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MENTARI 2022 sudah di pelupuk
mata dan tahun 2021 akan segera
berakhir. Sejatinya, tak ada yang
istimewa dari pergantian tahun.
Kita tetap menjalani hari-hari yang
sama seperti hari-hari di tahun
sebelum-sebelumnya. Tetapi kita
telanjur mempercayai bahwa pergantian tahun adalah pergantian
lembaran kehidupan. Ada catatan
di tahun yang akan segera ber
akhir dan selalu ada harapan
di tahun yang akan segera tiba.
Buku lama akan segera ditutup
untuk digantikan buku baru.
Pembaca ISafety yang kami
muliakan, dalam konteks K3, tahun 2021 masih menorehkan
catatan demi catatan buram. Kecelakaan demi kecelakaan kerja terus terjadi dan para korban
terus berjatuhan. Sebagian di
antaranya merupakan peristiwa
yang terus berulang dari tahun ke
tahun.
Berdasarkan data BPJamsostek, per Agustus 2021, jumlah
kecelakaan kerja tercatat di angka
73.336 dengan jumlah klaim yang
dibayarkan mencapai Rp1,04 tri
liun. Hingga tutup tahun, angka
nya diperkirakan lebih dari 130
ribu kasus.
Semua pihak meyakini bahwa
kejadian sesungguhnya jauh lebih
besar dari angka yang saban tahun dirilis Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan data BPJamsostek. Sebab, jumlah pekerja
yang menjadi peserta program
JKK dan JKm BPJamsostek tak
lebih 25 persen dari total jumlah
pekerja di Indonesia. Pada 2020,
jumlah peserta program JKK dan

JKm BPJamsostek tercatat di angka 31,4 juta orang, sementara BPS
mencatat jumlah angkatan kerja
per Agustus 2021 mencapai 140,15
juta orang.
Kecelakaan kerja bukan persoalan angka, meski menjadi lagging indicator bagi K3. Kecelakaan
kerja memiliki perspektif yang
jauh lebih luas dan kompleks
dari sekadar angka di atas kertas
yang setiap tahun dibacakan. Kecelakaan kerja berdampak multidimensi. Ada aspek kemanusiaan,
sosial, budaya, hukum, keamanan,
dan tentu saja ekonomi.
Jangan anggap remeh kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jangan pandang sebelah mata pentingnya penerapan
K3 di tempat kerja. Sekali lagi, K3
bukan beban biaya (cost). Seba
liknya, K3 justru investasi yang tak
melulu ditakar dengan rupiah.
Semoga di tahun 2022 yang
akan segera kita sambut ini, kasus-kasus kecelakaan kerja dan
dampak-dampaknya bisa diminimalisir ke titik serendah mungkin.
Pengalaman adalah guru amat
berharga dan pembelajaran adalah guru yang harus diteladani.
Selalu ada harapan baru di tahun
baru.

Salam Safety

Hasanuddin

DISCLAIMER
Majalah Isafety menjunjung tinggi nilai integritas dan kode etik wartawan Indonesia. Untuk itu, dalam
menjalankan setiap tugasnya seluruh staf majalah Isafety dilengkapi dengan Kartu Pers dan tidak
dibenarkan menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber atau relasi.
Majalah Isafety dalam melakukan peliputan dan penulisan secara independen serta melaporkan
hasilnya serta adil dan objektif. Peliputan mengenai produk atau perusahaan yang dimuat di majalah
sama sekali tidak ada kaitannya dengan iklan ataupun hubungan bentuk dengan pihak manapun.
Isafety magazine supports the integrity and ethnics of Indonesian journalists. For that, in performing
each task, all editors and journalists of Isafety magazine are equipped with Press Card and not allowed
to receive or request any comensation i any form the souces or contacts. Isafety magazine does repot
independently, fair, and objective. Reports of products or companies which are covered magazine not
connected with any advertising or bussiness relatonship interest with any party.
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TOP TEN

KECELAKAAN KERJA

TERBURUK

2021
DUNIA K3 Indonesia masih berduka. Ditengah badai pandemi Covid-19 yang datang secara
bergelombang, kecelakaan kerja tetap marak terjadi tanpa bisa dibendung. Secara angka,
jumlahnya relatif masih tinggi. Hingga Agustus 2021, berdasarkan data BPJamsostek, kasus
kecelakaan kerja sudah berada di angka hampir 70.000.
Lalu, kecelakaan kerja apa saja yang terjadi sepanjang 2021? Ada begitu banyak
kecelakaan kerja yang terjadi, yang tentu saja tidak bisa dijabarkan seluruhnya di sini.
ISafety mencoba merangkum beberapa kecelakaan kerja terburuk yang terjadi di sepanjang
2021. Kecelakaan kerja tak melulu identik dengan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja.
Inilah kecelakaan kerja terburuk sepanjang 2021 versi ISafety:

Kebakaran Lapas Tangerang
Kebakaran lembaga pemasyarakatan
(Lapas) Kelas 1 Tangerang merupakan
kasus kebakaran terburuk sepanjang 2021
sekaligus terburuk sepanjang kebakaran
yang terjadi di Lapas Indonesia. Betapa
tidak, kebakaran yang terjadi pada Rabu
(8/9/2021) sekitar pukul 01.05 WIB tersebut
hanya berlangsung sekitar dua jam. Tetapi

6|

| November-Desember – 2021

dampaknya sangat luar biasa. Sebanyak 41
dari 122 narapidana (napi) yang menghuni
Blok C2, tewas di tempat.
Saat ditemukan, kondisi para korban
dalam kondisi amat mengenaskan
hingga sulit dikenali. Delapan napi lainnya
mengalami luka bakar hebat dan satu
per satu meninggal dunia beberapa hari

kemudian di rumah sakit. Total jenderal
korban meninggal dunia dalam kasus
kebakaran Blok C2 Lapas Kelas 1 Tangerang
mencapai 49 orang. Sementara sisanya
menderita luka bakar sedang dan ringan.
Inilah kasus kebakaran terburuk dalam
beberapa dekade terakhir yang terjadi di
gedung negara. Terakhir kebakaran terburuk
di gedung negara terjadi pada 1997 ketika
Menara Gedung Bank Indonesia (BI) yang
tengah dalam finishing pembangunan,
terbakar dan menewaskan 27 orang.
Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang
dipicu oleh korsleting listrik di plafon salah
satu sel Blok C2. Menkumham Yasonna
Laoly mengakui bahwa sejak dibangun
dan difungsikan pafa 1971, Lapas kelas 1
Tangerang hanya mengalami penambahan
daya listrik. Setelah itu tak pernah dilakukan
pembenahan instalasi listrik.
Lapas tersebut dihuni oleh sekitar 2.200
napi. Mestinya, daya tampungnya sekitar
600 napi. Situasi diperburuk manakala Lapas
tidak memiliki sistem proteksi kebakaran,
baik aktif maupun pasif. Sistem proteksi
kebakaran aktif berupa APAR (alat pemadam
api ringan), misalnya, jumlahnya sangat

minim.
Situasi semakin runyam lantaran ketika
kebakaran terjadi, petugas jaga saat itu
jumlahnya amat tak banding dan tidak
terlatih menghadapi kasus kebakaran. Plus
adanya SOP yang ketat, yaitu pintu sel tidak
dibuka. Alhasil, ketika kebakaran terjadi, para
napi terpanggang hidup-hidup di selnya
masing-masing.

Susur Sungai di Ciamis
Kegiatan susur sungai para siswa
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Harapan Baru
Cijantung, Ciamis, Jawa Barat, pada Jumat
(15/10/2021), berakhir dengan tangis pilu
keluarga para orangtua siswa. Dalam
kegiatan tersebut, 11 dari 150 siswa kelas
7 dan 8 peserta susur sungai ditemukan
tak bernyawa. Sementara 10 siswa lainnya
selamat dari maut.
Peristiwa yang merenggut nyawa para
generasi penerus tersebut terjadi di Sungai
Cileueur yang berlokasi di Dusun Wetan,

Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis,
Jawa Barat sekira pukul 13.30 WIB. Kala itu
tengah diselenggarakan kegiatan susur
sungai yang merupakan bagian dari latihan
Pramuka. Susur sungai dibarengi dengan
kegiatan pembersihan sampah yang ada
di sekitar sungai dan lingkungan sekitar
sekolah.
Pembersihan sungai dilakukan di daratan
dan di sungainya itu sendiri. Tiba di lokasi
kejadian, para siswa itu menyeberangi
sungai. Cuaca saat itu dilaporkan dalam
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kondisi bagus. Sejumlah warga yang
tengah memancing di sana mencoba
memperingatkan para siswa untuk tidak
menyeberang lantaran sungai itu dalam.
Tetapi teriakan peringatan para
pemancing tersebut tenggelam oleh
suara berisik para siswa yang tengah
menyeberangi sungai. Kala itulah warga
yang tengah memancing merasa ada
sesuatu yang tak beres. Mereka melihat
sejumlah siswa tak bisa berenang. Sebagian
di antaranya tenggelam. Dua warga yang
tengah memancing langsung terjun ke

sungai untuk menyelamatkan para siswa.
Sebanyak 10 dari 21 siswa bisa diselamatkan.
Namun 11 lainnya tenggelam ke dasar
sungai dan ditemukan sudah tak bernyawa
beberapa jam kemudian.
Peristiwa ini kemudian bermuara di
kantor polisi. Penanggung jawab kegiatan
Pramuka, R, ditetapkan sebagai tersangka
karena dianggap telah lalai sehingga
mengakibatkan korban jiwa. Kegiatan susur
sungai merupakan bagian dari keselamatan
sekolah (safety at school).

Gorong-gorong Maut
Kecelakaan kerja fatal terjadi di ruang
terbatas (confine space) di kota Tangerang,
Banten, Kamis (7/10/2021) siang. Lima
pekerja proyek Telkom tewas saat
membersihkan gorong-gorong di Jalan
Taman Royal 1, RT 04/01, Kelurahan Poris
Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota
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Tangerang, Banten.
Pihak kepolisian dari Polsek Cipondoh
menduga para korban meregang nyawa
akibat menghirup gas beracun. Pasalnya,
menurut Kapolsek Cipondoh Komisaris
Polisi (Kompol) Ubaidilah, penutup goronggorong tersebut sudah lama tidak dibuka.

“Kemungkinan itu penyebabnya,” kata
Kapolsek.
Pihak BPBD Kota Tangerang awalnya
menerima laporan awalnya ada tiga orang
yang tewas di dalam gorong-gorong. Namun
beberapa jam kemudian, pihaknya kembali
mendapat laporan masih ada dua orang lagi
yang berada di dalam gorong-gorong. Untuk
mengevakuasi kedua korban, pihak BPBD
Kota Tangerang mengeringkan air setinggi

1,5 meter di dalam gorong-gorong dengan
mesin pompa.
Para korban merupakan mitra kerja dari
PT Telkom Akses, anak perusahaan PT
Telkom. Shared Service Manager PT Telkom
Akses wilayah Tangerang, Armunanto,
mengakui kasus tersebut murni kecelakaan
kerja. Pihaknya memberikan sepenuhnya
hak-hak para korban.

Kebakaran Tangki Balongan
Empat dari 72 unit tangki milik PT
Pertamina Refinery Unit (RU) VI Balongan
di Desa Balongan, Kecamatan Balongan,
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat,
mengalami kebakaran pada Senin
(29/3/2021) dinihari. Keempat tangki yang
terbakar tersebut adalah tangki E-301,
E-301G, E-301F, dan E-301E. Sebelum
terbakar hebat, terdengar ledakan dari salah
satu tangki. Asap hitam pekat membubung
tinggi ke angkasa.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Namun kebakaran tersebut mengakibatkan
20 orang terluka. Lima di antaranya
mengalami luka berat. Kebakaran juga
berdampak pada lima desa meliputi Desa
Balongan, Desa Sukareja, Desa Rawadalem,
Desa Sukaurip dan Desa Tegalurung.
Sebanyak 912 warga diungsikan ke berbagai
tempat. Pertamina sendiri menderita
kerugian yang tak sedikit, lebih dari Rp1
triliun.
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Enam bulan setelah kejadian, Pertamina
mengumumkan hasil investigasi yang
dilakukan oleh empat instansi independent
eksternal yaitu B2TKS, Pusat Penilitian Petir
LAPI ITB, Ditjen Migas Kemen ESDM, dan
Det Norske Veritas (DNV) asal Norwegia.
Hasilnya, mayoritas hasil investigasi
menyebutkan kebakaran terjadi akibat
kebocoran dinding di tangki G dengan

penyebab yang berbeda-beda dari setiap
investigasi. Dinding itu tersambar petir
sehingga memicu terjadinya kebakaran
sesuai teori segitiga api.
Bagi RU VI Balongan, peristiwa kebakaran
ini merupakan yang ketiga kalinya sejak
Oktober 2007. Sebelum Maret 2021,
kebakaran di Kilang Ballongan juga terjadi
pada Januari 2019.

Kebakaran Tangki Cilacap
Selang delapan bulan kemudian, giliran
tangki BBM milik PT Pertamina Refinery Unit
(RU) IV Cilacap yang mengalami kebakaran
pada Sabtu (13/11/2021) pukul 19.20 WIB.
Tangki yang terbakar adalah 36-T102 yang
tengah menampung 31 ribu kiloliter (KL)
BBM jenis pertalite.
Kobaran api membubung tinggi ke
angkasa. Langit Cilacap malam itu menjadi
terang benderang karena kobaran api.
Kobaran api berhasil dipadamkan pada
Minggu (14/11/2021) pukul 07.45 WIB. Tidak
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ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun
kebakaran ini mengakibatkan Pertamina
menderita kerugian ratusan miliar rupiah.
Pihak kepolisian dari Jawa Tengah yang
mengusut kasus ini memastikan, kebakaran
disebabkan sambaran petir. Kasusnya sama
dengan yang menimpa empat tangki di
Balongan. Kepastian ini didapatkan setelah
pihak kepolisian menganalisis hasil rekaman
CCTV di sekitar lokasi kejadian yang
memperlihatkan sebelum terjadi kebakaran,
tangki tersebut disambar petir.

11 Pekerja Terjatuh dari Lantai 21
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Kecelakaan kerja fatal terjadi di proyek
pembangunan Mega Mall Lampung Bay
City yang berlokasi di Jl Yos Sudarso, Bumi
Waras, Teluk Betung Selatan, kota Bandar
Lampung, Lampung. Sebuah lift yang
tengah mengangkut 11 pekerja terjatuh
dari lantai 21 atau ketinggian sekitar 60
meter pada Selasa (16/11/2021). Peristiwa
ini mengakibatkan seluruh penumpang lift
yang merupakan para pekerja di proyek
pusat niaga terbesar di Provinsi Lampung

ini dilarikan ke rumah sakit akibat menderita
luka patah tulang di kaki.
Lift terjatuh dipicu karena tali baja (sling)
lift putus akibat kelebihan muatan. Lift
tersebut seharusnya hanya mengangkut 5
penumpang sesuai beban lift. Kecelakaan
kerja fatal di proyek Mega Mall Lampung
City bukan kali ini terjadi. Sebelumnya pada
27 Maret 2021, ada bagian gedung ambruk
dan menimpa seorang pekerja hingga
meregang nyawa.

Kecelakaan Maut di Tol

Jalanan di Indonesia terus menelan
korban. Belakangan banyak terjadi di jalan
bebas hambatan seperti yang terjadi di
Jalan Tol Pemalang, Jawa Tengah, Minggu
(11/7/2021) sekitar pukul 11.00 WIB.
Bus PO Sudiro Tungga Jaya bernomor
polisi AD 1626 CU bersenggolan dengan truk
Isuzu Box B 9281 SXR di KM 308. Bus sarat
penumpang tersebut oleng dan membentur
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bahu jalan sebelah kiri, lalu terguling.
Akibatnya, delapan penumpang meninggal
dunia, sembilan orang luka berat, 11 lainnya
luka ringan.
Kecelakaan maut bermula ketika
bus yang melaju dengan kecepatan
tinggi hendak mendahului truk. Tiba-tiba
truk oleng. Bus berupaya menghindar.
Namun, jarak yang terlalu dekat membuat

bus membentur bagian belakang truk
dan membuatnya oleng ke kiri. Lalu
menghantam pembatas bahu jalan sebelah
kiri. Hantaman keras itu membuat bus
terguling.
Kecelakaan fatal di jalan tol yang
cukup fenomenal adalah kecelakaan yang
merenggut nyawa artis kondang Vanessa
Adzania (Angel) dan suaminya, Febri (Bibi)
Andriansyah, di Tol Nganjuk arah Surabaya
KM 672+400A Jawa Timur, Kamis (4/11/2021).
Dalam kecelakaan tunggal tersebut, tiga
orang lainnya mengalami luka, termasuk
Gala, anak pasangan Vanessa-Bibi yang
masih berusia balita. Penyebab kecelakaan
karena sopir kelelahan dan mengantuk.

