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DARI REDAKSI

PROFIL K3 NASIONAL
TANGGAL 27 Juni 2019 yang bertepatan
dengan hari Kamis, bisa dibilang menjadi tonggak
bersejarah bagi perkembangan K3 di Indonesia.
Pada hari itu, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) dan ILO Indonesia-Timor Leste,
meluncurkan ‘Profil Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) Nasional di Indonesia 2018.’
Inilah profil K3 pertama yang dibuat
dan dimiliki Indonesia, sejak UU Keselamatan
Kerja (UU No 1 tahun 1970) diberlakukan pada
12 Januari 1970 atau nyaris setengah abad lalu.
Profil K3 Nasional 2018 berisi data-data yang
menggambarkan kondisi K3 terkini di Indonesia
yang cukup komprehensif.
Disebut komprehensif, karena ‘Profil
K3 Nasional 2018’ disusun dan dibuat secara
bersama-sama oleh unsur tripartit (pemerintah,
pengusaha, dan pekerja) dan mendapat masukan dari berbagai lintas sektoral yang selama
ini terkait K3. Dari unsur pemerintah selaku
regulator, Profil K3 Nasional 2018 ini dibuat berdasarkan masukan dari Kemnaker, Kemenkes,
Kemen ESDM, dan Kemen PUPR. Dari unsur
pengusaha, masukan berasal dari kalangan pengusaha yang tergabung dalam APINDO (Asosiasi
Pengusaha Indonesia).
Dari unsur pekerja, Profil K3 Nasional 2018
mendapat masukan dari 3 Serikat Pekerja (SP);
KSPSI, KSPI, dan KSBSI. Selain unsur tripartit,
Profil K3 Nasional 2018 juga mendapat masukan
dari kalangan asosiasi profesi, LIPI, dan pakar
dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.
Cukup komprehensif. Selama ini, profil K3 hanya
dibuat Kemnaker dalam bentuk laporan tahunan
(Annual Report).
Data-data yang disajikan di Profil K3 Nasional
2018 berdasarkan data K3 nasional tahun 2017
yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
Data kuantitatif antara lain data menyangkut
jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan
plus sebarannya di Indonesia, jumlah pekerja,
badan-badan otoritas K3 dan para pemangku
kepentingan lainnya, jenis perusahaan/badan
penyedia jasa K3, statistik cedera dan PAK,

jumlah perusahan yang sudah menerapkan
SMK3, jumlah perusahaan yang mendapatkan
berbagai penghargaan di bidang K3, hingga data
kuantitatif mengenai besaran anggaran yang
diterima Kemnaker untuk program pembangunan
K3 di Indonesia.
Sedangkan data kualitatif antara lain meliputi
berbagai kebijakan terkait K3, program-program
yang selama ini sudah dilaksanakan terkait
pembangunan K3 nasional dan bagaimana
capaiannya, keterlibatan berbagai pihak seperti
perguruan tinggi di bidang penelitian dan kajian
K3, berbagai layanan jaminan sosial terkait K3
dan bagaimana mekanismenya, dan sebagainya.
Digambarkan juga berbagai kendala yang selama
ini dihadapi, peluang, dan tantangan dalam upaya
memajukan K3 nasional.
Data-data yang disajikan dalam Profil K3
Nasional 2018 itu merupakan data mentah yang
diharapkan menjadi rujukan dalam pengembangan strategi, perencanaan, dan pelaksanaan
program-program K3 nasional serta evaluasinya.
Profil K3 Nasional merupakan dokumen K3 di
Indonesia.
Profil K3 Nasional merupakan road map bagi
kemajuan K3 nasional, yang akan diup-date
setiap tahunnya dan diharapkan akan semakin
melibatkan banyak pihak sehingga Indonesia
benar-benar memiliki data K3 nasional yang
komprehensif. Terlepas dari berbagai kekurangan, Profil K3 Nasional 2018 merupakan langkah
awal bagi terwujudnya kemandirian masyarakat
Indonesia berbudaya K3 secepatnya. Profil K3
Nasional ibarat kado istimewa menjelang setengah abad diberlakukannya UU No 1 tahun 1970.
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TOP TEN

THE TOP 10 WAYS
TO IMPROVE SAFETY MANAGEMENT
B

aru-baru ini majalah HSEToday membuat suatu panel dengan mengundang 10 pakar K3 dari berbagai perusahaan
terkemuka. Mereka diminta pendapatnya apa kunci membangun manajemen K3 yang paling efektif. Banyak

strategis yang dikembangkan oleh masing-masing ahli yang diimplementasikan di lingkungan masing-masing. Ternyata
mereka menggunakan pendekatan yang beragam dan melakukan pendekatan K3 dari perspektif yang berbeda. Dari
panel ini ada dua kesamaan pendapat yaitu pertama adalah kebutuhan akan Safety: Leadership (kepemimpinan
keselamatan), bukan hanya manajemen keselamatan. Yang kedua adalah kebutuhan untuk memasukkan aspek safety
(keselamatan) ke dalam struktur organisasi bisnis dan tidak memperlakukannya sebagai fungsi yang terpisah.

Inilah 10 Pendapat Ahli K3 Kelas Dunia

1

Recognize the Difference
Between Managing and
Leading (Tom Krause,
Ph.D., CEO of Behavioral Science
Technology Inc)
Krause, yang bersama dengan
John Hidley, MD, memelopori
penerapan metode ilmu perilaku
untuk keselamatan dengan Behavioral
Advanced Performance Process
6 . ISAFETY . EDISI 06/VII/2019

(BAPP) teknologi, mengatakan
organisasi dapat meningkatkan
manajemen keselamatan dengan
mengenali perbedaan antara
mengelola (managing) dan
memimpin (leading), dan harus lebih
menekankan pada Leading. "Dengan
mengelola, organisasi membuat
sesuatu terjadi. Ini adalah fungsi,
linear praktis," kata Krause. "Dengan
memimpin, organisasi menunjukkan

kepada karyawan mengapa masalah
keselamatan perlu, mengapa mereka
harus termotivasi untuk memimpnan
dan mendukung keselamatan dalam
perusahaan dan berkomitmen untuk
menjalanlkannya".
Dia menemukan bahwa sebagian
besar perusahaan sangat kuat di sisi
pengelolaan (safety management).
Mereka tahu bagaimana menjalankan
K3 di lapangan sehingga dapat
berjalan baik. Namun, di pihak
kepemimpinan (leadersip) "biasanya
ada peluang signifikan" untuk
perbaikan, kata Krause. "Sangat
penting untuk memahami perbedaan
antara mengelola dan memimpin,
terutama di tingkat senior," kata
Krause. "Jika pemimpin senior
memaham dan menjalan K3
dengan benar, maka budaya akan
berubah. Jika manajemen senior
tidak melakukannya dengan benar,
maka segala sesuatu yang lain
seperti berenang di arus deras
katanya. Ini perjuangan."

Dia menyarankan, "Jangan hanya
mengandalkan kepada programprogram K3 yang berdiri sendiri
seperti lockout / tagout, JSA, BBS,
Confined Space, dll. Sebaliknya,
pastikan bahwa semua elemen dari
program keselamatan diintegrasikan
ke dalam suatu sistem manajemen
tunggal yang dikendalikan oleh
manajemen lini. "

2

Integrate All Aspects of
the Safety "Program" Into
a Single Comprehensive
Management System (Richard
Fulwiler, Sc.D. CIH, president,
Technology Leadership Associates)
Setelah pensiun sebagai Direktur

Global K3 untuk Procter &
Gamble dengan 28 tahun masa
kerja, Fulwiler menjadi presiden
Technoloy Leadership Associates,
yang mengkhususkan diri dalam
meningkatkan ke efektifan individu
dan meningkatkan kapasitas
organisasi dalam bidang safety.

Fulwiler menyarankan untuk
mengembangkan dan menerapkan
metrik ""before-the-fact" untuk
mengukur kinerja keselamatan
yang mengarah ke hasil yang dapat
diprediksi dan diinginkan. "Dengan
kata lain, fokus "In other words, focus
on a system that prevents problems
versus just solving problems”
Misalnya focus pada the way fire
prevention (before the fact) dibanding
hanya  to fire fighting (after the fact),"

3

"POLICE" Your Safety Program
(James "Skipper" Kendrick,
CSP, president, American
Society of Safety Engineers and
manager, Industrial Safety & Hygiene,
Bell Helicopter Textron Inc)

"Manajemen tidak perlu melakukan
sesuatu yang khusus untuk
meningkatkan integrasi keselamatan
kerja, kesehatan dan lingkungan ke
dalam dunia bisnis," kata Kendrick.
"Keselamatan harus dikelola pada
tingkat yang sama seperti setiap aspek
bisnis lainnya. Jumlah keterampilan
manajemen dan upaya yang sama perlu
diterapkan pada keselamatan seperti
kualitas, biaya, jadwal, produksi, dll." Dia
menyarankan menggunakan Rencana
POLISI singkatan, Mengatur, Memimpin,
Memeriksa, Memperbaiki, Mengevaluasi
untuk fokus pada manajemen
keselamatan. He suggests using the
acronym POLICE Plan, Organize, Lead,
Inspect, Correct, Evaluate to focus on

safety management.
• Plan  "Rencanakan HSE dalam segala
hal yang Anda lakukan."
• Organize "Atur agar SH & E adalah
pemain yang setara dengan semua
entitas bisnis lainnya."
• Lead "Pimpin dengan memberi contoh,
jalani pembicaraan. Seperti yang
dikatakan seorang eksekutif baru-baru
ini, 'Jika Anda ingin mengetahui posisi
saya tentang keselamatan, awasi
sepatu saya.'"

• Inspect / Investigasi "Cari bahaya
dan tekan untuk tindakan korektif tepat
waktu. Selidiki mengapa ada kondisi,
cari akar penyebabnya, dan sekali lagi
dorong untuk solusi kesalahan-bukti."
• Corect " Perbaiki, koreksi item / situasi
yang ditemukan tepat waktu. Secara
aktif melatih untuk kinerja yang aman.
Puji aktivitas dan kinerja yang aman."
• Evaluate "Bagaimana sistem
/ program berfungsi? Evaluasi,
kembangkan solusi dan tekan untuk
peningkatan berkelanjutan."
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4

Integrate Safety into the
Processes of the Business
(Donald J. Eckenfelder, CSP.
P.E., principal consultant, Profit
Protection Consultants)
"Jangan mulai dengan kata
'keselamatan'," kata Eckenfelder,
pengarang Keselamatan Berbasis
Nilai. "Jangan mengadakan rapat
keselamatan, proses keselamatan,
komite keselamatan." Dengan kata
lain, memiliki pertemuan produksi,
proses manufaktur dan komite kerja,
karena jika tidak, "Anda mengisolasi
keselamatan dan ketika itu diperlakukan
secara terpisah, itu cenderung menjadi
subordinasi, " katanya. Eckenfelder,
mantan Presiden American Society
of Safety Engineers, mengatakan
satu karakteristik yang dimiliki oleh

5

Identify Clients and
Internal Customers who
See Value in Your Services
and Make Those Customers
Your Boss (Larry Hansen, CSP,
ARM, principal of L2H Speaking
of Safety Inc., and Dan Zahlis,
president of Emprise Inc)
Tidak ada yang akan menuduh
Hansen atau Zahlis sedang
mengecilkan violet ketika menyangkut
pendapat mereka tentang manajemen
keselamatan. Memperhatikan
bahwa hampir 80 persen profesional
8 . ISAFETY . EDISI 06/VII/2019

perusahaan yang memiliki keselamatan
kelas dunia adalah "mereka cenderung
tidak memiliki profesional keselamatan
atau pertemuan keselamatan. Mereka
terintegrasi ke dalam proses bisnis.
Hasilnya adalah tanggung jawab untuk
keselamatan dibagi oleh semua orang. "
Perusahaan-perusahaan tersebut juga
peduli tentang keselamatan karyawan
di luar pekerjaan sebagai keselamatan
kerja, dan mereka fokus pada proses,

keselamatan yang disurvei dalam
survei pembaca baru-baru ini
mengindikasikan mereka tidak
puas dengan pekerjaan mereka,
mereka menunjukkan: "Apa yang
terkubur dalam statistik ini ...
adalah bahwa para profesional
keselamatan mengeluh bahwa
mereka tidak didukung, didengarkan,
dan belum menerima penghargaan
dari manajemen senior. Namun,
dalam napas berikutnya, mereka
secara terbuka mengakui bahwa
mereka belum memperluas basis
pengetahuan mereka, menjelajahi

bukan pada angka. "Jika Anda
bertanya kepada seseorang di sebuah
perusahaan dengan keselamatan kelas
dunia tentang tingkat kecelakaan dan
cedera, seringkali, mereka tidak dapat
menjawab Anda karena mereka tidak
tahu," kata Eckenfelder. "Tetapi mereka
dapat berbicara kepada Anda panjang
lebar tentang integrasi keselamatan ke
dalam bisnis."

strategi baru, digali dengan keyakinan
mereka, dan takut untuk 'mundur'
dalam organisasi mereka. Mereka
hanya menerima penderitaan mereka
dan merasionalisasi pandangan bos
mereka atau biaya yang diperlukan
(untuk saat ini), dan kemudian
memiliki keberanian untuk mengklaim
bahwa mereka kurang dibayar ! ".
Hansen, penulis "The Architecture
of Safety Excellence" dan penulis
ROC Your Organization: Lima
Puluh Dua Cara untuk Perubahan
Organisasi Radikal untuk Keunggulan
Keamanan, dan Zahlis pencipta
"risiko otomatis berbasis Web
teknologi dan penulis The Hidden
Agenda: Waspadai Statistik OSHA
merekomendasikan 80 persen
profesional keselamatan tidak
puas dengan pekerjaan mereka
"mengidentifikasi klien dan / atau
pelanggan internal yang melihat
nilai dalam layanan Anda, dan
berkonsentrasi waktu Anda dan
energi pada mereka.

