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Sejarah akan terukir di Bumi
Borneo. Rencana pemindahan
ibu kota negara dari kota Jakarta
yang sudah digadang-gadang
sejak Presiden RI pertama Ir
Soekarno di tahun 1950-an,
akhirnya baru terwujud sekarang
ini, 70 tahun kemudian.
A d a l a h P r e s i d e n J o ko
Widodo (Jokowi) yang berke
inginan kuat memindahkan ibu
kota negara dari kota Jakarta
ke kota Penajam Paser Utara
di Kalimantan Timur. Rencana
pemindahan sudah digadanggadang sejak 2019. Jokowi tak
main-main. Untuk membuktikan
bahwa pemindahan ibu kota
negara bukan sekadar wacana
sebagaimana sebelum-sebe
lumnya, pemerintah kemudian
menerbitkan Undang Undang
No 3 tahun 2022 tentang Ibu Ko
ta Negara pada 15 Februari 2022.
Langkah ini disusul dengan
penyatuan Tanah dan Air dari
34 provinsi di Indonesia di
Titik Nol oleh para gubernur
seluruh Indonesia sebagai
simbolisasi pembangunan pusat
pemerintahan RI di Titik Nol.
Sebelumnya, sebuah waduk
(danau) yang nantinya akan
menjadi penyedia air bersih di
kawasan IKN sudah terlebih
dahulu dibangun.
Wajah Bumi Borneo akan
segera berubah. Berbagai
peralatan berat sudah dan akan
merangsek ke dalam hutan
Kalimantan. IKN akan dibangun
di atas lahan seluas 256.142
hektar, mulai tahun ini di 2022
hingga tahun 2045 mendatang.
Belantara hutan dan rerimbunan
pepohonan akan segera
berganti menjadi aneka gedung
megah yang menyilaukan mata.

Presiden Jokowi menargetkan,
pada 2024 ia sudah bisa
berkantor di sana.
Kita hanya mengingatkan,
pembangunan IKN tidak me
rusak dan mengotori lingkungan
setempat dan lingkungan kese
luruhan. Hutan Kalimantan me
rup akan salah satu paru-paru
dunia. Begitu pula aspek kese
lamatan dan kesehatan kerja
(K3), sebab akan ada hampir 200
ribu orang yang akan bekerja di
sana. Siang dan malam.
Kita juga hanya mengingat
kan, bahwa memindahkan ibu
kota negara tidak lah sama
dengan pindah rumah apalagi
pindah kos. Akan ada lebih dari
dua juta pekerja/karyawan
yang akan berpindah dari kota
Jakarta ke Penajam Paser Utara.
Perpindahan manusia dalam
jumlah tak sedikit ini tentu akan
menimbulkan konsekuensi
tersendiri di kemudian hari.
B a g a i m a n a p u n , s e j a ra h
peradaban bangsa akan
terukir di Bumi Borneo. Setelah
kemerdekaan, inilah pertama
kalinya Indonesia membangun
sebuah kota. Pun demikian
dengan istana Kepresidenan.
Dari 4 istana kepresidenan, tiga
di antaranya dibangun Belanda
(Jakarta, Bogor, dan Cipanas).
Hanya istana Tampak Siring di
Bali yang dibangun atas prakarsa
Presiden Soekarno.

Salam Safety
Hasanuddin

DISCLAIMER
Majalah Isafety menjunjung tinggi nilai integritas dan kode etik wartawan Indonesia. Untuk
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TOP TEN

10 Negara yang

Memindahkan
Ibu Kota
DITENGAH kontroversi yang terus mengalir,
pemerintah tetap akan memindahkan ibu
kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser
Utara di Kalimantan Timur. Pembangunan
fisik mulai dilakukan Agustus 2022 dan
berlangsung secara bertahap hingga
tahun 2045. Targetnya, tahun 2024 pusat
pemerintahan sudah berpindah dari Jakarta
ke Kalimantan Timur.
Pemindahan ibu kota negara dari kota
Jakarta ke Penajam Paser Utara merupakan
upaya kesekian kali yang dilakukan
pemerintah. Sebelumnya, pada 17 Juli 1957,
Presiden pertama RI Soekarno hendak
memindahkan ibu kota negara dari Jakarta
ke kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
Ia memiliki impian untuk memadukan
konsep transportasi sungai dan keindahan
kota. Guna mewujudkan impiannya,
infrastruktur jalan dibangun di atas lahan
gambut di Palangkaraya. Tetapi kemudian
terhenti ketika perekonomian Indonesia
terpuruk pada 1960. Sejak itu, upaya
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pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke
Palangkaraya, tak pernah dilanjutkan.
Dua puluh tahun kemudian, wacana
pemindahan ibu kota negara dari Jakarta
ke wilayah lain kembali menyembur. Lokasi
yang diwacanakan adalah kawasan Jonggol
di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tetapi
rencana itu sebatas rencana, tak pernah
terlaksana. Kini, setelah 58 tahun kota
Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota negara,
peran Jakarta akan segera digantikan oleh
IKN (Ibu Kota Nusantara) yang berlokasi di
Penajam Paser Utara.
Berhasilkah pemindahan ibu kota
negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur?
Pemindahan ibu kota negara bukan
urusan mudah dan bukan kali ini terjadi.
Pemindahan ibu kota sudah berlangsung
sejak masa China kuno, Mesir kuno, Romawi,
dan terus terjadi hingga sekarang ini. Ada
yang berhasil, namun ada pula yang gagal.
Berikut sejumlah negara yang berhasil
dan gagal memindahkan ibu kota negaranya.

Negara yang Berhasil Memindahkan Ibu Kota Negara

Brasil
Pemindahan ibu kota negara Brasil dari
Rio de Janairo ke Brasilia pada 21 April
1960 dinilai berhasil. Sejak pemindahan
itu, Brasilia mengalami pertumbuhan yang
sangat pesat. Hal ini menginspirasi banyak
negara di dunia untuk memindahkan lokasi
ibu kotanya. Ibu kota sebelumnya, Rio de

Janairo dinilai sudah terlalu padat. Namun
wacana pemindahan ibu kota negara dari
Rio de Janairo mendapat penolakan selama
beberapa dekade. Pada tahun 1956, kota
Brasilia ditetapkan sebagai lokasi baru ibu
kota negara Brasil dan pembangunan pun
dimulai.

Brasilia

Juli 2022 |

|7

Washington DC

Amerika Serikat
Setelah memproklamirkan
kemerdekaannya pada 4 Juli 1777, Amerika
Serikat memilih kota New York sebagai ibu
kota negara. New York ditetapkan sebagai
ibu kota negara pada 1785. Kongres AS
mengadakan pertemuan di delapan kota
berbeda yang meliputi New York, Baltimore,
dan Philadelphia selama dan setelah
Revolusi Amerika. Pada 1790, dengan izin
Konstitusi AS, Kongres AS sepakat untuk
memisahkan pusat pemerintahan dan
pusat administrasi bisnis dari New York.
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Mantan Presiden AS George Washington
memilih lokasi baru untuk ibu kota negara
di dekat Sungai Potomac. Pada tahun 1800,
ibu kota baru dirancang dan didirikan di
Washington DC. Alasan utama Washington
DC dipilih sebagai ibu kota negara baru AS
adalah karena Washington memiliki tata
kota yang matang dan terencana. Selain itu,
kota ini sangat memperhatikan semangat
nasionalisme dan kemerdekaan dari
kolonialisme dan perbudakan.

Australia
Seperti halnya Amerika, Australia juga
memisahkan ibu kota dari pusat ekonomi.
Sebelumnya, Melbourne pernah menjadi ibu
kota dan pusat ekonomi Australia. Namun,
karena situasi yang semakin kacau, akhirnya
Australia memindahkan ibu kotanya dari
Melbourne ke Canberra.
Relokasi terjadi pada 1927 setelah
Canberra memenuhi kriteria sebagai ibu
kota. Salah satu kriterianya adalah memiliki

taman kota. Selain itu, Canberra juga dipilih
karena terletak di antara Melbourne dan
Sydney.
Sementara itu, pembangunan Canberra
telah dimulai pada 1913. Melalui cara ini,
pusat administrasi pemerintah dipisahkan
dari pusat administrasi bisnis. Saat ini,
Melbourne dikenal sebagai pusat bisnis dan
ekonomi.

Canberra
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Nigeria
Nigeria memindahkan ibu kota negara
dari Lagos ke Abuja pada 1991. Abuja
dibangun dan diperluas pada 1980-an.
Alasan utama untuk memindahkan ibu

kota adalah lokasi dan aksesibilitas yang
lebih sentral. Sejak perkembangannya,
Abuja telah menjadi salah satu kota dengan
pertumbuhan tercepat di dunia.

Abuja

Pakistan
Pakistan telah memindahkan ibu kota
negara dari Karachi ke Islamabad. Setelah
kemerdekaan pada 1947, mereka merasa
perlu untuk memilih ibu kota baru yang akan
menonjolkan keragaman negara Pakistan.
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Islamabad dibangun pada 1960-an untuk
menggantikan Karachi. Selain itu, Islamabad
juga merupakan kota yang bersih dan luas
dengan lebih banyak ruang hijau daripada
kota-kota lain di Pakistan.

Islamabad

Turki
Turki memindahkan ibu kotanya dari
Istanbul ke Ankara untuk memenuhi
persyaratan nasional. Peristiwa bersejarah
ini terjadi pada 1922, ketika Republik Turki
didirikan. Sebelumnya, Istanbul merupakan

pusat ekonomi dan pusat pemerintahan.
Saat ini Istanbul dikenal sebagai pusat
perekonomian dan Ankara menjadi Ibu Kota
Turki.

Ankara
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Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota Negara

Myanmar
Myanmar memutuskan untuk
memindahkan ibu kota negara dari
Yangon ke Naypyidaw. Rencana tersebut
dicetuskan pada 2001 dan rampung pada
2005. Naypyidaw difungsikan sebagai kota
administratif. Semua fungsi pemerintahan
dialihkan ke kota tersebut pada 2006.
Kendati semua infrastruktur telah
dibangun, termasuk jalan penghubung,
hotel, maupun pusat perbelanjaan, namun

Naypyidaw
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ibu kota yang baru tersebut sepi. Kegagalan
tersebut disebabkan minimnya keterlibatan
publik dalam perancangan, pembentukan,
dan pemindahan ibu kota.
Ibu kota baru dibangun 320 kilometer
jauhnya dari Yangon. Meskipun Naypyidaw
sangat luas, tetapi kota ini tidak terlalu padat
penduduknya. Oleh karena itu, ibu kota baru
ini sangat sepi dan sering disebut sebagai
‘kota mati.’

Putrajaya

Malaysia
Pada 1999, Malaysia memutuskan
untuk memindahkan ibu kota negaranya ke
Putrajaya sebagai kota administratif yang
didirikan pada 1995. Namun pemindahan
tersebut dinilai gagal karena pegawai
pemerintah Malaysia enggan pindah ke
ibu kota negara baru. Meski jarak kedua

kota ini tak terlampau jauh, mereka tidak
mau pindah karena alasan keluarga. Selain
itu, meski kantor Perdana Menteri sudah
dipindahkan ke Putrajaya, namun pusat
perekonomian dan Gedung Parlemen masih
berada di Kuala Lumpur.
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Astana

Kazakhstan
Pada 1997, Kazakhstan memindahkan
ibu kota negara dari Almaty ke Astana
karena kota sebelumnya sudah terlalu padat
dan rawan gempa. Kazhakstan diklaim
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mengalami tekanan ekonomi setelah
memindahkan ibu kota negara ke Astana.
Selain itu, penduduk juga tidak tertarik untuk
pindah ke ibu kota yang baru sehingga
Astana hanya diisi oleh aparatur negara.