Kondisi mobil Pajero Sport yang ditumpangi Vanessa Angel ketika
kecelakaan di Tol Nganjuk.

3 Penambang Pasir Tewas Tertimbun
Longsor

Kecelakaan kerja fatal juga terjadi di
dunia pertambangan. Lima penambang
pasir tertimbun material tebing yang longsor

di aliran Sungai Bebeng, Desa Kaliurang,
Kecamatan Srumbung, Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (17/4/2021)
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sekitar pukul 10.00 WIB.
Peristiwa itu terjadi di area penambangan
galian C atau pasir dan batu dari Gunung
Merapi. Saat mereka sedang menambang
pasir, tiba-tiba saja tebing setinggi 75 meter
longsor dan menimpanya. Dari kelima
korban, tiga di antaranya ditemukan sudah

tak bernyawa beberapa jam kemudian.
Ketiga penambang pasir yang meninggal
dunia teridentifikasi bernama Sardi (46),
warga Banyudono, Kecamatan Dukun;
Sujarwo (55), warga Semen, Kecamatan
Salam, dan Sugeng (45), warga Pandanretno,
Kecamatan Srumbung.

Plafon & Dinding Mall Ambruk

Plafon dan dinding pusat niaga Mal
Margo City di Depok, Jawa Barat, ambruk
pada Sabtu (21/8/2021). Peristiwa yang
terjadi di tempat umum ini mengakibatkan
satu orang meninggal dunia dan 10 lainnya
mengalami luka. Para korban merupakan
pekerja dari tenant dan security di Mal
Margo City.
Korban meninggal teridentifikasi
bernama Mohammad Novandri (30), pekerja
JCo, yang mengembuskan napas terakhir
pada Minggu (22/8/2021) sekitar pukul
03.22 WIB setelah mendapatkan perawatan
intensif di RS Universitas Indonesia. Korban
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meninggal akibat menderita luka serius
pada bagian kepala dan luka bakar hebat di
sebagian tubuh.
Atas peristiwa ini, Kementerian
Ketenagakerjaan langsung menerjunkan tim
yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian
setempat. Langkah Ini merupakan respons
Kemnaker terhadap kecelakaan di tempat
kerja. Direktur Bina Pemeriksaan Norma
Ketenagakerjaan Yuli Adiratna mengatakan
bahwa tim tersebut terdiri dari Pengawas
Ketenagakerjaan Kemnaker, Tim Pengawas
Ketenagakerjaan UPTD I Provinsi Jawa Barat,
dan Kepolisian Resor Depok.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan
tim, diketahui penyebab runtuhnya plafon
dan dinding pusat niaga terbesar di kota
Depok tersebut akibat jatuhnya lift barang

ke lantai dasar. Lift barang tersebut terjatuh
disebabkan oleh ledakan yang berasal dari
kebocoran pipa gas.

3 Pekerja Tewas Hirup Gas Beracun
Tiga pekerja tewas dan lima lainnya
pingsan diduga akibat menghirup gas
beracun di sebuah pabrik aspal di
Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa
(5/10/2021). Saat kejadian, ketiga korban
tengah mengecek kondisi dalam bak
produksi aspal.
Berdasarkan keterangan korban selamat,
peristiwa maut itu berawal ketika para
pekerja mengecek kondisi bak produksi
aspal pascapengelasan. Dua pekerja yang
kemudian teridentifikasi bernama Alamul
Huda (23) dan Abdul Rosul (32) masuk ke bak
produksi. Namun setelah ditunggu beberapa
saat, keduanya tak juga muncul.
Seorang pekerja lainnya, Budi Lanjar
Utomo (27) mencoba masuk ke dalam bak

guna mengecek kedua rekannya. Namun
beberapa saat kemudian, dia merasa sesak
nafas dan terjatuh ke dalam bak. Sebelum
terjatuh, Budi sempat berteriak minta tolong.
Mendengar teriakan itu, dua pekerja lainnya
yaitu Listiyo Diyaul Haq (22) dan dan Ali
Firdaus (22) bergegas ke lokasi kejadian.
Namun, belum sempat turun dalam bak
produksi aspal, keduanya pingsan.
Petugas yang mendapat laporan, tiba di
lokasi dan menemukan ketiga pekerja sudah
dalam kondisi tak bernyawa di dalam bak
produksi aspal. Dari lokasi kejadian, petugas
kepolisian dari Polres Demak menduga
kuat bahwa ketiga korban tewas akibat
menghirup gas beracun yang berada di
dalam bak produksi aspal. (Hasanuddin)
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LAPORAN UTAMA

Kecelakaan Kerja
Masih Tinggi

APA KABAR K3?
Plafon dan dinding Margocity Depok ambruk pada Sabtu (21/8/2021). Satu pekerja
meninggal dunia dan 10 lainnya menderita luka.

Kecelakaan kerja masih marak terjadi di berbagai sektor industri. Mayoritas
terjadi di tempat kerja dengan waktu kejadian antara pukul 06.00 – 12.00.
Apa kabar K3?
ISAK tangis pecah membahana saat jasad
Mohammad Novandri (30) dimasukkan
ke liang lahat, Minggu (22/8/2021) pagi.
Novandri dikebumikan satu liang dengan
alm ayahnya di sebuah pemakaman umum
di Ciracas, Jakarta Timur.
Novandri merupakan satu-satunya
korban meninggal dunia dalam kecelakaan
kerja fatal di pusat niaga Mall Margocity
Depok di Jl Margonda Raya, Depok, Jawa
Barat, Sabtu (21/8/2021). Sementara
10 lainnya menderita luka. Para korban
merupakan pekerja tenant dan sekuriti di
pusat niaga terbesar di kota Depok tersebut.
Anak kedua Ratna Komalasari (53) ini
merupakan korban ambruknya plafon dan
dinding Mal Margocity Depok. Plafon dan
dinding pusat niaga tersebut ambruk akibat
lift barang jatuh dari lantai 3 ke lantai 1.
Lift itu sendiri terjatuh dipicu oleh adanya
ledakan pipa gas.

16 |

| November-Desember – 2021

Bagi Ratna, Novandri adalah tulang
punggung keluarga. Sepeninggal sang ayah,
pemuda tersebut bertugas mencari nafkah
guna menghidupi ibu dan kedua adiknya.
Juga membantu paman dan tantenya
yang juga tinggal di rumah yang sama. Kini,
sepeninggal Novandri, Ratna dan keluarga
kehilangan sumber penghasilan.
Ratna tidak sendirian. Ada begitu
banyak keluarga yang kehilangan sumber
penghasilan ketika tulang punggung
keluarga mereka meninggal akibat
kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja tidak
hanya mengakibatkan penderitaan
berkepanjangan bagi keluarga korban,
tetapi juga berimbas pada terganggunya
operasional perusahaan dan perekonomian
negara secara nasional.
Sayangnya, kasus kecelakaan kerja di
Indonesia masih sering terjadi. Berdasarkan
data BPJamsostek, setiap tahunnya, lebih

dari 100 ribu kecelakaan kerja terjadi. Angka
kasus kecelakaan kerja justru mengalami
peningkatan dalam lima tahun terakhir
dengan kasus tertinggi terjadi di tahun 2020
sebanyak 177.000 kasus.
Pada 2021, hingga Agustus, kecelakaan
kerja tercatat di angka 73.366 dengan jumlah
klaim dibayarkan BPJamsostek sebesar
Rp1,04 triliun. “Hingga Agustus 2021 ini
jumlah klaim JKK nasional yaitu sebanyak
73.366 kasus, dan BPJamsostek telah
membayarkan total manfaat senilai Rp1,04
triliun,” kata Direktur Pelayanan BPJamsostek
Roswita Nilakurnia.
Menurut Roswita urutan pertama
kecelakaan kerja adalah di dalam lokasi
kerja, dan paling banyak terjadi pada pagi
hari. “Dari data kami sebanyak 65,89 persen
kecelakaan kerja terjadi di dalam lokasi
kerja, kemudian 25,77 persen kecelakaan di
lalu lintas, serta hanya 8,33 persen yang di
luar lokasi kerja, sedangkan untuk urutan
waktu kecelakaan terjadi paling besar pada
pagi yaitu pukul 06:00 hingga 12:00,” ujarnya
saat membuka pelatihan Ahli K3 Umum
BPJamsostek Sumbar Riau, Rabu (1/9/2021)
silam.
Dia menambahkan dari total
klaim kecelakaan kerja yang diterima
BPJamsostek, sebanyak 60,52 persen dalam
tahap pengobatan, serta 35,62 persen
peserta yang klaim sudah dalam kondisi
sembuh. Sementara bila berdasarkan
wilayahnya, klaim jaminan kecelakaan kerja
terbesar berasal dari daerah Jawa Barat
yakni sebanyak 13.394 kasus atau sebanyak
18,26 persen dari total JKK nasional yang
mencapai 73.366 kasus. Kemudian disusul
oleh Jawa Timur dengan klaim JKK sebanyak
12.994 kasus atau sebesar 17,71 persen total
klaim nasional. Serta di posisi ketiga yakni
dari wilayah Sumbar Riau dengan jumlah
klaim JKK sebanyak 10.283 kasus atau
sebesar 14,02 persen dari klaim JKK nasional.
Menanggapi data kecelakaan kerja
yang disajikan BPJamsostek ini, pakar

K3L dari PT Unilab Perdana, Supandi,
mengatakan bahwa data kecelakaan kerja
tersebut hanya didasarkan atas klaim yang
harus dibayarkan BPJamsostek kepada
para peserta program Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK). Supandi meyakini bahwa angka
kejadian sesungguhnya jauh lebih besar
dibanding data kecelakaan kerja versi
BPJamsostek tadi.

SUPANDI

Menurut Supandi, banyak kecelakaan
kerja yang tidak dilaporkan perusahaan
dengan berbagai alasan. Selain itu, banyak
pula kasus kecelakaan kerja yang menimpa
para pekerja sektor informal, yang kemudian
tidak tercatat. “Kalau kita lihat, berapa persen
sih perusahaan yang sudah mendaftarkan
para pekerjanya ke BPJamsostek. Lalu kita
bandingkan dengan jumlah angkatan kerja
yang terdata di Badan Pusat Statistik (BPS),”
kata Supandi saat ditemui ISafety di ruang
kerjanya, Rabu (15/12/2021).
Masih tingginya kasus kecelakaan kerja
di Indonesia, kata Supandi, dipicu oleh
banyak hal. Antara lain karena persoalan K3
yang belum menjadi budaya di masyarakat,
sehingga perilaku tidak aman (unsafe
act) menjadi faktor yang banyak memicu
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TABEL 1 DATA KASUS KECELAKAAN KERJA TINGKAT NASIONAL VERSI BPJAMSOSTEK

JUMLAH
KASUS KEC
KERJA

TAHUN

MENINGGAL

CACAT
PERMANEN

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*

2021

73.366**

2002*

Sumber BPJamsostek dan Kementerian Ketenagakerjaan.(Diolah Hasanuddin)
*) Data Januari-Oktober 2020
**) Data Januari – Agustus 2021

terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu, masih
ada saja perusahaan yang menganggap
K3 sebagai beban biaya (cost) sehingga
aspek K3 di tempat kerja menjadi sekadar
pemenuhan kewajiban (compliance) dan
belum menjadi kebutuhan. Jika semua pihak
tak segera berbenah, sambung Supandi,
bukan tidak mungkin kasus kecelakaan kerja
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akan masih sering terjadi di tahun 2022.
Lantas, kecelakaan kerja apa saja yang
menonjol sepanjang 2021? Berdasarkan
catatan ISafety ada sejumlah kasus
kecelakaan yang terus berulang dari
waktu ke waktu. ISafety menyajikan dua di
antaranya:

Kebakaran
Kebakaran merupakan kasus yang hingga
kini masih sulit dihindarkan. Berbagai kasus
kebakaran terus mewarnai keseharian
masyarakat Indonesia. Meski belum
ada data sahih mengenai jumlah kasus
kebakaran yang terjadi, toh Si Jago Merah
terus mengamuk saban hari di seantero
negeri. Mulai dari permukiman, perkantoran,
pasar, kilang minyak, hingga lembaga
pemasyarakatan (Lapas).
Kasus kebakaran paling mengerikan
yang terjadi sepanjang 2021 adalah
kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang
terjadi Rabu (8/9/2021). Kebakaran yang

dipicu oleh hubungan pendek arus listrik ini
menewaskan 49 dari 122 narapidana (napi)
penghuni Blok C2. Sebanyak 41 di antaranya
tewas di tempat dalam kondisi amat
mengenaskan, sedangkan delapan lainnya
mengembuskan napas terakhir di rumah
sakit.
Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang
membuka mata semua pihak akan arti
pentingnya K3 di dunia Lapas Indonesia.
Kebakaran maut itu terjadi salah satunya
karena disebabkan tidak adanya sistem
proteksi kebakaran. Lapas yang dihuni oleh
lebih dari 2.000 napi dan tahanan tersebut
hanya dilengkapi 3 unit alat pemadam api

Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang menewaskan 49 narapidana (napi) pada Rabu (8/9/2021).
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ringan (APAR).
Situasi ini tak hanya terjadi di Lapas
Kelas 1 Tangerang, tapi di seluruh Lapas
di Indonesia. Selang beberapa jam
setelah peristiwa kebakaran Lapas Kelas
1 Tangerang, petugas melakukan inspeksi
mendadak (sidak) ke sejumah Lapas di
Indonesia. Antara lain Lapas kelas IIB
Sumedang, Jawa Barat. Hasilnya, Lapas yang
dihuni ratusan napi dan tahanan tersebut
hanya dilengkapi tiga unit APAR.
Menurut Permen PUPR No 22 tahun
2018 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara Pasal 14 ayat (5) butir
l, Lapas Kelas 1 Tangerang terkategori
sebagai bangunan negara khusus. “Lapas
masuk kategori bangunan gedung negara.
Diatur di Permen PUPR No 22 tahun 2018.
Ada persyaratan teknis bangunan negara,
antara lain terkait kehandalan bangunan
gedung harus memenuhi persyaratan terkait
keselamatan dan kesehatan, termasuk
akses penyelamatan,” kata Ketua Umum
Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi
Indonesia (PAKKI) Lazuardi Nurdin.