6

.Don't Make Safety a
"Priority" (Michael S. Deak,
corporate director, Safety
and Health, Compliance Process
Safety and Fire Prevention, E. I.
DuPont De Nemours & Co)
Kinerja keselamatan dan manajemen
keselamatan kelas dunia
membutuhkan kepemimpinan dari
CEO dan setiap karyawan lainnya,
kata Deak, yang merayakan ulang
tahun ke 40 di DuPont pada Mei
2004. "Di DuPont, keselamatan
adalah bisnis inti dan nilai organisasi.
Jangan bicara tentang keselamatan
sebagai prioritas," nasihat Deak.
"Pikirkan kembali pada 11 September
2001. Prioritas sebagian besar
organisasi berubah. Di DuPont,

7

Management commitment and leadership and
employee participation are key to
safety management (Neal M. Leonhard
CIH, CSP, manager, Safety Systems,
MeadWestvaco Corp)
"Dengan meningkatnya penekanan
pada tanggung jawab sosial, banyak
perusahaan Fortune 500 berfokus
pada peningkatan sistem pencegahan
cedera/penyakit mereka," kata
Leonhard, "Secara kolektif, mereka
menghadapi pertanyaan yang sama

prioritas bisnis kami berubah, tetapi
karena keselamatan, kesehatan dan
lingkungan adalah nilai inti, itu tidak
berubah. Ini akan ada di sana tahun
depan. , ada di sana sekarang, itu
ada di sana tahun lalu. "
Karena prioritas dapat berubah,
organisasi yang memasukkan
keselamatan sebagai prioritas

yang ditanyakan sejak revolusi industri.
Apa yang membuat perbedaan dalam
keamanan, terutama dalam lingkungan
global saat ini? Komitmen manajemen
dan kepemimpinan dapat membuat
perbedaan dalam mencapai hasil yang
berkelanjutan dalam pencegahan
cedera/penyakit. "
MeadWestvaco telah mengkomunikasikan kebijakan untuk menetapkan
harapan yang jelas dari tim manajemen
saat ini mengenai praktik dan kondisi
kerja yang aman dan sehat di unit
bisnis. Tujuan dan sasaran ditetapkan

menciptakan budaya orang-orang
yang bersembunyi di lubang
perlindungan, Deak percaya.
"Mereka bersembunyi dan berpikir,
'Ini juga akan berlalu.' Mereka
tidak berpartisipasi, karena pada
akhirnya, akan ada serangkaian
prioritas yang berbeda."

dan disesuaikan di seluruh organisasi
untuk mendorong peningkatan kinerja
keselamatan. Leonhard mengatakan
bahwa manajer MeadWestvaco sama
mahirnya dengan keselamatan seperti
halnya dengan masalah bisnis lainnya
seperti produksi dan kualitas.
"Manajemen memimpin secara
konsisten dengan filosofi bahwa semua
cedera dan penyakit dalam pekerjaan
dapat dicegah. Komitmen manajemen
terhadap keunggulan keselamatan
ditunjukkan melalui kepemimpinan yang
terlihat, seperti partisipasi rutin dalam
kegiatan keselamatan, dan dorongan
partisipasi karyawan dalam upaya
keselamatan," tambahnya.
Di MeadWestvaco, manajemen
menyediakan dan mendorong
"keterlibatan karyawan yang berarti
dalam sistem pencegahan kecelakaan,"
ia mencatat. "Karyawan diberi
kesempatan dan didorong untuk
memberikan masukan ke dalam
desain dan operasi proses / program
keselamatan dan keputusan yang
mempengaruhi keselamatan dan
kesehatan mereka. Masukan karyawan
dihargai dan digunakan."
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8

Take a Rational, Discip-lined
Approach to Safety (Donald
Eckenfelder)

"Keselamatan tidak boleh menjadi
subjek emosional lebih dari apa pun
dalam bisnis. Ambil pendekatan
yang rasional dan disiplin," saran
Eckenfelder. Banyak perusahaan
mencoba untuk bermain pada aspek
emosional dari cedera, yaitu, dampak
cedera bisa terjadi pada kehidupan
karyawan dan keluarga mereka.
"Itu mungkin bisa berfungsi untuk
sementara waktu," katanya, "tetapi
tidak untuk jangka panjang dan
tidak konsisten." Dia menyarankan
untuk mencurahkan energi untuk
menemukan akar penyebab segala

9

Make Everyone Accoun-table
for Safety (Michael S. Deak)

"Manajemen lini harus bertanggung jawab secara pribadi untuk
keselamatan. Itu berarti mereka
dapat dimintai pertanggung
jawaban," kata Deak. "Dalam
bisnis yang sukses, para
pemimpin dinilai tidak hanya
pada scorecard keuangan, tetapi
pada kemampuan mereka untuk
mengintegrasikan keselamatan
ke dalam proses bisnis. Di
DuPont, keselamatan adalah
nilai inti, dan nilai-nilai inti
10 . ISAFETY . EDISI 06/VII/2019

sesuatu yang salah dengan cara
yang disiplin. Dan jangan disesatkan
oleh ikan haring merah: "Apa yang
diselidiki biasanya adalah gejala
masalah ketika masalah sebenarnya
adalah budaya," katanya. "Akar

diintegrasikan ke dalam operasi
sehari-hari dari bisnis."
Keterlibatan karyawan adalah
kunci di sini, tambahnya. Dan
dengan "karyawan," ia berarti
semua karyawan: "Setiap
orang dari CEO adalah seorang
karyawan. Setiap orang dari
79.000 karyawan kami di DuPont
terlibat dalam proses manajemen
keselamatan. Jika Anda tidak
melibatkan semua karyawan, Anda
tidak memiliki doa untuk menjadi
perusahaan kelas dunia, dalam
keselamatan atau dalam bisnis,
"Deak bersikeras.

penyebab jatuhnya pesawat
ulang-alik Columbia bukan barang
yang keluar dari luar pesawat.
Penyebab utamanya adalah budaya
keselamatan di NASA."

Dia mengatakan DuPont melibatkan
karyawan garis dalam keselamatan
melalui komunikasi sering nilai-nilai
inti, dengan memasukkan mereka
dalam penyelidikan insiden dan
dengan memfasilitasi partisipasi
mereka di tim audit, antara lain.
Selain itu, karyawan garis melihat
manajemen "walk through,"
tambahnya, dan itu mungkin
memiliki pengaruh paling positif
pada kinerja keselamatan mereka.
"Sangat jarang dalam 40 tahun
saya di DuPont saya lihat banyak
orang tidak melakukan apa yang
mereka pikir, perusahaan inginkan
untuk mereka lakukan. Jika mereka
melihat seorang manajer membawa
barang muatan ke atas melalui
tangga tanpa memegang pegangan,
tidak masalah jika kita memberitahu
mereka sampai untuk memegang
handrail. Tetapi jika mereka melihat
manajer memegang pegangan, itu
membuat semua perbedaan. "

10

Get results or get
fired (Larry Hansen
and Dan Zahlis)

"Dapatkan hasil atau dipecat,
karena hanya hasil yang dihitung,"
kata Hansen dan Zahlis, "dan itu
hanya hasil yang pada akhirnya
akan membebaskan jiwa Anda,
dan memungkinkan Anda untuk
menemukan peluang nyata untuk
membuat perbedaan dalam profesi
ini, di hidup dan dalam kehidupan
mereka yang dipercayakan pada
Anda da jawab Anda! "
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OPINI

K3 di Indonesia:
Kebutuhan atau Slogan?
Soehatman Ramli-Hasanuddin
Ketua Representatif WSO Indonesia-Jurnalis ISafety

B

EBERAPA waktu lalu, kami dari WSO (World
Safety Organization/Organisasi Keselamatan
Dunia) Indonesia mengirimkan surat permohonan
audiensi kepada Ketua Komisi IX DPR RI DPR RI Dede
Yusuf. Tujuannya adalah menyampaikan pokok-pokok
pikiran WSO Indonesia tentang K3 di Indonesia dalam
rangka menyambut 50 tahun K3 di Indonesia tahun
2020 mendatang.
Bagi WSO Indonesia, audiensi itu merupakan
agenda cukup penting. Sebab, WSO memiliki tujuan dan
kepentingan yang sama; terwujudnya budaya safety di
masyarakat di seluruh dunia, sebagaimana pemerintah
Indonesia mencanangkan terwujudnya kemandirian
masyarakat Indonesia berbudaya K3 di tahun 2020. Lewat
tagline Making Safety a Way of Life…Worldwide, WSO
yang didirikan di kota Manila, Filipina pada 1975, terus
berkampanye tentang pentingnya safety dalam kehidupan
manusia dan berupaya menjadikan safety sebagai bagian
dari kehidupan setiap orang di seluruh dunia.
Setelah sekian lama menunggu sejak surat permohonan
audiensi itu dikirim, jawaban pun datang. Bahwa
permohonan audiensi WSO Indonesia diterima, dan
diminta untuk datang ke Komisi IX DPR RI pada waktu

yang telah ditetapkan dalam surat jawaban tersebut.
Kami tentu saja merasa senang dan meresponsnya
penuh antusias.
Pada hari ‘H,’ rombongan WSO Indonesia dipimpin
langsung oleh Ketua WSO Indonesia Soehatman Ramli
bersama sejumlah pengurus WSO Indonesia antara lain
Wakil Ketua Dr Syahfirin Abdullah MSc, Sekjen Ir Edy
Suprianto MSc, AplSc, Staf WSO Indonesia Imam, dan
lainnya, menuju gedung DPR RI di kawasan Senayan,
Jakarta Pusat. Setelah sempat menunggu beberapa saat
di ruang tunggu Komisi IX DPR RI, salah seorang staf
menyampaikan bahwa kami akan diterima oleh staf ahli di
Komisi IX DPR RI.
Ketua Komisi IX Dede Yusuf yang merupakan
tujuan utama audiensi WSO Indonesia ke DPR pada saat
itu sedang tidak berada di tempat dan telah menugaskan
staf ahlinya di Komisi IX untuk menerima audiensi yang
kami ajukan. Sejenak, kami sempat merasa kecewa
karena tidak bisa bertemu dan beraudiensi langsung
dengan Ketua Komisi IX Dede Yusuf, yang selama ini
kami nilai sebagai politisi di DPR yang begitu concern
terhadap K3 di Indonesia.
Kami tidak mendapat penjelasan resmi dari staf di
Komisi IX DPR tentang alasan ketidakhadiran Ketua Komisi
IX DPR Dede Yusuf pada pagi itu. Pun demikian kami
tidak mendapatkan keterangan mengapa acara audiensi
tersebut dilimpahkan kepada staf ahli di Komisi IX DPR.
Sejumlah pertanyaan ‘usil’ menari-nari dalam hati: apakah
ketidakhadiran Ketua Komisi IX Dede Yusuf disebabkan
karena kesibukan tugas sehingga tidak memiliki waktu
untuk beraudiensi dengan kami dari WSO Indonesia
atau karena sebab lain. Misalnya, ‘semoga saja tidak’,
karena menganggap bahwa K3 tidak terlalu urgent untuk
dibicarakan dan didiskusikan atau karena K3 tidak memiliki
‘nilai jual’ politik yang tinggi dan seksi sehingga acara
audiensi dengan WSO Indonesia cukup ditangani oleh staf
ahlinya di Komisi IX.
Diterima Tim Staf Ahli Komisi IX
Toh rasa kekecewaan yang kemudian bermuara
menjadi ‘pikiran jahil’ dan sempat menari-nari di pikiran
kami itu, tak berlarut. Kedatangan kami dari WSO
Indonesia di Komisi IX DPR kemudian diterima staf ahli
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di Komisi IX DPR yang berjumlah lima orang; Dr Abdul
Wahab, SE, MM, Ahmad Rojali S Sos, Deni Fitriadi, SH,
MKn, Ariyanti, SH, MH, dan Hasuarli, SAg, MUd.
Meski tak bisa disampaikan langsung kepada
Ketua Komisi IX Dede Yusuf, rencana penyampaian pokokpokok pikiran WSO Indonesia untuk membangun K3 di
Indonesia, tetap kami sampaikan. Kepada para staf ahli
Komisi IX DPR itu, kami menyampaikan berbagai masukan
untuk membangun K3 nasional yang akan menginjak usia
50 tahun di tahun 2020.
Kami sampaikan pula, selama perjalanan setengah abad
itu, sudah banyak hasil yang dicapai, namun di lain pihak
angka kecelakaan kerja masih tetap tinggi. Kami kemudian
mencoba menjelaskan bahwa keselamatan (safety)
diperlukan dalam segenap aspek kehidupan. Bahkan dalam
siklus kehidupan manusia sekalipun; sejak manusia lahir
hingga ke liang kubur, tidak lepas dari aspek keselamatan.
Namun demikian, manusia sering tidak menyadarinya
bahkan cenderung mengabaikan aspek keselamatan
(safety) dalam kehidupannya. Ada hal lebih penting
dari aspek keselamatan yang harus diutamakan dalam
kehidupannya. Yaitu segala hal yang berkaitan dengan
kebutuhan mendasar hidup manusia secara fisik (makan,
minum, tempat tinggal, pakaian, kendaraan, dsb).
Mungkin karena itu, dalam teorinya tentang safety, Maslow
menyebutkan bahwa keselamatan bukan merupakan
kebutuhan primer manusia, tetapi merupakan kebutuhan
sekunder sehingga sering terabaikan dan terlupakan.
Itu sebab, demi terpenuhinya kebutuhan fisik, banyak
manusia yang kemudian bertindak ceroboh, berlaku
serampangan atau asal-asalan, dan berbagai perilaku
tidak aman (unsafe action) lainnya yang berpotensi
tidak saja membahayakan keselamatan dan kesehatan
dirinya sendiri melainkan juga orang lain yang ada di
sekitarnya. Kurangnya kesadaran akan pentingnya

aspek keselamatan dalam kehidupan, menjadi sumber
pemicu terjadinya berbagai peristiwa yang sering berakhir
secara mengerikan, baik bagi dirinya sendiri maupun
orang lain seperti kasus tenggelamnya kapal wisata di
perairan Danau Toba yang menewaskan lebih dari 200
penumpangnya akibat kapal kelebihan beban muatan.
Dalam skala luas, kurangnya kesadaran manusia akan
keselamatan juga menjadi sumber pemicu terjadinya
berbagai bencana mengerikan yang merenggut banyak
nyawa manusia seperti longsor, banjir, kebakaran, dan
sebagainya. Juga aneka bencana lingkungan yang acap
berimbas pada gangguan kesehatan serius yang dialami
ratusan bahkan ribuan orang.
Berbagai peristiwa yang dipicu kurangnya kesadaran
terhadap keselamatan itu bisa terjadi di mana saja dan
kapan saja. Bisa di dalam rumah, di jalan lingkungan ketika
baru saja melangkahkan kaki keluar dari rumah menuju
tempat kerja, di jalanan, di sekolah, di pasar, di kampus, di
mall, di dalam gedung bioskop, di rumah sakit, di tempat
kerja, di ketinggian pegunungan, di sungai, di laut, di udara,
dan di segala tempat lainnya.
Kami sampaikan bahwa aspek keselamatan tak
sebatas di tempat kerja, tetapi jauh lebih luas. Mencakup
seluruh aspek kehidupan masyarakat seperti Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3/OSH), Keselamatan Lingkungan
(Environmental Safety), Keselamatan Umum (Public
Safety), Keselamatan Transportasi (Transportation Safety),
Keselamatan Bangunan (Building Safety), Keselamatan
Makanan (Food Safety), Keselamatan Produk (Product
Safety), dan keselamatan di bidang-bidang lainnya.
Pada pertemuan dengan para staf ahli di Komisi IX
tersebut, kami sampaikan juga harapan agar bapak-bapak/
Ibu-ibu di DPR, untuk lebih memperhatikan masalah
K3 dalam menjalankan tugas kesehariannya. Sebagai
wakil rakyat, diharapkan juga agar para anggota DPR
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(tidak sebatas Komisi IX yang selama ini membidangi
ketenagakerjaan dan kesehatan) lantang dalam
menyuarakan persoalan K3 dan safety di dalam ruangruang rapat di gedung DPR.
Kami juga menyampaikan bahwa regulasi tentang
Keselamatan di Indonesia belum memadai. Bahkan
regulasi tentang Keselamatan Kerja yaitu UU No 1 Tahun
1970 sudah saatnya dilakukan evaluasi dan perlu segera
dilakukan revisi, mengingat undang-undang tersebut
sudah menyentuh usia 50 tahun di tahun 2020.
Setelah WSO Indonesia menyampaikan pokok-pokok
pikiran terkait K3 Nasional, kami kemudian terlibat
diskusi hangat dengan kelima staf ahli Komisi IX DPR RI.
Pada prinsipnya, para staf ahli Komisi IX menilai bahwa
K3 memang merupakan aspek penting dalam upaya
memberikan perlindungan setiap pekerja di Indonesia, dari
berbagai risiko bahaya yang mengancam keselamatan
dan kesehatannya. Risiko bahaya juga diakui memang
ada di mana-mana, termasuk di gedung DPR sendiri.
Para staf ahli Komisi IX itu juga mengakui bahwa
pemahaman masyarakat Indonesia akan Safety masih
rendah dan dipahami secara sempit oleh sebagian
masyarakat lainnya. Safety seolah hanya ada dan penting
diperhatikan di tempat kerja saja, atau yang selama ini
dikenal dengan K3. Padahal makna safety sangatlah luas.
K3 Harus Jadi Isu Nasional
Disadari atau tidak dan suka atau tidak suka, perhatian
negara terhadap K3 dan safety di Indonesia masih jauh
dari harapan semua pihak yang selama ini aktif bergiat
di bidang K3 seperti K3L (HSE), K3LL, K3LM (QHSE),
KKLK (SHES), PJK3, dan lainnya. K3 masih dipandang
sebelah mata. K3, dianggap tidak memiliki kontribusi
langsung terhadap program-program pembangunan
yang dilakukan negara.
K3, mungkin, dinilai bukan merupakan komponen
penting dalam konteks kenegaraan. K3, barangkali,
dianggap bukan komoditas yang memiliki ‘nilai jual’
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tinggi di panggung politik. K3, barangkali juga, bukan isu
seksi yang layak untuk diangkat ke permukaan secara
nasional sehingga K3 dianggap tidak bisa mendongkrak
elektabilitas pihak yang menaikkan isunya ke permukaan.
K3, tampaknya, dinilai hanya sebagai sebuah alat
(tools) kerja. Tak lebih dari itu. Karena itu, di tengah
berbagai kemajuan dan capaian yang diraih, K3 di
Indonesia terkesan dimarjinalkan. Aromanya masih
begitu kuat tercium. Indikasinya antara lain, kecilnya
anggaran yang dialokasikan negara untuk programprogram pembangunan di bidang K3 yang dijalankan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selaku
leading sector atau penentu kebijakan terkait K3 di
Indonesia. Setiap tahunnya, anggaran yang dialokasikan
negara kepada Kemnaker untuk menjalankan segala
program pembangunan K3, tak lebih dari Rp125
miliar. Jumlah yang terbilang minim itu pun harus
didistribusikan ke 8 unit kerja yang berada di bawah
Ditjen Binwasnaker dan K3, Kemnaker.
Indikasi lainnya, terlihat dari nyaris tidak adanya lembaga
tinggi negara non-struktural yang bergerak di bidang
keselamatan. Secara nasional, dari 97 lembaga tinggi
negara berbentuk Badan, Dewan, Komisi, Komite,
maupun Lembaga yang mengurusi berbagai bidang,
hanya ada satu yang mengurusi bidang keselamatan.
Yaitu Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT),
sebuah lembaga tinggi negara non-struktural yang
bergerak di bidang keselamatan transportasi.
Oleh karena itu, menyambut bulan K3 nasional tahun
2020 mendatang sudah sepatutnya semua pihak,
khususnya yang terlibat atau terkait dengan K3 untuk
berkomitmen dan bersinergi membangun K3 nasional.
Mudah-mudahan suatu saat nanti akan terbentuk
lembaga tinggi negara yang khusus mengurusi aspek
keselamatan dan K3, misalnya Komisi K3 Nasional
sehingga K3 bukan lagi dipandang sebagai slogan
semata tetapi sudah menjadi kebutuhan.****
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L A P O R A N U TA M A

