kemayoran
Office Tower A, 5th Floor, Jl. Angkasa Kav.

B-6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta
10610, Indonesia
Phone: +62 21 2937 1288/+62 21 2664 6688
Fax: +62 21 6570 1574

Ruko Kolden Boulevard Blok Q No 19
Jl Pahlawan Seribu BSD City 021,
Serpong Tangerang Phone: 021.53161425
Fax: 02153161424

PT BERKAT NIAGA DUNIA

Alat Keselamatan Kerja “Berkat
Safety”
Jl. Cideng Barat 47 D Jakarta Pusat – 10150
Phone: 021 – 6327060, 6327065
Fax: 021 – 63851240, 63851241
Email: info@bndsafety.net
berkat@berkatsafety.co.id

PT WINA KARYA MULIA

Jl. Musi No.16 Jakarta 10150, INDONESIA
Phone: 62 21 3861018 Fax: 62 21 3849409
Email: info@cheetahsafety.com

Center Point Apartement Tower A-GF 02
Jl. Jendral Ahmad Yani Kota Bekasi
Phone: 021 2808 8028 Fax: 021 3576 1571
WA: 0821 1319 1002
Email: nova@rojosafety.com
www.rojosafety.com

PERUSAHAAN TRAINING,
KONSULTASI, JASA K3
DAN RIKSA UJI

Klinik & Laboratorium
Capitol Business Park Blok B2,
Jl. Niaga Raya Jababeka 2
Cikarang Baru, Bekasi, Jawa Barat
Phone: 021 8983 1945, 081245735429
www.citraardhita.com

PT. RISK CARE SERVICE
INDONESIA

PT FORTA-LARESE

Safety Shoes CHEETAH

MEDIFARMA

PJK3, Konsultasi dan Training K3

PJK3, Konsultasi dan Training K3
Jl. Angsana Raya No.1 Kav, I Pejaten Timur,
Pasar Minggu, Jakarta 12510
Phone: 0811 1917 700, 021-794 7688
woro.edgar@riskcareservice.com
www.riskcareservice.com

LEMBAGA PENDIDIKAN
TINGGI K3
PT PROSAFERA
TRAINING, KONSULTAN DAN
SERTIFIKASI

PT. HSE SWADAYA INDONESIA
QQ KLINIK HSE MEDIKA

PJK3, Konsultasi dan Training K3

Klinik Kesehatan Kerja

Grand Galaxy jl Boulevard Timur Raya
BLOK RSK 06 N0 17, Bekasi 17147
Phone: 021. 22016590

Jl. Raya Rajeg Mauk / Rajeg Tanjakan,
Kp Kebon Kelapa Rt. 015 / Rw. 05, Desa
Tanjakan Kec. Rajeg, Kab. Tangerang,
Phone: 081316807203, 021-59350675,
021-21799124
admin@hseswadaya.co.id
www.hseswadaya.co.id

PTC PERTAMINA TRAINING &
CONSULTING

Lembaga Training HSE Pertamina
Griya Legita Pertamina Building 8Th Fl
Jl Sinabung II Terusan Simprug Jakarta
12220
Phone: 021 722302728 Fax: 021 7223026
Pusat Fire & Safety Sungai Gerong

PT PHITAGORAS GLOBAL
DUTA

PJK3, Konsultasi dan Training K3

PT. DELTA NUSANTARA
PERSADA (DELTA INDO)
PJK3 Riksa Uji

Komp. Ruko Suncity Square/H-20, Jl. M.
Hasibuan, Bekasi, Jawa Barat
Phone: 021 8886 9010 Fax: 021 384 9409
Email: admin@hseswadaya.co.id
deltaindonesia@gmail.com
www.deltaindo.co.id

PT. CITRA ARDHITA

STIKES BINAWAN

Program Sarjana Terapan (D4)
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Jl Kalibata Raya No 29-30 Jakarta Timur
13630
Phone: 02180881129 Fax: 021 80880883
www.binawan-ihs.ac.id

UNIVERSITAS SAHID

Program S1 K3 Teknik Industri
Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220.
Phone: (021)83785303/304,
(021)8312813/15 ext 104
Fax: (021) 835 4763
Email: marketing@usahid.ac.id Website:
www.usahid.ac.id