LAZUARDI NURDIN
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Lazuardi menambahkan, persyaratan
keselamatan terdiri atas antara lain
keselamatan struktur, kemampuan
pencegahan dan penanggulangan
kebakaran. “Apakah secara struktur
bangunan, Lapas di Indonesia sudah
memenuhi syarat? Lalu, bagaimana dengan
kemampuan bangunan Lapas dalam
hal pencegahan dan penanggulangan
kebakaran?” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat
Profesi Keselamatan Kebakaran Indonesia
(MPK2I) Moh Fahmi Najahi mengatakan
bahwa gedung-gedung pemerintah
(bangunan gedung negara) kurang
memperhatikan aspek keselamatan
kebakaran. Termasuk lemah dalam
pengawasannya.
Dalam hal keselamatan kebakaran,
katanya, Indonesia memiliki regulasi
yang cukup komprehensif. “Tetapi
(pengawasannya) seakan tajam ke bawah
tumpul ke atas. Pengawasan yang dilakukan
ke bangunan-bangunan swasta sangat ketat,
tetapi (pengawasan) ke bangunan-bangunan
pemerintah hampir tidak ada,” kata Fahmi
saat ditemui di sela-sela Rapat Kerja
Nasional (Rakernas) MPK2I di Jakarta, Sabtu
(30/10/2021).
Lemahnya pengawasan keselamatan
kebakaran di gedung-gedung pemerintah,
sambung Fahmi, menjadi salah satu pemicu
banyaknya kasus kebakaran di Indonesia
seperti Lapas Kelas 1 Tangerang, Gedung
Utama Kejagung, Istana Negara, Museum
Bahari, kantor-kantor Bupati, dan sebagainya.
“Tidak ada evaluasi menyeluruh yang
melibatkan berbagai pihak untuk menilai
apakah bangunan-bangunan pemerintah
sudah memenuhi standar dan aturan
keselamatan kebakaran yang ditetapkan
sesuai regulasi atau tidak,” kata Fahmi
didampingi Sekjen MPK2I M Dawaman.
Kondisi ini cukup ironis mengingat
pemerintah sebagai regulator. Di
satu sisi pihak swasta ‘dipaksa’ untuk

mengimplementasikan berbagai regulasi
dan aturan terkait keselamatan kebakaran
sementara di sisi lain pemerintah sendiri
nyaris tidak menerapkannya.
Agar kasus-kasus serupa tidak terulang
di kemudian hari, Fahmi menyarankan agar
dibuat struktur tersendiri yang menangani
keselamatan kebakaran di kantor-kantor
pemerintah. Di swasta, misalnya, ada jabatan
Fire Manager.

Moh Fahmi Najahi

Area Terbatas (Confine Space)
Ruang terbatas (confine space)
merupakan tempat kerja berbahaya.
Setidaknya 12 pekerja meregang nyawa
di tiga tempat kerja berbeda hanya dalam
rentang waktu 2 hari pada 5 dan 7 Oktober
2021.
Pada Selasa (5/10/2021), tiga pekerja
tewas dan lima lainnya pingsan diduga
akibat menghirup gas beracun di sebuah
pabrik aspal di Kabupaten Demak, Jawa
Tengah. Saat kejadian, ketiga korban tengah
mengecek kondisi dalam bak produksi aspal.
Berdasarkan keterangan korban selamat,

peristiwa maut itu berawal ketika para
pekerja mengecek kondisi bak produksi
aspal pascapengelasan. Dua pekerja yang
kemudian teridentifikasi bernama Alamul
Huda (23) dan Abdul Rosul (32) masuk ke bak
produksi. Namun setelah ditunggu beberapa
saat, keduanya tak juga muncul.
Seorang pekerja lainnya, Budi Lanjar
Utomo (27) mencoba masuk ke dalam bak
guna mengecek kedua rekannya. Namun
beberapa saat kemudian, dia merasa sesak
nafas dan terjatuh ke dalam bak. Sebelum
terjatuh, Budi sempat berteriak minta tolong.
Mendengar teriakan itu, dua pekerja lainnya
yaitu Listiyo Diyaul Haq (22) dan dan Ali
Firdaus (22) bergegas ke lokasi kejadian.
Namun, belum sempat turun dalam bak
produksi aspal, keduanya pingsan.
Petugas yang mendapat laporan, tiba di
lokasi dan menemukan ketiga pekerja sudah
dalam kondisi tak bernyawa di dalam bak
produksi aspal. Dari lokasi kejadian, petugas
kepolisian dari Polres Demak menduga
kuat bahwa ketiga korban tewas akibat
menghirup gas beracun yang berada di
dalam bak produksi aspal.
Selang sehari kemudian, di Desa
Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten
Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB),
empat penambang emas ilegal ditemukan
tewas membusuk dalam sumur galian, Rabu
(6/10/2021). Para korban teridentifikasi
bernama Said (33), Ucok (29), dan Robi (21),
ketiganya warga Desa Gapit, sedangkan satu
korban lainnya yakni Silet, warga Kakiang
Moyo Utara. Ketua Tim SAR Sumbawa,
Suryaman menduga keempat penambang
emas tradisional itu tewas akibat menghirup
gas beracun. “Dugaan kami, mereka ini
keracunan gas dari dalam sumur,” ucapnya.
Kecelakaan kerja fatal yang terjadi
di ruang terbatas (confine space) juga
terjadi di kota Tangerang, Banten, Kamis
(7/10/2021). Lima pekerja proyek Telkom
tewas saat membersihkan gorong-gorong
di Jalan Perumahan Royal 1, RT 04/01,
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Kelurahan Poris Plawad Utara, Cipondoh,
Kota Tangerang, Banten. Mereka meninggal
diduga karena menghirup gas beracun.
Menanggapi kasus kecelakaan kerja
fatal di tempat kerja terbatas ini, Manajer
QHSE Divisi Infrastruktur I PT Waskita Karya
(Persero) Tbk Sihar P Hasibuan mengatakan,
bekerja di ruang terbatas dan atau tertutup
memiliki risiko dan bahaya yang jauh lebih
besar dibanding bekerja di tempat kerja
biasa. Mereka yang bekerja di ruang
terbatas memiliki ruang gerak yang sempit
atau terbatas sehingga membatasi gerak
pekerja.

SIHAR P HASIBUAN

“Ada berbagai potensi dan risiko bahaya
yang dapat terjadi di ruang terbatas. Antara
lain ketersediaan (kadar) oksigen yang
sangat terbatas, galian runtuh/longsor,
terdapat gas beracun, terjadi ledakan dan
kebakaran, bahaya radiasi dan terdapat
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bahan kimia berbahaya, pencahayaan dan
sirkulasi udara yang minim, dan sebagainya,”
kata Sihar kepada ISafety. Menurutnya,
ketiga kacelakaan kerja fatal di tempat kerja
terbatas tersebut harus dijadikan pelajaran
berharga bagi semua pihak.
Dari peristiwa yang terus berulang
ini, Sihar memberikan sejumlah catatan yang
bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua.
Yaitu:
Pastikan SOP confined space sudah ada,
disahkan dan dijalankan (ada bukti ceklist)
Pastikan peralatan utama keselamatan
ada dan berfungsi (gas detector, SCBA/Self
Contained Breathing Apparatus, resporator
masker, full body harness, blower dan flexible
hose, exhaust fan, lampu penerangan,
peralatan first aider, tangga akses).
Ada petugas yang punya kompeten dan
disiplin/leadership
Ada prosedur berupa lampu indikator
atau bendera merah/hijau di mulut/pintu
masuk confined space.
Ada petunjuk jumlah kadar gas, jumlah
orang maksimum dan jumlah orang saat
itu di confined space. Salah satu caranya :
wajib meninggalkan ID Card di tempat yang
disediakan di pintu masuk area confined
space, untuk memastikan jumlah orang yang
masih berada di dalam.
Dilarang keras merokok di dalam lokasi
confined space
Jika terjadi kecelakaan, orang yang belum
terlatih, orang yang tanpa APD dan tanpa
APK lengkap, dilarang ikut mengevakuasi
korban
Pastikan peralatan evakuasi sudah
tersedia dan siap pakai
Pastikan ada ahli yang menentukan
tingkat bahaya atau tingkat bencana serta
memastikan tindakan penanggulangan
kondisi bahaya tersebut
Pastikan ahli tersebut menyatakan lokasi
sudah aman dan bisa dibuka kembali. Tanpa
rekomendasi, dilarang memulai kegiatan di
area bekas bencana tersebut. (Hasanuddin)

LAPORAN UTAMA

Kecelakaan Kerja Berulang

METODE KERJA
HARUS DIUBAH

Crane roboh dan menimpa dua rumah warga di Depok, Jumat (15/10/2021). Peristiwa ini mengakibatkan
tiga warga menderita luka serius dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. (Foto: detik.com)

Konstruksi masih menjadi salah satu penyumbang terbesar angka
kecelakaan kerja di Indonesia. Banyak di antaranya yang terus berulang
dari waktu ke waktu. Apa yang harus dilakukan?
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Upaya evakuasi Jasmin (12) yang tertimpa reruntuhan beton oleh warga sebelum petugas dari Damkar
Depok datang. (Foto: detik.com)

UPAYA pembongkaran menara air di
Perumnas Depok Jaya Jl Mawar RT 07
RW 04 Kelurahan Depok, Kecamatan
Pancoranmas, Kota Depok, Jawa Barat, pada
Jumat (15/10/2021) yang dilakukan oleh
PT Tirta Asasta Depok, berbuah bencana.
Kendaraan berat jenis crane yang digunakan
dalam pembongkaran tersebut terguling
dan menimpa dua rumah warga.
Kecelakaan kerja fatal ini mengakibatkan
tiga warga menderita luka serius. Salah
seorang di antaranya adalah Jasmin Putri
Fadilah. Bocah berusia 12 tahun ini saat itu
sedang belajar daring di kamarnya. Tibatiba saja reruntuhan beton menara air dan
bangunan rumahnya runtuh serta menimpa
dirinya. Tangan kanannya yang mungil
terjepit beton berbobot ratusan kilogram.
Petugas dari Damkar Kota Depok butuh
waktu 5 jam untuk mengevakuasi Jasmin.
Dari hasil pemeriksaan terhadap H,
operator crane, yang dilakukan pihak
kepolisian terungkap, ketika sedang
melakukan pembongkaran, kendaraan

berat tersebut jatuh dan terguling karena
pijakan kaki (landasan) miring. Crane tersebut
kemudian jatuh dan terguling serta menimpa
dua rumah warga di sana. Saat peristiwa itu
terjadi, H kerja sendirian. Ia sendiri kemudian
ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus
tersebut.
Sementara itu, sebuah video tentang
kasus kecelakaan kerja fatal (fatality
accident) beredar luas di jagat medsos.
Dalam video berdurasi 30 detik itu sebuah
bucket cor baru saja diisi coran semen dari
sebuah truk ‘molen.’ Di pinggiran bucket cor,
tampak tiga pekerja menggunakan helm
kuning.
Bucket cor itu kemudian diangkut
menggunakan crane. Baru saja beberapa
detik berjalan, dan tepat di atas sebuah
bangunan, bagian samping bucket cor yang
diisi tiga pekerja tersebut, tiba-tiba saja
ambrol disusul tumpahnya bucket cor yang
berisi coran semen.
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4 Pelabuhan Merak, Banten, pada Senin
(30/8/2021) pukul 16.14 WIB. Peristiwa itu
mengakibatkan seorang pekerja meninggal
dunia dan dua pekerja lainnya menderita
luka.

Metode Kerja Harus Diubah

Detik-detik tiga pekerja jatuh dari bucket cor (1)

Detik-detik tiga pekerja jatuh dari bucket cor (2)

Detik-detik tiga pekerja jatuh dari bucket cor (3)

Dalam video yang diambil dari kamera
pengawas (CCTV) itu tampak ketiga pekerja
tersebut terjatuh terlebih dahulu menimpa
genteng bangunan yang disusul tumpahnya
coran semen. Tiba di tanah, ketiga pekerja
tersebut terkubur hidup-hidup.
Belakangan diketahui, peristiwa
kecelakaan kerja fatal itu terjadi di Dermaga
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Robohnya crane dan pekerja yang
terjatuh dari bucket cor merupakan dua dari
begitu banyaknya kasus kecelakaan kerja
di sektor konstruksi yang terus terulang
terjadi di negeri ini. Saat dikonfirmasi, Ketua
Umum Perkumpulan Ahli Keselamatan
Konstruksi Indonesia (PAKKI) Lazuardi Nurdin
tak memungkiri jika ada banyak kecelakaan
kerja konstruksi yang terus terjadi secara
berulang seperti halnya kasus crane roboh.
Kasus ini, katanya, pernah marak terjadi
ketika kecelakaan konstruksi sering terjadi
di tahun 2017. Pihaknya pernah melakukan
evaluasi secara umum ketika masih bernama
A2K4I (Asosiasi Ahli Keselamatan Konstruksi
Indonesia). “Ketika itu kami sudah melakukan
evaluasi secara umum dan memberikan
rekomendasi tindakan perbaikan dan
pencegahan yang kiranya masih relevan,”
kata Lazuardi Nurdin kepada ISafety yang
menemui di ruang kerjanya belum lama ini.
Anggota Komite Keselamatan Konstruksi
(K2) nasional ini kemudian membeberkan
rekomendasi dimaksud. Yaitu:
Kepemimpinan dan Akuntabilitas
1. Agar kepemimpinan konstruksi berhasil
menjadi excellent, maka pencapaian
kinerja K3 harus prima dengan predikat
zero accident, yang dapat tercapai
apabila:
a. Pemimpin di setiap level perusahaan
menjadi role model dalam penerapan
K3.
b. Pimpinan perusahaan proaktif dalam
memastikan program K3 perusahaan
berjalan dengan efektif.
c. Pimpinan perusahaan menerapkan
dengan tegas system penghargaan
dan sanksi (reward dan punishment)
dalam penerapan K3

LAZUARDI NURDIN. (Foto: ISafety/Hasanuddin)

2. Fokus pada Manajemen Risiko K3 dan
Penerapan SMK3 Secara Konsisten
Secara umum terjadinya kecelakaan
konstruksi bukan merupakan faktor
tunggal, tapi bersifat ganda dan berakar
dari kelemahan dalam mengelola risiko
terhadap adanya berbagai potensi
bahaya.
a. Potensi bahaya bersumber dari:
a.1. Rancangan rekayasa konstruksi,
metode dan proses konstruksi
a.2. Material konstruksi/komponen
struktur
a.3. Peralatan konstruksi
a.4. Lingkungan sekitar tempat
konstruksi dan
a.5. Tenaga kerja konstruksi
b. Pengelolaan risiko (risk management),
meliputi identifikasi bahaya, penilaian
risiko dan penetapan pengendalian
risiko harus dilakukan sejak tahap
perancangan sebelum konstruksi
dimulai meliput:

b.1. Pengendalian risiko aspek
rekayasa (engineering control)
untuk menciptakan kondisi
selamat (safe condition).
b.2. Pengendalian sistem-prosedur
administratif (Administrative
Control) untuk menciptakan
tindakan selamat (safe action) bagi
setiap orang.
b.3. Pengendalian prilaku tenaga
kerja (behavior control) untuk
membiasakan perilaku selamat
(safe behavior), berupa kedisiplinan
setiap orang.
3. Penciptaan Iklim dan Budaya K3
Iklim K3 adalah kondisi dan perilaku
selamat dan sehat di tempat kerja
yang dibentuk dengan penegakan
aturan K3 secara tegas-konsisten
melalui metode partisipatif dan proaktif,
serta diberlakukannya sistem rewardpunishment. Sedangkan Budaya K3
adalah kondisi dan perilaku selamat
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dan sehat di tempat kerja, yang tercipta
karena setiap orang memiliki nilai dan
cara kerja selamat, dan menyadari
manfaatnya K3 sehingga K3 menjadi
kebutuhan/cara kerja setiap saat. Agar
iklim K3 di tempat kerja dapat terwujud
dan kecelakaan kerja dapat diminimalisir
perlu dilakukan langkah sebagai berikut:
a. Kebijakan K3, prosedur K3 dan
instruksi kerja K3 perusahaan telah
disusun dan diuji benar-benar sesuai
dengan peraturan perundangan dan
standar K3.
b. Perencanaan dan perancangan
konstruksi harus sesuai dengan
Kebijakan K3, Peraturan Perundangan
K3, Standar & Prosedur K3.
c. Rencana K3 (safety plan) harus
tersusun lengkap dan cermat serta
telah diuji/disetujui dalam pre
construction meeting.
d. Identifikasi bahaya, penilaian risiko
& penetapan pengendalian risiko
(hazards identification, risk assessment
and determining control/HIRADC)
sudah tepat sesuai dengan prioritas
dan hirarki pengendalian.
e. Proses pengendalian risiko K3
konstruksi.
f. Penyusunan dan penetapan metode
kerja.
g. Pada tahap pelaksanaan setiap jenis
pekerjaan berbahaya harus tersedia:
g.1. Instruksi Kerja
g.2. AKP atau JSA
g.2. Metode Kerja yang cermat
berdasarkan hasil AKP
g.4. Prosedur Ijin Kerja
h. Selama pelaksanaan wajib dilakukan
inpeksi, dan Audit:
Hasil-hasil inspeksi & Audit
ditindaklanjuti guna mengukur tingkat
penerapan SMK3 dan meningkatkan
kinerja K3 perusahaan
4. K3 Harus Menjadi Kepedulian dan
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Tanggung Jawab Semua Pihak
Kecelakaan kerja akan dapat ditiadakan
atau diminimalkan, apabila semua pihak
(pemerintah, pemilik proyek, kontraktor,
sub kontraktor, konsultan, pemasok, dan
pekerja) sungguh-sungguh peduli dan
ikut bertanggung jawab menegakkan K3.
Intinya, sambung Lazuardi, metode
kerja harus diubah agar kecelakaan
serupa tidak terus berulang di kemudian
hari. “Jika rekomendasi itu dijalankan dan
diterapkan dengan baik dan benar, insha
Allah kecelakaan kerja konstruksi bisa
diminimalisir,” kata pria yang juga duduk
sebagai anggota Dewan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) ini.