INDONESIA AKHIRNYA PUNYA DATA
K3 NASIONAL
Untuk pertamakalinya Indonesia memiliki profil K3
nasional. Tidak ada kata terlambat untuk memajukan K3 Indonesia.
BERTEMPAT di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, pada
Kamis 27 Juni 2019 Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker
dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Sugeng
Priyanto bersama Direktur ILO untuk Indonesia-Timor Leste
Michiko Miyamoto resmi meluncurkan ‘Profil K3 Nasional
di Indonesia 2018.’ Pada saat bersamaan diluncurkan pula “The Youth4OSH Communication Toolboxes”, sebuah web portal yang berkaitan
dengan K3 dan kaula muda. Web portal tersebut merupakan kerja bareng
antara Dewan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Nasional
(DK3N) dan ILO untuk Indonesia dan Timor Leste.
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S

ebagaimana disampaikan Dirjen
Binwasnaker dan K3 Sugeng
Priyanto dalam sambutannya, inilah
untuk pertamakalinya Indonesia
memiliki Profil K3 Nasional. Profil K3
Nasional ini akan diperbarui setiap
tahunnya dan akan ditindaklanjuti
dengan berbagai kegiatan. “(Profil
K3 Nasional ini) Akan ditindaklanjuti
dengan berbagai kegiatan seperti
diskusi dan sebagainya, bagaimana
action plan ke depannya. Nanti dalam
diskusi itu akan dirumuskan tahapantahapan ke depan untuk memajukan
K3 nasional. Selain dari kami, nanti
akan hadir para akademisi, praktisi,
serikat pekerja, dan unsur-unsur
terkait lainnya. Mudah-mudahan nanti
akan dihasilkan sebuah blue print
(cetak biru) bagaimana strategi K3
Nasional ke depannya,” kata Dirjen
Sugeng ketika ditemui ISafety di
sela-sela acara peluncuran Profil K3
Nasional di Indonesia 2018.
Dirjen Binwasnaker dan
K3 Sugeng Priyanto mengatakan,
Profil K3 Nasional merupakan
dokumen penting bagi berbagai
upaya membudayakan perilaku K3
di seluruh pekerja di Indonesia oleh
seluruh pemangku kepentingan. “Profil
K3 Nasional ini penting mengingat
angka kecelakaan kerja di Indonesia
sampai saat ini masih tinggi. Terakhir
kecelakaan kerja di Binjai yang
memakan korban jiwa banyak sekali.
Dengan demikian kita perlu komitmen
bersama untuk lebih mempopulerkan
dan membudayakan K3. Kita ingin
budaya K3 tercipta di masyarakat
supaya angka kecelakaan kerja bisa
diminimalisir sampai sekecil mungkin.
Targetnya adalah zero accident,” kata
Dirjen Sugeng.
Mantan Kapolda Bali ini berharap,
dengan diluncurkannya Profil K3
Nasional, kecelakaan kerja tidak lagi
boleh terjadi. “Harapan utamanya
adalah kecelakaan kerja tidak lagi
boleh terjadi atau zero accident.

Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional
SDM/Personil Pelaksana K3
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Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional
Personil yang terlibat dalam pelaksanaan K3 (Pengawas Ketenagakerjaan)

Minimal menekan sekecil mungkin,
how to minimized the accident. Untuk
mewujudkan harapan ini tentu harus
ada berbagai upaya yang dilakukan,”
pungkas Sugeng.
Sementara itu, Direktur
ILO untuk Indonesia dan Timor
Leste Michiko Miyamoto dalam
sambutannya mengatakan, ILO
menghargai upaya-upaya yang
telah dilakukan Kemnaker dalam
mengembangkan Profil K3 Nasional
2018 dengan bekerjasama dan
berkolaborasi dengan semua
pemangku kepentingan. “ILO juga
berharap bahwa Profil K3 Nasional
ini dapat menjadi langkah awal
untuk mengembangkan situasi K3
Nasional di Indonesia yang lebih
komprehensif dan dapat diperbaharui
secara berkala untuk memonitor
dan mengevaluasi kemajuan K3 di
Indonesia,” kata Michiko.
ILO, kata Michiko, menempatkan
K3 sebagai jantung dari jaminan
ketenagakerjaan universal, sejalan
dengan mandat ILO untuk melindungi
kehidupan pekerja di seluruh dunia.
Dalam rangka mendukung tujuan
nasional untuk membangun budaya
pencegahan dalam K3 Indonesia,
selama dekade terakhir dukungan
teknis ILO berfokus pada kebijakan
K3, pembangunan dan penguatan
program, dan sistem K3.
“ILO melalui proyekproyeknya K3-nya yaitu SafeYouth@
Work dan YOUTH4OSH,
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Anggaran K3 Kemnaker (2016 – 2018)*

       Sumber: Profil K3 Nasional di Indonesia 2018, hal 32

memberikan dukungan kepada beberapa negara ASEAN. Proyek-proyek
tersebut dilaksanakan di Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Myanmar,
dengan fokus mengembangkan profil K3 nasional, program K3 dan juga
memberdayakan kaum muda untuk mengadvokasi isu-isu K3 di dunia
kerja. Proyek juga berkontribusi pada inisiatif ASEAN OSH Net dalam
meningkatkan pengumpulan data K3 di antara negara-negara anggota
ASEAN,” Michiko menjelaskan.
Profil = Data
Menambahkan keterangan Michiko, National Project Coordinator SafeYouth@
Work ILO Indonesia-Timor Leste Abdul Hakim menjelaskan, Profil K3
Nasional di Indonesia 2018 memang berisi tentang data K3 di Indonesia yang
berasal dari data tahun 2017. Hakim tak mempersoalkan anggapan sebagian
pihak bahwa isi Profil K3 Nasional di Indonesia 2018 tak mendalam dan
hanya menyajikan data K3 semata. “Kalau bicara content, profil K3 di semua
negara memang seperti itu. Isinya memang data,” katanya singkat ketika
dikonfirmasi ISafety secara terpisah di Jakarta, Kamis (18/7/2019).  
Kendati demikian, kata Hakim, jika dibandingkan dengan negaranegara lain di ASEAN, profil k3 nasional Indonesia malah lebih baik; lebih
menyajikan data mentah bukan data analisis seperti profil k3 di negara-negara

lain. Profil k3 nasional Indonesia 2018 yang lebih
banyak menyajikan data mentah, justru bisa
menjadi rujukan untuk melakukan perbaikanperbaikan. Hakim mencontohkan soal jumlah
pengawas ketenagakerjaan di Indonesia.
“Dalam Profil K3 Nasional Indonesia
2018 kan disebutkan bahwa jumlah pengawas
ketenagakerjaan saat ini ada sekitar 1.579
orang yang tersebar di 35 provinsi di Indonesia.
Jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan ini
memang sangat tak sebanding dengan jumlah
perusahaan maupun tenaga kerja yang menjadi
obyek pengawasannya. Dengan adanya data
jumlah pengawas ketenagakerjaan dalam profil
k3 nasional ini, maka perlu ditambah,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua
Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Nasional (DK3N) Rudianto mengakui bahwa
Indonesia membutuhkan data K3 nasional yang
komprehensif sebagaimana tertuang dalam
Profil K3 Nasional di Indonesia 2018. “Kalau
dibandingkan dengan negara-negara lain,
kita memang tertinggal dalam hal pendataan
terkait K3. Ketika saya menghadiri ASEAN
OSHNET pada tahun 1999, ada yang namanya
computerized based network yang digunakan
oleh beberapa negara untuk melakukan proses
pendataan K3. Ketika itu mereka berada pada
tahap awal dalam melakukan proses pendataan
di negaranya masing-masing. Sekarang ini
negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan
Thailand sudah cukup advanced. Kini, 20 tahun
setelahnya, masa iya kita masih belum punya

Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional
Mekanisme koordinasi dan kolaborasi di tingkat nasional dan
Perusahaan, termasuk mekanisme untuk evaluasi program nasional

Grafik Penyerahan Sertifikat Zero Accident s.d. 2017

Grafik Penyerahan Sertifikat SMK3 s.d. 2017

EDISI 06/VII/2019 . ISAFETY . 19

juga data nasional tentang K3,” kata
Rudianto kepada Isafety di Jakarta,
Jumat (19/7/2019).   
Karena itu, kata Rudianto,
pembuatan Profil K3 Nasional
merupakan langkah awal penting bagi
pengumpulan data K3 nasional yang
komprehensif. Meski baru dilakukan
di tahun 2019, bagi Rudianto, tidak
ada kata terlambat. Data K3 nasional
sangat dibutuhkan untuk kepentingan
mitigasi sebagaimana Konvensi
ILO No 187 tahun 2006 yang sudah
diratifikasi pemerintah Indonesia lewat
Perpres No 34 tahun 2014.
“Jujur saja dan harus
kita akui bahwa selama ini kita
tidak pernah punya data incident
dan accident yang lengkap dan
komprehensif. Kenapa kita tidak
punya? Karena selama ini kita tidak
punya proses secara end to end
untuk melakukan pengumpulan data.
Mulai dari tingkat Disnaker yang ada
di setiap daerah di Indonesia hingga
tingkat nasional di Kementerian
Ketenagakerjaan. Secara global
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terkait aspek ketenagakerjaan,
semisal ada berapa jumlah
perusahaan, berapa jumlah tenaga
kerjanya, mungkin datanya ada.
Tetapi data terkait K3 yaitu incident
dan accident, nyaris tidak ada. Data
inilah yang diminta ada dalam annual
report, yang diminta di setiap sidang
ILC (International Labour Conference)
di Jenewa, Swiss oleh ILO,” Rudianto
yang sehari-hari menjabat sebagai
Dirut PT Biro Klasifikasi Indonesia
(BKI) ini memaparkan.
Terpisah, Editor Profil K3
Nasional di Indonesia 2018 dari Dit
PNK3 Kemnaker Dr Sudi Astono,
MS mengatakan, Profil K3 Nasional
merupakan dokumen K3 di negara
Indonesia yang memberikan
gambaran menyeluruh tentang
K3 di Indonesia. “Dokumen ini
dikembangkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan bersama-sama
dengan sektor terkait dan mitra
sosial utama, serikat pekerja dan
konfederasi serikat buruh,” kata
Sudi Astono kepada ISafety saat

ditemui usai acara peluncuran Profil
K3 Nasional di Indonesia 2018 di
Jakarta, 27 Juni 2019.
Sebagai dokumen, kata
Sudi, Profil K3 Nasional bisa menjadi
sumber informasi bagi siapapun
terutama yang selama ini bergiat di
bidang K3 di Indonesia, termasuk
Kemnaker. “Sesuai tujuannya, antara
lain untuk mengetahui seperti apa
sih K3 kita sekarang ini? Dengan
mengetahui kondisi K3, kita bisa
mempunyai gambaran atau suatu
bahan untuk membuat rencana ke
depannya. Apa yang harus dilakukan,
bagaimana strateginya, perencanaan,
pelaksanaan program-program K3
serta evaluasinya,” kata Sudi Astono
yang menjabat sebagai Kepala
Subdit Pengawasan Norma Konstruksi
Bangunan, Listrik dan Penanggulangan
Kebakaran Kemenaker.
Data Lebih Luas
Menurut Abdul Hakim dari
ILO Indonesia-Timor Leste,  Profil
K3 Nasional merupakan realisasi

setelah Indonesia meratifikasi
Konvensi ILO 187 tahun 2006, bahwa
Profil K3 nasional wajib ada di setiap
negara anggota ILO. Selama ini dan
sepengetahuan Abdul Hakim, Profil
K3 di Indonesia dibuat hanya oleh
Kemnaker saja dalam bentuk Annual
Report. Indonesia sampai saat ini
belum memiliki program K3 Nasional
yang disusun secara tripartit.
“Menurut saya, Profil K3 Nasional di
Indonesia menjadi penting karena
dibuat secara bersama-sama oleh
unsur tripartit yaitu pemerintah,
pemberi kerja, dan penerima kerja
yang dalam hal ini diwakili oleh
serikat pekerja,” kata Hakim.
Hakim menjelaskan, dalam
penyusunan dan pembuatan Profil K3
Nasional di Indonesia, ILO bertindak
sebagai fasilitator saja. Dikatakan,
Profil K3 Nasional di Indonesia
2018 disusun dan dibuat oleh

Dewan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Nasional (DK3N), Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO), dan
Serikat Pekerja.
Sedangkan mengenai data K3 pada
Profil K3 Nasional di Indonesia
2018, sambung Hakim, merupakan
masukan dari berbagai lintas sektoral
seperti Kemnaker; Kemen PUPR;
Kemen ESDM; Kemen Perhubungan;
BPJS Ketenagakerjaan; BPJS
Kesehatan; Kemenkes; Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO);
Serikat Pekerja (KSPSI, KSPI,
KSBSI); Asosiasi Profesi; Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
dan pakar dari sejumlah perguruan
tinggi di Indonesia.
Penilaian serupa juga
disampaikan Waka DK3N Rudianto.
“Menurut saya, pembuatan Profil K3
Nasional menjadi suatu keharusan.
Profil K3 Nasional ini paling tidak

menjadi suatu format bagi para
pelaku usaha di Indonesia, sesuai
terminologi dalam UU No 1 tahun
1970, untuk melaporkan kondisi
K3 di perusahaannya ke instansi
berwenang yang terdekat,” kata
Rudianto.
Atas terbitnya Profil K3 Nasional
di Indonesia ini, ILO berharap
setiap tahun ada Profil K3 Nasional
yang di-update, menjajadi bahan
rujukan bagi siapapun juga yang
berkepentingan dalam memajukan
K3 Indonesia, diup-scale/diperluas
dengan melibatkan semakin
banyak kementerian. “Nggak cuma
3 atau 4 kementerian, tapi dari
banyak kementerian lainnya yang
bersinggungan dengan aspek K3,”
kata Abdul Hakim. (Hasanuddin)

DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA K3
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LAPORAN UTAMA