UNIVERSITAS INDONESIA

S1 & S2 Program Studi
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kampus Universitas Indonesia Gedung C
Jl. Prof. Dr. Sujudi, Pondok Cina, Depok,
Jawa Barat 16424
Phone: 02178849033 Fax: 021 7863487
/www.fkm.ui.ac.id

SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS SAHID
Program Magister K3L

Sahid Sudirman Residence Lt 5 Jl Jenderal
Sudirman No 86 Jakarta Pusat 10220
Phone: 021.290 227 21/24 Fax:
021.29022744
www.usahid.ac.id

AKAMIGAS BALONGAN
Program Fire Safety

Jl. Soekarno Hatta, Pekandangan,
Indramayu, Jawa Barat 45216
Phone:0234 574 6687 Fax: 0234 272 448
info@akamigasbalongan.ac.id
www.akamigasbalongan.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
S1 Keselamatan dan Kesehatan
Kerja, Program Studi Ilmu
Kesehatan Masyarakat, Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
(FKIK)

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Tangerang
Selatan, Banten, Indonesia 15412
Phone:021 740 1925
humas@uinjkt.ac.id
www.www.uinjkt.ac.id

UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA (UNJ)

S1 Teknik Keselamatan dan
Proteksi Kebakaran, Program
Studi Pendidikan Teknik Mesin,
Fakultas Teknik
Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur
Phone: 021 2926 6006 Fax: 021 489 8486
www.unj.ac.id

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL VETERAN
JAKARTA (UPN JAKARTA)
S1 Keselamatan Kerja, Program

Studi Ilmu Kesehatan Masyrakat,
Fakultas Ilmu Kesehatan
Jl. Rs. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta,
12450
Phone: 021 765 6971 Fax: 021 765 6971
upnvj@upnvj.ac.id
www.upnvj.ac.id

UNIVERSITAS INDONESIA (UI)
Program Magister (S2) Teknik
dan Manajemen Keselamatan
Kebakaran (Fire Safety
Engineering and Management)

Jalan Kampus UI, Kukusan, Beji, Kukusan,
Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
Phone: 021 7888 8430
www.eng.ui.ac.id

INSTITUT TEKNOLOGI
BANDUNG (ITB)

S2 Keselamatan Kesehatan
Lingkungan. Program Studi
Teknik Lingkungan. Fakultas
Teknik Sipil dan Lingkungan
Jl. Ganesha No.10, Lb. Siliwangi, Coblong,
Kota Bandung, Jawa Barat 40132
Phone: 022 258 0935
www.itb.ac.id

ORGANISASI K3

ASOSIASI AHLI
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (A2K3)
The Society for Occupational
Health & Safety Specialist

Ruko Angsana Kav. I
Jl. Rawajati Timur Raya No. 1, Pejaten
Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telp. 021 7947688

WSO INDONESIA (WORLD
SAFETY ORGANIZATION)
World Management Center

Sahid Sudirman Residence, 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman, No. 86 Jakarta Pusat
Telp 021. 22016590

ASOSIASI AHLI
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
INTERNASIONAL INDONESIA
(A2K3-INTERINDO)

DEWAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
NASIONAL (DK3N)

Sekretariat : DBS Bank Tower floor 28th
Ciputra World One, Jl Prof Dr Satrio Kav 3-5
Jakarta 12940
Phone: 021-30329791

Gedung Depnaker Lt 2 JL Gatot Subroto,
Jakarta

IKATAN AHLI KESELAMATAN
KERJA INDONESIA (IAKKI)

ASOSIASI AHLI
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
INDONESIA (A2K4)

Sekretariat: Menara Bidakara Lt 2 No 206
Jl Jend Gatot Subroto Kav 71-73,Jakarta
Selatan, Jakarta 12780
Phone: (021) 8379 3025

Jl Raya Lenteng Agung No 37E
Tanjung Barat, Lenteng Agung,
Jakarta Selatan 12610
Phone: 021-78848826, Fax: 021-78848926
Email: a2k4ina@gmail.com Website: www.
a2k4-ina.net

INDONESIAN INDUSTRIAL
HYGIENE ASSOSCIATION
(IIHA)
Gedung C Lt 3 Departemen K3
Fak Kesehatan Masyarakat

Universitas Indonesia
Phone: 021.7884 9033 Fax: 021 786 3487
iiha@gmail.com
www.iiha.id