Tanzania
Tanzania memindahkan ibu kota negara
dari Dar es Salaam ke Dodoma pada 1970an. Namun pemindahan dinilai gagal karena
lambatnya perkembangan di ibu kota negara
yang baru tersebut dan Dar es Salaam justru

malah lebih berkembang. Meski Majelis
Nasional Tanzania sudah dipindahkan ke
Dodoma, namun seluruh kedutaan asing dan
kantor pemerintahan masih ada di Dar es
Salam. (Hasanuddin)

Dodoma
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LAPORAN UTAMA

Membangun IKN
Berkeselamatan &
Berkualitas

Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) segera dilaksanakan. Hutan
perawan bumi Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur tak lama lagi akan
dibabat alas. Rimbun pepohonan akan segera tergantikan dengan hutan
beton.
GONG pembangunan Ibu Kota Negara
Nusantara (IKN) telah ditabuh. Pemerintah
telah menerbitkan Undang-undang (UU) No
3 Tahun 2002 tentang IKN pada 15 Februari
2022. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun
sudah menunjuk Bambang Susantono
dan Dhony Rahajoe sebagai Ketua dan
Wakil Ketua Otorita IKN yang disusul acara
simbolis berupa penyatuan tanah dan air
dari 34 provinsi di Indonesia di Titik Nol IKN.
Anggaran pembangunan IKN mencapai
Rp466 triliun. Pemerintah, melalui Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
hanya menyanggupi pembiayaan sebesar
Rp89,4 triliun. Sisanya, Rp253,4 triliun berasal
dari Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU) dan Rp123,2 triliun dari swasta.
Dan, pembangunan IKN akan dimulai
pertengahan tahun 2022 ini. Untuk tahap
awal, pemerintah telah mengalokasikan
dana sebesar Rp27 triliun hingga Rp30 triliun
untuk kepentingan pembangunan IKN. Dana
sebesar itu telah dialokasikan dalam APBN
Tahun Anggaran 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati di Jakarta, Minggu (17/4/2022)
mengatakan, anggaran tersebut untuk
membangun infrastruktur dasar dan gedung
pemerintahan, serta berbagai simpul
konektivitas yang dilakukan Kementerian
Perhubungan. Selain itu dana tersebut akan
digunakan untuk membangun sarana dan
prasarana di bidang pendidikan, kesehatan,
ketahanan, dan keamanan.

Gayung Bersambut
Gong telah ditabuh dan gayung pun
bersambut. Perusahaan-perusahaan jasa
konstruksi menyambutnya penuh antusias.
Salah satunya adalah PT Waskita Karya
(Persero) Tbk. Perusahaan konstruksi raksasa
nasional pelat merah ini sudah sangat
siap berkontribusi untuk pembangunan
megaproyek IKN.

Kesiapan tersebut secara tegas
dikemukakan Direktur Operasi (Dirops) III
PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang saat
itu dijabat Gunadi, Kamis (10/3/2022).
“Waskita Karya sebagai tangan kebijakan
pemerintahan yang berhubungan dengan
infrastruktur, mendukung sepenuhnya
program pemerintah dalam pembangunan
IKN,” kata Gunadi.
Ia mengatakan, pembangunan IKN
merupakan paradigma baru. Menurut
Gunadi, IKN bukan hanya memindahkan
kota, tetapi pemerintah menginginkan
metode konstruksi yang berbeda. Semua
menuju green construction, mulai dari cara
membangun yang ramah lingkungan, tidak
merusak alam, melestarikan alam serta tidak
menimbulkan sampah dan polusi.
Waskita sendiri menargetkan
berkontribusi 30 persen dalam
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pembangunan IKN. Gunadi mengatakan,
Waskita karya memiliki spesialisasi di bidang
connectivity seperti jalan, jembatan, bandara
(airport) dan pelabuhan (seaport). Di luar itu,
kata dia, Waskita juga memiliki kapabilitas
untuk melakukan pembangunan gedung,
bendungan, green energi, power plant,
hydro power dan solar cell. “Waskita Karya
untuk green city sudah siap membangun
Ibu Kota Negara Nusantara,” ucap dia
sembari mengatakan bahwa pihaknya sudah
membentuk tim khusus guna persiapan
awal. Bahkan Waskita sudah membangun
kantor di Kalimantan untuk keperluan tim.
Untuk memperkuat daya dukung
perusahaan dalam operasionalisasi
pembangunan IKN, salah satu anak
usahanya, PT Waskita Beton Precast
Tbk (WSBP) bahkan saat ini sedang
membangun plant atau pabrik yang akan
memroduksi bahan baku beton di Penajem
Paser Utara, Kalimantan Timr. Menurut
Sekretaris Perusahaan PT Waskita Beton
Precast Tbk (WSBP) Fandy Dewanto proses
pembangunan plant sudah mencapai 70
persen per April 2022.
Fandy mengatakan, plant WSBP di
Penajam akan memudahkan suplai material
untuk pembangunan IKN Nusantara. “Jadi
karena lokasinya tidak terlalu jauh, untuk
mengirim suplai material juga akan semakin
mudah untuk pembangunan IKN terutama
material prefabrikasi untuk bangunan
huniannya,” ucap dia.
Selain itu, WSBP juga tengah
membangun plant dan dermaga di
Bojanegara, Banten yang akan mendukung
suplai material beton ke Sumatera dan
Kalimantan. “Supaya bisa support ke proyekproyek di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
Jadi enggak perlu kirim lewat darat lagi, tapi
lewat laut saja,” kata Fandy.
Tak mau ketinggalan, PT Brantas Abipraya
(Persero) pun sudah ‘menancapkan kuku’
dalam pembangunan IKN. Saat ini Brantas
Abipraya tengah membangun bendungan
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Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam
Paser Utara. Pembangunan bendungan ini,
sebagaimana diungkapkan Direktur Utama
PT Brantas Abipraya (Persero) Sugeng
Rochadi, guna mendukung kebutuhan air
baku dan pengendalian banjir di kawasan
IKN Nusantara. Bendungan yang terletak
di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku ini
ditargetkan sudah dapat diisi air (impounding)
pada pertengahan tahun 2023.
“IKN saat ini menjadi suatu magnet
yang besar, dimana kami harus jeli melihat
peluang yang ada dan mensupport untuk
berkontribusi di sana. Kami memiliki satu
proyek bendungan di IKN yang berjarak
kurang dari 30 menit dari Titik Nol Kilometer
IKN,” kata Sugeng di Jakarta, Rabu
(23/3/2022).
Dikatakan, kehadiran bendungan selain
memberi nilai tambah, juga memberikan
manfaat untuk daerah sekitar. Infrastruktur
sumber daya air baik yang sedang dikerjakan
maupun yang telah rampung ini akan
menjadi jawaban dari tantangan climate
change (perubahan iklim).
Dari pihak swasta, terdata sudah ada
PT Bumi Karsa yang mulai berkontribusi
di kawasan IKN. Salah satu anak usaha
Kalla Group ini sudah mulai mengerjakan
infrastruktur jalan di kawasan ‘Ring 3’.
Direktur Pengembangan Bisnis PT Bumi
Karsa Fajaruddin mengatakan, sudah ada
dua proyek yang sudah masuk di ring 3
pemerintahan IKN Nusantara. Pertama,
proyek jalan yang menghubungkan
Samarinda-Bontang dan infrastruktur jalan
di Kabupaten Penajam Paser Utara yang
merupakan pintu masuk ke Ibu Kota Negara
Nusantara. “Ke depan, tentunya kita sudah
mempersiapkan di daerah IKN Nusantara
untuk pengadaan material dan lahan,” kata
Fajaruddin, Senin (28/3/2022).
Bumi Karsa, kata dia, siap untuk ikut
berpartisipasi dalam pembangunan IKN.
Menurut Fajaruddin, saat ini investor masih
wait and see untuk berinvestasi karena

berbagai faktor dan seiring berjalannya
waktu investor akan melirik kemudian
menanamkan investasi. “Sebagai
perusahaan jasa konstruksi yang profesional
kami melihat peluang dibangunnya IKN
Nusantara oleh pemerintah,” ucap dia.
Sementara PT Astra International
Tbk (ASII) melalui PT Astra Infra turut
mengelola Pelabuhan Penajam Banua Taka
yang berlokasi di kawasan Selat Malaka,
Kalimantan Timur. Pihak Astra pun siap
memaksimalkan pelabuhan ini seiring
proyek pembangunan IKN.
Sebagai informasi, pelabuhan ini juga
dikenal dengan nama Astra Infra Port –
Eastkal yang berfungsi sebagai shore base
untuk industri minyak dan gas, industri
pertambangan, dan grup bisnis Astra.
Pelabuhan tersebut dibangun pada 2005
lalu dan beroperasi sejak 2010, sebelum
akhirnya diakuisisi oleh Astra Group pada
tahun 2013.
CEO Group Bisnis Infrastruktur Logistik
Astra Infra Billy Perkasa menyampaikan,
pihaknya siap mendukung pembangunan
IKN di Kaltim, termasuk mengoptimalkan
Pelabuhan Penajam Banua Taka untuk
kebutuhan IKN. Sampai saat ini, belum ada
informasi terkait rencana Astra Group untuk
pengembangan lebih lanjut pelabuhan
tersebut. “Jika dibutuhkan investasi
tambahan, kami akan melakukan evaluasi
feasibility tambahan investasi tersebut
secara bijaksana,” kata Billy sebagaimana
dilansir Kontan.id, Sabtu (16/4).
Lokasi Pelabuhan Penajam Banua
Taka tergolong strategis karena hanya
berjarak 7 kilometer dari Balikpapan
serta dekat dengan jalur pelayaran
internasional dan pedalaman Kalimantan
Timur. Pelabuhan ini menawarkan berbagai
fasilitas seperti pergudangan, lahan
terbuka, bengkel perbaikan, dan perakitan.
Pelabuhan ini juga mampu menampung
kapal hingga 10.000 dead weight tonnage
(DWT).

Membangun IKN Berkeselamatan &
Berkualitas
Sementara itu, Ketua Umum
Forum QHSE BUMN Konstruksi
Subkhan menyatakan bahwa pihaknya
siap berkontribusi dalam mengawal
pembangunan IKN yang berkeselamatan
dan berkualitas. Untuk itu, Forum QHSE
BUMN Konstruksi sudah berkoordinasi
dengan Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
guna memastikan seluruh
pembangunan
infrastruktur di IKN
berjalan lancar
dengan hasil
yang berkualitas
dan aspek-aspek
perlindungan
ketenagakerjaan
dari kecelakaan
kerja dan
penyakit

SUBKHAN
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akibat kerja juga terjamin kepastiannya.
“Alhamdulillah, kami siap
melaksanakannya. Kami juga sudah bertemu
dengan Menteri Ketenagakerjaan (Ida Fauzia)
dan beliau sangat mendukung kita, baik
dari program kerja, serapan anggaran dan
juga kaitannya dengan pengembangan
SDM. Untuk peningkatan mutu Forum QHSE
BUMN berkoordinasi dengan Kementerian
PUPR yang berkaitan dengan Keselamatan
Konstruksi,” kata Subkhan.
Menurutnya, keselamatan konstruksi
pada hakikatnya adalah gabungan
antara K3L dan mutu (QHSE). Lalu, ia
menambahkan, kalau istilah di Kementerian
PUPR itu adalah K4 (Keselamatan,
Keamanan, Kesehatan dan Keberlanjutan).