Menaker:
Instrumen Penting Pelaksanaan K3
K

ASUS kecelakaan kerja yang cenderung mengalami
peningkatan dalam dua tahun terakhir, mengundang
keprihatinan tersendiri bagi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
M Hanif Dhakiri. Sebab menurut Hanif, kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja (PAK) tidak hanya menyebabkan kematian,
kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungan.
“Namun juga mempengaruhi produktivitas, kesejahteraan
pekerja maupun masyarakat bahkan dapat menurunkan kualitas
pembangunan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang
pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap rendahnya daya
saing nasional suatu bangsa,” kata Menaker Hanif.
Menurut Menaker, Profil K3 Nasional merupakan
jawaban terhadap tantangan dan peluang yang sudah ada
dan yang terus berkembang di masa mendatang, agar dapat
mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja K3 secara
sektoral maupun nasional. “Hal ini harus terus kita upayakan
agar tenaga kerja sebagai sumberdaya insani (human capital)
yang penting dan strategis senantiasa diberi keselamatan dan
kesehatan untuk terus berkarya secara produktif dengan tetap
hidup berkualitas dan sejahtera,” katanya.
Politisi PKB ini berharap, semua komponen dapat
menggunakan dan merujuk Profil K3 Nasional dalam
perencanaan, implementasi, evaluasi dan peninjauan
ulang pelaksanaan K3 di masing-masing sektor seperti
kementerian/lembaga/instansi, asosiasi pengusaha,
konfederasi serikat pekerja, asosiasi profesi,
perguruan tinggi, dan komunitas kaum muda.
“Dengan adanya Profil K3 Nasional ini kita
dapat melakukan pembudayaan K3 secara
efektif dan berkelanjutan untuk mencapai
keberhasilan pembangunan
nasional yang berkualitas
dan berkelanjutan
sehingga
mampu
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bersaing dengan bangsa dan negara maju lainnya,” kata Hanif.
Dikatakan Menaker Hanif, Profil K3 Nasional disusun dalam
membuat salah satu pijakan penting dalam meningkatkan
kinerja program K3 secara nasional. “Profil K3 Nasional
merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan
K3 yang lebih terukur dan dapat dievaluasi kelebihan
dan kekurangannya untuk dilakukan perbaikan secara
berkelanjutan. Profil K3 Nasional juga menjadi komponen
penting dalam menyusun program K3 Nasional. Sebaliknya,
berdasarkan pelaksanaan program K3 Nasional maka Profil K3
Nasional harus diperbaharui secara berkala setiap tahunnya,”
Menaker Hanif Dhakiri menambahkan. (Hasanuddin)
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WAWANCARA KHUSUS

Sudah Saatnya Kita Punya
Data K3 Nasional
yang Komprehensif
WAKIL KETUA DK3N DR IR RUDIANTO, DIP ISM, MIIRSM, MA, MBA

P

emerintah, dalam hal ini Kemnaker difasilitasi ILO, pada 27
Juni 2019 meluncurkan Profil K3
Nasional di Indonesia 2018. Apakah pembuatan Profil K3 Nasional
ini dinilai terlambat, jika dikaitkan
dengan UU Keselamatan Kerja
yang sudah ada sejak tahun 1970
(UU No 1 tahun 1970)?
Saya kira tidak ada kata terlambat kalau
bicara K3. Cuma kalau dibandingkan
dengan negara-negara lain, kita memang tertinggal dalam hal pendataan
terkait K3. Ketika saya menghadiri ASEAN OSHNET pada tahun 1999, ada yang
namanya computerized based network
yang digunakan oleh beberapa negara
untuk melakukan proses pendataan K3.
Ketika itu mereka berada pada tahap
awal dalam melakukan proses pendataan di negaranya masing-masing.
Sekarang ini negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand sudah
cukup advanced. Kini, 20 tahun setelahnya, masa iya kita masih belum punya
juga data nasional tentang K3.
Bagaimana peran DK3N dalam penyusunan dan pembuatan Profil K3 Nasional tersebut?
Dalam penyusunan dan pembuatan
Profil K3 Nasional di Indonesia 2018 itu,
DK3N terlibat aktif. Sebagian besar anggota DK3N ikut terlibat, mulai dari awal
hingga akhir. Keterlibatan DK3N sudah
berlangsung sejak awal, yaitu dalam tahap penyusunan kerangka Profil K3 Nasional yang ketika itu dilakukan bersama
ILO sebagai fasilitator penyusunan dan
pembuatan Profil K3 Nasional.
Profil K3 Nasional di Indonesia 2018
merupakan profil K3 nasional pertama yang dibuat. Menurut Bapak, hal
mendasar apa yang melatari pembuatan Profil K3 Nasional?
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Kenapa profil K3 Nasional itu harus
dibuat, menurut saya ada dua hal yang
menjadi dasar pembuatannya. Pertama,
Profil K3 Nasional merupakan persyaratan dari Konvensi ILO (No 187 tahun
2006, red) yang sudah harus diterapkan
(setelah diratifikasi Pemerintah Indonesia
melalui Perpres No 34 tahun 2014, red)
di Indonesia terkait masalah mitigasi. Mitigasi dapat dilakukan dengan mengetahui
data record incident dan accident, yang
kemudian bisa menjadi dasar kita membuat program-program pencegahan.
Kedua, terkait data untuk kepentingan mitigasi sebagaimana Konvensi ILO yang sudah kita ratifikasi
itu, selama ini kita tidak pernah punya data incident dan accident yang
lengkap dan komprehensif. Kenapa
kita tidak punya?
Karena selama ini kita tidak punya
proses secara end to end untuk melakukan pengumpulan data. Mulai dari tingkat Disnaker yang ada di setiap daerah
di Indonesia hingga tingkat nasional di
Kementerian Ketenagakerjaan. Secara
global terkait aspek ketenagakerjaan,
semisal ada berapa jumlah perusahaan,
berapa jumlah tenaga kerjanya, mungkin datanya ada. Tetapi data terkait K3
yaitu incident dan accident, nyaris tidak
ada. Data inilah yang diminta ada dalam annual report, yang diminta di setiap sidang ILC (International Labour
Conference) di Jenewa, Swiss oleh ILO.
Kalau kita akses di internet, kita jarang
menemui adanya data K3 Indonesia.
Bukankah selama ini kita punya data
kecelakaan kerja?
Selama ini data incident dan accident
terkait K3 di Indonesia lebih banyak
didapatkan atau berasal dari BPJS
Ketenagakerjaan. Seperti kita tahu,
data accident BPJS Ketenagakerjaan

ini hanya mencatat kejadian kecelakaan kerja yang menimpa pekerja yang
telah menjadi anggota peserta BPJS
Ketenagakerjaan sehingga tidak merepresentasikan kasus kecelakaan yang
sesungguhnya terjadi. Sebab pekerja
yang menjadi anggota peserta BPJS
Ketenagakerjaan, jumlahnya masih
sangat sedikit jika dibandingkan dengan
total jumlah pekerja di Indonesia, dan
didominasi oleh pekerja sektor formal.
Sementara jumlah pekerja informal jauh
lebih banyak, sekitar 60 – 70 persen.
Oleh karena itu, pembuatan Profil K3
Nasional menjadi suatu keharusan. Profil K3 Nasional ini paling tidak menjadi
suatu format bagi para pelaku usaha
di Indonesia, sesuai terminologi dalam
UU No 1 tahun 1970, untuk melaporkan
kondisi K3 di perusahaannya ke instansi
berwenang yang terdekat.
Terkait data incident dan accident
yang terbilang minim, menurut Bapak apa kendala utama yang dihadapi
selain tidak adanya proses pengumpulan data secara end to end sebagaimana Bapak sebutkan tadi?
Di kalangan pekerja informal, kendalanya adalah soal kurangnya pemahaman
K3 dikaitkan dengan pekerjaan yang
dilakukannya. Sehingga ketika mengalami kecelakaan di saat bekerja semisal
petani mengalami luka di bagian kakinya karena terkena cangkul, dia tidak
tahu kalau yang dialaminya itu merupakan kecelakaan kerja.
Sedangkan di kalangan pekerja formal,
perusahaan tempatnya bekerja sudah
mengimplementasikan aspek K3 atau
tidak. Kalau sudah, berarti harus ada
organisasinya seperti P2K3 yang di
dalamnya harus ada ahli K3. Format
pencatatan dan pelaporannya ada atau
tidak? Kalaupun punya, sesuai standar
atau tidak, dan standard reporting sep-

erti apa sih yang dibutuhkan?
Kita tidak punya format seperti itu sehingga belum bisa distandarisasi. Yang
muncul kemudian hanyalah laporan
terkait kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja (PAK).
Soal format dan mekanisme pencatatan dan pelaporan bukannya
sudah diatur lewat Permenaker
dan Permenkes?
Betul, tetapi apakah laporannya itu
kompilasi atau tidak, komprehensif atau
tidak. Kami di DK3N sampai sekarang
ini belum melihat ada reporting yang
komprehensif seperti di ILO Frameworks Reporting. Kalau standarisasi
pelaporannya mengacunya ke ILO
Frameworks Reporting, harusnya semua elemen dalam pelaporan terpenuhi
dong. Selama ini yang terjadi, laporan
itu parsial saja. Kecelakaan kerja saja
atau PAK saja atau juga program-program apa saja yang dilakukan perusahaan terkait upaya pencegahan incident
dan accident di perusahaannya.
Bagaimana peran DK3N untuk mengatasi persoalan pelaporan yang
selama ini Bapak nilai tidak komprehensif tadi?
Kita di DK3N sebenarnya memiliki pro-

gram sistem pelaporan kecelakaan
kerja dan penyakit akibat kerja berbasis teknologi informasi. Yaitu dengan
merancang pembuatan platform laporan dalam bentuk aplikasi yang bisa
diakses masyarakat sehingga bisa
membuat laporan secara langsung di
aplikasi tersebut. Program ini adalah
salah satu upaya membangun basis
data K3 di Indonesia, walaupun kecil,
bisa sebagai data pembanding bagi
data kecelakaan kerja yang selama ini
dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan.
Bicara K3 nasional, bagaimana Bapak melihat koordinasi lintas sektoral
yang selama ini terjadi dan apa harapan Bapak dengan terbitnya Profil
Nasional K3 di Indonesia?
Profesi masih sangat melekat di masingmasing sektoral. Kalau kita lihat di beberapa negara yang K3-nya maju seperti
Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan
lainnya, disepakati dulu siapa yang akan
menjadi host-nya di tingkat nasional. Generic levelnya dulu yang disepakati. Jadi
konsep K3 yang dikembangkan di negara-negara itu dilakukan secara generik
dan bergerak berdasarkan level-level
generik yang sudah disepakati tadi. Di
Amerika misalnya ada OSHA, lalu di Inggris ada HSE Executive, British Safety

Council. Setelah generiknya terpenuhi,
lalu masuk ke sektoral yang membutuhkan keahlian khusus terkait profesi dan
bidang keahliannya masing-masing.
Di Indonesia, bukankah konsep Generik itu sudah disepakati lewat UU No
1 tahun 1970?
Betul. Jadi kalau bicara koordinasi, UU
No 1 tahun 1970 menurut saya masih
relevan. Cuma perlu dibagi yang jelas,
detail mengenai tugas dan fungsi masing-masing sektoral tersebut agar tidak
bertubrukan atau menyebabkan timbulnya ego sektoral.
Sejauh ini yang Bapak lihat?
Ya (ego sektoral) masih terjadi karena tidak adanya pemersatu. Kalau di
Amerika ada OSHA atau di Inggris HSE
Executive, British Safety Council, yang
menjadi poros bagi segala hal terkait
K3 di kedua negara tersebut. OSHA di
Amerika Serikat bahkan menjadi lembaga K3 nasional yang powerful dan disegani hingga ke seluruh negara bagian.
Di Indonesia, lembaga K3 nasional
yang berfungsi sebagai pemersatu
seperti halnya OSHA atau HSE Executive tadi bukannya sudah disepakati
ada di Kementerian Ketenagakerjaan
sebagaimana diamanahkan dalam
UU No 1/1970?
Betul, tapi ya itu tadi ego sektoral masih
terjadi. Secara nasional memang ada
di Kemnaker, tapi code of conduct dan
code of practice kan masih ada di masing-masing sektoral. Seperti tadi saya katakan, perlu dibagi lagi secara jelas dan
detail seperti halnya dilakukan OSHA di
Amerika. Nah, terkait kehadiran Profil
K3 Nasional, diharapkan koordinasi lintas sektoral bisa berjalan optimal sebab
Profil K3 Nasional tersebut disusun dan
dibuat dengan melibatkan banyak pihak
terkait, tidak Kemnaker saja.
Mengingat ego sektoral yang masih
terjadi, apakah soal K3 nasional
perlu ditangani kementerian khusus,
misalnya Kementerian K3?
Menurut saya, level kementerian akan
lebih bagus. Tapi mungkin di awalnya
akan bagus dibentuk Badan Koordinasi (Bako) K3, yang akan melakukan
proses kompilasi seperti halnya OSHA
di Amerika Serikat atau HSE Executive
dan British Safety Council di Inggris. Sehingga tercipta koordinasi di tingkat fieldnya atau lapangannya. Kalau sekarang
kan, misalnya dilakukan pemeriksaan
oleh Kemnaker, instansi atau sektor
lain merasa tidak terima karena masingmasing sektoral merasa punya tim pemeriksa sendiri. Padahal konsep safety
kan ujungnya generik, yaitu memitigasi
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terjadinya kecelakaan kerja atau PAK.
Terkait DK3N, banyak pihak berharap DK3N menjadi lembaga K3
nasional di Indonesia yang powerful seperti halnya OSHA di Amerika
Serikat atau British Safety Council
di Inggris. Tanggapan Bapak selaku
Wakil Ketua DK3N?
Secara definitif, yang namanya anggota
DK3N itu lebih kepada memberikan
masukan kepada Menteri Ketenagakerjaan. Itu lah batas kewenangan DK3N
yang diperkenankan. Memang ada harapan DK3N lebih dari itu. Misalnya saja
membuat suatu kajian. Namun hambatannya adalah prosedur yang berlaku
di DK3N. Secara professional, para anggota DK3N bisa melakukan kajian, namun prosesnya tidak akan terakomodir
dalam administrasinya DK3N.
Konkretnya?
Seperti saya katakan tadi, batas kewenangan DK3N lebih ke arah memberikan masukan atau saran (advice)
kepada Pak Menteri. Jadi basisnya
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lebih kepada man base, kehadiran.
Sedangkan untuk membuat kajian,
dibutuhkan program yang sustain dan
budget. Sejak DK3N dibentuk, tidak
ada budget untuk melakukan kajian.
Memang ada beberapa anggota DK3N
yang melakukan penelitian dan kajian
terkait K3, tetapi hal itu dilakukan atas
dasar profesionalisme pribadi.
Saran dan harapan Bapak tentang
DK3N ke depannya?
Pertama, para anggota DK3N direkrut
mewakili (representatif) dari semua
stakeholder, yang memang ahli di bidangnya. Kedua, dialokasikan anggaran bagi DK3N untuk melakukan proses
penelitian dan kajian.
Pemerintah menargetkan, tahun 2020
tercapai kemandirian masyarakat
berbudaya K3. Bapak optimis?
Kalau kita lihat realisasinya, saya kira
berat ya tercapai di 2020. Mungkin perlu
didefinisikan kembali tingkat kualitas budaya K3-nya seperti apa yang hendak

dicapai, karena target yang dicanangkan itu sifatnya generik, kepada seluruh
lapisan masyarakat. Selama ini kita lebih
concern terhadap pemahaman tentang
K3 dari setiap pekerja, baik pekerja sektor formal maupun informal. Paling tidak
setiap pekerja di Indonesia bisa mengidentifikasi dan mengenal potensi risiko
bahaya di tempat kerjanya masing-masing. Pemahaman ini bisa diketahui lewat
statistic methods dengan mengajukan
sejumlah pertanyaan kepada para pekerja. Dari situ kemudian kita bisa mengukur
sudah sejauh mana pemahaman K3 di
kalangan pekerja kita.
UU No 1 Tahun 1970 perlu direvisi?
Menurut saya, UU No 1 tahun 1970
sudah saatnya direview mengingat
usianya sudah hampir 50 tahun, sesuai
dengan perkembangan zaman.
Safety Is My Life menurut Bapak?
Safety harus menjadi bagian dari
hidup kita. Safety harus menjadi
way of life.*****

15-17 Oktober 2019

LAPORAN UTAMA

PAK Bukan Aib Perusahaan
Fenomena penyakit akibat kerja (PAK) di Indonesia ibarat gunung es. Hanya sedikit sekali yang terungkap ke
permukaan, sementara kasus PAK yang sesungguhnya terjadi diyakini sangat banyak. Ada kesan, PAK sengaja
dibenamkan dan tetap berada di bawah gunung es karena dinilai berpotensi menodai citra perusahaan.