‘Bucket Cor’ Harus Steril dari
Pekerja
Sementara itu, menanggapi kasus
kecelakaan kerja bucket cor, pakar
Keselamatan Konstruksi Sihar P Hasibuan
tegas mengatakan bahwa bucket cor
seharusnya steril dari manusia (pekerja).
Sebab sudah begitu sering kecelakaan
kerja fatal yang dipicu bucket cor. Kehadiran
pekerja di bucket cor dimaksudkan untuk
mengarahkan coran semen ke bagian
struktur bangunan yang akan dicor.
Tetapi mengingat banyaknya peristiwa
kecelakaan, sejumlah perusahaan sudah
mengembangkan bucket cor yang tidak
membahayakan pekerja.
Menurutnya, kasus kecelakaan kerja fatal
yang terjadi di Dermaga 4 Pelabuhan Merak,
jelas bukan karena kondisi tempat kerja yang
tidak aman (unsafe condition). “Pekerja ikut
naik atau menggantung di atas bucket cor
yang diangkat crane adalah suatu hal yang
sangat dilarang. Ini unsafe action dan bukan
unsafe condition,” kata Sihar kepada ISafety.
Menurut Sihar, pekerjaan coran semen
dalam proyek infrastruktur merupakan
pekerjaan yang bersifat pekerjaan berisiko
tinggi (high risk). Karena itu, seharusnya
sudah diperhitungkan potensi risiko dan

Sihar P Hasibuan (kiri) bersama Jaka P saat berada di Bendungan Gondang, Jawa Tengah. (Foto: ISafety/
Hasanuddin)

tingkat risikonya dalam HIRADC (Hazard
Identification Risk Assessment Determine
Control).
Jika sudah diperhitungkan dalam HIRADC
tentu sudah dibuatkan JSA-nya (Job Safety
Analysis) dan diindukasi kepada para pekerja
saat melakukan TBM (Tool Box Meeting).
“Jika sudah diinduksi berarti pekerja sudah
mengerti apa dan bagaimana hal yang
dilarang. Jika sudah mengerti tetapi tetap
dilakukan, itu namanya unsafe action. Atau
tidak diawasi, juga tetap unsafe action,” kata
Sihar yang sehari-hari menjadi Manajer
QHSE Divisi Infrastruktur 1 PT Waskita Karya
(Persero) Tbk ini.
Apalagi jika tidak dibuatkan HIRADC
atau sudah dibuatkan JSA-nya tetapi
tidak dilakukan briefing kepada pekerja.
“Tetap unsafe action,” katanya. Mirisnya,
meski pekerjaan berisiko tinggi dan tidak
dibenarkan ada pekerja di bucket cor, tetapi

di lapangan masih sering dilakukan dan acap
berakibat fatal sebagaimana kecelakaan
kerja di Dermaga 4 Pelabuhan Merak,
Banten.
Ditanya soal helm keselamatan para
pekerja yang terlepas semuanya begitu
kecelakaan terjadi, Sihar menyatakan bahwa
penggunaan helm keselataman dalam kasus
ini tidak menentukan tingkat keparahan
(severity). “Kalau helm menurut saya adalah
hal yang kedua. Dikancing sekuat apapun,
jika sudah jatuh dan bersamaan dengan
material berat, bisa dipastikan helm akan
terlepas. Kalaupun tetap terikat (helm),
mungkin sudah tidak tepat posisinya, malah
tambah membahayakan. Dan kalaupun
terpasang dengan tepat, kemungkinan helm
ikut hancur karena jatuh menimpa struktur
atap bangunan di bawahnya, tertimpa
material yang ada dalam bucket cor,”
pungkas Sihar. (Hasanuddin)
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LAPORAN UTAMA

Peringatan Bulan K3 Nasional
di Era Pandemi
Oleh: Soehatman Ramli

TAHUN 2021 akan segera berakhir dan tahun
baru 2022 sudah di depan mata. Memasuki
tahun kedua sejak berkecamuk pada 2 Maret
2020, Pemerintah terus menyampaikan
pesan bahwa ancaman pandemi Covid-19
masih terus berlangsung. Bahkan melalui
varian baru Omicron yang menjadi hantu
menakutkan di seluruh dunia, termasuk
Indonesia.
Dalam suasana yang masih diselimuti
awan pandemi Covid-19, insan K3
Indonesia juga akan mulai memasuki acara
tahunan yaitu bulan K3 Nasional yang
akan berlangsung mulai 12 Januari 2022.
Tahun 2022 yang segera kita songsong
ini menandakan bahwa K3 Nasional telah
menginjak usia 52 tahun atau lebih setengah
abad.
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Dalam usia lebih setengah abad ini kita
belum sepenuhnya puas dan berbangga diri
karena ancaman kecelakaan dan penyakit
akibat kerja masih terus mengintai. Terutama
dalam masa pandemi Covid-19 yang akan
banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan
pekerjaan, sistem operasi dan manajemen
yang akan berpotensi menimbulkan
kecelakaan.
Berdasarkan data statistik kecelakaan
yang dikeluarkan BPJamsostek (sebelumnya
BPJS Ketenagakerjaan), angka kecelakaan
kerja dalam masa pandemi 2 tahun
terakhir menunjukkan peningkatan yang
signifikan. Pada 2019 angka kecelakaan
tercatat 130.923 kasus dan tahun 2020
meningkat menjadi 177.000 kasus dengan
korban meninggal lebih 2000 orang/tahun.
Untuk tahun 2021 ini sampai bulan Agustus
menurut data BPJS Ketenagakerjaan tercatat
kecelakaan sebanyak 73.366 kasus dengan
jumlah klaim JKK nasional senilai Rp1,04
triliun.
Selama tahun 2021 masih terjadi berbagai
kasus kecelakaan di berbagai sektor seperti
konstruksi, migas, tambang, transportasi dan
lainnya. Kasus yang cukup menarik perhatian
masyarakat adalah kebakaran tangki di
kilang Balongan yang mengakibatkan warga
masyarakat berdekatan meninggal dunia 2
orang dan lebih 20 orang mengalami cidera.
Kasus lainnya yang merenggut lima
orang tewas dalam kecelakaan di dalam
gorong-gorong tanggal 7 Oktober 2021
di Cipondoh, Tangerang. Kecelakaan juga
menimpa sektor publik yang terjadi di Mal
Margo City, Depok tanggal 21 Agustus 2021.
Bangunan roboh bersamaan dengan adanya

pekerjaan perbaikan yang mengakibatkan
satu orang meninggal dunia dan kurang
lebih 10 orang terluka. Kecelakaan lain juga
terjadi di Mojokerto (11/4), di Pabrik Bio
Etanol, ketika sedang perbaikan tangki. Tiga
orang pekerja tewas dan dua lainnya luka
serius.
Berbagai kecelakaan ini seolah
mengingatkan kita bahwa masalah K3 masih
perlu ditingkatkan atau menjadi kepedulian
kita bersama. Menurut ILO dalam siaran
pers pada 17 September 2021, ILO dan
WHO memperkirakan hampir 2 juta orang
meninggal karena penyakit dan cidera akibat
kerja.
Kecelakaan dan penyakit akibat kerja
disebut dapat mengurangi produktivitas,
membebani sistem kesehatan, dan dapat
berdampak pada pendapatan pekerja. Dari
data sebelumnya ILO juga menyebutkan
bahwa kecelakaan mengakibatkan kerugian
5-7% dari GNP suatu negera. Nilai yang
cukup besar bagi kita yang sedang berusaha
meningkatkan pendapatan nasional utuk
kemakmuran rakyat. Justru berbagai
kecelakaan ini akan mengakibatkan kerugian
nasional dan menurunkan kesejahteraan
masyarakat khususnya korban kecelakaan.
Berbagai kecelakaan tersebut ibarat
gunung es yang jika tidak kita tangani akan
menjadi ancaman bagi perekonomian
nasional dan kesejahteraan pekerja. Jika
kita urut dengan melihat basic causes
dari berbagai kecelakaan, tidak akan
lepas dari penyebab dasar utama yaitu
lack of awareness, lack of management
commitment, lack of knowledge and
competence, lack of supervision, lack of
engineering and lack of risk assessment.
Pemerintah juga banyak melakukan
berbagai upaya mulai dari penguatan
regulasi, pembinaan dan pengawasan
yang lebih ketat. Bahkan di tingkat global
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
pada 13 Oktober 2021 juga menggelar
ASEAN-OSHNET The 1st Workshop Research

on Economic Justification
of Occupational Safety and
Health Implementation in
the Construction Sector
(Penelitian Justifikasi
Ekonomi Pelaksanaan
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja di Sektor Konstruksi).
Program ini sangat penting
guna menekan angka
kecelakaan kerja di sektor
konstruksi mengingat proyek
konstruksi memiliki risiko
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang
tinggi.
Keberhasilan program K3 di perusahaan
juga tidak lepas dari peran para praktisi K3,
khususnya para ahli K3 di berbagai bidang
dan keahlian. Merekalah sebagai ujung
tombak penerapan K3 Nasional. Merekalah
yang mengelola K3 di tempat kerja masingmasing, menerapkan SMK3, memberikan
pelatihan, melakukan analisa bahaya dan
lainnya.
Kita juga bangga melihat berbagai
asosiasi K3 yang terus berkembang
terutama di era digital saat ini. Komunikasi
dan informasi K3, kecelakaan dan kejadian
dapat dengan segara diakses, disebarkan
sehigga sangat membantu meningkatkan
K3.
Tantangan utama dalam menghadapi
era pasca Pandemi dan masa Era Revolusi
Industri 4.0/5.0 adalah membangun manusia
yang berkualitas dan berbudaya K3. Proses
kerja akan mengalami perubahan, teknologi
dan cara kerja. Untuk itu pemerintah juga
sudah menjadikan budaya K3 sebagai
sasaran penting menuju Indonesai Maju
Mudah-mudahan dengan bulan K3
tahun 2022 ini, semangat K3 terus berkobar
dan upaya membangun budaya K3 terus
berjalan secara sistematis dan terprogram.
(*)
Selamat menyambut Bulan K3 tahun 2022
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K3

Cikal Bakal K3 Sudah Ada
Sejak 2,5 Juta Tahun Lalu
Aspek keselamatan (safety) sudah dikenal manusia sejak 2,5 juta tahun
lalu. Safety di masa Prasejarah lebih pada upaya hidup survive. Di masa
kemudian, berkembang ke berbagai bidang kehidupan dan segala aktivitas
manusia. Termasuk aspek keselamatan dan kesehatan di tempat kerja (K3).

Ilustrasi kehidupan di masa Prasejarah.
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KESELAMATAN (safety) telah ada
sepanjang sejarah kehadiran manusia
di planet bumi. Safety telah menjadi
bagian dari kehidupan manusia sejak
zaman Prasejarah hingga manusia
yang hidup di alam serba digital
seperti sekarang ini.
Di masa Prasejarah, terutama di zaman
Batu Tua (Paleolitikum), safety menjadi naluri
untuk bisa bertahan hidup (survive). Di masa
ini, masa di mana manusia belum mengenal
tempat tinggal dan busana, manusia
menciptakan perkakas dari batu dalam
bentuknya yang masih sederhana dan kasar.
Perkakas-perkakas batu ini dibuat untuk
keperluan berburu dan memotong daging
satwa buruannya. Para arkeolog menyebut
masa ini sebagai Masa Berburu dan
Mengumpulkan Makanan Tingkat Awal, yang
diperkirakan memiliki rentang waktu antara
2,5 juta sampai 790.000 tahun lalu. Manusia
yang hidup di masa ini disebut sebagai
Homo Habillis (dan beberapa spesies
kerabatnya).

Para arkeolog menggambarkan
manusia di masa ini hidup secara tidak
menetap (nomaden) alias selalu berpindahpindah, menelusuri bahan makanan yang
dibutuhkannya. Masa ini berlangsung
sangat lama mengingat kehidupan
alam liar yang masih sangat ganas dan
kemampuan manusia yang amat terbatas
dalam menciptakan teknologi seiring belum
berkembangnya volume otak manusia.
Kendati demikian, manusia di masa-masa
akhir zaman ini sudah mulai mengenakan
busana yang terbuat dari kulit-kulit kayu
dan kulit binatang hasil buruannya, dalam
bentuknya amat sederhana.
Revolusi teknologi dan budaya muncul
ketika Homo Erectus hadir di muka
bumi sekitar 790.000 tahun lalu. Tak
seperti leluhurnya yang masih berjalan
membungkuk, Homo Erectus sudah berjalan
tegak dengan volume otak yang lebih besar.
Di masa yang disebut sebagai Masa Berburu
dan Mengumpulkan Makanan Tingkat Lanjut
(Epipaleolitikum) ini, perkakas batu dibuat
lebih bagus dengan bentuk dan fungsi yang
mulai beraneka.

Kapak batu yang ditemukan di situs Prasejarah Pacitan, Jawa Timur.
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Di masa ini, manusia sudah tinggal
menetap di gua-gua, sebagai upaya
berlindung dari panasnya terik matahari,
hujan, dinginnya salju, dan ancaman
binatang buas. Pada masa ini lah manusia
menemukan api. Selain sebagai alat
penerangan di dalam gua, api digunakan
untuk menghangatkan badan dan memasak.
Pemanfaatan api makin meluas ketika
manusia dari spesies Homo Sapiens hadir
sekitar 200.000 tahun lalu. Homo Sapiens
memanfaatkan api untuk berbagai keperluan
hidup sehari-hari. Tulang-belulang hewan
banyak ditemukan di gua-gua prasejarah
bercampur dengan arang-arang (kayu) sisa
pembakaran. Dengan dibakar, manusia bisa

Lukisan gua dari masa Prasejarah
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terhindar dari aneka bakteri yang ada pada
daging mentah.
Manusia di zaman ini acap melukiskan
hewan buruannya di dinding-dinding
gua yang mereka tempati seperti banyak
ditemukan di gua-gua prasejarah di
Indonesia (Sulawesi, Papua, Kalimantan). Di
masa ini manusia mulai mengenal sistem
penguburan dan sistem religi, sebagai salah
satu upaya meminta perlindungan demi
keselamatan.
Safety dalam kehidupan manusia kian
berkembang manakala manusia memasuki
era yang disebut sebagai Zaman Batu
Muda (Neolitikum), sekitar 12.000 tahun lalu.
Manusia di masa ini berasal dari spesies

Homo Sapiens-sapiens, yang memiliki
volume otak seperti manusia modern saat
ini.
Perkakas berburu seperti tombak dan
kapak sudah didisain sedemikian rupa
sehingga efektif namun aman digunakan.
Disain tombak dan kapak yang mereka buat
umumnya mempunyai bentuk yang lebih
besar proporsinya pada mata kapak atau
ujung tombak.
Hal ini berfungsi agar penggunaan kapak
atau tombak tersebut tidak memerlukan
tenaga yang besar karena dengan sedikit
ayunan momentum yang dihasilkan cukup
besar. Disain yang mengecil pada pegangan
dimaksudkan untuk tidak membahayakan

bagi pemakai saat mengayunkan kapak
tersebut.
Di masa ini manusia mulai hidup menetap
dan menerapkan pola bercocok tanam.
Hidup menetap dengan cara berkelompok,
lebih safety ketimbang hidup di gua-gua
dan menandai dimulainya hirarki dalam
kehidupan sosial manusia. Di masa ini pula
mulai dibuat peralatan yang terbuat dari
tanah liat untuk berbagai keperluan seharihari, termasuk memasak. Guna keamanan,
manusia mulai memelihara satwa anjing.
Ada pula beberapa satwa yang diternakkan
seperti kambing, babi, ayam, dan lembu.