PETER FRANS
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“Mengapa begitu, karena quality is safety,
safety is quality. Tidak akan mungkin kualitas
yang jelek menghasilkan keselamatan yang
bagus, begitupun sebaliknya, tidak mungkin
keselamatan yang bagus terbentuk dari
kualitas yang jelek,” paparnya.
Forum QHSE BUMN Konstruksi
sendiri menempatkan IKN pada urutan
pertama dalam program 5 Quick Win
yaitu Sukseskan Pembangunan IKN yang
Berkeselamatan dan Berkualitas. “Forum
QHSE BUMN Konstruksi akan terlibat
secara proaktif dengan Kementerian
PUPR untuk standarisasi implementasi
QHSE dalam program pembangunan IKN.
Pasalnya, IKN kini menjadi suatu proyek
superprioritas yang harus dikawal bersama

pembangunannya,” kata Subkhan kepada
ISafety di Jakarta, Rabu (6/4/2022) silam.
Sementara itu ketika dimintai
tanggapannya, Guru Besar Teknik Sipil
dan Lingkungan ITB Prof Dr Ir Agus Taufik
Mulyono mengatakan, persoalan IKN bukan
hanya masalah pembangunan infrastruktur
semata. Tetapi juga adalah masalah sosial
dan budaya di dalamnya.
“Hal tersebut akan menjadi persoalan dan
akan timbul pertanyaan IKN membangun
Kalimantan atau membangun di Kalimantan,”
ucap Profesor Agus yang saat ini masih
mengajar di Universitas Gajah Mada (UGM),
Kamis (10/3/2022).
Agus mengatakan, membangun
Kalimantan layaknya membangun Indonesia
dan menyeimbangkan pertumbuhan wilayah
dengan berkolaborasi bersama sumber daya
yang ada di IKN Nusantara. Sementara, kata
dia, membangun di Kalimantan memiliki
pengertian invasi penduduk Indonesia yang
berduyun-duyun pindah ke sana dengan
harapan mencari pekerjaan, seperti yang
terjadi di Jakarta saat ini. “Orang Dayak akan
menjadi orang Betawi yang hilang di tengah
ibu kota,” ucap dia.
Dihubungi terpisah, Ketua Umum
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
(INKINDO) Peter Frans mengatakan, rencana
pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke
Kalimantan Timur memang banyak menuai
kontroversi di masyarakat sejak wacana
ini muncul pada tahun 2019. “Sebagai
pribadi dan sebagai Ketua Umum INKINDO,
saya termasuk yang mendukung IKN.
Ada beberapa alasan dan pertimbangan
tentunya,” ucap Frans di Jakarta, Senin
(7/3/2022).
Perpindahan ibu kota negara, menurut
Frans, merupakan ide yang sangat bagus
dan brilian karena daya dukung Kota
Jakarta sangat berat dan sudah tidak layak
lagi baik dari aspek lingkungan, sosial,
ekonomi, kemacetan lalu lintas dan lain
sebagainya. Menurut dia, pemindahan ibu

kota negara bukan pemindahan sentra
ekonomi sebagaimana banyak dibicarakan
masyarakat.
Frans mengatakan, bandul ekonomi
tidak akan berpindah ke tempat baru, yang
dipindahkan hanya pusat pemerintahan
ditambah kantor kedutaan besar asing. “Jadi
Kota Jakarta tidak akan sepi sebagaimana
banyak diperkirakan orang. Jakarta tetap
menjadi sentra ekonomi nasional karena
memang nantinya akan menjadi zona
ekonomi,” kata pria kelahiran Kota Mataram
itu.
Ia mengatakan, rencana memindahkan
ibu kota negara memang bukan persoalan
mudah, semudah membalikkan telapak
tangan. Pindah rumah atau kost saja kadang
repot, apalagi memindahkan ibu kota
negara. “Ada sekitar 2 juta pekerja di kantorkantor pemerintahan yang nantinya juga
akan pindah,” ujar dia.
Dari sisi peradaban, kata dia, pertama
kalinya Indonesia pasca kemerdekaan
membangun sebuah kota. Sebagaimana
diketahui, Istana Presiden Indonesia saat
ini ada 4, tiga di antaranya istana di Jakarta,
Bogor dan Cipanas merupakan istana yang
dibangun Belanda. “Hanya istana Tampak
Siring di Bali yang dibangun atas prakarsa
Presiden Soekarno,” kata pria berkacamata
ini.
Dalam perbicangan dengan Pak Nyoman,
kata Frans, memindahkan ibu kota bukan
mengkopi atau menjiplak dari negara lain.
Saatnya membuat mahakarya sendiri,
karya anak bangsa dengan Menonjolkan
orisinalitas karya dan nilai-nilai kebangsaan
yang memanfaatkan kearifan lokal, potensi
lokal dan kandungan lokal. “Pembangunan
IKN harus mengutamakan konsep hijau
yaitu green city. IKN didesain supaya bisa
menurunkan suhu 1 derajat Celcius. Secara
kawasan, di sana nanti ada danau, taman,
dan berbagai konsep green city lainnya,”
ucap pria yang menyenangi seni lukis itu.
(Hasanuddin)
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5

Tahap Pembangunan IKN
(2022 – 2045)

PROSES pembangunan Ibu Kota Negara
(IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara,
Kalimantan Timur, akan dimulai tahun ini.
Berbagai rancangan pembangunan IKN
telah disiapkan dan diundangkan dalam
UU No 3 Tahun 2002 tentang IKN pada 15
Februari 2022.
Melalui UU IKN, pemerintah memberikan
gambaran terkait bagaimana bentuk dan
tahapan pemindahan IKN akan dilakukan
secara bertahap lewat Rencana Induk IKN
setebal 126 halaman. Direncanakan, wilayah
IKN Nusantara meliputi daratan seluas
256.142 hektar dan perairan laut seluas
68.189 hektar.
Pembangunan IKN akan berlangsung
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selama 23 tahun, mulai 2022 hingga 2045
atau rampung tepat di HUT RI ke-100.
Terdapat 5 tahapan pembangunan.
1. Tahap Pertama (2022 – 2024)
Pembangunan IKN tahap ini akan
dibagi dalam tiga alur kerja besar, yakni
pembangunan perkotaan, pembangunan
infrastruktur dan pembangunan ekonomi.
Selain itu, perumahan dalam bentuk
rumah tapak maupun unit apartemen
untuk ASN, TNI, Polri dan BIN juga akan
dibangun di tahap satu.
Sedangkan untuk relokasinya, TNI,
Polri dan BIN akan direlokasikan pada
2023 dan disusul oleh badan eksekutif,

legislatif, yudikatif dan ASN pada awal
tahun 2024. Proses pembangunan IKN
tahap satu dinyatakan tercapai ketika
perpindahan ASN telah dimulai. Namun,
sebelum relokasi dilakukan, IKN akan
didominasi oleh pekerja konstruksi dan
pertahanan keamanan.
2. Tahap Dua (2024 – 2029)
Pada tahap ini, infrastruktur utama
ditargetkan telah siap dihubungkan
ke kawasan baru. Diketahui bahwa
pada 2023-2025 juga akan dimulai
pembangunan fasilitas litbang, perguruan
tinggi kelas dunia, pusat inovasi dan
fasilitas kesehatan internasional. Selain
itu, di tahap dua ini diharapkan fasilitas
transportasi umum primer maupun
sekunder ditargetkan siap dipakai.
3. Tahap Tiga (2030 – 2034)
Di tahap ini, sejumlah infrastruktur
ditargetkan telah rampung seperti
angkutan umum masal, instalasi
pengolahan air limbah (IPAL), instalasi
pengolahan air minum (IPAM) dan fasilitas
penunjang kota spons. Tidak hanya itu, di
tahap ini juga ditargetkan telah tersedia

pengolahan sampah dan penambahan
amenitas digital serta perkotaan.
4. Tahap Empat (2035 – 2039)
Tahap keempat dimulai dengan
perkembangan pesat di bidang
pendidikan dan kesehatan yang akan
menjadi motor penggerak sektor
ekonomi lain di IKN. Misalnya adalah
pembangunan kereta api regional dan
pembangunan bendungan multiguna
untuk memastikan ketersediaan air di
wilayah tersebut.
5. Tahap Lima (2040 – 2045)
Diharapkan pada tahap ini,
pengembangan IKN telah mencapai
puncak yang ditandai dengan
pengembangan industri berkelanjutan
serta pertumbuhan penduduk yang
stabil, Populasi Kawasan IKN (KIKN)
dicanangkan akan mencapai 1,7 juta-1,9
juta jiwa dengan kepadatan kawasan
perkotaan sekitar 100 jiwa per hektar.
Jumlah tersebut tentunya didukung oleh
infrastruktur yang telah terbangun secara
menyeluruh untuk masyarakat. (berbagai
sumber/Hasan)
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LAPORAN UTAMA

Aneka Kereta
Segera Meliuk-liuk di IKN
Kereta gantung, kereta perkotaan, kereta antar kota dan kereta Trans Kalimatan akan dibangun
di Kawasan Ibu Kota Negara. Ide kereta gantung di Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP)
relatif baru. Prinsip kehati-hatian memilih trace yang akan dibangun harus memperhatikan
aspek keamanan Kepala Negara, pejabat negara, diplomat asing, karena menyangkut
keberadaan Istana Negara sebagai tempat tinggal Presiden dan keluarga.
WILAYAH Ibu Kota Negara seluas 324.331
hektar, berada di sebelah utara Kota
Balikpapan dan sebelah selatan Kota
Samarinda dengan luas wilayah darat kurang
lebih 256.142 hektar (78,98 persen) dan luas
wilayah perairan laut kurang lebih 68.189
hektar (21,02 persen).
Mengutip lampiran Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara, disebutkan bahwa konektivitas
kereta api regional, penilaian pada tingkat
konsep mengenai potensi koridor kereta api
dari Balikpapan ke Ibu Kota Negara telah
mempertimbangkan beberapa aspek.
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Pertama, pertimbangan lingkungan,
sosial, dan rekayasa teknis. Alinyemen
koridor pada tingkat konsep telah
disempurnakan untuk menghindari atau
memitigasi kendala lingkungan dan sosial.
Kedua, konektivitas sistem transit
menghubungkan pelabuhan, bandar udara
(bandara), Kota Balikpapan, Kawasan
Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kawasan
Ibu Kota Negara (KIKN), dan Kawasan
Pengembaangan Ibu Kota Negara (KPIKN)
untuk mengintegrasikan pusat-pusat
kegiatan di tiga kota.
Ketiga, selain konektivitas rel kereta api,

konsep rel juga mencakup konektivitas rel
regional untuk transportasi barang antara
gerbang utama, seperti pelabuhan dengan
kawasan industri.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan telah merancang
sejumlah jalur kereta api yang akan
dibangun di Kawasan Ibu Kota Negara
sesuai kebutuhan mobilitas orang dan
barang.

Ragam Kereta yang Akan Dibangun
Kereta gantung, alternatif pilihan
kereta gantung yang dipakai adalah
Téléphérique des Capucins. Ide terkini
dengan panjang jalur 4,1 kilometer yang
akan dilayani 4 stasiun, durasi perjalanan
12 menit, kecepatan 20 kilometer per jam
dan kapasitas angkutnya sebanyak 2.000
penumpang per jam per arah.
Diperkirakan potensi permintaan
perjalanan kereta gantung sebesar
10.112 penumpang per hari atau 3,69 juta
penumpang per tahun. Nilai investasinya