A

SPEK keselamatan dan kesehatan
para pekerja di Indonesia dalam
konteks implementasi K3 (keselamatan
dan kesehatan kerja) di tempat kerja,
terkesan belum berjalan secara parallel
sebagaimana yang diharapkan. Sitiuasi
dan kondisinya bahkan masih terasa amat
timpang dan terlihat begitu kontras.

28 . ISAFETY . EDISI 06/VII/2019

Kasus kecelakaan kerja, sebagai dampak
dari belum optimalnya kepedulian
terhadap aspek keselamatan pekerja,
terasa lebih menonjol dan terkesan
lebih popular dibanding penyakit akibat
kerja (PAK). Berbagai kasus kecelakaan
kerja yang terjadi di Tanah Air akan
langsung terekspose ke media, seperti

halnya peristiwa kebakaran pabrik
korek api (mancis) yang menewaskan
30 pekerjanya di Binjai, Sumatera
Utara, Jumat (21/6/2019).   Bagaimana
pemberitaan kasus penyakit akibat kerja?
Sangat jarang bahkan cenderung nyaris
tidak menghiasi media massa di negeri ini.
Angka kejadian kecelakaan kerja ada

begitu nyata terdokumentasi dan rutin
dirilis Kementerian Ketenagakerjaan
setiap tahunnya pada tanggal 12 Januari
atau bertepatan dengan dimulainya
peringatan Bulan K3 Nasional. Data
angka kecelakaan kerja itu bersumber
dari BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan
klaim asuransi yang diajukan para
pekerja yang mengalami kecelakaan

kerja dan telah menjadi peserta programprogram jaminan sosial nasional BPJS
Ketenagakerjaan.
Lain halnya dengan penyakit akibat
kerja. Kasus PAK, sebagai dampak dari
belum optimalnya kepedulian terhadap
aspek kesehatan pekerja, tak seterangbenderang kasus kecelakaan kerja.
Kejadian PAK di Indonesia, datanya

sangat sedikit, dan tidak ada satu
instansi pun yang rutin mengeluarkan
data angka kejadian seperti halnya
BPJS Ketenagakerjaan yang rutin
mengeluarkan data angka kecelakaan
kerja setiap tahunnya.
Ketika dikonfirmasi, Dr Sudi Astono,
MS dari Direktorat Pengawasan Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

di Indonesia 2018’ di Hotel Ritz-Carlton,
Kuningan, Jakarta, Kamis (27/6/2019).
Sudi mengatakan, dari data pemberian
kompensasi berupa Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) melalui BPJS
Ketenagakerjaan, hampir sebagian besar
yang diberikan kompensasi berupa kasus
kecelakaan kerja, baik yang terjadi di
perusahaan tempat kerja (occupational
accident) maupun kecelakaan yang terjadi
akibat hubungan kerja, seperti kecelakaan
lalu lintas pada rute perjalanan dari
tempat tinggal ke tempat kerja maupun
sebaliknya.
Untuk kasus penyakit akibat kerja
yang ditanggung oleh JKK, masih
sangat sedikit. "Rata-rata hanya
25 kasus penyakit akibat kerja per
tahun yang ditanggung JKK. Hal ini
menunjukkan bahwa perlindungan K3
di Indonesia masih lebih mendominasi
pada perlindungan pekerja dari kasus
kecelakaan kerja dan masih sangat
kurang dalam perlindungan pekerja
dari penyakit akibat kerja,” kata Sudi
Astono yang menjabat sebagai Kepala
Subdit Pengawasan Norma Konstruksi
Bangunan, Listrik dan Penanggulangan
Kebakaran Kemenaker ini.

(PNK3) Kementerian Ketenagakerjaan
tak memungkiri bahwa kasus PAK yang
terjadi di Indonesia tak semenonjol
kasus kecelakaan kerja. Tetapi Sudi tak
sependapat jika dikatakan data PAK
simpang-siur dan bahkan tidak ada. “Ada
datanya, tapi sangat sedikit,” kata Sudi
kepada ISafety yang menemuinya di selasela acara peluncuran ‘Profil K3 Nasional

Kendala yang Dihadapi
Sudi Astono yang hari itu hadir
untuk menyampaikan pemaparan singkat
Profil K3 Nasional kepada para hadirin,
memberikan penjelasan mengapa data
PAK sangat sedikit. Setidaknya ada tiga
kendala yang dihadapi. Pertama, katanya,
PAK memiliki karakteristik yang sangat
berbeda dengan kecelakaan kerja dalam
hal proses kejadian dan penentuannya.
Kecelakaan yang dialami pekerja
di tempat kerja yang terjadi pada saat
itu, maka saat itu juga bisa langsung
diketahui dan dipastikan bahwa peristiwa
tersebut merupakan kecelakaan kerja.
Jika pekerja tersebut merupakan peserta
program JKK, maka saat itu juga bisa
mengajukan klaim asuransi kepada BPJS
Ketenagakerjaan untuk mendapatkan
kompensasi.
Berbeda dengan PAK. Untuk
menentukan dan memastikan bahwa
seorang pekerja mengalami PAK
diperlukan waktu yang relatif jauh lebih
lama dibanding kasus kecelakaan kerja.
Prosesnya pun tidak bisa dilakukan
seketika dan tidak sesimpel kasus
kecelakaan kerja. Menurut Sudi, proses
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yang membutuhkan waktu lama dalam
penentuan PAK itu terjadi di dua sisi yaitu
aspek kondisi kesehatan si pekerja dan
aspek yang menyangkut tindakan medis
berupa diagnosa dan tata laksana PAK.
Dari sisi pekerja, sakit yang
diderita si pekerja tidak terjadi atau
timbul secara langsung atau seketika.
Bahkan tak jarang, seseorang mengalami
sakit yang tergolong parah justru
ketika dia sudah tidak bekerja lagi, bisa
karena pindah kerja maupun pensiun.
“Prosesnya itu terjadi melalui adanya
bahan-bahan yang membahayakan
kesehatan yang masuk ke dalam
tubuh secara pelan-pelan dan sedikitsedikit. Contoh menghirup gas beracun,
menghirup debu, atau radiasi. Dia tidak
serta merta mengalami gangguan

kesehatan begitu menghirup debu atau
radiasi. Gangguan kesehatan itu akan
dialaminya beberapa waktu kemudian
setelah ia secara terus-menerus
menghirup debu di tempatnya bekerja.
Timbulnya penyakitnya itu sendiri butuh
proses waktu,” kata Sudi.
Sedangkan dari aspek yang
menyangkut tindakan medis, penentuan
PAK tidak sesimpel penentuan
kecelakaan kerja. Ada sejumlah tahapan
yang harus dilakukan, mulai dari diagnosis
PAK dari pekerja bersangkutan hingga
melakukan kajian, baik secara medis
maupun sosial. “Menentukan diagnosis
PAK lebih sulit dan kompleks dibanding
kecelakaan kerja. Timbulnya penyakitnya
itu sendiri butuh proses waktu, dan untuk
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menyatakan PAK harus didukung oleh
data-data yang komprehensif terkait
pekerjaan dan aktivitas kerja yang
dilakukan pekerja yang didiagnosis
terkena PAK,” Sudi menambahkan.
Kendala kedua yang dihadapi,
menyangkut siapa yang bisa
menentukan dan memastikan telah
terjadi PAK. “Yang bisa menentukan PAK
hanya dokter. Itu pun tidak semua dokter
yang bisa menyatakan atau menentukan
PAK. Harus dokter yang berkompeten
di bidang kesehatan kerja atau dokter
yang paham tentang K3. Beda dengan
kecelakaan kerja yang langsung bisa
diketahui.”
Kendala ketiga, sambung Sudi, PAK
dianggap sebagai sebuah aib yang bisa
merusak citra (image) perusahaan. Pihak

perusahaan akan merasa khawatir nama
baik atau citra perusahaannya tercoreng
jika terdapat karyawannya terkena PAK.
Kekhawatiran itu muncul karena akan
dinilai sebagai perusahaan yang tidak
bisa melindungi pekerjanya sendiri.
Kekhawatiran juga datang dari dokter
perusahaan. Ia takut dipecat dari
perusahaan tempatnya bekerja apabila
melaporkan terjadinya PAK kepada
pimpinan perusahaan. Kekhawatiran dan
ketakutan akan kehilangan pekerjaan
ini lah yang kemudian menjadi alasan
bagi dokter perusahaan untuk tidak
menindaklanjuti dugaan terjadinya PAK
yang menimpa pekerja.
Kekhawatiran para dokter perusahaan
akan kehilangan pekerjaan ini diperoleh

Sudi dalam forum pertemuan dengan
dokter-dokter perusahaan. “Saya kan
seorang dokter yang kebetulan bekerja
di Kementerian Ketenagakerjaan.
Kekhawatiran dokter perusahaan bahwa
dirinya terancam dipecat oleh manajemen
perusahaan tempatnya bekerja itu saya
peroleh dalam forum pertemuan dengan
dokter-dokter perusahaan. Dalam
forum itu biasanya ada dokter yang
bercerita pengalamannya menjadi dokter
perusahaan. Antara lain cerita soal PAK.
Jadi, dokter-dokter perusahaan yang
curhat kepada saya bahwa ia terancam
kena sanksi berupa pemecatan jika
melaporkan terjadinya PAK kepada
pimpinan perusahaan. Apalagi jika status
kerja dokter di perusahaan itu hanya
sebagai karyawan kontrak. Dokter juga
kan perlu penghasilan supaya dapurnya
bisa ngebul,” papar Sudi.
Tak hanya pihak perusahaan dan
dokter perusahaan yang diliputi rasa
khawatir. Pekerja pun sama khawatirnya
akan dipecat dari perusahaan
tempatnya bekerja apabila sakit
yang tengah dideritanya terdiagnosa
PAK dan menuntut kompensasi
kepada perusahaan. Bukannya uang
kompensasi yang didapat, tapi statusnya
sebagai karyawan justru terancam.
PAK Bukan Aib
Menurut Sudi, ketakutan atau
kekhawatiran itu merupakan mindset
yang salah. Mindset yang salah soal
PAK itu berasal dari pihak perusahaan,
dokter perusahaan, pekerja, bahkan
pengawas ketenagakerjaan itu sendiri.
“Ini memang tantangan besarnya tentang
PAK di Indonesia. Kalau mindset salah
itu ada di pihak perusahaan, maka kita
dari Kemnaker bisa melakukan advokasi.
Jika mindset salah itu ada di pekerja,
maka bisa dilakukan edukasi. Dan
jika mindset salah soal PAK itu ada di
dokter perusahaan maupun pengawas
ketenagakerjaan, maka solusinya adalah
melakukan pelatihan-pelatihan tentang
PAK di Disnaker setempat.”
Kepada mereka yang selama ini memiliki
mindset yang salah soal PAK, Sudi
melanjutkan, harus diberikan informasi
yang cukup dan diberikan semacam
pembekalan untuk meyakinkan dirinya
maupun orang lain bahwa PAK bukan
aib. Mendeteksi PAK secara dini justru
jauh lebih banyak keuntungannya
daripada melakukan pembiaran. Jika

segera dilakukan deteksi dini dan hasilnya
ketahuan, maka berbagai langkah tindaklanjutnya pun akan segera dilakukan.
Yaitu segera melakukan diagnosa,
penetapan PAK, hingga proses recovery
kesehatan pekerja yang didiagnosa
PAK. Hasil penegakan diagnosa klinis
PAK pekerja itu kemudian akan dijadikan
rujukan oleh berbagai pihak terkait (dokter
perusahaan, manajemen perusahaan,
serikat pekerja, disnaker dan dinkes
setempat) untuk segera juga melakukan
berbagai langkah untuk mencegah
terjadinya PAK serupa menimpa para
pekerja lain di perusahaan itu.
Sebaliknya, jika dilakukan pembiaran
meski indikasi awal PAK sudah terjadi,
maka prosesnya akan berlangsung
berlarut-larut. Selain akan semakin
memperparah kondisi kesehatan si
pekerja yang terindikasi PAK, juga
akan ada banyak pekerja lainnya yang
berpotensi terkena sakit serupa. “Kalau
sudah begitu, cost yang harus dikeluarkan
perusahaan akan menjadi jauh lebih
besar. Sementara produktivitas pekerja
justru menjadi berkurang karena dia harus
menjalani perawatan klinis dalam waktu
lama,” kata Sudi.
Karena itu, peran dokter kesehatan
kerja sangat penting. Ia bukan hanya
memeriksa pekerja yang sakit di poliklinik,
tetapi harus membantu
perusahaan
untuk
memenuhi
elemen
dan audit
standar

kerja dan penyakit akibat kerja. "Kalau
perlu tenaga kesehatan yang ada di
Puskesmas bisa diberdayagunakan untuk
K3."
Regulasi Pelaporan PAK
Sudi mengatakan, kasus kecelakaan
kerja dan penyakit akibat kerja cenderung
meningkat di Indonesia dari tahun ke
tahun, baik dalam hal jumlah kasus
(frequency rate) maupun tingkat
keparahan (severity rate). Namun
demikian, data kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja yang tercatat masih
sangat sedikit dibandingkan kemungkinan
potensi yang ada. "Ini karena masih
rendahnya tingkat pelaporan K3,"
katanya.
Secara regulasi sebenarnya sudah
banyak peraturan yang dikeluarkan
soal pencatatan dan pelaporan PAK
seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Permenakertrans)
No 1 tahun 1981 tentang Kewajiban
Melaporkan Penyakit Akibat Kerja,
Peraturan Menteri Tenaga Kerja
(Permenaker) No 03/MEN/1998 tentang
Tatacara Pelaporan dan Pemeriksaan
Kecelakaan, Peraturan Menteri
Kesehatan (Permenkes) No 56 Tahun
2016 tentang
Penyelenggaraan
Pelayanan
Penyakit Akibat
Kerja, dan
terbaru adalah
Perpres No 7
Tahun 2019
tentang
Penyakit
Akibat
Kerja.