Zaman Peradaban Kuno
Pada masa Peradaban Kuno, Safety
semakin berkembang ketika manusia
menemukan teknik peleburan logam (sekitar
9.000 tahun Sebelum Masehi). Di masa ini
berbagai perkakas terbuat dari tembaga,
perunggu, dan besi, menggantikan perkakas
batu. Tak hanya sekadar untuk keperluan
sehari-hari, tetapi juga perlengkapan perang
berupa senjata-senjata jenis pedang. Bendabenda tajam itu tentu berbahaya sehingga
kemudian dibuatkan sarung supaya tidak
membahayakan penggunanya, seperti
penggunaan sarung kapak oleh bangsa
Babilonia (3000-2.500 SM).
Pada masa ini kehidupan masyarakat
sudah terorganisir. Pemukiman-pemukiman
sudah dibuat menetap dengan bentuknya
yang permanen dan terbuat dari bahan yang
lebih kuat seperti batu. Ini dimaksudkan
agar memberikan kenyamanan sekaligus
perlindungan yang lebih bagi para
penghuninya.
Pada 3400 SM, masyarakat sudah
mengenal konstruksi dengan menggunakan
batu bata yang dibuat dengan proses
pengeringan oleh sinar matahari. Pada
era ini, masyarakat sudah membangunan
saluran air dari batu sebagai fasilitas
sanitasi. Pada tahun 2000 SM, muncul suatu
peraturan “Hammurabi” yang menjadi dasar
adanya kompensasi asuransi bagi pekerja.
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Rekonstruksi wajah Ramses II berdasarkan mumi yang ditemukan.

Pada zaman Mesir kuno terutama pada
masa berkuasanya Fir’aun, dilakukan
proyek-proyek raksasa yang melibatkan
banyak tenaga kerja. Pada tahun 1500
SM, khususnya pada masa Raja Ramses
II, dilakukan pekerjaan pembangunan
terusan dari Mediterania ke Laut Merah.
Raja Ramses II juga meminta para pekerja
untuk membangun Kuil Rameuseum. Untuk
menjaga agar pekerjaannya lancar, Raja
Ramses II menyediakan tabib serta pelayan
untuk menjaga kesehatan para pekerjanya.
Upaya perlindungan tenaga kerja yang di
kemudian hari dikenal dengan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) sudah dilakukan di
masa Raja Ramses II.
Pada zaman Yunani kuno, salah satu
tokoh yang terkenal adalah Hippocrates.
Dia berhasil menemukan adanya
penyakit tetanus pada awak kapal yang
ditumpanginya. Pada zaman Romawi, para
ahli seperti Lecretius, Martial, dan Vritivius
mulai memperkenalkan adanya gangguan
kesehatan yang diakibatkan karena adanya
paparan bahan-bahan toksik dari lingkungan
kerja seperti timbal dan sulfur. Pada
masa pemerintahan Jenderal Aleksander
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Agung (Alexander the Great), mereka sudah
dilakukan pelayanan kesehatan bagi
angkatan perang.

Abad Pertengahan
Pada abad pertengahan, sudah
diberlakukan pembayaran terhadap pekerja
yang mengalami kecelakaan sehingga
menyebabkan cacat atau meninggal.
Masyarakat pekerja sudah mengenal akan
bahaya uap di lingkungan kerja sehingga
disyaratkan bagi pekerja yang bekerja pada
lingkungan yang mengandung uap harus
menggunakan masker.
Pada abad ke-16, salah satu tokoh yang
terkenal pada masa ini adalah Phillipus
Aureolus Theophrastus Bombastus von
Hoheinheim atau yang kemudian lebih
dikenal dengan sebutan Paracelsus. Ia mulai
memperkenalkan penyakit-penyakit akibat
kerja terutama yang dialami oleh pekerja
tambang.
Pada era ini, seorang ahli yang
bernama Agricola dalam bukunya De Re
Metallica bahkan sudah mulai melakukan
upaya pengendalian bahaya timbal di
pertambangan dengan menerapkan prinsip

ventilasi.
Abad ke-18, ada seorang ahli bernama
Bernardino Ramazzini (1664 – 1714) dari
Universitas Modena di Italia, menulis dalam
bukunya yang terkenal : Discourse on the
diseases of workers, (buku klasik ini masih
sering dijadikan referensi oleh para ahli
K3 sampai sekarang). Ramazzini melihat
bahwa dokter-dokter pada masa itu jarang
yang melihat hubungan antara pekerjaan
dan penyakit, sehingga ada kalimat yang
selalu diingat pada saat dia mendiagnosa
seseorang yaitu “What is your occupation?”.
Ramazzini melihat bahwa ada dua faktor
besar yang menyebabkan penyakit akibat
kerja, yaitu bahaya yang ada dalam bahanbahan yang digunakan ketika bekerja dan
adanya gerakan-gerakan janggal yang
dilakukan oleh para pekerja ketika bekerja
(ergonomic factors).

Revolusi Industri
Pada era ini hal-hal yang turut
mempengaruhi perkembangan dunia safety
pada umumnya dan K3 pada khususnya.
Yaitu:
1. Penggantian tenaga hewan dengan
mesin-mesin seperti mesin uap yang
baru ditemukan sebagai sumber energi.
2. Penggunaan mesin-mesin yang
menggantikan tenaga manusia
3. Pengenalan metode-metode baru dalam
pengolahan bahan baku (khususnya
bidang industri kimia dan logam).
4. Pengorganisasian pekerjaan
dalam cakupan yang lebih besar
berkembangnya industri yang ditopang
oleh penggunaan mesin-mesin baru.
5. Perkembangan teknologi ini menyebabkan
mulai muncul penyakit-penyakit yang
berhubungan dengan pemajanan karbon
dari bahan-bahan sisa pembakaran.
Sejak era revolusi industri sampai dengan
pertengahan abad 20 maka penggunaan
teknologi semakin berkembang sehingga
K3 juga mengikuti perkembangan ini.

Perkembangan pembuatan alat pelindung
diri, safety devices, dan interlock dan alat-alat
pengaman lainnya juga turut berkembang.

Era Modern
Perkembangan era manajemen modern
dimulai sejak tahun 1950-an hingga
sekarang. Perkembangan ini dimulai dengan
teori Heinrich (1941) yang meneliti penyebabpenyebab kecelakaan bahwa umumnya
(85%) terjadi karena faktor manusia (unsafe
act) dan faktor kondisi kerja yang tidak aman
(unsafe condition).
Pada era ini berkembang sistem automasi
pada pekerjaan untuk mengatasi masalah
sulitnya melakukan perbaikan terhadap
faktor manusia. Namun, sistem automasi
menimbulkan masalah-masalah manusiawi
yang akhirnya berdampak kepada
kelancaran pekerjaan karena adanya blokblok pekerjaan dan tidak terintegrasi dengan
masing-masing unit pekerjaan.
Sejalan dengan itu, Frank Bird dari
International Loss Control Institute (ILCI)
pada tahun 1972 mengemukakan teori Loss
Causation Model yang menyatakan bahwa
faktor manajemen merupakan latar
belakang penyebab terjadinya kecelakaan.
Berdasarkan perkembangan tersebut
serta adanya kasus kecelakaan di Bhopal
tahun 1984, akhirnya pada akhir abad 20
berkembanglah suatu konsep keterpaduan
sistem manajemen K3 yang berorientasi
pada koordinasi dan efisiensi penggunaan
sumber daya. Keterpaduan semua unit-unit
kerja seperti safety, health dan masalah
lingkungan dalam suatu sistem manajemen
juga menuntut adanya kualitas yang
terjamin baik dari aspek input proses dan
output.
Hal ini ditunjukkan dengan munculnya
standar-standar internasional seperti ISO
9001: 2015 (Sistem Manajemen Mutu), ISO
14001: 2015 (Sistem Manajemen Lingkungan)
dan ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
(berbagai sumber/Hasanuddin)
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Pandemic Fatigue
Oleh: Asep Sanudin, BSN, RN, NR-EMT, Grad.IOSH
https://www.linkedin.com/in/asep-sanudin-grad-iosh-a6663097/

Sumber: Koleksi foto penulis the best runner (2021)

Hampir dua tahunan kita terkungkung
dalam kondisi yang sangat mencekam.
Wabah Covid-19 telah mengubah
wajah dunia dan tatanan kehidupan
normal. Pandemik yang disinyalir telah
mengakibatkan kerugian melebihi Perang
Dunia kedua ini telah meluluhlantakan
perekonomian dunia dan menggilas harga
minyak ke angka US Dollar 20 per barel.
Akibatnya banyak sekali para pegawai yang
terpaksa dirumahkan karena perusahaan
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mengalami gulung tikar.
Sampai tanggal ini dilansir dari situs
WHO (2021) jumlah kematian akibat virus
ini mencapai 4,8 juta jiwa. Dua bulan yang
lalu malahan saya masih sempat bervideo
call dengan sahabat lama di rig Tanah Air.
Setelah dua mingguan dapat kabar dia
masuk ICU dan akhirnya meninggal dunia.
Covid-19 benar-benar menjadi momok yang
sangat menakutkan seperti film Contagion.
Pemerintah berjibaku melindungi

masyarakat dari penyebaran penyakit
dengan menerbitkan peraturan dan
vaksinasi. Namun di sisi lain, roda
perekonomian harus berjalan untuk
mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari.
Alhamdulillah, dengan ditemukannya vaksin
yang telah disetujui Badan Kesehatan
Dunia ini membuat kita merasa lega. Karena
memang vaksinasilah cara yang tepat untuk
melindungi diri dari paparan virus asal kota
Wuhan, China ini.
Berfikirlah jernih dengan menampik
hoax yang menyatakan wabah ini adalah
konspirasi dunia. Dikarenakan pandemik
yang berkepanjangan ini menyebabkan
Pandemic Fatigue yaitu suatu kelelahan
yang dicetuskan oleh wabah. Meski kita
sekarang hidup dalam keadaan ‘new normal’
virus mungil ini telah menyatu di lingkungan
seperti halnya virus influenza. Gejala-gejala
Pandemic Fatigue berupa: stres, gangguan
mental, iritasi, dan lebih ke psikologis.
Nah, sekarang bagaimana kita bisa
beradaptasi dan terus bisa meningkatkan
imunitas tubuh? Tentunya kita wajib menjaga
kebersihan pribadi, rajin olahraga, makan

bernutrisi yang cukup dan selalu riang
gembira. Dengan berlari 10 Km/hari bisa
meningkatkan ketahanan tubuh. Ayo kita lari
dan hindari stres. Berkumpul dengan temanteman menjadi pengobat mental selama
dua tahun bertemu secara virtual. [ ]
Doha, 10-10-2021

Virus corona varian Delta
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Safety in Hospital setting book
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K3 Indonesia Kian
Tampil di Pentas
Penghargaan
Dunia
Tahun 2021 ini Indonesia meraih empat penghargaan K3 tingkat dunia
dalam ajang WSO Award. Sejak pertama kali mengikuti WSO Award pada
2018, Indonesia sudah menyabet 16 penghargaan.
DUNIA Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) Indonesia masih terus diselimuti awan
kelabu kasus-kasus kecelakaan kerja
yang angka kejadiannya tetap marak dari
tahun ke tahun. Berdasarkan data BPJS
Ketenagakerjaan (BPJamsostek) setiap
tahunnya rata-rata lebih dari 100 ribu
kecelakaan kerja yang terjadi dengan angka
kematian bertengger di angka rata-rata 8
orang per hari.
Per Agustus 2021, BPJamsostek mencatat
kasus kecelakaan kerja di angka 73.336.
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Angka itu diyakini tidak mencerminkan kasus
kejadian sebenarnya. Sebab data kecelakaan
kerja tersebut hanya bersumber dari satu
pintu, BPJamsostek, yang didasarkan atas
klaim masuk dari program JKK (Jaminan
Kecelakaan Kerja).
Toh, dibalik keprihatinan akan masih
tingginya kasus kecelakaan kerja, jagat K3
nasional terus mengukir aneka prestasi
di pentas dunia. Bahkan prestasi itu terus
terukir di ajang penghargaan K3 paling
bergengsi dan tertinggi di seluruh jagat,

World Safety Organization (WSO) Award.
Sejak pertama kali mengikuti WSO
Award pada 2018, Indonesia sudah
memboyong 16 penghargaan dari
berbagai kategori. Luar biasa!
Tahun 2021 ini, Indonesia menyabet
4 penghargaan untuk tiga kategori. Yaitu
kategori perusahaan (WSO Company
Concerned Award), institusi pendidikan
(WSO Educational Concerned Award),
dan perorangan atau individual (WSO
Professional Concerned Award). Untuk
kategori perusahaan, penghargaan
diraih PT Waskita Karya (Persero) TbkEPC Division dan PT Nusantara Regas.
Sedangkan kategori institusi Pendidikan
disabet Politeknik Ketenagakerjaan
(Polteknaker) dan kategori perorangan
diperoleh Prof Dra Fatma Lestari, MSi,
PhD.
Penghargaan tersebut diserahkan
langsung oleh President Director of
WSO International, Alfredo A. De La
Rosa, Jr secara virtual dalam acara
‘WSO Indonesia Talkshow & Award
(WITA) 2021’ yang diselenggarakan
WSO Indonesia di Bekasi, Kamis
(21/10/2021). Hadir dalam acara itu
Direktur WSO Indonesia Soehatman
Ramli.
Dalam sambutannya, Alfredo
mengatakan, penetapan keempat
peraih penghargaan K3 tingkat dunia
asal Indonesia itu berdasarkan hasil
verifikasi adminitratif melalui kegiatan
survei atau observasi secara rinci.
Mereka dinilai telah mengutamakan
penerapan K3 sebagai ciri khas
sistem manajemen yang matang.
“Hasilnya, mereka bukan saja
sudah menunjukkan komitmen dan
konsistennya untuk menerapkan K3,
beberapa sudah menunjukkan proses
ke arah peningkatan berkelanjutan
atau continuous improvement,” ucapnya.
Senada Alfredo, Soehatman
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Ramli mengatakan bahwa para penerima
penghargaan K3 tingkat dunia itu dinilai
telah melaksanakan secara konsisten
mengimplementasikan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
Sebelumnya, keempat peraih penghargaan
K3 tingkat dunia tadi menjalani proses
pencalonan dan verifikasi bersama para
kandidat lain oleh Board of Director (BOD)
WSO Indonesia.