mencapai 21 juta dollar AS atau sekitar Rp315
miliar per kilometer. Sistem aerial memiliki
kemampuan kapasitas penumpang besar
dan kebutuhan stasiun yang sedikit.
Kriteria pemilihan koridor kereta gantung
ini adalah (1) menghubungkan cluster
kantor pemerintahan dengan komersial dan
pemukiman: (2) dapat digunakan sebagai
daya tarik wisata: dan (3) terintegrasi dengan
moda angkutan lainnya, seperti bus listrik
dan kereta api serta terhubung langsung
dengan akses menuju ke luar Kawasan Inti
Pusat Pemerintahan (KIPP).
Di Indonesia, saat ini sudah beroperasi
layanan kereta gantung di kawasan wisata
Taman Impian Jaya Ancol (TIJA) dan
Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Ada
pula untuk keperluan mobilitas pekerja
di Kota Tembagapura (Kab. Mimika, Prov.
Papua) yang dioperasikan oleh PT Freeport
Indonesia.
Keunggulan kereta gantung (cable
car) adalah berkapasitas tinggi, dapat
menampung hingga 5.000 penumpang
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per jam dan hemat energi; membutuhkan
lahan yang minim; membutuhkan biaya
investasi, operasional dan perawatan yang
rendah (50 persen biaya sistem trem dan 10
persen sistem kereta bawah tanah); dapat
beroperasi tanpa pengemudi dan ditambah
biaya pemeliharaan yang rendah. Lantas,
membutuhkan waktu pembangunan yang
singkat, ramah lingkungan dan berkelanjutan
dengan emisi CO2 yang sangat minim, dan
berdampak minimal terhadap lansekap kota.
KA Trans Kalimantan sepanjang 187,98
kilometer dengan seluruh jaringan berada
di atas permukaan tanah (at grade) akan
menghubungkan Simpang Tiga Petung
(Kab. Penajam Paser Utara) – Bandara
Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (Kota
Samarinda) yang dilayani 13 stasiun.
Ketigabelas stasiun itu adalah Stasiun
Simpang Tiga Petung, Stasiun Buluminung,
Stasiun Riko, Stasiun Pantai Lango, Stasiun
Karingau, Stasiun Karang Joang, Stasiun
Samboja, Stasiun Sungai Merdeka, Stasiun
Sanga-Sanga, Stasiun Palaran, Stasiun Loa
Bakung, Stasiun Sempaja Timur, dan Stasiun
Aji Pangeran Tumenggung Pranoto.
Depo berada di dekat Stasiun Karang
Joang dan Balai Yasa di dekat Stasiun
Pantai Lango. Diperkirakan potensi pada
tahun 2035 dapat mengangkut penumpang
2.741.439 orang per tahun dan barang
sebanyak 4.328.218 ton per tahun.
KA Perkotaan Balikpapan – KIPP
sepanjang 143,33 kilometer ditempuh
perjalanan selama 88 menit. Jaringan
sepanjang 125,73 kilometer berada di
permukaan tanah (at grade), melayang
(elevated) 14,6 kilometer dan bawah tanah
(underground) sejauh 3 kilometer.
Diperkirakan demand tahun 2040 sebesar
4.430.417 penumpang per tahun. Terdapat
11 stasiun yang akan melayani, antara lain
Stasiun Semayang, Stasiun Sepinggan,
Stasiun Balikpapan, Stasiun Karang Joang,
Stasiun Karingau, Stasiun Pantai Lango,
Stasiun BWP 3, Stasiun KIPP, Stasiun WP

26 |

| Juli 2022

LAYANAN

Utara, Stasiun BWP2, Stasiun BWP 4, dan
Stasiun Samboja. Kawasan Transit Oriented
Development (TOD) berada di sekitar
Stasiun Karang Joang dan Stasiun Samboja.
Diperkirakan tahun 2040 ada 4.430.417
penumpang per tahun.
Ada pula KA Bandara yang
menghubungkan Bandara Internasional
Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan
dengan KIPP. Ada dua alternatif trace, yakni
alternatif pertama hasil kajian tahun 2021
sepanjang 65,5 kilometer dengan waktu
tempuh 29,8 menit yang melintasi empat
stasiun.
Berada di permukaan tanah (at grade)
55,7 kilometer, melayang (elevated) 6,8

KERETA API IBU KOTA NEGARA

kilometer dan bawah tanah (undergorund)
sejauh 3 kilometer. Pengadaan lahan
menjadi satu dengan rencana trase KA
Regional dan KA Antar Kota. Besaran
demand tahun 2030 diperkirakan sebanyak
3.597.767 penumpang per tahun.
Sementara itu, alternatif kedua sepanjang
44,91 kilometer dengan layanan tiga
stasiun. Jarak tempuh lebih pendek karena
mengikuti right of way (ROW) jalan tol ruas
Balikpapan – KIPP. Diprediksi tahun 2030
akan mengangkut penumpang 2.486.719
orang per tahun, lebih kecil ketimbang
alternatif pertama.
Rencana pembangunan jalan tol ruas

Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad
Sulaiman Sepinggan – KIPP sejauh 47,63
kilometer dengan waktu tempuh 30 menit
dan kecepatan rata-rata 80 km per jam - 100
km per jam.
Pembangunan perkeretaapian di
Kawasan Ibu Kota Negara dapat ditawarkan
pada sejumlah investor dalam maupun luar
negeri untuk meminimalkan penggunaan
APBN.
Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik
Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang
Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat
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PERISTIWA

PAPTVK3I Kukuhkan
Pengurus Baru
PERKUMPULAN Asosiasi Perguruan Tinggi
Vokasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Indonesia (PAPTVK3I) menggelar rapat
anggota di RM Goela Kelapa, Manahan, Solo,
pada 1 Juli 2022 silam. Hasilnya, terbentuk
kepengurusan baru untuk periode 2022 –
2027.
Dalam rapat yang dihadiri seluruh

Ketua Umum:
Prof Dr dr Santoso, MSc, SpOk
Wakil Ketua Umum:
Dr Masjuli, SKM, MKKK
Ketua 1
Bidang Pendidikan dan Kurikulum:
Dr M. Anas, SE, SKM, MKes
Anggota:
1. Dr Isna Qadrijati, dr, MKes
2. Dr Sumardiyono, MKes
3. Ratih Damayanti, SKM, MKes
4. dr Iwan Zulkifar, MSi
5. Tyas Lilia Wardani, SST, MKKK
Ketua 2
Bidang Penelitian dan PKM:
Dr dr Agung Cahyono Triwibowo, MS
Anggota:
1. Dr Ir Amri AK, MM
2. Eka Rosanti, SST, MKes
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pengurus tersebut, Prof Dr dr Santoso, MSc,
SpOk dari Universitas Negeri Surakarta
(UNS) kembali terpilih sebagai Ketua Umum
untuk kedua kalinya. Ia didampingi Dr
Masjuli, SKM, MKKK yang duduk sebagai
Ketua Umum. Di pengurusan sebelumnya,
Masjuli menjabat sebagai Sekretaris
bersama Dra Ipop Syarifah, MSc yang kini

3. Ratih Andhika AR, SST, MKes
4. Tofan Agung Eka P, SKep, MKKK
5. Asrul Syamsul, SKM, MKes
Ketua 3
Bidang Kerjasama:
Muhammad Islam Nasution, ST, MKes
Anggota:
1. Dr Suwoyo, SKep, Ns, MKes
2. Yunita Purba, SST, MKes
3. Ir Hj Hanifah Handayani, MT
Sekretaris:
Dra Ipop Syarifah, MSc
Anggota
1: Dr Lusi Ismayenti, ST, MKes
2: Edwina Rudyarti, SSi, MSc
Bendahara:
1. Rosmalia, ST, MKes
2. Muslikha Nourma Rhomadhoni, SKM,
MKes

kembali dipercaya sebagai Sekretaris di
kepengurusan baru.
Selain mengukuhkan pengurus baru,
rapat juga menetapkan program kerja
sebagai berikut:
1. Akan dilakukan pembinaan oleh Ketua
Umum & LAM-PTKes bagi dosen-dosen
PAPTVK3I untuk dapat menjadi asesor K3.
2. Akan dilakukan kunjungan kerja ke
Kemenaker untuk menginformasikan
keberadaan PAPTVK3I.
3. Akan dilakukan penentuan gelar Amd &
Str KKK untuk lulusan Diploma III dan IV
K3
4. Akan dilakukan penentuan rasio
mahasiswa dan dosen yaitu akan dibuat
surat dan PAPTVK3I ke LAM PT KES
5. Akan dilakukan penentuan kurikulum
pendidikan Diploma III dan IV secara
nasional
6. Akan ditentukan jabatan fungsional
dosen yang masih belum meraih jabatan
fungsional rektor kepala untuk prodi yang
baru berdiri
7. Akan dilakukan pembinaan terhadap
dosen terkait perkembangan K3 sesuai
ISO 45001 dan komunikasi K3 sertifikat
akan diberikan oleh BSN.
8. Akan ditentukan rapat kerja tahun 2023
di Jakarta, untuk itu PAPTVK3I akan
membuat surat permohonan kepada
Polteknaker untuk dapat menjadi tuan
rumah.

9. Akan ditentukan untuk pemenuhan
persyaratan akreditasi terkait
laboratorium K3 yaitu Fire, Safety,
Hygiene Industri, Health.
10. Akan ditentukan persyaratan menjadi
anggota baru PAPTVK3I yaitu adanya
dukungan pimpinan universitas yang
akan bergabung ke PAPTVK3I.
11. Akan ditentukan dan dibuat sertifikat
keanggotaan institusi bergabung dengan
PAPTVK3I.
12. Administrasi PAPTVK3I yaitu adanya surat
tugas dan finansialnya bagi anggota yang
dinas mewakili PAPTVK3I.
PAPTVK3I didirikan pada 2017 oleh
Universitas Surakarta (UNS), Universitas
Balikpapan (UNIBA), Universitas Binawan,
Universitas Airlangga (UNAIR), ITS,
Akamigas Balongan, dan Universitas
Darussalam Gontor Ponorogo (UNIDA).
Kini keanggotaan PAPTVK3I bertambah
menjadi 14 dengan bergabungnya Institut
Medika Drg Suherman, Universitas Nahdlatul
Ulama Surabaya, STIKES Bhakti Mandala
Husada Slawi, STIKES Indonesia Padang,
AKADEMI Hiperkes Makasar, STIKES Malang,
dan Politeknik Ketenagakerjaan Jakarta.
PAPTVK3I disahkan oleh Kemenhumkam RI
dengan No AHU-0000700.AH.01.07. tahun
2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan
Hukum. (Hasanuddin)

Juli 2022 |

| 29

EVENT

WSO Fest

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

30 |

Nama
Fauzan Anshori
Muhammad Asaefuddin Nugraha
Arya Wangsa Eka Mahendra
Fransiska Widyaningrum
Deffa Gemaviantoro
Muhammad Qadri Asrar
Toto Kuntoro
Adam Prasetyo
Jiana Rofik Baitur Rozaq
Rizka Lailatul Rohmah
Andy Wienarto
Hanny Alya Tsabita
Arya Wangsa Eka Mahendra
APB Mojokerto
PT Waskita Toll Road
APB Yogyakarta
Fauzan Anshori
Muhammad Asaefuddin Nugraha
Arya Wangsa Eka Mahendra
Andrew Denny H. dan Tim
Kemas Ferri Rahman dan Tim
Yusnita Handayani dan Tim
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Institusi