Profil K3 Nasional di Indonesia 2018

minimal K3. Dokter perusahaan yang
menangani K3 diharapkan jangan hanya
menjadi tukang suntik menunggu pasien
datang di poliklinik. Para dokter dan
tenaga Hiperkes kesehatan kerja harus
jemput bola dalam mencegah kecelakaan

Berbagai regulasi itu seragam
menyatakan bahwa pencatatan dan
pelaporan PAK merupakan suatu
kewajiban yang harus dilakukan
perusahaan. Permenakertrans No 1/1981

bahkan menyebutkan soal ancaman
sanksi hukum kepada mereka yang
tidak melaporkan PAK, dengan merujuk
ancaman sanksi hukum sebagaimana
diatur dalam UU No 1 tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja.
Tetapi kenapa laporan PAK sedikit?
“Kalau dokternya tidak melapor dan
perusahaan tidak melaporkan, maka
pengawas ketenagakerjaan kan
tidak tahu. Apalagi jika pengawasnya
bukan berlatarbelakang pendidikan
medis. (Pengawas ketenagakerjaan)
Kebanyakan sarjana hukum,
sarjana teknik, dsb, sedangkan yang
berlatarbelakang medis jumlahnya sangat
sedikit. Maka ketika bertugas melakukan
pengawasan ke perusahaan, mereka
tidak banyak menemukan kasus PAK.
Seperti saya jelaskan tadi, PAK tidak akan
terlihat secara seketika seperti halnya
kecelakaan kerja,” Sudi menambahkan.
Profil K3 Nasional & PAK
Dikatakan Sudi, dengan adanya profil
K3 Nasional di Indonesia yang baru
pertama kali diluncurkan itu, diharapkan
ada data, ada gambaran, tentang situasi
dan kondisi K3 di Indonesia. Profil K3
Nasional 2018 yang merupakan profil
K3 Nasional pertama di Indonesia dan
baru diluncurkan itu disusun berdasarkan
data-data dan informasi K3 Indonesia di
tahun 2017. Profil K3 Nasional akan terus
diperbaharui setiap tahunnya.
“Sekarang kita sudah punya bahan
untuk melakukan tindakan-tindakan
atau langkah-langkah lebih lanjut untuk
menyusun capaian atau tujuan yang
ingin kita capai dalam K3. Tujuan K3
pada dasarnya adalah mencegah dan
mengurangi kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja. Jadi kalau kita
belum punya data yang representatif,
artinya kita belum punya alat ukur untuk
mengetahui sejauh mana kita sudah
melakukan upaya untuk melindungi
tenaga kerja dari kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja,” kata Sudi Astono.
Sudi juga berharap, dengan adanya Profil
K3 Nasional ini diharapkan ke depannya
data PAK akan lebih banyak lagi yang
didapatkan Kemnaker. “PAK yang terjadi
diharapkan akan semakin banyak yang
dideteksi,” pungkas Dr Sudi Astono, MS.
(Hasanuddin)
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KONSTRUKSI

PERILAKU PEKERJA MUDA
SEKTOR KONSTRUKSI

Makan Mie Bareng, Gadget, Alkohol, & ‘Dugem’

W

aktu dan proses penelitian yang
dilakukan tim dari PKTK3 FKM UI
berlangsung singkat dan cepat. Tetapi
hasilnya terbilang cukup mengejutkan
; mengungkap fakta-fakta yang selama
ini, bisa jadi, luput dari perhatian
banyak pihak. Apa saja?
KONSTRUKSI merupakan sektor
industri yang terbilang unik dibanding
sektor industri lainnya semisal
manufaktur. Dalam bisnis konstruksi,
pemilik modal harus menggelontorkan
dananya dalam jumlah yang sangat
besar untuk sesuatu yang belum ada
wujud, bentuk, atau barang sebagai
hasil dari proses produksi perusahaan
jasa konstruksi. Sedangkan pada bisnis
manufaktur, pemilik modal justru akan
mengeluarkan uang untuk suatu barang
yang sudah ada bentuk dan wujudnya.
Ada begitu banyak keunikan
yang terdapat pada industri konstruksi,
yang kemudian dikenal dengan istilah
karakteristik proyek konstruksi. Antara
lain: pekerjaan dibatasi dana dan waktu,
banyak menggunakan peralatan berat,
pekerjaan lebih banyak dilakukan di luar
ruangan dengan area kerja sangat luas
dan bersinggungan langsung dengan
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aktivitas masyarakat sehari-hari, kondisi
alam atau medan kerja yang berbedabeda, melibatkan banyak perusahaan
jasa konstruksi lainnya, melibatkan
sumber daya manusia (SDM) dalam
volume sangat besar yang didominasi
tenaga kerja lepas (pekerja tidak tetap)
dengan latar pendidikan beraneka
ragam (didominasi pekerja dengan
tingkat pendidikan SMP ke bawah),
dan sebagainya. Karakteristik beragam
itu lah yang kemudian menempatkan
konstruksi sebagai salah satu sektor
industri yang memiliki tingkat risiko
bahaya tinggi (high risk) dan sering
memicu terjadinya kecelakaan kerja.
Riset ILO di 8 Negara di ASEAN
Situasi ini tak hanya terjadi di
Indonesia, tetapi di banyak negara di
dunia termasuk di sejumlah negara
yang selama ini dinilai sudah menjadi
negara maju dalam hal K3 semisal
Amerika Serikat. Hanya saja lebih
banyak terjadi di negara-negara
berkembang seperti Indonesia.
Kasus kecelakaan kerja di sektor
konstruksi sudah lama menjadi isu
global. Berbagai pihak terus berupaya
mencari solusi penanganan K3 di
sektor konstruksi supaya kasus

kecelakaan kerja (termasuk penyakit
akibat kerja/PAK) bisa diminimalisir
bahkan dinihilkan. Salah satunya
adalah organisasi buruh dunia (ILO/
International Labour Organization), yang
dalam beberapa tahun terakhir begitu
gencar mengampanyekan keselamatan
dan kesehatan kerja bagi pekerja
muda lewat programnya SafeYouth@
Work, termasuk para pekerja muda sektor
konstruksi di sejumlah negara berkembang
di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Untuk melakukan langkah-langkah
strategis yang lebih konkret
ke depannya, ILO butuh data
komprehensif, valid, dan up-date
tentang berbagai potensi bahaya dan
risiko yang dihadapi para pekerja
muda di sektor konstruksi dari berbagai
negara di dunia utamanya negaranegara berkembang. “Di seluruh dunia,
ada 8 negara yang mendapat dukungan
dari ILO. Tiga adalah negara pilot project
(Myanmar, Filipina, dan Vietnam), dan
lima adalah negara peserta. Salah
satunya adalah Indonesia,” kata Abdul
Hakim, National Project Coordinator
SafeYouth@Work ILO untuk Indonesia
dan Timor Leste kepada ISafety di
Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Data itu bisa didapat lewat
penelitian dan kajian yang dilakukan
oleh lembaga yang kredibel di
bidangnya. “Saat ini ILO sedang
melakukan riset tentang pekerja muda
sektor konstruksi di 8 negara di ASEAN.
Untuk Indonesia, ILO meminta kita dari
UI lewat hibah riset terbuka tentunya,
untuk melakukan riset terhadap pekerja
muda sektor konstruksi,” kata Indri
Hapsari Susilowati, SKM, MKKK, PhD,
ketua tim peneliti dari Pusat Kajian dan
Terapan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (PKTK3) Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia
(FKM UI) kepada ISafety, menyambung
keterangan Abdul Hakim.
Ketua Departemen K3 di
FKM UI ini menjelaskan, riset atau
penelitian terhadap pekerja muda di

sektor konstruksi yang dilakukan timnya,
terbilang singkat. Diawali dengan
adanya permintaan dari ILO untuk
Indonesia dan Timor Leste kepada
pihaknya untuk melakukan riset pekerja
muda di sektor konstruksi di Indonesia
pada Maret 2019.
Permintaan ILO itu, kata Indri,
dilakukan lewat hibah riset terbuka.
Ada proses seleksi yang harus dijalani,
sebagaimana proses seleksi hibah
pada umumnya. Timnya dari PKTK3
FKM UI baru resmi ditunjuk setelah
ILO mengumumkan pemenang
hibah riset penelitian pekerja muda
konstruksi di Indonesia pada April 2019.
Setelah melakukan rapat koordinasi
secara intens dengan ILO, pada Mei
pihaknya mulai merumuskan metode
dan instrumen penelitian yang akan

Indri Hapsari Susilowati, SKM, MKKK, PhD

digunakan, menentukan lingkup area
penelitian, serta melakukan proses
perizinan. “Pengumpulan data baru bisa
dilakukan pada bulan Juni, sementara
proyek SafeYouth@Work Project ILO
itu akan berakhir di bulan Juli. Jadi
waktunya cukup singkat, makanya
namanya Rapid Assessment,” kata Indri.
Meski memiliki waktu penelitian
yang singkat, toh timnya dari PKTK3
FKM UI yang berjumlah sembilan orang
itu mampu menyelesaikan riset tepat
waktu. Pada Selasa (16/7/2019) hasil
penelitian berjudul “Rapid Assessment
of Occupational Safety and Health in
Indonesia Particularly among Young
Workers in the Construction Sector”
itu dipresentasikan di Hotel Mercure,
Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Menurut Indri, sebelumnya, hasil
penelitiannya ini juga sudah dilakukan
dalam forum consultation meeting pada
Kamis (4/7/2019) dengan narasumber
dari Kemnaker, DK3N, A2K4I, Kemen
PUPR, dan ILO sendiri tentunya.
Seminar hasil akhir ini selain dihadiri
semua narasumber juga mengundang
praktisi dari perusahaan konstruksi,
KSPSI, dan Kementerian lainnya.
Karakteristik Berbeda
Menurut Indri, Rapid
Assessment terhadap para pekerja
muda yang bekerja di sektor konstruksi
itu merupakan penelitian yang dilakukan
untuk mendukung program ILO yaitu
SafeYouth@Work Project dengan cara
melakukan survey K3 pada pekerja
muda sektor konstruksi. “Penelitian ini
berfokus pada bahaya dan risiko yang
dihadapi pekerja muda yang bekerja di
sektor konstruksi,” kata Indri.
Penelitian tim dari PKTK3 FKM
UI pimpinan Indri tersebut dilakukan
terhadap 440 pekerja muda sektor
konstruksi di Jakarta, Banten, dan Jawa
Barat dengan lingkup area penelitian pada
proyek konstruksi: (1) PLTU di Banten;
(2) Transportasi (bandara, runway, LRT);
(3) Hunian (apartemen); (4) Gedung
perkantoran; dan (5) Gudang.
Proyek-proyek konstruksi yang dijadikan
area penelitiannya itu sedang dikerjakan
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oleh empat perusahaan. Yaitu PT X
(proyek PLTU di Banten), PT Y (gedung
perkantoran, apartemen, dan LRT
di Jakarta), PT Z (proyek gedung
perkantoran, pergudangan, dan runway
bandara di Banten dan Jawa Barat),
dan PT A (proyek apartemen di Jakarta).
Dalam melakukan rapid assessment
itu, pihaknya menggunakan instrumen
penelitian berupa kuesioner dan interview
& Focus Grup Discussion (FGD).
Dijelaskan Indri, output dari penelitian
yang dilakukan tim dari PKTK3 FKM UI
setidaknya ada 5 hal. Yaitu:
1. Karakteristik dan demografi sosial
pada pekerja muda di industri konstruksi,
yang meliputi profil kesejahteraan sosial
dan profil kesehatan.
2. Isu dan faktor risiko K3 pada pekerja
muda di industri konstruksi.
3. Perilaku berisiko pada pekerja muda
di industri konstruksi.
4. Peran dan tanggung jawab pemerintah,
industri konstruksi, mitra sosial dalam
penerapan K3 pada pekerja muda.
5. Persepsi tentang K3 pada pekerja
muda di industri konstruksi.
Lantas, kenapa pekerja muda
dan kenapa konstruksi? Indri beralasan,
pekerja muda (15-24 tahun) rentan
mendapatkan kecelakaan dan sakit di
tempat kerja. Berdasarkan 63 penelitian
di 18 negara dan 43 penelitian di
13 negara (NIOSH, 2013), dampak
terhadap pekerja muda lebih banyak
non-fatality (kecelakaan kerja yang
berakibat cidera ringan dan cidera
sedang). Kendati demikian, kata Indri,
bagi para akademisi seperti dirinya,
kecelakaan kerja para pekerja muda
yang lebih banyak non-fatality ini tidak
bisa dianggap remeh. Sebab jika
dibiarkan, kasus-kasus kecelakaan kerja
non-fatality yang menimpa para pekerja
muda akan terus terulang dan tidak
tertutup kemungkinan akan menjadi
cidera berat, kecacatan/disability, hingga
kematian/fatality.
Menurut Indri, lebih banyaknya
pekerja muda yang mengalami cedera
ketika bekerja dibanding pekerja
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yang berusia di atas 25 tahun, lebih
dikarenakan sifat dan karakter pekerja
muda yang tengah mengalami masa
transisi dari anak-anak ke dewasa
sehingga secara emosional pekerja
muda lebih ceroboh dan kurang
kesadaran akan K3.
Pekerja muda juga merupakan
generasi penerus bangsa, apalagi
dalam beberapa tahun ke depan,
Indonesia akan mengalami bonus
demografi di mana jumlah usia produktif
akan berada jauh lebih besar. Menurut
Indri, pekerja muda juga merupakan
kontributor penting dalam menciptakan
budaya K3 yang berkelanjutan.
Dari hasil penelitian singkat ini juga
kemudian diketahui bahwa hingga
saat ini belum ada program K3 khusus
bagi pekerja muda di sektor konstruksi.
Program-program K3 yang ada selama
ini, khususnya di empat perusahaan jasa
konstruksi tempat di mana 440 responden
penelitian bekerja, bersifat umum. Indri
menilai penting dibuat program K3 khusus
bagi pekerja muda karena pekerja muda
yang lahir di generasi milenial memiliki
karakteristik berbeda.
“Dari penelitian ini dapat diketahui
bahwa para pekerja muda lebih suka
mendapatkan penjelasan atau info
terkait K3 dalam bentuk yang lebih
nyata seperti gambar atau video
yang lebih persuasif. Pekerja muda
milenial tidak cukup hanya diberikan

informasi terkait K3 di acara seperti
Safety Talk atau Safety Meeting. Tetapi
mereka harus terus-menerus diinfokan
dan diingatkan lagi. Bahkan cara
mengingatkannya pun harus dilakukan
dengan diberi contoh, ada role model
yang baik, bahkan dengan masuk
dalam friendzone mereka supaya
dapat diterima. Training K3 terhadap
pekerja muda pun harus ada demo atau
sesuatu yang nyata, yang bisa dijadikan
contoh bagi mereka. Jadi, program K3
nya tetap sama, hanya cara pendekatan
atau cara penyampaiannya saja yang
berbeda,” Indri menjelaskan.

Terkait kenapa konstruksi, Indri
menjelaskan bahwa sekarang ini
pemerintah sedang gencar-gencarnya
melakukan pembangunan di bidang
infrastruktur. “Dalam beberapa
tahun terakhir ini ada banyak proyek
konstruksi yang harus dikerjakan.
Tentunya berimplikasi pada
besarnya kebutuhan tenaga kerja
di sektor konstruksi. Karena terlalu
mementingkan dan mengejar target,
aspek K3 kemudian tidak menjadi fokus
perhatian sehingga kecelakaan kerja
konstruksi banyak terjadi. Jadi, penting
kiranya untuk memberikan pemahaman
K3 yang baik kepada para pekerja
muda di sektor konstruksi,” katanya.

pekerja muda wanita yang dijadikan
sebagai responden.
Dari sisi usia, Indri mengakui
bahwa ada 5 pekerja muda atau 1%
yang menjadi sampel penelitian berusia
di bawah 18 tahun atau rentang 15
– 17 tahun. Sesuai UU No 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal
69 bahwa perusahaan dapat merekrut
pekerja berusia 15 – 18 tahun dengan
kondisi tertentu, para pekerja muda
yang berusia di bawah 18 tahun itu
ditempatkan pada bidang pekerjaan
yang tidak berisiko tinggi di sektor
konstruksi, seperti office boy/girl.
Pekerja muda yang memiliki rentang
usia 18 – 20 tahun ada 114 orang
(26%), dan pekerja muda rentang usia
21-24 tahun yang menjadi sampel
penelitian sebanyak 321 orang (73%).
Secara pendidikan, 440 pekerja
muda yang menjadi sampel penelitian
timnya, didominasi oleh pekerja muda
yang telah mengenyam pendidikan
di atas 9 tahun (SMA, Diploma, dan
Sarjana) yang mencapai 392 orang
(89%). Sedangkan pekerja muda
dengan masa pendidikan di bawah 9
tahun mencapai 48 orang (11%).
Sedangkan dari sisi status
pernikahan, para pekerja muda
itu didominasi kaum perjaka atau
gadis yang jumlahnya mencapai
83,6%. Sedangkan yang sudah
menyandang status sebagai suami
atau istri, jumlahnya mencapai 15,9%.
Menariknya, meski pekerja muda, toh

ada juga di antara 440 pekerja muda
tersebut yang menyandang status duda/
janda (0,5%).
Menyangkut aspek tempat tinggal,
sebagian besar pekerja muda itu
mengaku tinggal di bedeng-bedeng atau
mess atau barak yang disediakan pihak
perusahaan kontraktor. Jumlahnya
mencapai 62,3%. Sisanya, tinggal
bersama orangtua (rumah sendiri) yang
mencapai 20%, rumah sewa (kos atau
ngontrak) sebanyak 13%, dan lain-lain
(3%).
Soal upah, Indri mengatakan bahwa
para pekerja muda yang menjadi
sampel penelitian timnya, sebagian
besar mendapat upah sesuai standar
Upah Minimum Kota (UMK) masingmasing. Untuk Banten, katanya,
standar UMR yang ditetapkan adalah
Rp3.870.000/bulan. Sedangkan UMK
Jakarta adalah Rp3.940.973/bulan.
“Mereka yang mendapat upah sesuai
UMK mencapai 15%, sedangkan
pekerja muda yang diupah di bawah
standar UMK sebesar 85%,” kata Indri.
Sebagian besar dari 440 pekerja muda
yang menjadi sampel penelitian tim dari
UI itu, bekerja dengan status bukan
sebagai pekerja tetap. Jumlahnya
mencapai 80% atau sekitar 352 orang.
Hanya 88 pekerja muda (20%) yang
sudah berstatus pekerja tetap. Para
responden penelitian didominasi
oleh pekerja muda pemula dengan
pengalaman kerja 0 – 2 tahun yang
mencapai 85,5% atau sekitar 376