Kemudian, WSO Indonesia merekomen
dasikan sejumlah kandidat yang terpilih
kepada WSO Internasional. Mereka
bersaing dengan kandidat kandidat lainnya
dari sejumlah negara lain. “WITA 2021
sebagai ajang yang dapat dijadikan tolak
ukur perusahaan dalam meningkatkan
penerapan K3 di tempat kerja mulai dari
kebijakan, implementasi hingga monitoring,
dan evaluasi yang holistik komprehensif

Penerima WSO Award 2021
NO

Nominasi

WSO Concerned Professional Award

3
4

WSO Internasional

1
2

Jenis Nominasi

WSO Educational Award

WSO Concerned Professional Award

3

Politeknik Ketenagakerjaan

Subkhan, ST., M.PSDA
Alwahono

4

WSO Concerned Organization Award

5

Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia (PAKKI)
Edi Priyanto S.KM, M.M

6

WSO Concerned Citizen Award

Eko Gunarto, Dipl.Mech.E.,S.T.M.T
Drs. Hasanuddin

WSO Indonesia

9

PT Nusantara Regas

Amiroel Pribadi, S.K.M, M.KKK

2

8

Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si., Ph.D
PT Waskita Karya (Persero) Tbk – EPC Division

WSO Concerned Company Award

1

7

Nama Penerima

PT Nindya Karya (Persero)
PT Patra Drilling Contractor

10

PT Waskita Karya Realty

11

PT Waskita Toll Road

12

WSO Concerned Company Award

PT Waskita Infrastruktur

13

PT Target Kelola Securindo

14

Perum Damri

15

Pertamina Petragas Niaga
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berkelanjutan,” kata Soehatman Ramli.
Sementara itu Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengaku
bersyukur atas penghargaan WSO
Educational Concerned Award yang
diterima Polteknaker. Penghargaan ini
sebagai bukti pengakuan dunia atas
peran dan upaya Polteknaker dalam
K3. “Sebagaimana sering dikatakan Bu
Menteri Ida Fauziyah bahwa Indonesia
harus menjadi contoh bagi negara lain
dalam aspek mewujudkan Indonesia
berbudaya K3,” tutur Sekretaris
Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar
Sanusi yang hadir pada acara tersebut.
Pada kesempatan yang sama
WSO Indonesia juga memberikan
16 penghargaan K3 yang terbagi
lima kategori yaitu ‘WSO Concerned
Company’ dan ‘WSO Educational
Award’. Kemudian, ‘WSO Concerned
Organization’, ‘WSO Concerned
Professional Award’, dan ‘WSO
Concerned Citizen Award’.
Penghargaan WSO Concerned
Company diberikan kepada PT Nindya
Karya (Persero), PT Patra Drilling
Contractor, PT Waskita Karya Realty,
dan PT Waskita Toll Road. Berikutnya,
PT Waskita Infrastruktur, PT Target
Kelola Securindo, Perum Damri, dan
Pertamina Petragas Niaga Untuk
WSO Educational Award diterima oleh
Pertamina HSE Training Center dan
WSO Concerned Organization bagi
Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja
Indonesia (PAKKI).
Kategori WSO Concerned
Professional Award diraih oleh Amiroel
Pribadi SKM MKKK, Subkhan, ST
MPSDA, dan Alwahono. Terakhir, WSO
Concerned Citizen Award diberikan
kepada Edi Priyanto SKM MM, Eko
Gunarto Dipl Mech E STMT, dan Drs
Hasanuddin.
Edi Priyanto memperoleh
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penghargaan ini lantaran aktif di berbagai
organisasi yang peduli terhadap K3, seperti
Pengurus Dewan K3 (DK3P) Provinsi Jatim,
Pengurus Asosiasi Ahli K3 (A2K3) Jawa
Timur, dan Pengurus Daerah Komunitas Ahli
K3 Rumah Sakit Jawa Timur. “Edi juga aktif
sebagai narasumber dalam berbagai diskusi
dan webinar yang membahas tentang

44 |

| November-Desember – 2021

program merdeka belajar, pengelolaan
sampah, pengelolaan lingkungan,
pemberdayaan masyarakat hingga
implementasi pembudayaan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) baik di perusahaan
maupun di lingkungan masyarakat,” ucap
Soehatman Ramli.
Terakhir, penghargaan WSO Concerned

Company diberikan kepada PT Nindya Karya
(Persero), PT Patra Drilling Contractor, PT
Waskita Karya Realty, dan PT Waskita Toll
Road, Selanjutnya, PT Waskita Infrastruktur,
PT Target Kelola Securindo, Perum Damri,
dan Pertamina Petragas Niaga.
Dalam acara tersebut juga digelar
webinar bertajuk budaya K3. Sejumlah

pembicara yang hadir dalam WITA
2021 seperti Plt. Direktur Politeknik
Ketenagakerjaan Elviandi RS dan SVP
QHSE & System Division PT Waskita Karya
(Persero) Tbk Subhkan. Tidak ketinggalan,
Direktur Keuangan dan Penunjang Bisnis PT
Nusantara Regas Joko Heru Sutopo dan Prof
Dra Fatma Lestari MSi, PhD. (ade/hasan)
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PT NUSANTARA REGAS

Raih Penghargaan
K3 Dunia dari WSO
Safety merupakan bagian tak terpisahkan dari operasional PT Nusantara
Regas (NR). Tak heran jika jam kerja aman mencapai nyaris 10 juta dengan
LTIR 0,0. NR pun menyabet penghargaan K3 dunia dari World Safety
Organization (WSO) untuk kategori WSO Company Concerned Award pada
21 Oktober 2021.
DALAM kancah bisnis, PT Nusantara Regas
(NR) terbilang ‘pemain baru.’ Usianya baru 11
tahun pada 14 April 2021. Kendati demikian,
seabreg prestasi telah diraih perusahaan plat
merah ini.
Terakhir adalah WSO Company Concerned
Award dari World Safety Organization (WSO).
Penghargaan bergengsi dan tertinggi K3
sejagat raya ini diserahkan langsung oleh
President Director of WSO International,
Alfredo A. De La Rosa, Jr secara virtual dalam
acara ‘WSO Indonesia Talkshow & Award
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(WITA) 2021’ yang diselenggarakan WSO
Indonesia di Bekasi, Kamis (21/10/2021).
Pemberian penghargaan kepada NR
ini bukan tanpa alasan. Anak Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yang merupakan
perusahaan patungan antara PT Pertamina
(Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara
(PGN) ini dinilai merupakan perusahaan yang
peduli akan safety (HSSE).
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).
PT NR memang sangat menjunjung
tinggi aspek HSSE. Sebab, Bisnis yang
digeluti NR terbilang bisnis yang berisiko

tinggi (high risk). Direktur Keuangan dan
Dukungan Bisnis PT Nusantara Regas Joko
Heru Sutopo menjelaskan bagaimana
proses bisnis yang selama ini dijalani. NR,
katanya, adalah perusahaan regasifikasi
pertama di Indonesia yang didirikan pada
14 April 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
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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.
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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 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.

Pemasok 3 Pembangkit Tenaga
Listrik
Hasil regasifikasi NR digunakan untuk
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
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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 Barat akan mengalami
pemadaman listrik atau black out,” kata Joko.
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

PLTGU Muara Karang
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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.

Pandemi Covid-19
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.
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 langkahlangkah 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 adalah memproteksi
perusahaan terhadap ancaman yang
datang baik internal maupun eksternal
yang menyangkut aspek bisnis, pelanggan,
hingga keselamatan dan kesehatan
pegawai,” ujarnya.
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 Covid-19 di
lingkungan kerja. Pandemi Covid-19 bahkan
mempercepat proses transformasi digital
dalam seluruh proses operasional bisnis.
(Hasanuddin)
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LAPORAN KHUSUS

WSO Beri Penghargaan
kepada Jurnalis

Hasanuddin (kanan) sedang
mewawancarai narasumber.

Kaum jurnalis dinilai sebagai pihak yang turut berkontribusi dalam upaya
mengedukasi masyarakat tentang pentingnya safety dalam kehidupan.
ADA yang berbeda dalam penyelenggaraan
World Safety Organization (WSO) Indonesia
Talkshow & Award (WITA) kali ini. Penerima
penghargaan tak melulu perusahaan,
organisasi, atau profesional/praktisi K3
sebagaimana gelaran-gelaran sebelumnya.
Kali ini, WSO Indonesia juga mulai membidik
jurnalis sebagai salah satu penerima
penghargaan.
Bukan tanpa alasan penghargaan itu
diberikan. Sebab menurut Direktur WSO
Indonesia Soehatman Ramli, jurnalis
merupakan ujung tombak pemberitaan
suatu media massa dan media massa
memiliki peran besar dalam upaya
mengedukasi masyarakat tentang safety
secara keseluruhan dan K3 secara
khusus. “Media massa berperan besar
menginformasikan berbagai berita terkait
safety dan K3 pada khususnya,” kata
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Soehatman Ramli.
Soehatman mengingatkan, pemberitaan
tentang safety dan K3 bukan hanya aspek
kecelakaan saja. Tapi jauh lebih luas dari itu.
Dengan adanya pemberian penghargaan
kepada jurnalis, diharapkan bisa memotivasi
para jurnalis di Indonesia untuk membuat
pemberitaan safety dan K3 secara
keseluruhan. Hal ini juga, katanya, selaras
dengan program pemerintah yaitu berupaya
mewujudkan kemandirian masyarakat
berbudaya K3.
Lewat media massa, berbagai informasi
mengenai safety dan K3 bisa sampai ke
masyarakat luas. “Selama ini pemberitaan di
media massa tentang K3 lebih didominasi
kecelakaan kerja yang terjadi. Apalagi
kalau kecelakaan kerja itu mengakibatkan
korban meninggal dunia. Pasti heboh dan
viral. Padahal K3 bukan hanya kecelakaan

kerja. Tetapi lebih luas dari itu, K3 justru ilmu
tentang bagaimana mencegah terjadinya
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,”
beber Soehatman.
Soehatman mengajak para jurnalis
Indonesia untuk membuat berita tentang
K3 secara lebih luas. Sebab manfaat
dari K3 bersinggungan langsung
dengan kesejahteraan masyarakat dan
perekonomian nasional.

Jurnalis Indonesia Pertama
Pada kesempatan itu, WSO Indonesia
memberikan penghargaan kepada
Hasanuddin untuk kategori WSO Concerned
Citizen Award. Hasanuddin adalah jurnalis
senior yang sehari-hari bertugas di majalah
ISafety sebagai Pemimpin Redaksi.
“Hasanuddin merupakan jurnalis Indonesia
pertama yang mendapat penghargaan dari
WSO,” kata Soehatman Ramli.
Menurutnya, pemberian penghargaan
kepada jurnalis senior yang sudah
mengabdikan diri di sejumlah media
massa cetak di Jakarta selama 28 tahun ini
dilakukan atas dedikasinya selama 8 tahun
terakhir dalam berbagai pemberitaan terkait
safety dan K3. Selain itu, penghargaan
diberikan setelah yang bersangkutan
menjalani proses pencalonan dan verifikasi
yang ketat dari tim WSO Indonesia.
Soehatman berharap agar penghargaan
ini menjadi motivasi bagi para jurnalis
Indonesia untuk tiada henti memberikan
aneka informasi tentang safety dan K3
di Indonesia. “Semoga di tahun-tahun
mendatang ada lagi jurnalis-jurnalis
lain yang menjadi nominasi penerima
penghargaan dari WSO,” pungkasnya.

Arkeolog yang Menjadi Jurnalis
Hasanuddin adalah seorang jurnalis
senior yang sudah mengabdikan diri di
sejumlah media cetak di Jakarta, baik
cetak maupun elektronik, selama hampir
30 tahun. Dunia tulis menulis bukan dunia
baru bagi pria kelahiran Sukabumi, 12 April

1968 ini. Sejak masih duduk di bangku SMA
di pertengahan tahun 1980-an, sejumlah
cerita pendek (cerpen) hasil karyanya sudah
menghiasi beberapa media cetak yang terbit
di Bandung dan Jakarta.
Hobinya menulis mulai menjadi ketika
kuliah di program studi (prodi) Arkeologi di
Universitas Indonesia (UI) lewat berbagai
catatan perjalanannya ke sejumlah situssitus Arkeologi yang dikunjunginya. Selepas
kuliah di tahun 1991, hobi menulisnya masih
diteruskan dengan cakupan lebih luas. Ia
bahkan menjadi kolumnis (penulis tetap)
bidang sejarah dan budaya di salah satu
surat kabar nasional terkemuka di Jakarta.
Perkenalannya dengan dunia jurnalistik
terjadi secara tidak sengaja, ketika pimpinan
sebuah surat kabar nasional terkemuka
memintanya untuk mengikuti proses
rekrutmen wartawan di koran tersebut
pada 1992 akhir, justru ketika sedang
menyerahkan naskah tulisan. Mulanya,
tawaran itu tak begitu dihiraukan. Ia lebih
tertarik pada dunia penelitian, dunia yang
sudah membetot perhatiannya sejak masa
kuliah.
Namun, ketika pimpinan surat kabar
nasional tersebut terus meyakinkan bahwa
wartawan juga bisa melakukan penelitian,
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maka pria berkumis yang akrab disapa
Hasan ini luluh. Ia pun mengikuti proses
rekrutmen wartawan dan dinyatakan lulus
setelah melintasi berbagai tahap seleksi
yang cukup ketat.
Pada 1993, ia resmi menjadi wartawan
dengan penempatan awal di Desk
Metropolitan (perkotaan, hukum dan
kriminal). Di sini, ia ditempa menjadi jurnalis
berbagai bidang liputan (pendidikan,
olahraga, politik, keamanan, hiburan, dan
ekonomi) sebelum akhirnya memilih jalur
investigasi sebagai spesialisasinya.
Dari sini, di masa-masa kemudian, ia
ditarik oleh sejumlah pimpinan surat kabar
lain untuk bergabung di media mereka
masing-masing. Selepas tragedi berdarah
Semanggi di mana ia sempat terjebak di
tengah-tengah antara pasukan TNI dengan
senjata laras panjang yang siap ditembakkan
dan para mahasiswa yang berunjuk rasa di
seberang kampus UNIKA Atmajaya, pada 15
November 1999 bersama teman-temannya
ia membidani kelahiran sebuah koran metro
di Jakarta yang pernah menjadi koran metro
papan atas di Jabodetabek selama 10 tahun,
Berita Kota.
Perkenalannya dengan dunia K3
sudah terjadi sejak pertengahan tahun
1990-an. Hanya saja sebatas kecelakaan
kerja. Keterlibatannya di dunia K3 mulai
terjadi secara intens ketika diminta tokoh
K3 Nasional, Soehatman Ramli, untuk
mengelola majalah Indosafety pada akhir
2013 yang kini bernama ISafety.
Selama kariernya di dunia pers Indonesia,
berbagai penghargaan jurnalistik telah
diraihnya. Sepanjang kariernya, sejumlah
buku telah dihasilkan. Antara lain: Petunjuk
Museum Sejarah Jakarta (2011), Konservasi
Lukisan Pertempuran Sultan Agung dan JP
Coen (2012), Katalog sejumlah pameran
di Museum Sejarah Jakarta dan Museum
Bahari Jakarta (2003 – 2015), Gubernur &
Transportasi (2005), Jaman Prasejarah di
Jakarta (2006), Dari Kota Tradisional ke Kota

Kolonial Abad 16 – 18 (2007), informasi koleksi
di Museum Nasional, Museum Olahraga
TMII, Museum Sejarah Jakarta, Museum
Bahari, dan sebagainya (2004 – 2017).
Di bidang K3, ia menulis buku biografi
“Ir Amri AK, Arsitek Pengibar Bendera K3”
(Maret 2019), terlibat dalam penulisan buku
Budaya Keselamatan Konstruksi (2021) yang
diterbitkan Divisi QHSE PT Pembangunan
Perumahan (PP) (Persero) Tbk. Selain
sebagai penulis, ia juga menjadi editor di
sejumlah buku. Di bidang K3 antara lain:
Global Trends in Safety 2020 (2019) yang
ditulis Soehatman Ramli dan Ekonomi QHSE:
Untung Rugi Mengelola QHSE (2021) yang
ditulis SVP Divisi QHSE&S PT Waskita Karya
(Persero) Tbk Subkhan.***
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ENVIRONMENT

PT UNILAB PERDANA

Laboratorium
Lingkungan Hidup
yang Sudah
Implementasi IMS
Petugas di PT Unilab Perdana sedang menganalisa sample kering di
laboratorium. (Foto: Isafety/Hasanuddin)

Dalam operasionalnya, Laboratorium Lingkungan Hidup bersinggungan
dengan aneka risiko bahaya. PT Unilab Perdana pun menerapkan Integrated
Management System (IMS). Jam kerja aman mencapai 2,1 juta.
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
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dengan Indosafety.id di kantornya, Kamis
(12/8/2021) silam, 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.

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 dan 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, perkantoran, 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 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 rumah sakit
rujukan Covid-19 pertama di Indonesia yang
berlokasi di Jakarta, untuk mengelola limbah
rumah sakit Covid-19.