Jenis lomba

Politeknik Ketenagakerjaan

Poster Mahasiswa Juara 1

STIKIM - Polteknaker

Poster Mahasiswa Juara 2

STIKIM

Poster Mahasiswa Juara 3

PT Adhi Persada Beton

Poster Umum Juara 1

PT Adhi Persada Beton

Poster Umum Juara 2

FMK3N Wilayah 1

Poster Umum Juara 3
Video SI Juara 1
Video SI Juara 2
Video SI Juara 3

Politeknik Ketenagakerjaan

Video SI Juara Favorit

PT Adhi Persada Beton
PT PLN
Politeknik Ketenagakerjaan

Paper Juara 1
Paper Juara 2
Paper Juara 3

KOLOM PAKAR

Otomatisasi-Digitalisasi:
Menghilangkan atau Malah
Menambah Bahaya?
Oleh: Syamsul Arifin, SKM. MKKK. Grad IOSH.
Pandangan konvensional keselamatan
beranggapan bahwa (perilaku) manusia
merupakan sumber bahaya di tempat
kerja penyebab kecelakaan sehingga perlu
dikendalikan -humans are a problem to
control.
Jika kita mau mengikuti tangga hirarki
pencegahan (hierarchy of control), maka
solusi yang paling logis dari premis di
atas secara berurutan dari yang paling
efektif ke yang paling tidak efektif adalah
berusaha menghilangkan (elimination)
sumber penyebab problem, menggantinya
(substitution) dengan robot misalnya,
rekayasa teknis (engineering control),
pengendalian administratif (prosedur kerja,
rotasi pekerja, pelatihan), dan terakhir
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alat pelindung diri (personal protective
equipment).
Dengan euforia label industri 4.0,
digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial
intelligence), big data, cloud computing,
Internet of Thing (IoT), augmented reality, dst,
maka ide untuk mengganti manusia dengan
robot, jadi semakin menarik.
Namun pertanyaan lanjutannya adalah
apakah penggantian manusia dengan
teknologi, otomatisasi, atau robotik memang
bisa menjadikan pekerjaan menjadi semakin
selamat? Dengan beralasan bahwa jika
suatu pekerjaan bisa diotomatisasi, maka
manusia tidak perlu melakukan hal tersebut,
dan jika pekerjaan tidak dilakukan oleh
manusia, maka tidak akan ada kemungkinan
kesalahan manusia (human error).
Yang pertama harus
sama-sama dipahami bahwa
implementasi atau penggunaan
teknologi baru memang akan
menambah kapasitas prosesproduksi-efektifitas-efisiensi,
namun di sisi lain juga ada
tambahan kompleksitas di dalam
sistem sosioteknikal pekerjaan.
Otomatisasi tidak serta
merta akan menghilangkan
kesalahan manusia, hanya
saja bentuk kesalahan yang
menjadi akan menjadi berbeda
karena pekerjaan telah berubah
ke dalam sistem otomatis
dibandingkan sebelumnya

dengan sistem manual.
Perubahan proses pekerjaan dengan
adanya otomatisasi akan mengubah pola
interaksi hubungan antara manusia-mesin.
Meskipun beban kerja sudah berubah
(manusia menjadi lebih sedikit porsi
pekerjaan dan mesin menjadi semakin
banyak mengambil alih porsi pekerjaan),
tetap ada interaksi antara manusia dengan
teknologi. Dan interface/tampilan yang
menghubungkan interaksi antara manusia
dan mesin umumnya berubah dengan
drastis.
Pergeseran proses kerja menjadi
otomatisasi mentransformasi juga
peran operator lapangan yang tadinya
mengoperasikan alat secara fisik menjadi
pengawas ruang kendali (control room),
sehingga posisi baru ini memunculkan
juga kerentanan/vulnerability dan peluang
kesalahan/error yang baru.
Akan hadir pula isu beban data yang
berlebihan (data overload) pada aspek
monitoring sistem. Alih-alih menghilangkan
beban kognitif dari pekerja, otomatisasi
justru malah menambah beban baru: tipe
pengawasan yang berbeda dan tugas
tambahan di dalam ingatan/memori otak
pekerja. Kemampuan manusia untuk
menganalisis seluruh data yang dihasilkan
oleh proses otomatis tidak sepadan
dengan kemampuan sistem buatan dalam
mengumpulkan, mengubah, dan menyajikan
data.
Memang, dalam banyak hal, perubahan
teknologi akan memberikan tambahan
manfaat bagi manusia, contohnya
penggunaan alat bantu komputer sehingga
perhitungan bisa menjadi lebih cepat,
contoh lainnya pada penggunaan alat
angka-angkut yang dapat meningkatkan
beban angkut sehingga menghilangkan
pekerjaan manual pada manusia, dst.
Namun perlu diingat, akan ada bahaya baru
yang muncul disamping manfaat baru yang
bisa dipetik. Hal ini yang perlu kita identifikasi
dan kelola dengan baik.

Evolusi Ilmu Keselamatan Kerja
Pembahasan di atas sesuai dengan
pergeseran atau evolusi yang terjadi
di dalam ilmu keselamatan kerja. Telah
terjadi perubahan pada aspek teori dan
aplikasi/penerapannya. Secara sederhana,
perubahan ini dapat dibagi menjadi empat
era yaitu teknologi, ergonomi (human
factor), manajemen keselamatan (safety
management), dan cognitive complexity.
Pada era teknologi, terjadi perkembangan
teknik, perbaikan desain, standar alat kerja,
dan mesin produksi. Manusia dianggap
sebagai bagian dari komponen mesin
produksi. Masa ini dapat disebut dengan
istilah Safety-I.
Di masa perkembangan ilmu ergonomi
atau human factor, awalnya manusia
dianggap sebagai bagian dari potensi
bahaya, sehingga perlu dikendalikan.
Berkembang rule-based safety culture
dengan prinsip dasar agar pekerja mengikuti
peraturan atau metode kerja supaya
selamat. Kemudian tumbuh menguat pula
perspektif ergonomi yang memperhatikan
keterbatasan (dan kelebihan) manusia:
desain peralatan yang fit atau sesuai dengan
pekerja.
Fase selanjutnya adalah manajemen
keselamatan, dengan pendekatan yang
dipakai adalah system engineering. Manusia
dianggap sebagai pahlawan karena mampu
beradaptasi dengan sistem kerja karena
memiliki potensi fleksibilitas dan resilience
yang dibutuhkan untuk dapat berproduksi
secara sukses (dan selamat). Masa ini dapat
disebut juga dengan istilah Safety-II.
Terakhir adalah era cognitive complexity,
yang melihat sistem kerja sebagai sistem
kompleks yang adaptif (complex adaptive
system) dimana keselamatan dianggap
sebagai sebuah karakter yang muncul
(emergent) dari sebuah sistem yang
kompleks.
Di sistem yang kompleks, elemen sistem-
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proses-dan hubungan yang muncul dari
interaksi antara manusia, teknologi, dan
pekerjaan menghasilkan suatu hal yang
baru muncul (emergent), sehingga tidak bisa
dikenali jika diobservasi secara terpisah.
Ada suatu aksioma yang juga perlu
dipahami, bahwa semua cognitive systems
(manusia, mesin, atau kombinasi keduanya)
memiliki keterbatasan. Semua cognitive
systems yang memiliki keterbatasan, rentan
terhadap kesalahan (fallible).
Sehingga, permasalahan sebenarnya
bukan terletak pada kemungkinan gagal
(fallibility) atau keterbatasan sumber daya
(finite resource), tapi pada pengembangan
strategi ketika mengelola keseimbangan
antara berbagai kepentingan yang
berlawan (conflict goal trade-off) karena
ada kebutuhan untuk terus bertindak,
bergerak, dan berproduksi dalam dunia yang
terbatas, dinamis, penuh konflik, dan penuh
ketidakpastian.
Dalam pandangan kontemporer
keselamatan, kita harus bisa menerima
paradoks bahwa secara bersamaan,
manusia adalah sumber kesuksesan dan
kegagalan saat membuat, mengoperasikan,
dan memodifikasi sistem yang dibuatnya.
Manusia, sebagai agen yang adaptif-
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pembelajar-kolaboratif-bertanggung
jawab-kreatif bisa membuat keberhasilan
di tengah keterbatasan sumber daya dan
tekanan kepentingan dari berbagai tingkat
sosio-teknikal dengan cara melakukan
pembelajaran dan adaptasi atas informasi
yang tersedia untuk mencapai kesuksesan
dan keselamatan.
Penulis adalah praktisi K3 dan mahasiswa S3
manajemen UB
Referensi:
David D. Woods dan Erik Hollnagel. 2006.
Joint Cognitive Systems: Patterns in
Cognitive Systems Engineering. CRC
Press
Dekker, Sidney. 2014. Employees A Problem
to Control or Solution to Harness?
Majalah Professional Safety
Dekker, Sidney. 2015. Safety Differently:
Human Factors for a New Era. CRC Press
National Institute for Occupational Safety
and Health (NIOSH). 2015. Hierarchy of
Controls. Website Centers for Disease
Control (CDC)
Wong, Gary. 2015. Emergence Of Safety-III.
Website Safety Differently.
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QUO VADIS
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN ANGKUTAN DI JALAN
Oleh : Beni Cahyadi*
Gambar 1. Kecelakaan Bis Ardiansyah (16/5/2022) (https://portaljepara.pikiran-rakyat.com)

Membaca berita kecelakaan tunggal yang
melibatkan Bus Ardiansyah yang menabrak
tiang VMS di KM 712 Tol Mojokerto Senin
(16/5/2022) dan sebanyak 32 penumpang
baik yang meninggal maupun yang lukaluka dilarikan ke 5 rumah sakit berbeda
menimbulkan rasa miris saya di tengah
optimisme bahwa Angka kecelakaan selama
Mudik Lebaran 2022 atau selama Operasi
Ketupat ini turun 31% menurut Korlantas
Polri. Bus Ardiansyah bernopol S 7322 UW
yang dikemudikan kernet bus, Ade Firmansyah
(29) warga Sememi, Kelurahan Benowo, Pakal,
Surabaya sebelum kecelakaan maut terjadi pada
Senin pagi lalu melaju dari barat ke timur atau
dari arah Caruban, Madiun ke Surabaya. Sampai
di KM 712.400A Tol Sumo pukul 06.15 WIB,
bus yang sedang mengantarkan rombongan
warga Benowo pulang dari berwisata ke Dieng,
Wonosobo, Jawa Tengah itu mendadak oleng
ke kiri. Berdasarkan hasil penyelidikan dari
pihak kepolisian dan KNKT saat itu Ade tertidur
lelap. Belum lagi dugaan sang pengemudi
mengkonsumsi zat terlarang.
Akibatnya, bus berpenumpang 32 orang itu

menabrak besi pembatas jalan tol lalu menabrak
fondasi tiang VMS. Kerasnya benturan itu
membuat bagian depan sisi kiri bus itu hancur.
Bus itu terguling ke kanan di lajur kiri jalan tol.
Sedangkan karena saking kerasnya tumbukan,
tiang VMS itu ambruk beserta fondasinya.
Kecelakaan tunggal itu mengakibatkan
sebanyak 16 penumpang tewas hingga hari ini.
Tidak hanya itu, ada 16 penumpang lain yang
terluka akibat kecelakaan tersebut. Ade kernet
yang nekat menyopiri bus itu sempat terluka
ringan. Sedangkan sopir utama bus Ahmad Ari
Ardiyanto (31), warga Desa Boteng, Menganti,
Gresik selamat karena tidur di bagasi bus saat
kecelakaan terjadi.
Apa yang sebenarnya sedang terjadi dari
Peristiwa Kecelakaan ini?

Efek Pandemi Covid-19 Yang
Berkepanjangan

Salah satu hipotesa terkait banyaknya
jumlah kecelakaan dan fatalitas kecelakaan di
jalan raya khususnya angkutan orang adalah
kurangnya perawatan dan pemeriksaan
kendaraan selama masa pamdemi Covid-19.
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Lebih dari 2 tahun selama periode 2020-2021
sebagian besar armada tidak beroperasi karena
sepi penumpang. Akibatnya perawatan dan
pemeriksaan kendaaraan menjadi terbengkalai.
Tidak hanya aspek pemeliharaan, boleh jadi
aspek ketersediaan pengemudi juga. Selama
masa pandemi banyak pengemudi yang banting
stir mencari penghidupan lain. Akibatnya ketika
musim angkutan mulai beroperasi normal
sedikit pengemudi yang biasa mengawaki
armada yang tersedia.
Belum lagi imbas dari kejenuhan
masayarakat yang ingin berlibur ke luar kota
karena sudah terlalu lama tidak melakukannya.
Antusias masyarakat menjadi sangat tinggi
dalam menggunakan angkutan umum untuk
bepergian ke luar kota baik secara perorangan
maupun secara berkelompok dengan menyewa
bus. Dalam hal ini boleh jadi masyarakat
pengguna jasa angkutan menjadi kurang peduli
terhadap kualitas dan aspek keselamatan
dalam memilih armada dan personnel awak
armadanya. Yang penting murah, bisa liburan
dan bahagia. Begitu kira-kira pemikiriannya.
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Efek Tidak Diterapkannya Sistem
Manajemen Keselamatan
Secara umum, Aspek keselamatan
menempati urutan pertama dalam operasional
industri transportasi.
Keselamatan menjadi Prioritas dalam
operasional operator angkutan umum, baik
orang maupun barang. Tidak boleh angkutan
umum menjadi penyebab orang mati atau
celaka.
Tanggung jawab keselamatan bergantung
pada banyak pihak antara lain regulator/
pemerintah, operator angkutan/pengusaha
angkutan pengemudi/awak angkutan,
penumpang dan pengguna jasa angkutan,
penyedia/operator jalan serta sesama pengguna
jalan lainnya. Khusus pada operator perusahaan
angkutan umum ini, unsur-unsur keselamatan
sangat banyak sehingga perlu dikelola dalam
satu sistem manajemen keselamatan agar
sinkron dan dapat menjadi panduan bagi
operasional perusahaan sehingga layanan
menjadi aman dan nyaman.
Negara dalam hal ini telah menerbitkan