Bekerja Lebih 8 Jam/Hari
Menurut Indri, 440 pekerja
muda sektor konstruksi yang menjadi
responden dalam penelitian timnya itu
didominasi kaum pria yang mencapai
378 orang (86%), sisanya adalah pekerja
muda perempuan 62 orang (14%).
Tak semua pekerja muda tersebut
merupakan pekerja lapangan, tetapi ada
juga pekerja muda yang ditempatkan di
kantor proyek seperti office boy/girl dan
pekerjaan yang sifatnya ringan lainnya.
Itu sebab, dalam penelitiannya, ada 62
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orang. Pekerja muda yang telah
berpengalaman kerja selama 3-4 tahun
ada 56 orang (12,7%) dan pekerja
muda dengan pengalaman kerja 5-7
tahun ada 7 orang (1,6%). Meski
pekerja muda (15-24 tahun), toh ada
juga 1 pekerja muda (0,2%) yang telah
berpengalaman kerja di atas 7 tahun.
Selaku akademisi, Indri
membenarkan bahwa tingkat
pendidikan dan pengalaman kerja
berkorelasi kuat dengan tingkat
implementasi atau penerapan K3 di
tempat kerja. “Ya betul sekali, Pak. Inilah
yang menjadi permasalahan pekerja di
sektor konstruksi terkait K3, tak terbatas
pada pekerja muda saja,” kata Indri.
Indri menjelaskan, hasil penelitian ini
mengidentifikasi ada tiga permasalahan
yang dihadapi pekerja konstruksi. Yaitu
: (1) masih tingginya angka turn over
pekerja, (2) pendidikan yang rendah
pada pekerja di sektor konstruksi, dan
(3) konsistensi penerapan K3 menjadi
terkendala sehingga perlu improvisasi
yang terus-menerus.
Dalam hal jam kerja sehari (work hours

per day), sebagian besar pekerja muda
tersebut bekerja lebih dari 8 jam/hari,
jumlahnya mencapai 55% atau 242
orang. Bekerja sesuai standar kerja
yaitu 8 jam sebanyak 40% (176 orang),
dan bekerja kurang dari 8 jam sehari
mencapai 5% atau 22 orang.
Dalam sepekan (workday per week),
nyaris semua pekerja muda di sektor
konstruksi yang menjadi sampel penelitian
tim UI itu bekerja lebih dari 5 hari.
Jumlahnya mencapai 93,0% atau sekitar
409 orang. Mereka yang bekerja sesuai
aturan, yaitu 5 hari dalam satu minggu
tercatat sebanyak 16 orang (6,4%). Dan
yang bekerja kurang dari 5 hari dalam
seminggu mencapai 3 orang (0,7%).
Para pekerja muda itu juga lebih suka
bekerja lembur (overtime). Pekerja
muda yang melakukan kerja lembur
kurang dari 14 jam mencapai 71,6%,
sedangkan yang bekerja sesuai aturan
kerja lembur yaitu selama 14 jam
sebanyak 2,0%. Sementara tidak sedikit
juga pekerja yang bekerja lembur lebih
dari 14 jam, mencapai 26,4%.
Soal pekerja muda yang bekerja

Ketua Umum A2K4I Lazuardi Nurdin
36 . ISAFETY . EDISI 06/VII/2019

lebih dari 8 jam/hari, lebih 5 hari/minggu,
dan lembur sesuai data penelitian tim
dari PKTK3 FKM UI tersebut dinilai Ketua
Umum Asosiasi Ahli Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia
(A2K4I) Lazuardi Nurdin, sebagai hal
yang lumrah di sektor industri jasa
konstruksi. Selain faktor tuntutan
pekerjaan konstruksi yang dibatasi waktu
sesuai target yang telah ditentukan,
bekerja lembur juga memang sangat
diinginkan para pekerja.
“Benar Pak, pejerja kontruksi
hampir sering lembur dan memang
pekerja kita paling senang lembur. Kalau
tidak lembur malah mereka akan mencari
pekerjaan di proyek yang ada lemburnya.
Sebab, ada uang tambahan. Ini
pengalaman saya pribadi ketika bekerja
di sektor konstruksi selama 13 tahun,”
kata Lazuardi Nurdin ketika dikonfirmasi
ISafety secara terpisah terkait hasil
penelitian tim dari PKTK3 FKM UI.
Hanya saja Lazuardi
mengingatkan, di saat para pekerja
konstruksi lembur, tingkat pengawasan
biasanya menjadi kendur. Di saat-saat
seperti itulah sering terjadi kecelakaan
kerja. Lazuardi lalu menyebutkan
serangkaian kasus kecelakaan kerja
konstruksi yang marak terjadi di
sepanjang tahun 2017 hingga awal
2018 lalu. “Itu kan terjadinya kalau gak
tengah malam, ya dinihari, ketika para
pekerja konstruksi lembur dan tidak ada
petugas pengawas yang mengawasi
pekerjaan. Pengawasan lemah kalau
kerja lembur,” kata Lazuardi.
“Kelemahan juga ada pada konsultan
pengawas, karena konsultan pengawas
harus memastikan apakah pelaksanaan
di lapangan sudah sesuai dengan
gambar pelaksanaan atau tidak,”
tambah Lazuardi. Konsultan pengawas
dimaksud, adalah konsultan pengawas
yang sudah dikontrak oleh pemilik
proyek, dan tugasnya adalah mengawasi
pekerjaan di proyek konstruksi.
Gadget Hingga ‘Dugem’
Hal menarik dari penelitian tim
PKTK3 FKM UI ini adalah penelitian

yang terkait dengan perilaku berisiko
pada pekerja muda di industri
konstruksi. Dengan kata lain, tim peneliti
dari UI ini secara khusus menyoroti
soal perilaku keseharian dan gaya
hidup (life style) para pekerja muda
sektor konstruksi yang menjadi sampel
penelitian. Sesuatu yang selama ini,
bisa jadi, luput dari perhatian.
Hasil penelitian seputar
perilaku pekerja muda sektor
konstruksi ini dipaparkan Prof Dr dr
L Meily Kurniawidjaja, MSc, SPoK,
anggota tim peneliti. Guru Besar
FKM UI ini mengatakan, para pekerja
muda wanita rawan mengalami sexual
harashment mengingat sebagian
besar (62,3%) pekerja muda itu
tinggal di mess atau tempat lainnya
yang disediakan perusahaan. Secara
alamiah, katanya, usia muda sangat
aktif hormon seksualnya.
Untuk hal ini Prof Meily
memberikan saran agar ada edukasi
tentang perilaku seksual yang
bertanggung jawab. “Pekerja muda
perlu dibekali pengetahuan dan
berperilaku seksual yang bertanggung
jawab, untuk menjaga dan menahan diri
agar terhindar dari penyakit seksual dan
kehamilan di luar nikah,” kata Prof Meily.
Pekerja muda juga perlu
dibekali pengetahuan tentang
pentingnya kesehatan, makanan yang
cukup dan bergizi seimbang sesuai
pekerjaannya. Beberapa dari pekerja
muda itu mengaku cukup sarapan
dengan segelas teh manis atau kopi
di pagi hari, disertai menghisap rokok,
sebelum berangkat ke tempat kerja. Ada
kalanya juga, kata Meily, dua bungkus
mie instan berkuah dimasak sebagai
pengganti lauk-pauk lalu dimakan
bersama nasi oleh 7 pekerja. “Ini tidak
boleh lagi terjadi,” tegasnya.
Terkait beban kerja mengingat
lebih dari separuh pekerja muda
bekerja lebih dari 8 jam/hari, hampir
semuanya bekerja lebih dari 5 hari
dalam seminggu, dan sebagian lagi
bekerja lembur lebih dari 14 jam/
minggu, Prof Meily mengatakan bahwa

beban kerja berlebih itu akan memicu
terjadinya kelelahan fisik. Situasi ini
diperparah dengan status kerja mereka
yang sebagian besar (80%) merupakan
pekerja tidak tetap. Status kerja tidak
tetap itu, menjadi sumber stress
psikososial yang akan berdampak pada
gangguan kesehatan baik secara fisik
maupun mental.
Hal lain yang disorot Prof Meily
terkait perilaku pekerja muda di sektor
konstruksi ini adalah kebiasaan mereka
mengobrol dan bermain gadget hingga
larut malam. “Kebiasaan mengobrol
sesama pekerja serta penggunaan
gadget yang diduga sebagai sarana
hiburan melepas penat setelah bekerja
seharian, justru menjadi masalah baru
berkaitan dengan waktu tidur. Kebiasaan
tersebut berdampak pada fenomena sulit
tidur di kalangan pekerja yang kemudian
berimplikasi pada kurangnya waktu
tidur yaitu di bawah 8 jam/hari. Durasi
tidur mereka rata-rata 4 – 6 jam/hari,
dan dialami oleh mayoritas pekerja yaitu
mencapai 74,3% dari 440 pekerja muda
konstruksi yang menjadi responden

dalam penelitian ini,” kata Prof Meily.
Celakanya, untuk mengusir rasa kantuk
dan berdalih memulihkan tenaga dan
semangat kerja, para pekerja muda
tersebut mengonsumi minuman energi
(energy drink) yang dijajakan kios-kios
di sekitar lokasi proyek konstruksi.
“Saya tidak tahu mereka mendapatkan
referensi dari mana, jika mengantuk dan
badan merasa lelah setelah bekerja,
maka ‘obatnya’ adalah kopi atau
energy drink. Minuman energy drink
ini sudah disiapkan dalam kondisi siap
minum baik dalam bentuk kemasan
botol maupun seduhan, disiapkan
bergantungan di kantin atau kioskios yang ada di sekitar lokasi proyek
konstruksi,” kata Meily.
Menurut pakar K3 Indonesia ini,
kopi maupun energy drink akan
menimbulkan eforia dan kekuatan
semu yang sifatnya hanya sementara.
Zat yang terkandung dalam kopi yaitu
caffein dan methyl xantin pada energy
drink akan menimbulkan efek stimulan
pada susunan syaraf pusat yang bisa
meningkatkan semangat dan kesegaran

Prof Dr dr L Meily Kurniawidjaja, MSc, SpOK
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sehingga orang yang mengonsumsinya
akan merasa lebih segar dan tidak lagi
didera rasa kantuk. Tetapi itu sifatnya hanya
sementara atau efeknya cuma sebentar.
Setelah itu akan diikuti dengan kelelahan
yang berlebih dan memerlukan waktu
istirahat lebih banyak untuk membayar
‘hutang’ tidur atau istirahat, agar tercapai
keseimbangan tubuh secara fisiologis.
Karena itu Prof Meily berharap agar semua
pihak yang terkait di bidang konstruksi perlu
mewaspadai kebiasaan meminum energy
drink di kalangan pekerja konstruksi. “Sebab
dalam jangka panjang, akan berdampak buruk
pada kesehatan dan produktivitas pekerja,
antara lain kebugaran menurun dan risiko
CVD meningkat,” Prof Meily menambahkan.
Menurut Meily, selain bermain gadget
hingga larut malam dan mengonsumsi
energy drink, tidak sedikit juga pekerja
yang mengonsumsi alkohol yaitu mencapai
sekitar 10% dari total 440 pekerja muda
konstruksi yang menjadi sampel penelitian
tim dari PKTK3 FKM UI.
“Alasannya sama, yaitu melepas penat
setelah bekerja dengan pergi ke tempattempat hiburan malam yang ada musik
dangdutnya secara live, di sekitar lokasi
proyek konstruksi tempat mereka bekerja.
Ada yang seminggu sekali, ada yang dua
hingga tiga kali dalam sebulan, dan paling
banyak sebulan sekali. Saya juga heran,
katanya upahnya tak cukup untuk membeli
makanan yang layak, tapi kok mereka saya
pergoki malah ‘nyawer’ uang ke biduan
dangdut di café-café,” kata Meily.
Selain pergi ke tempat hiburan malam alias
dugem (dunia gemerlap), ada juga yang
mengonsumsi alkohol secara bersamasama di sekitar lokasi proyek. Alasannya
sama dengan energy drink yaitu untuk
menjaga stamina dan kebugaran. “Pekerja
termasuk pekerja muda perlu diedukasi
untuk meluruskan tentang mitos alkohol dan
energy drink sebagai minuman penambah
semangat dan kebugaran. Mitos yang
sangat keliru dan menyesatkan. Dalam
jangka panjang, alkohol dan energy drink
justru berdampak buruk pada kesehatan.”
(Hasanuddin)
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Rekomendasi Tim PKTK3 FKM UI
KETUA tim peneliti dari Pusat Kajian dan Terapan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (PKTK3) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Indonesia (FKM UI) Indri Hapsari Susilowati, SKM, MKKK, PhD
menyadari bahwa hasil penelitian timnya itu tidak merepresentasikan
keseluruhan pekerja muda sektor konstruksi di Indonesia.
“Penelitian ini merupakan langkah awal. Perlu dilakukan peneliltian lebih
lanjut dengan menambahkan variable lainnya yang belum diteliti seperti
pola makan, intake nutrisi, aspek ergonomic (postur kerja, beban fisik, fit
to work),” katanya.
Berikut rekomendasi tim dari PKTK3 FKM UI atas penelitian yang
dilakukannya terhadap 440 pekerja muda konstruksi yang bekerja di
empat perusahaan jasa konstruksi tadi.
1. Baseline data untuk pekerja muda yang masih minim di
Indonesia sehingga perlu dilakukan peneliltian lebih lanjut
dengan menambahkan variable lainnya yang belum diteliti,
seperti pola makan, intake nutrisi, aspek ergonomic (postur
kerja, beban fisik, fit to work).
2. Perlu dilakukan penelitian juga di perusahaan kontruksi
skala sedang dan kecil karena risiko K3 juga berbeda.
3. Perlu dilakukan penelitian untuk proyek konstruksi di
daerah remote area, karena karakteristik pekerja muda tiap
lokal daerah yang berbeda–beda.
4. Pemerintah perlu membuat pedoman penerapan K3
khusus untuk pekerja muda di kontruksi dengan melibatkan
semua stake holder.
5. Perusahaan kontruksi perlu melakukan pendekatan yang
berbeda untuk pekerja muda, lebih persuasif, berulang–
ulang, dengan memberikan contoh yang nyata, adanya role
model yang baik, dan masuk dalam friendzone mereka.
(Hasanuddin)

Masukan Bagus untuk Kemen
PUPR & Komite K2

H

ASIL penelitian tim dari PKTK3
FKM UI, meski terbilang singkat
dan cepat, mengundang komentar
beragam dari berbagai pihak terkait.
Ada yang menganggap biasa saja,
ada yang bilang merupakan aplikasi
dari teori-teori yang selama ini ada,
dan ada pula yang menilainya sebagai suatu temuan baru yang menarik
untuk dikaji lebih jauh tentang perilaku para pekerja konstruksi.
Ratih Fitriani, ST, MT dari
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina
Konstruksi Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) mengatakan bahwa
hasil penelitian tim UI itu
mengungkap sisi lain
dari kecelakaan konstruksi dan merupakan masukan
sangat bagus
bagi Kemen
PUPR. Selama
ini, kata Ratih,
pihak Kemen
PUPR khususnya Komite K2
(Keselamatan
Konstruksi),
tidak
pernah
mem-

fokuskan pada satu kelompok umur
pekerja (pekerja muda) saja, melainkan
seluruh pekerja konstruksi.
Ratih Fitriani, ST, MT, Pembina Jasa
Konstruksi Muda Ditjen Bina Konstruksi Kemen PUPR
“Terus terang, saya sebagai
Pembina Jasa Konstruksi Muda di
Kemen PUPR, baru kali ini mendengar temuan-temuan dari tim UI seperti
ini. Temuan yang terungkap dari hasil
penelitian tim UI itu merupakan sisi
lain dari, mungkin, (sebagai salah satu
faktor penyebab) berbagai kecelakaan
konstruksi yang selama
ini terjadi,” kata
Ratih saat
dikonfirmasi