Foto: PT Unilab Perdana
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Ia kemudian mengerahkan timnya untuk
melakukan uji laboratorium dari sampel
limbah rumah sakit tersebut. 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

SUPANDI (Foto: ISafety/Hasanuddin)
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dengan sistem manajemen integrasi
(Integrated Management System/IM) yaitu
ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen
Mutu, ISO 14001:2015 tentang Sistem
Manajemen Lingkungan, dan ISO 45001:2018
tentang SMK3. 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 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
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persyaratan peraturan perundang-undangan
(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 berturut-turut dan sejumlah
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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)

KONSTRUKSI

Pembangunan RSKOJ
Royal Biringkanaya
Masuki Tahap Topping Off
Pembangunan Rumah Sakit Khusus Otak dan Jantung (RSKOJ) Royal
Biringkanaya yang berlokasi di Jl Pajjaiang, Sudiang, Makassar, Sulawesi
Selatan, memasuki fase Topping Off. Proses pekerjaan sudah 36 persen dan
diharapkan beroperasi Feburari 2022.
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MASYARAKAT yang tinggal di Indonesia
bagian Timur, sebentar lagi tak perlu repot
terbang ke Jakarta hanya sekadar untuk
berobat guna kesembuhan otak dan jantung.
Pasalnya, di Makassar, Sulawesi Selatan
kini sedang berlangsung pembangunan
Rumah Sakit Khusus Otak dan Jantung
(RSKOJ) Royal Biringkanaya. Persisnya
di Jl Pajjaiyyang, Kelurahan Sudiang
Raya, Kecamatan Biringkanaya, samping
Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Suding.
Jika sudah selesai dan mulai beroperasi,
RSKOJ Royal Biringkanaya akan menjadi
rumah sakit khusus otak dan jantung kedua
di Indonesia setelah Jakarta.

Pembangunannya masih terus
berlangsung dan dikerjakan oleh PT
Nindya Karya (Persero). Hingga awal
Oktober 2021 proses pembangunan
sudah mencapai sekitar 36 persen
yang diperkirakan akan rampung
Januari tahun depan. Pada Jumat
(2/10/2021) silam dilakukan topping
off yang dihadiri langsung oleh

Presiden Joko Widodo (Jokowi).
RSKOJ Royal Biringkanaya
merupakan rumah sakit milik
pemerintah yang dikelola oleh
Pertamina Bina Medika (Pertamedika)
IHC, anak perusahaan PT Pertamina
(Persero) dan merupakan holding
BUMN khusus bidang kesehatan.
Manajemen Pertamedika IHC
menargetkan operasional RSKOJ
Royal Biringkanaya segera beroperasi
tahun 2022. “Kami menargetkan
rumah sakit khusus otak dan jantung
ini bisa segera beroperasi pada awal
tahun depan paling lambat Februari
tahun 2022,” ujar Direktur Utama
Pertamedika IHC Dr dr Fathema Djan
Rachmat, saat Topping Off RSKOJ di
jalan Pajjaiang, Sudiang, Makassar,
Sulawesi Selatan, sebagaimana
dilansir dari gatra.com, Jumat
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(2/10/2021).
Untuk pembangunan rumah sakit khusus
tersebut, katanya, menelan investasi sekitar
Rp200 miliar lebih. RSKOJ akan menjadi
Rumah Sakit Otak kedua di Indonesia yang
bisa dimanfaatkan tidak hanya masyarakat
Sulsel tapi masyarakat di wilayah kawasan
Indonesia Timur.
Rumah sakit khusus ini berdiri di atas
lahan seluas 11.389 meter persegi dengan
luas bangunan 5.705 meter persegi. Untuk
bangunan utama sebanyak lima lantai dan
satu bangunan pendukung. “Jadi masyarakat
yang berada di wilayah Indonesia Timur,
tidak perlu lagi ke Jakarta untuk berobat,
cukup disini saja, pelayanan juga yang sama
dengan yang ada di Jakarta,” papar Fathema.
RSKOJ Royal Biringkanaya memiliki
beragam fasilitas terpadu dengan kapasitas
yang memadai seperti fasilitas Instalasi
Gawat Darurat (IGD), fasilitas Isolasi, Cathlab
Neuro, Jantung dan Hemodialisa, fasilitas
rawat inap, ICU, NICU dan Kamar Operasi
dengan kapasitas keseluruhan sebanyak 107
tempat tidur ditunjang fasilitas lainnya.
Untuk langkah selanjutnya, manajemen
RSKOJ terus membangun kerja
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sama kemitraan dengan pihak terkait
lainnya, termasuk BPJS Kesehatan agar
memudahkan akses masyarakat dalam
mendapatkan hak pelayanan kesehatan.
“Selain pihak asuransi swasta, kami
berharap bisa segera bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan, agar masyarakat bisa
mendapatkan layanan kesehatan secara
optimal,” harapnya.
Sekretaris Menteri Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) Susyanto, pada
kesempatan itu memberikan apresiasi
atas terbangunnya rumah sakit tersebut.
Karena, kata dia, butuh proses panjang serta
berbagai dinamika untuk menempatkan
rumah sakit ini di Makassar bahkan sudah
pernah direncanakan, termasuk penentuan
lokasinya, sesuai nama lokasi Biringkanaya,
arti bahasa Indonesianya adalah, keputusan
akhir.
“Hari ini, Jumat berkah, bertepatan
Hari Kesakitan Pancasila dilaksanakan
Topping. Bahkan kita beberapa kali rapat
dan banyak dinamika soal rumah sakit ini,
hingga akhirnya disetujui pak menteri yang
dikerjakan PT Nindya Karya (persero) untuk
proyek pengerjaannya dengan sistem jual

beli putus,” papar dia.
Susyanto menjelaskan, Menteri BUMN
Erick Tohir telah banyak melakukan
perubahan di tubuh kementerian, termasuk
pada bidang kesehatan. Tercatat ada 75
Rumah Sakit dikelola Pertamedika IHS yang
menjadi holding BUMN khusus bidang
kesehatan.
Topping off tersebut dihadiri
manajemen PT Nindya Karya (Persero),
Direktur Pemasaran dan Pengembangan
Moeharmein Zein Chaniago dan Direktur
Keuangan dan SDM Sri Haryanto. Direktur
Utama Pertamedika IHC Fathema Djan
Rachmat, Direktur Operasional, Mira Dyah
Wahyuni serta Sekretaris Menteri BUMN
Susyanto dan perwakilan dan Pemprov
Sulsel, Pemkot Makassar, dan jajaran

muspida dan muspika setempat. (*/
Hasanuddin)
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Cegah Kecelakaan
dengan Membangun
Tempat Istirahat
Pengemudi
Hasil investigasi KNKT menyebutkan, kelelahan (fatigue) pengemudi menjadi
pemicu maraknya kecelakaan angkutan umum, utamanya di jalan tol. Penting
untuk dibangun tempat istirahat bagi para pengemudi angkutan umum.
KECELAKAAN bus dan truk, yang tidak
sedikit mengakibatkan korban jiwa, di jalan
bebas hambatan (tol) begitu sering terjadi
belakangan ini. Sekadar menyebut contoh
kasus kecelakaan bus Rosalia Indah di
Purbalingga, bus Tiban Inten di Tol Cipali,
bus Sang Engon di Tol Jatingaleh, mobil
Isuzu Elf di Tol Cipali, dan masih banyak
lagi. Tidak sedikit di antaranya yang berakhir
dengan timbulnya korban jiwa.
Komisi Nasional Keselamatan Konstruksi
(KNKT) pun kemudian melakukan investigasi.
Hasilnya, aneka kecelakaan tersebut salah
satu penyebabnya adalah kurangnya waktu
istirahat pengemudi. Pengemudi yang
kelelahan akan memicu terjadinya kekurangwaspadaan dan acap menimbulkan micro
sleep.
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Menanggapi temuan KNKT ini, pakar
transportasi Djoko Setijowarno mengatakan
bahwa pengemudi angkutan umum yang
kurang istirahat antara lain disebabkan
karena kurangnya tempat istirahat bagi
mereka. Ketua Bidang Advokasi dan
Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi
Indonesia (MTI) Pusat ini mengakui bahwa
tempat istirahat yang memadai bagi
pengemudi angkutan umum, terutama
bus pariwisata, masih jarang ditemukan di
destinasi wisata.
Menurutnya, mereka biasanya beristirahat
di kolong atau bagasi bus ketika tiba di
tempat wisata. “Masih jarang ditemukan
destinasi wisata yang mau menyediakan
tempat istirahat yang memadai bagi
pengemudi bus pariwisata. Pengemudi

bus pariwisata yang kelelahan akibat
kurang istirahat yang cukup dapat menjadi
penyebab kecelakaan lalu lintas. Setiba di
tempat tujuan wisata, biasanya pengemudi
beserta awak kendaraan tidur di kolong bus,”
kata Djoko saat dihubungi ISafety.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika
Soegijapranata ini mengimbau, Kementerian
Pariwsata dan Ekonomi Kreatif hendaknya
menambahkan persyaratan layanan di
tempat wisata yang harus dilengkapi
dengan tempat istirahat bagi pengemudi
yang mengantarkan pelancong ke tempat
wisatanya.
Menurutnya, KNKT telah bersurat kepada
Menteri Pariwisata tanggal 15 Juni 2017,
namun belum ada tanggapan dan tindak
lanjutnya hingga sekarang. Kemudian pada
11 November 2021, KNKT kembali menyurati
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
perihal Tempat Istirahat Pengemudi Bus
Pariwisata. Ruang istirahat bagi pengemudi
tidak hanya disediakan di setiap daerah
wisata, namun dapat diberikan di setiap
Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau
rest area di sepanjang jalan tol.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif dapat membuat aturan untuk
mewajibkan setiap lokasi wisata wajib

menyediakan tempat istirahat bagi
pengemudi kendaraan pariwisata.
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dapat
memasukkan Pasal 90 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas
dan Angkutan Jalan yang menyebutkan;
(1) setiap Perusahaan Angkutan Umum
wajib mematuhi dan memberlakukan
ketentuan mengenai waktu kerja, waktu
istirahat, dan pergantian Pengemudi
Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) waktu kerja bagi Pengemudi
Kendaraan Bermotor Umum paling lama 8
jam sehari;
(3) pengemudi Kendaraan Bermotor
Umum setelah mengemudikan Kendaraan
selama 4 jam berturut-turut wajib
beristirahat paling singkat setengah jam; dan
(4) dalam hal tertentu Pengemudi dapat
dipekerjakan paling lama 12 jam sehari
termasuk waktu istirahat selama 1 jam.
“Dari beberapa penyebab kejadian
kecelakaan lalu lintas yang melibatkan
sejumlah bus umum, KNKT melihat
sejumlah permasalahan saat ini, seperti
tidak diatur ketentuan mengenai waktu libur
bagi pengemudi, tidak dibedakan mengenai
waktu mengemudi malam hari dan siang
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Djoko Setijowarno. (Foto: ISafety/Hasanuddin)

hari, tidak diatur ketentuan mengenai
tempat istirahat bagi pengemudi, tidak diatur
tentang hak pengemudi selama libur, masih
salah mempersepsikan istilah waktu kerja
dan waktu mengemudi, dan tidak adanya
sistem pengawasan yang efektif terhadap
aturan waktu kerja pengemudi,” beber Djoko.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 77),
menyebutkan (1) setiap pengusaha wajib
melaksanakan ketentuan waktu kerja, (2)
waktu kerja (a) 7 jam 1 hari dan 40 jam 1
minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu;
atau (b) 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu
untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu; dan (3)
ketentuan waktu kerja tidak berlaku bagi
sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
Atas dasar amanat UU Ketenagakerjaan
tersebut, Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi yang mengatur
mengenai waktu kerja dan waktu kerja
lembur serta upah kerja lembur (khusus)
di sektor usaha atau pekerjaan
tertentu sejauh ini baru ada 3 (tiga), yakni
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(a) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI Nomor Kep-234/Men/2003
tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada
Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya
Mineral pada Daerah Tertentu; (b) Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
RI Nomor Per-15/Men/VII/2005 tentang
Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha
Pertambangan Umum pada Daerah Operasi
Tertentu; dan (c) Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per-11/
Men/VII/2010 tentang Waktu Kerja dan
Istirahat di Sektor Perikanan pada Daerah
Operasi Tertentu.

Ketidakmampuan Pengemudi
Ditanya soal ketidakmampuan
pengemudi dalam mengendalikan
kendaraannya, Djoko menjelaskan bahwa
ada beberapa faktor. Antara lain: masalah
teknis pada sistem kendaraan (faktor sarana),
pengemudi tidak bisa beradaptasi dengan
teknologi kendaraan (human interface
machine)/faktor manusia, dan penurunan

situation awareness pada pengemudi akibat
kelelahan (fatigue).
Pengemudi tidak mampu memahami
kondisi jalan dan lingkungannya yang
disebabkan jalan yang tidak regulating
road (di bawah standar), jalan yang kurang
informatif (self explaining road)/minim
rambu, dan penurunan situation awareness
pada pengemudi akibat lelah (fatigue). Lalu,
pengemudi yang tidak mampu memahami
gerakan pengguna jalan lain, disebabkan
salah persepsi, kecerobohan/pelanggaran
lalu lintas, dan penurunan situation
awareness pada pengemudi akibat Lelah
(fatigue).
“Terdapat empat kegiatan yang tercakup
di dalam situasional awareness, yaitu
persepsi atau mengamati, memahami
secara komprehensif, memproyeksikan
apa yang terjadi ke depan, dan mengambil
tindakan yang diperlukan,” katanya.
Menurut Djoko, setelah memperhatikan
ketentuan pengaturan waktu kerja bagi

pengemudi baik yang diatur oleh UU Nomor
22 Tahun 2009 maupun oleh UU Nomor 13
Tahun 2003 ada beberapa hal yang perlu
dicermati. Pertama, terkait waktu kerja
pengemudi angkutan umum, ketentuan
mana yang harus ditaati diantara kedua UU
dimaksud.
Kedua, jika mengacu kepada UU
Ketenagakerjaan maksimal waktu kerja
adalah 8 jam sehari untuk 5 hari waktu
kerja dalam seminggu. Ketiga, pada
ketentuan waktu kerja bagi pengemudi
angkutan umum tidak dijelaskan siapa yang
menjalankan fungsi pengawasan, apakah
lembaga yang bertanggung jawab di bidang
transportasi ataukah tenaga kerja.
Keempat, pada UU Nomor 13 Tahun 2003
masih terbuka peluang untuk mengatur
waktu kerja dan waktu istirahat secara
tersendiri (khusus) pekerjaan yang memiliki
karakteristik khusus, termasuk di dalamnya
adalah pengemudi angkutan umum.
(Hasanuddin)

Ruang Istirahat Pengemudi di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta
Sumber: Djoko Setijowarno (2018)

Pengemudi Bus Pariwisata beristirahat di ruang bagasi bus
Sumber: Soerjanto Tjahjono (2021)
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Ketersediaan tempat istirahat yang nyaman merupakan cara untuk mengantisipasi kelelahan pengemudi
angkutan umum baik yang mengangkut penumpang maupun barang.
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DIREKTORI IKLAN

Lawan Respirator Palsu,
3M Kampanyekan
‘Bernafas
Secara Tepat

Menggunakan
3M Respirator’

MARAKNYA peredaran Alat Pelindung Diri
(APD) palsu di Indonesia khususnya produk
respirator, berisiko mengurangi kualitas
standarisasi produk. Produk respirator yang
memiliki kualitas rendah atau bahkan sama
sekali tidak memiliki sertifikasi, sudah pasti
akan berdampak pada peningkatan risiko
keselamatan dan kesehatan pekerja sebagai
pihak yang menggunakan respirator palsu.
Fenomena maraknya peredaran dan
penggunaan respirator palsu ini mengundang
kepedulian PT 3M Indonesia (“3M”),
sebagai produsen aneka produk kebutuhan
manusia termasuk respirator. Kepedulian
ini diwujudkan dalam bentuk kampanye
‘”Bernafas Secara Tepat Menggunakan 3M

Respirator”’(“Kampanye”), sebagai salah
satu solusi untuk mengatasi dan mencegah
makin meluasnya peredaran dan penggunaan
respirator palsu dan respirator yang tidak
sesuai standar di Indonesia.
Menurut Ibu Audist Subekti, Head
of Government Affairs and Markets 3M,
Kampanye ini merupakan bagian dari
upaya 3M untuk mengajak seluruh pihak
baik perusahaan maupun karyawan dalam
menciptakan lingkungan kerja yang aman dan
sehat, sekaligus meningkatkan kesehatan dan
keselamatan kerja melalui jaminan kualitas
respirator.
Kampanye ini juga merupakan bentuk
komitmen 3M dalam melakukan edukasi dan
November-Desember – 2021 |
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sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran
dan pemahaman karyawan akan pentingnya
menggunakan respirator yang bersertifikat.
“Di 3M kami sangat peduli akan kesehatan
dan keselamatan kerja masyarakat Indonesia
khususnya respirator. Kami berkomitmen untuk
turut serta menciptakan lingkungan kerja
yang lebih sehat dan aman melalui produkproduk 3M yang terstandarisasi,” sebagaimana
disampaikan oleh Ibu Audist.
Ibu Audist menjelaskan pula bahwa gagasan
melakukan gerakan Kampanye ini dipicu oleh
kasus pemalsuan yang menimpa salah satu
produk APD 3M, yaitu N95 Respirator. APD
berupa masker pelindung saluran pernafasan
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produksi 3M ini dipalsukan dan diedarkan
secara luas di Indonesia dalam beberapa tahun
terakhir.
N95 Respirator 3M yang dipalsukan adalah
N95 Respirator 8210, yaitu masker pelindung
saluran pernafasan model mangkuk. Ada varian
3M N95 Respirator. Selain 8210 yang memiliki
model mangkuk (cup shape), ada pula varian
9105 VFlexTM model lipat horizontal (horizontal
flat fold) dan varian 9502+ model lipat vertical
(vertical flat fold).
“Bertolak dari maraknya produk N95
Respirator kami yang dipalsukan, kami melihat
pentingnya sosialisasi dari sistem yang
berkelanjutan untuk mencegah penggunaan

produk-produk APD palsu sekaligus
meningkatkan kesehatan dan keselamatan para
pekerja di Indonesia,” terang Ibu Audist.