peraturan yang jelas terkait sistem manajemen
keselamatan baik secara umum untuk tempat
kerja melalui PP 50 Tahun 2012 maupun yang
spesifik terkait angkutan di jalan melalui PM
85 Tahun 2018 terkait Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
Dalam beleid ini setiap perusahaan angkutan
umum wajib menerapkan sistem manajemen
keselamatan dalam operasional kesehariannya.
Pemerintah dalam hal ini Kementrian
Perhubungan melalui Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat telah dan terus-menerus
mensosialisasikan implementasinya pada
perusahaan-perusahaan angkutan umum. Belum
lagi bimbingan teknis bagaimana menyusun
sistem majemen keselamatan tersebut. Ihktiar
ini terus kita dukung penuh.
Sistem maanjemen keselamatan ini
merupakan salah satu pilar keselamatan yang

dicantumkan dalam Rencana Umum Nasional
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
yang merupakan dokumen perencanaan
keselamatan Pemerintah untuk periode 20
(dua puluh) tahun. Rencana Umum Nasional
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (RUNK LLAJ) merupakan acuan bagi
Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota dalam mensinergikan penyusunan
dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan. Ada 5 pilar antara lain:
• Pilar 1 (satu), yaitu sistem yang
berkeselamatan;
• Pilar 2 (dua), yaitu jalan yang
berkeselamatan;
• Pilar 3 (tiga), yaitu kendaraan yang
berkeselamatan;
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•
•

Pilar 4 (empat), yaitu pengguna jalan yang
berkeselamatan; dan
Pilar 5 (lima), yaitu penanganan korban
kecelakaan.

Mengapa Sistem Manajemen
Keselamatan Belum banyak
Diterapkan ?
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Sejak diundangkan sejak 4 tahun lalu,
implementasi PM 85 Tahun 2018 masih
minim baik secara jumlah perusahaan yang
menerapkan maupun hasil implemetasinya
walaupun terus-menerus digaungkan oleh
pemerintah. Untuk itu perlu usaha terusmenerus semua pihak yang berkentingan dalam
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menyukseskannya. Ada berbagai cara yang dapat
diambil antara lain:
1. Pemerintah perlu mengintegrasikan
penerapan SMK PAU ini ke dalam
izin angkutan umum di jalan dengan
harapan para pelaku angkutan dapat
menerapkannya. Memang terkesan
dipaksakan akan tetapi ini adalah salah
satu ikhtiar paling logis yang bisa diambil.
Para pelaku usaha akan semaksimal
mungkin mengimplemtasikannya demi
keberlangsungan usaha mereka dan
keselamatan pengguna angkutan dan
jalan.
2. Sosialisasi dan kerjasama dengan seluruh
pemangku kepentingan baik itu asosiasi
pengusaha angkutan, pemilik armada,
pengemusi atau awak, lembaga-lembaga
pemerhati keselamatan maupun
masyarakat umum. Masyarkat umum
perlu juga diedukasi sehingga mereka
hanya akan menggunakan angkutan
umum yang telah menerapkan sistem
manajemen keselamatan. Asosiasiasosisasi juga berperan penting. Mereka
dapat menjadi fasilitator implementasi
SMK PAU di internalnya. Kampanye masif
terkait implementasi SMK PAU perlu
dilakukan di semua tempat dan fungsi.
3. Peningkatan kapasitas organisasi,
personel dan perluasannya dalam sistem
manajemen keselamatan SMK PAU.
Ini perlu, sebab dalam PM 85 Tahun
2018 disebutkan Verifikator dokumen
dan implementasi Sistem Manajemen
Keselamatan adalah pihak Perhubungan
Darat yang boleh jadi sangat terbatas
sumber daya nya, baik jumlah SDM dan
anggaran. Jika nanti jumlah perusahaan
yang mengajukan Sertifikasi SMK PAU
meningkat pesat, maka akan menjadi
masalah tersendiri, terutama jika SMK
PAU ini menjadi bagian dari perizinan
berusaha. Untuk itu perlu dipikirkan
apakah bisa lembaga atau pihak lain
dapat mengaudit masing-masing
perusahaan dalam implementasi SMK

PAU ini. Sertifikat dan penetapan SMK
PAU tetap pada Perhubungan Darat
akan tetapi audit dan penyusunan
SMK PAU dilimpahkan pada pihak lain.
Boleh jadi Asosiasi-Asosiasi atau pun
lembaga independen lainnya. Ini mirip
dengan pelaksanaan Audit dan Sertifikasi
SMK3 PP 50 Tahun 2012 untuk tempat
kerja yang menjadi acuan Kementrian
Ketenagakerjaan yang melimpahkan
pekerjaan auditnya pada perusahaanperusahaan jasa K3 (PJK3).
4. Penyempurnaan standar sistem
manajemen keselamatan perusahaan
angkutan umum (SMK PAU) yang terusmenerus. Perlu adanya penjenjangan
klausul-klausul dalam SMK PAU
mengingat tidak semua perusahaan
angkutan umum memiliki sumber daya
yang sama, rute dan trayek yang sama.
Perlu ada kualifikasi-kualifikasi klausul/
kriteria yang disesuaikan dengan kondisi
operator angkutan. Bisa jadi khusus
untuk Angkutan umum orang dalam
kota semisal angkot dst itu menerapkan
25 kriteria. Bisa jadi untuk bus AKAP 50
kriteria dan untuk angkutan B3 atau
limbah B3 100 kriteria dst dst . Intinya
sistem manajemen keselamatan akan
berbasis pada resiko operator angkutan
umum. Ini juga akan meningkatkan
keterlibatan berbagai pihak dalam
implementasi SMK PAU.
5. Pengawasan yang terus-menerus terkait
implementasi SMK PAU perlu dilakukan
secara terintegrasi. Laporan-laporan
implementasi yang tahunan perlu ditarik
dan dievaluasi secara periodik. Laporanlaporan ini harus direspon dan harus
diberikan masukan/feed back demi
menjamin pelaksanaan SMK PAU. Uji
petik dan Random audit perlu dilakukan
dan hasilnya harus menjadi evaluasi demi
perbaikan para pihak. Terlebih SMK PAU
ini tidak mengenal kata surveilance audit
selama masa 5 tahun sertifikasi.

6. Sistem Punish and Reward yang perlu
diterapkan secara terus-menerus.
Sistem ini tidak melulu melalui sanksi
baik administratif maupun pidana,
melainkan melalui disinstentif – disintentif
semisal penangguhan penerbitan
kartu pengawasan, denda dst. Adanya
ajang- ajang Penghargaan Impelemtasi
SMK PAU Tahunan yang dihadiri dan
diserahkan oleh Pejabat setingkat
Menteri atau Pimpinan Negera setidaknya
dapat menjadi insentif bagi para pelaku
angkutan di jalan. Hasil-hasil pencapaian
ini juga disebarluaskan melalui media
sosial sehingga para pihak mengetahui
dan peduli terutama para pengguna jasa
angkutan umum. Mereka mempunyai
pilihan dalam menggunakan perusahaan
angkutan umum yang berkeselamatan.
Demikianlah beberapa pemikiran kami dalam
Implementasi Sistem Keselamatan Perusahaan
Angkutan Umum. Tentunya ini bukan karena
lebih faham atau lebih pintar, melainkan bentuk
kecintaan kami terhadap Angkutan umum yang
aman dan aman. Harapannya, angkutan umum
menjadi pilihan yang aman masyarakat. Angka
kecelakaan semakin dapat ditekan secara nyata
karena kesadaran para pihak akan keselamatan
meningkat melalui Penerapan Sistem
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK
PAU) PM 85 Tahun 2018.
*

Penulis merupakan QHSE Enthusiast,
Konsultan dan Praktisi, Trainer & Asesor
BNSP, Auditor SMK3 Kemenaker serta
Sekjen Asosiasi Pengangkut dan
Pengelola B3/LB3 Indonesia
Korespondensi:
HP/WA
: 0811-1133-177
Email
: kangqhse@gmail.com
IG : kangben.id & ruangsafety.id
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Mengantisipasi
Kelelahan Pengemudi
Angkutan Umum

Kecelakaan bus pariwisata di jalan tol Mojokerto, Jawa Timur yang menewaskan 13 penumpang. Ditengarai kuat
kecelakaan tunggal ini dipicu oleh sopir yang mengantuk.

Kelelahan pengemudi angkutan umum dapat menyebabkan kecelakaan
lalu lintas. Hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi
(KNKT) mengidentifikasi sekitar 80 persen faktor penyebab kecelakaan
dipicu oleh kelelahan (fatigue) pengemudi yang menyebabkan terjadinya
penurunan kewaspadaan micro sleep.
HASIL investigasi KNKT di beberapa
kecelakaan lalu lintas yang melibatkan
bus umum, seperti kejadian kecelakan Bus
Rosalisa Indah di Purbalingga, Bus Tiban
Inten di Tol Cipali, Bus Sang Engon di Tol
Jatingaleh, Mobil Isuzu Elf di Tol Cipali, PO
Bus Ardyansyah di Tol Surabaya-Mojokerto
(Sumo). Salah satu penyebabnya kurang
waktu istirahat pengemudi.
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Tempat istirahat
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 kecelakan lalu
lintas.
Setiba di tempat tujuan wisata, biasanya
pengemudi beserta awak kendaraan tidur

di kolong bus. Kementerian Pariwsata
dan Ekonomi Kreatif, hendaknya dapat
menambahkan persyaratan layanan di
tempat wisata yang harus dilengkapi
dengan tempat istirahat bagi pengemudi
yang mengantarkan pelancong ke tempat
wisatanya.
Komite Nasional Keselamatan
Transportasi (KNKT) telah bersurat ke
Menteri Pariwisata tanggal 15 Juni 2017,
namun belum ada tanggapan dan tindak
lanjutnya hingga sekarang. Kemudian pada
11 November 2021, kembali KNKT 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. Ketersediaan tempat
istirahat yang nyaman merupakan cara
untuk mengantisipasi kelelahan pengemudi
angkutan umum baik yang mengangkut

penumpang maupun barang
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
dapat membuat aturan untuk mewajibkan
setiap lokasi wisata wajib menyediakan
tempat istirahat bagi pengemudi
kendaran pariwisata. Menteri PUPR dan
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dapat
memasukkan dalam SPM Pengelolaan Jalan
Tol.
Pasal 90 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan
Angkutan Jalan, 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

Tempat istirahat pengemudi yang disediakan khusus sebuah tempat wisata.
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bagi pengemudi, tidak dibedakan mengenai
waktu mengemudi malam hari dan siang
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
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.

Waktu Kerja Khusus

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
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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 (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
Pengemudi tidak mampu mengendalikan
kendaraannya, disebabkan terdapat 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
Lelah (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).
Pengemudi 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.

Yang Perlu Didiskusikan
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.

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi
Teknik Sipil Unika Soegijapranata
dan Ketua Bidang Advokasi dan
Kemasyarakatan MTI Pusat

Djoko Setijowarno. (Foto: ISafety/
Hasanuddin)
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Personal Protection Equipment
Dräger CPS 7800
The reusable gas-tight Dräger CPS 7800 (type 1b) provides excellent protection against gaseous, liquid, aerosol and solid
hazardous substances even in explosive areas. Due to its innovative material and the new suit design it oﬀers increased
ﬂexibility and comfort when entering conﬁned spaces and working with cryogenic substances.