IKATAN DOKTER KESEHATAN
KERJA INDONESIA (IDKI)
Jl. Ahmad Yani No 69 – 70 Cempaka Putih “
Pusat K3”, Jakarta Pusat, Indonesia
Phone: 021 9907 1553 Fax: 021 424 5810
www.idki.org

ASOSIASI PERUSAHAAN
INSPEKSI TEKNIK INDONESIA
Komplek Rasuna Epicentrum Menteng Atas,
Lt. 5, Suite 0535, Karet Kuningan, Jakarta
12940a
Phone: 021 2994 1205 Fax: 021 2994 1206
bsapitindo@cbn.net.id
www.apitindo.or.id

ASOSIASI PROFESI
KESELAMATAN
PERTAMBANGAN INDONESIA
(APKPI)
Green Business Center Graha Mustika Ratu.
Lantai 5, 503, Jakarta 12670
021 5795 5818
sekretariat@apkpi.co.id
www.apkpi.co.id

Jl. MT Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan,
Indonesia 12780
Phone: 021 799 2685 Fax: 021 799 2321
info@bnsp.go.id
www.bnsp.go.id

LSP MIGAS

Lembaga Sertifikasi Profesi Migas
Gedung LSP Migas, Jl. Buncit Raya No. 3,
Jakarta Selatan
Phone: (021) 2279 0309 Fax: 021 794 3950
info@lsp-migas.org
www.lsp-migas.org

LPS K3 LSK-K3 ICCOSH

Lembaga Sertifikasi Profesi K3
Stikes Binawan Lobi Lt.2 Jl. Kalibata Raya No.
25-30 Jakarta
Phone: (021) 2280 0480 Fax: (021) 7919 5061
wizal.putra@yahoo.com
www.iccosh-lskk3

LSP ENERGY

Lembaga Sertifikasi Energi
Komplek Grand Galaxy Park, Blok RSK 6 No.
10 Bekasi
Phone: (021) 2213604
info@lspenergi.com
www. lspenergi.co.id

PT TUV RHEINLAND INDONESIA
Badan Sertifikasi SMK3

PERUSAHAAN JASA
INSPEKSI TEKNIK (PJIT)
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
Jl Yos Sudarso No 38-40 Tj Priok
Jakarta Utara
Phone: 021.430 0762 Fax: 021 4390 0972
www.bki.co.id

LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI DAN SISTEM
MANAJEMEN SERTIFIKASI
BNSP

Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Indonesia

Serifikasi OHSAS 18001,ISO 14001,ISO 9001
Menara Karya Building, 10th Fl
Jl HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 Jakarta
12950
Phone 21.57944579 Fax 021.57944575

PT. SUCOFINDO (PERSERO)
Badan Sertifikasi SMK3

Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta,
Indonesia 12780
Phone: (021) 798 3666 Fax: (021) 798 6473
customer.service@sucofindo.co.id
www.sucofindo.co.id

BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
SERTIFIKASI SMK3
Badan Sertifikasi SMK3

Jl Yos Sudarso No 38-40 Tj Priok Jakarta Utara
Phone 021.4300762 Fax 021 43900972
www.bki.co.id

LINGKUNGAN DAN OIL
SPILL
WALHI

Organisasi Gerakan Lingkungan
Hidup
Jl. Tegal Parang Utara No.14, RT.5/RW.4,
Mampang Prpt., Jakarta 12790
Phone: (021) 79193364
www.walhi.or.id

PT. OSCT INDONESIA

Peralatan & Teknologi
penanggulangan tumpahan minyak
Jl. Kwitang Raya 36, Jakarta Pusat 10420
Phone: (021) 3192 5454 Fax: (021) 3192 3444
info@osct.com
www.osct.com

PT. SLICBAR INDONESIA

Peralatan Penanggulangan
Tumpahan Minyak di Indonesia
Head Office
Delta Silikon II Industrial Park Blok F2/1 I
LIPPO Cikarang Bekasi
Phone 021.89117311
Fax: 021.31923444
www.slickbar.co.id

MEDIA LAB INDONESIA
Laboratorium Pengujian
Lingkungan

Jl. Jatiwangi No. 44 Kamurang, Cikedokan
Cikarang Bekasi 17530, Jawa Barat,
Indonesia
Phone: (021) 2851 7576 Fax: (021) 2214 3010
info@medialab.co.id
www.medialab.co.id