Edukasi dan Sosialisasi
Ditambahkan Ibu Audist, “sebagai
perusahaan yang peduli terhadap kesehatan
dan keselamatan kerja, baik itu jangka
pendek maupun jangka panjang, 3M merasa
perlu melakukan edukasi dan sosialisasi
kepada masyarakat melalui Kampanye ini
dimana menegaskan wujud kepedulian
serta upaya nyata 3M, khususnya kepada
perusahaan dan para pekerja di Indonesia,
dalam hal meningkatkan kesadaran mereka
terhadap keberadaan produk palsu yang
dapat menimbulkan risiko pada kesehatan dan
keselamatan para pekerja.”
Sejauh ini, upaya Kampanye yang
dilakukan 3M yaitu dengan proteksi produk
dan memberikan edukasi dan sosialisasi
berupa webinar kepada masyarakat. Adapun
proteksi produk yang dimaksud yaitu berupa
pemasangan label pengaman (security label)
pada kemasan produk N95 Respirator.
Perusahaan dapat memeriksa keaslian
produk N95 Respirator 3M dengan
memasukkan 10 digit barcode yang tertera
pada bagian bawah kemasan kardus 3M ke
situs 3M.com/SafeGuard. “Apabila simbol yang
keluar berwarna hijau, maka produk tersebut

instagram.com/3msafetyindonesia

merupakan produk asli 3M. Sedangkan
apabila simbol yang keluar berwarna kuning
atau merah, terindikasi kuat bahkan dapat
dipastikan bahwa produk tersebut palsu,”
pungkas Audist.
Selain dengan proteksi produk, 3M juga
memberikan edukasi dan sosialisasi kepada
masyarakat berupa dengan menyelenggarakan
webinar yang bertujuan untuk mengedukasi
masyarakat terhadap perbedaan antara
masker dengan respirator ataupun
membedakan respirator asli produk 3M dan
respirator palsu.
Untuk melaporkan potensi produk palsu,
mohon kunjungi hotline anti penipuan kami di
https://engage.3m.com/covid-19_anti_fraud_
id:
Anda dapat menemukan informasi lebih
lanjut termasuk petunjuk tambahan untuk
membantu mengidentifikasi respirator palsu
pada situs web kami 3M.com/covidfraud.
Kami sangat merekomendasikan untuk
pembelian respirator 3M hanya melalui
Distributor Resmi 3M yang akan memberikan
jaminan terbaik untuk menerima produk yang
asli.
Untuk kontak Distributor Resmi 3M
Indonesia, silahkan menghubungi social media
atau email yang terterah di bawah.
Email: workersafety.id@mmm.com

facebook.com/3MSafetyindonesia
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TIPS

Keselamatan
Berlibur Menjelang
Tahun Baru
OLEH ISTIYONO
SAHABAT Safety akhir tahun bagi sebagain
besar warga negara Indonesia sebagai
momen bahagia untuk melakukan
serangkaian aktivitas bersama keluarga. Di
antaranya perjalanan ke kampung halaman,
berlibur sekeluarga atau melakukan agenda
bersama untuk melakukan aktivitas tertentu,
seperti menonton konser, camping atau
aktivitas lainnya termasuk cuti panjang
meninggalkan rumah dalam kondisi kosong
dalam waktu yang lama untuk liburan.
Aktivitas pendukung kemeriahan
tahun baru juga selalu mengiringi agenda
rutin, bahkan hampir diseluruh dunia
juga merayakannya, contoh dengan
menyalakan kembang api, bahkan ada juga
yang bermain petasan. Namun demikian,
meskipun kita liburan, untuk aspek
keselamatan tidak boleh libur agar rumah
yang ditinggalkan dalam kondisi aman,
perjalanan menyenangkan dan terhindar
dari kecelakaan serta aktivitas kebersamaan
bersama keluarga maupun tim kerja. Mari
kita mulai edukasi K3 sejak dini untuk diri
dan keluarga kita.
Melalui media ini, izinkan berbagi
tips penting agar liburan kita berjalan
menyenangkan tanpa mengabaikan
keselamatan.
1. Mulai dari rumah
Rumah yang ditinggalkan kadang
memunculkan bahaya baru karena
pemilik rumah tidak memastikan rumah
dalam kondisi aman.
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Yang harus kita pastikan sebelum
meninggalkan rumah :
a. Tidak ada aliran listrik yang masih
menyala
b. Matikan keran air/PDAM
c. Pastikan juga kompor tidak menyala,
koneksi tabung gas telah dilepas
d. Pastikan rumah dalam keadaan
terkunci serta jangan menaruh kunci
sembarangan yang bisa diintai oleh
orang yang tidak bertanggung jawab.
e. Kita bisa menginstall CCTV dan
terkoneksi dengan handphone
Android untuk memantau kondisi
rumah dari jarak jauh
f. Pastikan surat dan barang berharga
sudah dikondisikan aman untuk
menghindari terjadinya pencurian
g. Laporkan kepada RT setempat saat
atau juga kerabat terdekat saat kita
akan berlibur agar dapat dipantau oleh
keluarga maupun petugas keamanan
setempat.
h. Banyak kasus kebakaran rumah terjadi
karena ditinggal pemililiknya, temasuk
juga pencurian.
i. Sebelum berangkat, awali dengan
do’a
2. Memilih tempat berlibur
a. Pilih tempat berlibur/berwisata
yang terjamin keamanannya, fasilitas
keselamatan dan hygiene-nya lengkap
(contoh pelampung, pelindung jatuh,
fasilitas mushola, tempat berkumpul

keluarga)
b. Pilihlah tempat yang tidak begitu
ramai untuk menghindari paparan
Covid-19
c. Jangan memilih tempat liburan
ekstrim yang dapat membahayakan
keselamatan nyawa kita sekeluarga
d. Kita bisa berselancar di internet untuk
mencari informasi terlengkap beserta
fasilitasnya sesuai alokasi dana liburan
kita
1. Siapkan perjalanan Anda :
a. Kelengkapan perjalanan bersama
anak. Siapkan makanan ringan &
menyehatkan dan minuman beserta
baju ganti, termasut obat P3K dan
obat pribadi harus disiapkan.
b. Perlengkapan.
-. Perlengkapan pribadi
.
Siapkan perlengkapan pribadi
sesuai kebutuhan, baik
perlengkapan olahraga, kemah,
atau tikar maupun perlengkapan
lainnya sesuai kebutuhan, jangan
sampai kita sudah ada di lokasi
tetapi masih ada barang yang
tertinggal, akan tidak asyik liburan
kita.
-. Jika diperlukan, buatlah checklist
perlengkapan agar tidak ada yang
terlewatkan/terlupakan
- Perlengkapan kesehatan
.
Karena masih dalam situasi
Covid-19, kita patut waspada dan
menyiapkan peralatan personal
hygiene seperti masker, sabun
cuci tangan, hand sanitizer,
tissue basah dan perlengkapan
lain dalam jumlah yang cukup,
termasuk siapkan temp gun dan
oximeter untuk pemantauan
kondisi fisik Anda sekeluarga
- Perlengkapan liburan untuk diri
dan anak
Jika akan berenang, siapkan
pakaian renang, pelampung untuk

menghindari bahaya tenggelam
saat berenang`
c. Kesiapan kendaraan &
perlengkapannya
Pastikan kendaraan baik motor
maupun mobil dalam kondisi
layak pakai, servicelah ke bengkel
terpercaya agar siap dalam perjalanan
jauh.
Pastikan bahan bakar terisi agar agar
tidak kehabisan di tengah perjalanan.
Lakukan pengecekan terhadap
komponen penting kendaraan
sebelum berangkat dari kondisi ban,
kaca spion lampu-lampu, rem, safety
belt & steering termasuk siapkan kunci
mobil atau kendaraan, ban serep
untuk mobil serta pompa angin.
d. Cari informasi rute/tempat liburan
yang akan kita tuju
Bisa mencari di internet atau media
sosial, cari informasi sebanyak
mungkin bila memerlukan
pendaftaran, atur waktu agar kita
jangan sampai tidak mendapatkan
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e.

f.

g.

h.

i.

j.

tempat untuk berlibur. Jika kita
akan menginap, bookinglah tempat
penginapan terdekat dengan lokasi
liburan yang kita tuju termasuk dekat
dengan lokasi untuk keperluan harian
(makan, minum, dll)
Bawalah uang secukupnya (untuk
makan, membeli BBM dan keperluan
lainnya, jangan terlalu banyak,
optimalkan untuk pembayaran non
tunai)
Dokumen pribadi
Untuk perjalanan udara, kereta api
pastikan sudah disiapkan dokumen
pribadi seperti KTP, SIM maupun STNK
dan atau dokumen lain (hasil Antigen,
PCR, dokumen vaksin). Siapkan
Aplikasi Peduli Lindungi di HP Anda
bagi pelaku perjalanan udara
Penampilan pribadi
Jangan terlalu banyak menggunakan
perhiasan (emas), pakaian yang
mencolok untuk mengihindari risiko
kriminalitas di jalan
Untuk yang naik motor, lengkapi
proteksi diri (jaket, sepatu sarung
tangan)
Kartu E- toll
Pastikan bagi kendaraan yang akan
menlintassi jalan tol, kartu e-toll terlah
tersedia dalam jumlah yang cukup
Alat komunikasi
Pastikan handphone batere dalam
level aman untuk komunikasi dalam
perjalanan jika sewaktu-waktu
diperlukan, siapkan alat charger di
mobil kita

4. Keselamatan berkendara perjalanan
darat, laut :
a. Patuhi rambu-rambu lalulintas
b. Pastikan seatbelt berfungsi dan
dipakai saat perjalanan, untuk bayi
siapkan car seat
c. Jangan melakukan aktivitas yang
mengganggu konsentrasi saat
berkendara (menggunakan HP saat
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mengemudi, mengambil barang jatuh)
d. Perilaku aman mengemudi (jangan
mengambil jalur berlawanan, patuhi
batas kecepatan sesuai rambu area),
jangan menerobos palang pintu kereta
api, jangan menerobos lampu merah,
jaga jarak aman dengan kendaraan di
depan Anda
e. Saat perjalanan kita bisa
memanfaatkan google map untuk
memastikan jalur yang akan kita tuju
tidak mengalami kemacetan, potensi
banjir atau gangguan perjalanan
lainnya. Upayakan lokasi berlibur
yang minim risiko, misal menghindari
keramaian, tidak berlibur di tempat
yang ekstrim/berisiko.
f. Pastikan ada fasilitas proteksi berupa
pelampung untuk yang berlibur
menggunakan kapal ke luar pulau
5. Untuk perjalanan udara melalui pesawat
a. Jika jarak rumah dengan bandar
terlalu jauh, pastikan check in bisa
menggunakan online, jika khawatir
ketinggalan pesawat, kita bisa
menginap di penginapan terdekat dari
Bandara
b. Upayakan waktu check in tidak
terlalu mepet dengan keberangkatan
pesawat agar tidak ketinggalan
c. Jangan sampai kita ketinggalan
pesawat, jika sudah masuk di ruang
tunggu, pastikan posisi ruang tunggu
anda telah tepat, apabila penerbangan
delay untuk sementara waktu, jangan
meninggalkan ruang tunggu terlalu
jauh, pantaulah rutin agar tidak
ketinggalan pesawat
d. Pastikan Anda mematikan ponsel
untuk keselamatan penerbangan dan
gunakan sabuk pengaman
6. Kesiapan kondisi fisik (management fisik
dan mental)
a. Pastikan kita sekeluarga maupun tim
yang akan berlibur cukup istirahat,

minimal 7 jam
b. Hindarkan minum obat yang berefek
mengantuk sebelum perjalanan
(COntoh obat flu,obat batuk). Kita
harus mencermati efek samping
saat minum obat pada label di setiap
kemasan obat, jika ragu konsultasikan
pada dokter
c. Jika perjalanan Panjang, upayakan
bergantian mengemudi dengan
anggota keluarga yang lain, maksimal
4 jam selingi dengan istirahat. Check
lokasi rest area yang bisa kita singgahi
dengan nyaman untuk melakukan
peregangan di tengah perjalanan.
Termasuk untuk membuat happy
buah hati yang masih kecil, baik untuk
buang air ataupun senam peregangan
ringan untuk menghindari kebosanan
dan microsleep saat perjalanan
7. Kedaruratan
Selama berlibur, ada potensi kedaruratan
yang harus kita antisipasi, baik
kedaruratan medis, potensi gangguan
kriminalitas, potensi kehilangan
barang maupun kondisi darurat saat
liburan. Pastikan kita sekeluarga telah
menyimpan nomor darurat yang bisa
dihubungi, misalnya rumah sakit terdekat,
nomor hotel, pihak kepolisian, telpon
darurat di lokasi liburan, nomor telpon
bank.
8. Kegiatan liburan
a. Sebelum kita beraktivitas liburan,
seperti di laut, tempat camping, atau
yang sudah kita rencanakan, pastikan
identifikasi bahaya dilakukan untuk
mencegah potensi cidera/kecelakaan
saat berlibur.

b.

c.

d.

e.

f.

Contoh :
Potensi pecahan kaca/beling, potensi
serangan binatang buas (ular, buaya),
potensi tertimpa ranting, dahan pohon
dan potensi bahaya yang lainnya
Pastikan kegiatan liburan berlangsung
handphone saling tekoneksi, jika ada
problem bisa segera dikomunikasikan
Pastikan area parkir kendaraan aman
dari risiko tertabrak kendaraan lain,
potensi tertimpa pohon maupun
kendaraan bergerak sendiri
Keamanan parkir kendaraan :
- Parkir kendaraan diparkir di tempat
rata,
- Aktifkan handbrake
- Jika kendaraan berpotensi
bergerak maju aktifkan gigi
mundur, jika potensi bergerak
mundur aktifkan gigi 1, untuk
kendaraan matic aktifkan tuas
Parkir
- Cabut kunci kontak.
Awasi anak saat bermain. Banyak
kasus anak cidera/mengalami
kecelakaan saat berlibur karenan
kurangnya pendampingan dan
pengawasan dari orang tua (contoh
kecelakaan : anak tenggelam di kolam
renang, hanyut di sungai, jatuh dari
ketinggian)
Hindari anak bermain petasan karena
bisa mengancam keselamatan diri dan
orang lain

Selamat berlibur, tetap jaga kesehatan
dan keselamatan sekeluara. Selamat tahun
baru 2022. (*)
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