Feature and Beneﬁts

Flexible gas-tight face cuf (optional)
– Can be combined with various full face
masks

Gas-tight zipper with cover lap on the
front side
– Closes from top to bottom
– No help of a second person required
for donning
– Cover lap made fromsuit material
with hook-and-loop fastener
protects the external zipper chain

Braces
– Increases wearing comfort

Diagonal zipper design
– For easier donning and doing

Ventilation system Dräger RV
– A connection to a compressed
air hose system, a ring line or an
external air supply is possible:
when connected an adjustable air
low cools the suit and reduces the
humidity inside. At the same time,
the system ensures the breathing
air supply for longer periods of use

Chemical-tight safety gloves
– Easily replaceable
– Attached to the suit

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Integrated safety boots facilitate
donning on the suit
– Alternatively, gas tight socks can be
chosen which ofers lexibility when
selecting boots

Manufacturer:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
INDONESIA SALES OFFICE
Alamanda Tower, 32nd Floor,
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24 Cilandak
Jakarta Selatan 12340 - Indonesia
Tel +62 21 80609030
Fax +62 21 80609099
sales.indonesia@draeger.com
www.draeger.com
Fax +62 21 7591 5739
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PERISTIWA

Forum Komunikasi K3
Indonesia Dibentuk
Ir D Sembiring, MT, MM, PhD (ketiga dari kiri) terpiilih sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi K3 Indonesia (FK3I).
(Foto: ISafety/Hasanuddin)

KOMUNIKASI merupakan bagian teramat penting
dalam upaya implementasi K3 di tempat kerja.
Banyak kasus kecelakaan kerja terjadi karena
kegagalan dalam hal berkomunikasi. Kegagalan
dipicu oleh banyak faktor, yang salah satunya
adalah terjadinya kesenjangan dalam hal
berkomunikasi (lack of communication) di berbagai
strata dalam satu organisasi perusahaan maupun
lintas sektor.
Mengingat pentingnya komunikasi, diinisiasi
Dr Ir Amri AK, MM, mantan Direktur Pengawasan
Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PNK3)
Kementerian Ketenagakerjaan yang sekaligus
pakar komunikasi K3, sejumlah orang bersepakat
mendirikan sebuah wadah yang kemudian
diberinama Forum Komunikasi K3 Indonesia (FK3I)
di Jakarta, Jumat (15/7/2022) silam.
Dalam sambutan singkatnya, Amri mengatakan
bahwa pembentukan forum ini diharapkan bisa
menjadi jembatan (bridging) antara masyarakat,
pekerja, kalangan industri, pemerintah, dan
stakeholder lainnya. Doktor Komunikasi (K3)
jebolan USahid ini berharap dengan membangun
komunikasi yang baik antarberbagai kepentingan,
K3 bisa membumi di Indonesia. “Dengan demikian,
bisa terwujud budaya K3 dalam kehidupan seharihari masyarakat Indonesia sesuai harapan kita

semua. K3 Unggul, Indonesia Maju,” kata Amri.
Pada kesempatan itu, F Makkuraga, ST, MA
dari Tanri Abeng University (TAU) menjelaskan
berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan
dalam upaya memasyarakatkan K3 di Indonesia.
Antara lain dengan kegiatan edukasi tentang K3
melalui webinar, pengiriman materi-materi K3
kepada para peserta webinar melalui email, dan
penyebaran berbagai informasi edukasi terkait K3
melalui media social lainnya semisal WA, Twitter,
IG, dan Facebook.
Sejauh ini, katanya, dari hasil webinar pertama
yang digelar, terdata 1.200 peserta aktif yang
sebagian besar merupakan mahasiswa dari
berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Data
peserta webinar ini akan dijadikan sebagai
database bagi FK3I guna menyiarluaskan aneka
informasi terkait K3.
Sementara itu, Ketua Umum FK3I terpilih
Ir D Sembiring, MT, MM, PhD dalam sambutan
singkatnya mengatakan bahwa pihaknya segera
merumuskan pembentukan FK3I secara legal
formal. “Tahap pertama adalah menyusun
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/
ART). Selanjutnya membentuk kepengurusan yang
dilanjutkan dengan mengurus legalitas organisasi,”
ujarnya singkat. (Hasanuddin)
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WISATA

Abipraya
Percantik & Kembalikan
Marwah Ikon Taman Mini
Danau Archipelago kini tengah bersolek. Danau yang selama ini menjadi
ikon Taman Mini Indonesia Indah (TMII) itu kini tengah direvitalisasi dalam
upaya menyambut KTT G20. PT Brantas Abipraya selaku kontraktor
berupaya mengembalikan marwah TMII sebagai taman yang sejuk, hijau,
indah, dan menawan.
TAMAN Mini Indonesia Indah (TMII)
merupakan salah satu destinasi wisata
yang amat kesohor di negeri ini. Berlokasi
di kawasan Jakarta Timur, TMII yang mulai
dibangun pada 1972 dan diresmikan 20 April
1975 ini merupakan tempat wisata yang
mengusung konsep dan tema budaya Tanah
Air dengan menyajikan 33 anjungan provinsi
dari seluruh Indonesia.
Berkunjung ke TMII rasanya tak lengkap
jika tak menyambangi Danau Archipelago.
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Spot yang satu ini amat terkenal. Di Danau
Archipelago terdapat miniatur Kepulauan
Indonesia yang selama ini menjadi ikon TMII.
Keindahan miniatur Kepulauan Indonesia di
Danau Archipelago bisa dinikmati dengan
menaiki wahana kereta gantung (light rail
vehichle yang treknya dibangun dengan
konstruksi melayang/elevated).
Tetapi Danau Archipelago dengan
miniatur Kepulauan Indonesia itu belakangan
tak lagi tampak kemolekannya. Dalam satu

dasawarsa terakhir, spot wisata tersebut
tampak kumuh. Bangunan permanen dan
komersial tampak di sana-sini memadati
pinggiran danau sekaligus membuat redup
keindahan danau.
Di saat musim hujan tiba, permukaan air
danau pun meluap sehingga menyebabkan
banjir. Sebaliknya di musim kemarau, air
danau mengalami kekeringan. Ikon destinasi
wisata yang mulai dibangun pada 1972 dan
diresmikan 20 April 1975 tersebut, tenggelam
oleh segala kesemrawutan yang selama ini
terjadi.

Revitalisasi TMII
Angin segar berembus. Kepemilikan
TMII yang selama ini dikelola oleh Yayasan
Harapan Kita milik keluarga Cendana,
diambil alih negara. Sejak 1 Juli 2021,
pengelolaan TMII kini berada di tangan PT
Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur,
Prambanan, dan Ratu Boko (Persero), sebuah
BUMN yang mengelola tempat wisata.
Wakil Menteri BUMN II, Kartika
Wirjoatmodjo menjelaskan bahwa PT
TWC memiliki visi untuk menjadikan
TMII sebagai heritage destination
management di tingkat global. PT TWC
akan mentransformasi Taman Mini menjadi
Indonesia opera yang tetap mengangkat
keberagaman budaya Indonesia dengan
menampilkan sisi yang lebih kekinian,
relevan, dan inspiratif.
“PT TWC telah memiliki rencana jangka
pendek ataupun jangka panjang, termasuk
di antaranya community engagement,
cultural entertainment, education &
preservation, tourism dan international
events yang akan dilakukan di wajah baru
TMII sebagai Indonesia Opera,” terang
Kartika.
Ia juga berharap melalui kerja
sama pemanfaatan TMII dapat tercipta
sebuah landmark Indonesia. Serta juga dapat
mengoptimalisasi wisatawan global. Dengan
kemitraan KSP (Kerja Sama Pemanfaatan)
ini, diharapkan pengembangan TMII ke

depan akan dapat dilakukan secara lebih
profesional dengan mendorong TMII
bertransformasi menjadi cultural theme
park berstandar internasional.
TMII juga diharapkan dapat melakukan
inovasi baru, memaksimalkan penggunaan
IT dan mengombinasikan budaya, taman
wisata, atraksi, serta ruang publik kreatif
sehingga dapat bermanfaat lebih optimal
bagi masyarakat luas dan memberikan
kontribusi yang signifikan bagi keuangan
negara.
Tak hanya pengembangan wisata,
TMII juga akan menjadi salah satu tempat
penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi
(KTT) G20 2022, sebuah hajatan internasional
dimana Indonesia duduk sebagai
tuan rumah dan Asean Summit 2023.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian
menerbitkan melalui Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 116 Tahun 2021 tentang
percepatan pelaksanaan pembangunan
infrastruktur untuk mendukung
penyelenggaraan acara internasional di
Bali, DKI Jakarta, NTB, dan NTT, yang salah
satunya adalah merevitalisasi TMII.
Lewat Perpres tersebut, pemerintah
melalui Kementerian PUPR
menggelontorkan anggaran sebesar senilai
Rp2,74 triliun. Sebesar Rp1,13 triliun di
antaranya untuk merevitalisasi TMII yang
berdiri di atas lahan seluas 150 hektar atau
1,5 km persegi. Dengan anggaran sebesar
itu, wajah TMII dirombak total, termasuk
Danau Archipelago.
Proyek revitalisasi TMII terbagi menjadi
10 proyek. Secara umum, jenis pekerjaan
yang dilakukan adalah renovasi museum,
penanganan jalan, struktur parkir, dan
penanganan Danau Archipelago. PT Brantas
Abipraya mendapatkan dua dari sepuluh
proyek Revitalisasi Taman Mini Indonesia
Indah (TMII) dengan total nilai proyek
mencapai Rp244,47 miliar atau 18,38% dari
total anggaran proyek Revitalisasi TMII.
Proyek yang didapatkan Brantas adalah
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Revitalisasi Danau Archipelago senilai
Rp60,8 miliar dan Penataan lanskap PulauPulau di Danau Archipelago sekitar Rp183,67
miliar.

Mengembalikan Marwah TMII
Revitalisasi TMII dilakukan oleh sejumlah
BUMN Konstruksi secara keroyokan. Di
antaranya PT Waskita Karya (Persero) Tbk,
PT Pembangunan Perumahan (PP) (Persero),
PT Hutama Karya (Persero) Tbk, dan PT
Brantas Abipraya (Persero).
Revitalisasi Danau Archipelago itu sendiri
dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya
(Persero). Selain Danau Archipelago, Brantas
juga melakukan revitalisasi Danau Air Tawar,
Desa Wisata, dan Danau Keprajuritan.
Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya,
Miftakhul Anas mengatakan, saat ini tengah
menata lanskap pulau-pulau di Danau
Archipelagi TMII. “Kami merevitalisasi empat
danau di Taman Mini Indonesia Indah,” kata
Miftakhul dalam keterangan tertulis pada
Kamis (2/6/2022).
Suasana Danau Archipelago TMII saat
dilakukan revitalisasi. Tampak bangunan
komersial yang berdiri kokoh di pinggiran
danau. Bangunan tersebut sekarang sudah
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rata dengan tanah. (Foto: Istimewa).
Miftakhul mengatakan, beberapa renovasi
miniatur di Danau Archipelago meliputi
pedestrian anjungan, amphitheater,
permonade (tempat atau area untuk
jalan-jalan), dan beberapa pekerjaan
lainnya. Brantas Abipraya, kata dia, juga
merehabilitasi plaza Jawa Barat, lanskap
Caping Gunung, plaza Dermaga, boulevard,
dan plaza yang terletak di Sasana Krida.
Proyek penataan lanskap pulau-pulau
di Danau Archipelago dan revitalisasi
empat danau di TMII merupakan kontribusi
dan peran aktif Brantas Abipraya dalam
menyambut berbagai event internasional,
salah satunya adalah mendukung
penyelenggaraan Presidensi G20 2022.
“Kami mengucapkan terima kasih banyak
atas kepercayaan yang diberikan kepada
Brantas Abipraya untuk merevitalisasi TMII.
Di sini kami diamanahkan untuk merenovasi
miniatur Archipelago meliputi pedestrian
anjungan, amphitheater dan permonade
dan beberapa pekerjaan lainnya,” ungkap
Miftakhul.
“Semoga keindahan lanskap dan danaudanau yang berada di TMII dapat menarik
lebih banyak wisatawan seperti sedia kala

dan menjadi destinasi yang memberikan
sensasi,” sambung Miftakhul Anas.
Ditemui terpisah, Project Manager (PM)
Proyek Revitalisasi Danau Archipelago
TMII dari PT Brantas Abipraya (Persero)
Eko Sukma Putra mengatakan, progres
pengerjaan revitalisasi Danau Archipelago
TMII hingga minggu kedua Juni 2022 sudah
mencapai 63,21%. Dijelaskan Eko, proyek
Revitalisasi Danau Archipelago TMII terdiri
atas pekerjaan Danau Archipelago yang
progressnya sudah mencapai 91,35%,
Rehabilitasi Saluran (58,05%), Danau
Keprajuritan dan Desa Wisata (73,26%), dan
Penyediaan Air Baku (45,71%). “Total progress
pekerjaan proyek mencapai 63,21%,” kata
Eko.
Jenis pekerjaan Danau Archipelago itu
sendiri meliputi galian tanah, pasangan

batu, clay blanket, dan bangunan outlet.
“Lewat revitalisasi Danau Archipelago, kami
berupaya mengembalikan marwah TMII
sebagai taman wisata,” katanya.
Sebagai taman, pihaknya mengusung
konsep green (70%) dengan melakukan
penghijauan di area Danau Archipelago.
Bangunan-bangunan permanen yang
semula berdiri kokoh di pinggiran danau,
diratakan dan diganti dengan aneka
pepohonan, terutama pohon bunga
bougenville. Lalu, di pinggiran setiap
kepulauan Indonesia juga dihiasi dengan
aneka tanaman yang menyejukkan mata.
Selanjutnya, di sekeliling danau dibuatkan
jogging track.
Pedestrian dan permonade tersambung
oleh tangga termasuk untuk difabel, ada 6-7
titik menuju permonade. Nantinya, di setiap

Juli 2022 |

| 49

pinggiran pulau akan dihiasi dengan lampu
jenis LED strip dengan sistem auto diming,
akan meredup sendiri ketika ada cahaya
matahari.
Menurut Eko, proses revitalisasi Danau
Archipelago melibatkan sekitar 500 pekerja
dari 30 mitra kerja (vendor). Saat pekerjaan
dewatering, pihaknya mengerahkan tak
kurang dari 15 excavator ke area danau.
Saat dewatering, sedimen banyak, sehingga
pihaknya harus membuat akses ke jalan
bagi alat berat seperti excavator untuk
menyambung semua pulau di Danau
Archipelago.
Dalam hal safety, pihaknya sangat
ketat menerapkannya di lapangan. Proses
safety dimulai sejak perencanaan, desain,
pelaksanaan, hingga pengawasan. Secara
eksternal, pihaknya melakukan seleksi
sangat ketat terhadap para mitra kerja.
Pekerja baru wajib menjalani safety induction.
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Tool Box Meeting (TBM) merupakan agenda
rutin yang dilakukan setiap saat sebelum
melakukan pekerjaan.
Di masa-masa awal pekerjaan, jam
kerja dibatasi hingga pukul 22.00 WIB.
Jika lebih dari jam itu atau lembur, maka
pihaknya akan menempatkan petugas
K3 guna melakukan pendampingan dan
pengawasan. Tak heran jika pekerjaan
revitalisasi Danau Archipelago TMII yang
dilaksanakan Abipraya nihil kecelakaan.
Tak hanya itu, di kalangan internal Brantas
Abipraya, proyek Danau Archipelago TMII
meraih penghargaan sebagai Internal Project
Excellent pada Mei 2022.
Eko berharap, apa yang dikerjakan saat
ini bisa dijaga dan dirawat agar marwah
TMII sebagai kawasan wisata taman tetap
terpelihara dan terjaga dengan baik hingga
bertahun-tahun ke depan. (Hasanuddin)
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Kasus kecelakaan
kerja di Indonesia terus
menunjukkan tren
peningkatan dalam lima
tahun terakhir. Data
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan mencatat,
pada 2017 kecelakaan kerja
terdata di angka 123.040
kasus. Jumlahnya naik
40,94% menjadi 173.415
kasus pada 2018. Setahun
setelahnya, kecelakan kerja
kembali meningkat 5,43%
menjadi 182.835 kasus.
Kecelakaan kerja di
dalam negeri meningkat
21,28% menjadi 221.740
kasus pada 2020. Angkanya
pun kembali menggeliat
pada 2021 yang tercatat
di angka 234.270 kejadian
atau meningkat 5,65% dari
tahun 2020. Menurut BPJS
Kestenagakerjaan, mayoritas
kecelakaan tersebut dialami
di lokasi kerja. Hal itu pun
paling banyak terjadi pada
pagi hari pukul 06.00 hingga
12.00.
Atas berbagai
kecelakaan kerja tersebut,
BPJS Ketenagakerjaan
telah menggelontorkan
anggaran sebesar Rp1,79
triliun untuk membayar
klaim pada 2021. Jumlah itu
mengalami kenaikan 14,97%
dibandingkan pada tahun
sebelumnya yang sebesar
Rp1,56 triliun.
Kecelakaan kerja
tak hanya sekadar
mengakibatkan berapa
triliun rupiah dana
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yang dikeluarkan BPJS
Ketenagakerjaan dalam
membayar klaim yang
diajukan peserta yang
mengalami kecelakaan kerja.
Kecelakaan kerja sudah pasti
akan menimbulkan korban
di kalangan pekerja yang
mengalami kecelakaan itu
sendiri.
Tak sedikit yang berakhir
dengan meninggal dunia
yang berimbas pada
terganggunya perekonomian
sebuah keluarga dan
pada gilirannya akan
mendongkrak angka
kemiskinan secara nasional.
Banyak pula yang berakhir
dengan kondisi cacat,
baik permanen maupun
fungsional.
Kecelakaan kerja juga
akan berdampak pada
kelangsungan bisnis sebuah
perusahaan. Perusahaan
yang sering mengalami
kecelakaan kerja, akan
menurunkan citra (brand
image) dan bisa berimbas
pada merosotnya nilai
jual saham di bursa efek
atau pasar saham. Secara
internal, kecelakaan kerja
sudah pasti berimbas pada
menurunnya produktivitas
perusahaan dan dalam
skala lebih luas, kecelakaan
kerja akan berdampak pada
perekonomian nasional
secara keseluruhan.
Kecelakaan kerja (dan
penyakit akibat kerja)
melekat erat dengan
aspek Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3). K3

pada hakikatnya merupakan
sebuah ilmu mencegah
terjadinya kecelakaan kerja
dan penyakit akibat kerja
di tempat kerja. Dalam
konteks mencegah, K3 juga
merupakan sekumpulan
aturan dan regulasi yang
harus diimplementasikan di
tempat kerja. Dalam konteks
itu, K3 membutuhkan teori,
regulasi, dan sumber daya
manusia (SDM) agar bisa
diimplementasikan di tempat
kerja.
Buku 100 Tokoh K3
Indonesia merupakan buku
yang berisi tentang berbagai
kisah dan pengalaman dari
100 orang yang selama ini
bergiat dan mendedikasikan
hidupnya bagi K3. Mereka
mewakili berbagai sektor,
meski belum seluruh sektor
industri tertuang dalam
buku ini. Ada dari kalangan
birokrasi, yang terus
memikirkan dan menggodok
aneka regulasi terkait K3.
Ada dari kalangan akademisi,
yang terus mencetak
SDM tangguh dan unggul
di bidang K3 selain terus
melahirkan aneka penelitian
terkait dunia keselamatan
dan kesehatan kerja (K3).
Ada dari kalangan praktisi,
yang tentu saja bergerak
sebagai eksekutor di
lapangan. Di tangan mereka
lah, segala teori dan regulasi
terkait K3 dibenamkan
dan diimplementasikan di
tempat kerjanya masingmasing. Dan ada pula
dari kalangan penggiat/

pendukung, yang tidak
terlibat secara langsung
dalam dunia K3 secara teori
dan praktis. Mereka berasal
dari kalangan pengusaha
yang menyediakan berbagai
peralatan K3, lembaga
profesi dan asosiasi, media,
dan sebagainya.
Buku ini menjadi menarik
dan penting untuk dibaca
karena menyuguhkan aneka
kisah menarik dari 100 orang
yang selama ini bergelut
di dunia K3. Mereka telah
mendedikasikan diri untuk
tegaknya K3 di perusahaanperusahaan atau di tempat
kerja.
Misalnya saja Dr dr H
Suma’mur Prawira Kusumah,
MSc, SpOK yang telah
menghabiskan waktunya
lebih dari 60 tahun untuk
K3 Indonesia. Upayanya
itu terinspirasi dari bola
karet di masa penjajahan
Jepang di tahun 1940-an
yang dilanjutkan dengan
menempuh studi di Fakultas
Kedokteran UI. Ketika
seluruh rekannya menjadi
dokter medis, Suma’mur
justru memilih kesehatan
kerja sebagai spesialisasinya,
sebuah dunia yang sama
sekali ‘tidak basah.’
Tetapi berkat perjuangan
beliau yang tanpa lelah
selama lebih dari setengah
abad, K3 Indonesia
mencapai tahap seperti
sekarang ini. Tak salah jika
beliau dijuluki sebagai
Bapak K3 Indonesia. Sayang,
dua hari menjelang soft

launching buku ini, beliau
berpulang ke pangkuan
Sang Khalik pada 3 Juli 2022.
Ada pula kisah
Ekie Keristiawan, sang
pemadam kebakaran
(fire fighter) dari Jakarta,
yang menemukan dua
jasad sedang berpelukan
dibalik asap yang masih
mengepul ketika selesai
memadamkan api di sebuah
rumah kontrakan di Jakarta.
Beberapa hari kemudian,
ia baru mengetahui kisah
dua jasad berpelukan yang
ditemukannya. Keduanya
adalah pemilik dan penyewa
rumah kontrakan. Terjadi
pertikaian ketika si pemilik
menagih uang sewa. Si
pemilik membunuh si
penyewa lalu bunuh diri
dengan cara membakar
rumah kontrakan miliknya.
Atau pula kisah Ir Eddy
Bachri, AFRM, MKKK yang
terayun di swing rope ketika
mencoba menyelamatkan
pekerja yang terjebak di
tengah laut. Swing rope
hanyalah seutas tali yang
biasa digunakan dalam
operasi penyelamatan
pekerja di tengah laut.
Masih banyak kisah-kisah
menarik lainnya yang sayang
dilewatkan. Lewat kisahkisah yang bersumber dari
pengalaman pribadi ini, buku
ini sangat menginspirasi
bagi siapapun yang
membacanya.
Buku ini diterbitkan untuk
memenuhi dahaga akan data
tentang dunia K3 Indonesia.

Sejak UU No 1 tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja
diundangkan pada 12 Januari
1970, secara morfologi
postur tubuh dunia K3
Indonesia telah tumbuh
begitu suburnya dalam
beberapa dekade terakhir.
Tidak saja dari segi
jumlah SDM yang terus
bertumbuh dari waktu
ke waktu seiring dengan
menjamurnya berbagai
perguruan tinggi yang
membuka program studi
K3, tetapi juga telah
melebar ke berbagai
aspek kehidupan. K3 kini
telah diimplementasikan
di berbagai sektor industri,
utamanya setelah PP No
50 tahun 2012 diterbitkan
pemerintah.
Situasi K3 Indonesia
sekarang ini sudah jauh
mengalami perubahan
ke arah yang lebih baik
dibanding dekade tahun
1970-an dan 1980-an.
Untuk itulah buku ini terbit.
Di tangan mereka ini lah,
K3 Indonesia mengalami
kemajuan signifikan. Buku
ini dipersembahkan bagi
mereka yang selama ini
telah mengorbankan waktu,
tenaga, dan pikiran untuk
kemajuan K3 Indonesia.
(Hasanuddin)
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