ISafety di Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Menurut Ratih, selama ini
Komite K2 sering melakukan monitoring dan evaluasi dan telah bekerja
keras melakukan investigasi kecelakaan untuk berusaha mengungkap
faktor-faktor penyebab pada setiap
terjadinya kecelakaan konstruksi.
“Selama ini, setahu saya, fokusnya
lebih ke arah manajemen K3 proyek,
termasuk safety factor di dalam engineering design. Memang ada faktor
kelelahan yang menjadi temuan sebagai salah satu penyebab kecelakaan
konstruksi. Tetapi bagaimana hubungannya dengan usia pekerja, termasuk
faktor-faktor kesehatan para pekerja
konstruksi usia muda (sebagaimana
diungkap oleh tim peneliti UI, red), kita
tidak sampai ke sana,” kata Ratih yang
mengaku pernah duduk di kesekretariatan Komite K2.
Karena itu, kata Ratih, temuan
tim dari PKTK3 FKM UI menjadi
masukan yang sangat bagus bagi
Kemen PUPR khususnya Komite
K2. “Masukan yang sangat bagus.
Akan kami sampaikan kepada
atasan kami, dan kemudian bisa
disampaikan dalam rapat-rapat Komite K2,” pungkas
Ratih. (Hasanuddin)

Ratih Fitriani, ST, MT
Pembina Jasa Konstruksi Muda Ditjen Bina Konstruksi Kemen PUPR
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Akan Lebih Mentoring
Pekerja Muda
S

EBAGAI pekerja di perusahaan
kontraktor, N Melyani
Nursa’adah mengaku sepakat
dengan hasil penelitian tim dari
PKTK3 FKM UI terkait pekerja
muda (young workers) di sektor
industri konstruksi. Menurut
Melyani, apa yang diungkap dalam
peneltian tim UI tersebut memang
sesuai fakta di lapangan dan
menggambarkan kondisi pekerja
muda di sektor konstruksi.
“Saya sih setuju dengan hasil
penelitian tim UI, yang memang
mengambarkan kondisi pekerja
muda di sektor konstruksi. Penelitian
(tim UI) merupakan validasi sampling
dari teori-teori yang ada dengan
kondisi aktual,” kata Melyani, Safety
Health Enovironment and Security
(SHES) Manager Consortium of
Sumitomo Corporation, Black &
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Veatch International (BVI), and PT
Satyamitra Surya Perkasa (SSP)
ketika dikonfirmasi ISafety terkait
hasil penelitian tim dari PKTK3 FKM
UI tentang pekerja muda di industri
konstruksi.
Atas temuan tim peneliti
dari UI tersebut pihaknya akan
lebih melakukan mentoring dan
pembinaan khusus terhadap ‘young
workers’ khususnya yang bekerja
di proyek konstruksi di bawah
koordinasinya. Melyani mengakui
di proyek konstruksi yang sedang
digarapnya di Lontar Ext 1 x 315 MW
CFSPP Project di Banten, juga ada
pekerja muda yang berusia di bawah
18 tahun, bawaan dari mandor
borong/harian.
“Di tempat saya juga ada
(pekerja muda), kadang saya
juga ‘kecolongan.’ Misal HRD nya

gak ‘ngeh’ dengan pekerja muda
berusia 17 tahun bawaan mandor
dan diapprove registrasi untuk ikut
induction. Ada juga kasus pemalsuan
umur,” katanya.
.Secara
pribadi, kata
Melyani, ia tak
keberatan
dengan
kehadiran para
pekerja muda
di sektor
konstruksi
yang
merupakan
sektor
pekerjaan
high risk.
“Pekerja
muda
juga

ada manfaatnya. Mereka bersemangat dan power masih
sangat OK. Tinggal kita petakan untuk penempatan
pekerjaannya dan banyak memberikan program
pelatihan serta site coaching. Tapi young worker dan
zero experience memang tinggi terlibat dalam case
kecelakaan kerja, apalagi terkadang masih lemahnya
pengawasan oleh mandor/supervisor di lapangan,” kata
wanita muda berkacamata ini.
Masalahnya, kata Melyani, kontraktor itu
berhadapan dengan ETTO (everything about
efficiency, budget, money, time, etc). Di samping
itu, tingkat pergantian pekerja (turnover) di
proyek konstruksi sangat tinggi. “Kontraktor
itu harus deal-deal-an dengan budget,
limited resources , dll. Kalau owner/maincontractor ngasih budgetnya ngepress, ya
kontraktor utama/sub-kontraktor/mandor
borong nggak bisa berbuat banyak.”
Terkait usia, Melyani
menyarankan supaya ada aturan
tegas terkait umur minimum di
proyek. Misalnya minimum
18 tahun, sesuai regulasi
ketenegakerjaan yang ada.
Menurutnya, sebagian
perusahaan sudah tegas
menerapkan aturan ini,
tapi sebagian lagi masih
belum karena tidak ada
undang-undang yang secara
khusus mengatur hal tersebut.
Karena itu, peran HRD di sektor
konstruksi menjadi sangat penting.
“Peran HRD di sektor konstruksi sangat
penting terkait ‘the right man for the right
job.’ Mandor-mandor juga harus diikat
aturan aggreement manpower yang jelas.
Peran HRD membuatkan agreement PKWT
jadi penting,” Melyani menambahkan.
Dikonfirmasi soal temuan tim
UI banyaknya pekerja muda yang
bermain gadget atau HP, Melyani tak
memungkirinya. Hanya saja, katanya,
pihaknya akan memberikan
teguran sangat keras apabila
ketahuan ada pekerja di
proyek sedang

menggunakan HP atau memainkan gadget di saat
bekerja. “Isu (pekerja muda menggunakan gadget)
itu memang tidak bisa terbantahkan. Mayoritas main
HP. Setelah bekerja, pekerja muda banyak bermain
HP berjam-jam di rumah atau di mess. Karena itu,
di tempat saya dilakukan tindakan tegas terkait hal
ini. Last warning jika kedapatan main HP pada jam
kerja atau di saat bekerja,”
Melyani menegaskan.
(Hasanuddin)

N Melyani Nursa’adah
SHES Manager Consortium of Sumitomo, BVI, and PT SSP
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ILO:
Hasil Penelitian Bisa Digunakan
& Ditindaklanjuti
H

ASIL penelitian tim PKTK3 FKM UI tentang
pekerja muda di sektor konstruksi
mengundang komentar beragam dari berbagai
pihak terkait. Hal ini, setidaknya, terlihat dari
banyaknya komentar yang terlontar ketika tim
peneliti dari PKTK3 FKM UI pimpinan Indri Hapsari
Susilowati, SKM, MKKK, PhD mempresentasikan
hasil penelitian mereka dalam acara “Workshop
Meeting” di Hotel Mercure, Jl Gatot Subroto,
Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019).
Acara itu dihadiri berbagai pihak terkait
seperti Kemnaker, Kemen PUPR, DK3N, BPJS
Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Appindo,
serikat pekerja, perusahaan jasa konstruksi, dan
tentunya dari ILO sebagai pihak yang
memfasilitasi penelitian tersebut.
Dalam acara workshop meeting
yang berlangsung sekitar hampir
3 jam tersebut, beragam
komentar terlontar utamanya
menyangkut hasil penelitian
dan rekomendasi dari tim.
Misalnya saja, penelitian
dinilai kurang mendalam,
sampel penelitian berasal
dari empat perusahaan jasa
konstruksi skala besar, dan
masih banyak lagi. Singkatnya,
penelitian tim PKTK3
FKM UI itu dianggap tidak
merepresentasikan kondisi
sebenarnya para pekerja muda
di sektor konstruksi Indonesia.
Abdul Hakim, National
Project Coordinator SafeYouth@
Work Project ILO IndonesiaTimor Leste, yang juga hadir dalam
acara tersebut, menjelaskan bahwa
penelitian ini memang bertujuan
untuk memahami situasi dengan
cepat. Data cepat ini diperlukan
agar semua pihak memiliki
dasar untuk melakukan
perbaikan. Semua
pihak menyadari
bahwa ada

sejumlah hal yang perlu ditanggapi untuk perbaikan
atau peningkatan kondisi kerja, khususnya bagi
pekerja muda di sektor konstruksi di Indonesia.
“Bagi ILO, rapid assessment ini telah menghadirkan
data tentang pekerja muda dan K3 di sektor
konstruksi Indonesia. Tentu, rapid assessment
ini perlu diperkuat dengan studi-studi baru untuk
melengkapi data yang belum terungkap di acara
Workshop Meeting,” kata Abdul Hakim kepada ISafety
di Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Abdul Hakim, National Project Coordinator
SafeYouth@Work ILO Indonesia-Timor Leste.
Hakim mengakui bahwa hasil rapid
assessment masih memerlukan pendalaman. “Data
yang ada saat ini tentu harus diperkuat dengan
data-data terkait lain. Data-data yang dapat
mendorong peningkatan keselamatan
dan kesehatan kerja, sekaligus
meningkatkan produktivitas,” katanya.
Langkah awal yang telah
dilakukan itu, kata Hakim,
diharapkan bisa menjadi pijakan
untuk melakukan langkahlangkah berikutnya. “Hasil
(rapid assessment) ini
diharapkan bisa menjadi bahan
rujukan dan digunakan oleh
pemerintah, pemberi kerja,
dan penerima kerja untuk
ditindaklanjuti. Semoga saja
ada banyak lembaga yang
melakukan studi-studi baru
terkait K3 dan pekerja muda
di sektor konstruksi yang
dapat memperkuat data dan
informasi. Semuanya demi
peningkatan produktivitas dan
pemenuhan hak bagi pengusaha
dan pekerja,” Abdul Hakim
menambahkan. (Hasanuddin)

ABDUL HAKIM
National Project Coordinator SafeYouth@Work Project ILO Indonesia-Timor Leste
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Habit & Budaya HSE Pekerja
Muda Dibentuk dari 5K
B

AGI Senior Vice President (SVP) Divisi QHSE PT
Waskita Karya (Persero) Tbk Subkhan, ST, MPSDA,
perilaku penggunaan smartphone di kalangan pekerja
muda konstruksi merupakan hal tak terhindarkan sebab
smartphone bagi pekerja muda yang lahir di generasi
milenial, merupakan bagian dari kehidupan mereka. Karena itu, kehadiran smartphone bagi pekerja muda konstruksi dapat berpotensi positif dan negatif.
“Positifnya, untuk menunjang knowledge, cara kerja,
smart risk mitigation, koordinasi antar fungsi bahkan deteksi
dini risiko K3, dan problem solving segala masalah di site.
Namun negatifnya jika HP digunakan oleh pekerja yang
tidak memahami prinsip bahaya K3 atas pekerjaan ditambah lagi tidak adanya peraturan penggunaan HP di proyek
bisa malapetaka, mulai dari kecelakaan kerja yang bersifat
fisik maupun melakukan share data yang lebih besar nilai
kerugiannya karena menyangkut nama perusahaan,”
kata Subkhan saat dimintai komentarnya terkait hasil
penelitian dari tim UI.
Hal kedua dari pekerja muda di sektor konstruksi yang terkait dengan hasil penelitian tim UI
menurut Subkhan adalah pekerja muda dengan
latar belakang pendidikan terbatas, sebaiknya
mendapatkan bekal basic HSE di daerahnya
masing-masing yaitu dari Disnaker sebagai
prasyarat dapat surat kuning dari dinas sebelum berangkat mendaftar ke proyek. “Itu pun
oleh proyek kembali harus ditest kelaikan kerja
dari sisi kompetensi dan kesehatan kerjanya,
lalu setelah diterima dibina safety-nya, dipaksa
mengikuti aturan dengan pakta integritas dan dikendalikan
dengan penerapan SMK3 oleh petugas proyek di mana dia
bekerja,” Subkhan menambahkan.
Disinggung soal sosialisai kesehatan kerja semisal merokok,
alkohol, P2HIV/AIDS, dll mutlak untuk mengendalikan emosi
jiwa muda sehingga tetap produktif, terarah dan sehat selamat. Terkait emosi jiwa pekerja muda yang labil, Subkhan menyarankan agar penyuluhan keagamaan yang dilakukan oleh
proyek juga harus dilakukan secara rutin untuk keseimbangan
sebagaimana dilakukan di sejumlah proyek di Waskita Karya.
Terakhir, terkait reward dan punishment. “Saya
mencontohkan pekerja muda di proyek Waskita diberikan
chalenge : sebagai role model beberapa orang dengan
benefit seperti change agent Iptex Waskita, ketika person ini

berhasil memotidak kalah
Karena
pekerja
dalam
dan
muda
5K
KepatuKontrol
nian.

tivasi pekerja yang lain untuk juga
berprestasi.”
itu, lanjut Subkhan, terkait
muda di sektor konstruksi
konteks K3, maka habit
budaya HSE pekerja
harus dibentuk dari
yaitu Knowledge,
han, Komitmen proyek,
sistem, dan Keroha(Hasanuddin)

SUBKHAN, ST, MPSDA
SVP Divisi QHSE PT Waskita Karya (Persero) Tbk
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Ir Suhartono (kanan) saat melakukan MWT

Safety Leadership:
‘PM Kunci Keberhasilan Pembangunan Tol
Pematang Panggang-Kayu Agung Seksi 2’

D

isiplin, komit, tegas, dekat dengan seluruh pekerja, selalu berimprovisasi dan berinovasi, mengayomi, merupakan sebagian dari aspek
Safety leadership yang diterapkan Ir
Suhartono selama menjadi Product
Manager (PM) proyek jalan tol Pematang Panggang-Kayu Agung Seksi 2.
Safety leadership-nya kini menular
kepada PM seksi-seksi lain di proyekproyek konstruksi Waskita Karya.
“POWER is key success….With great
power comes great responsibility,”
begitu tulis Francoise Marie-Aroeut
(1694-1778) yang dikenal dengan nama
pena Voltaire dalam karya tulisnya “Try
to Be Wise,” yang mengantarkannya
ke bilik penjara Bastille, Prancis. Karya
tulis Voltaire itu dianggap merupakan
karangan bernada satire (sindiran) terhadap kepemimpinan kaisar Prancis dan
kehidupan istana pada masa itu.
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Voltaire benar. Semakin besar
kekuasaan, maka semakin besar
pula tanggung jawabnya. Hampir
satu millennium sebelumnya, umat
Islam sudah terlebih dahulu mengenal
konsep kepemimpinan yang harus
dipertanggungjawabkan, sebagaimana
sabda Rasulullah Muhammad SAW:
Setiap Kalian adalah pemimpin, dan
setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang
dipimpinnya.”(HR. Bukhari Muslim)
Jabatan adalah amanah,
dan orang yang mengemban jabatan
(pemimpin) adalah orang yang harus
menjalankan amanah dengan baik dan
benar agar kepemimpinannya bisa
dipertanggungjawabkan. Tidak saja terhadap orang-orang yang dipimpinnya,
tetapi terhadap Allah SWT.
Ada begitu banyak cara yang
dilakukan oleh seorang pemimpin untuk
bisa menjalankan tugasnya dengan

penuh amanah, sesuai teori-teori dan
konsep-konsep kepemimpinan. Ir Suhartono punya cara dan gaya tersendiri
dalam hal memimpin, ketika dipercaya
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
menjadi Product Manager (PM)/Kepala
Proyek (Kapro) proyek pembangunan
jalan tol Pematang Panggang-Kayu
Agung Seksi 2 di Sumatera.
Sebagai orang nomor satu di
proyek konstruksi jalan tol yang memiliki tingkat risiko bahaya tinggi (high
risk), tanggung jawab yang berada di
pundaknya tak sekadar menyelesaikan
proyek jalan tol Pematang PanggangKayu Agung Seksi 2 bisa selesai
tepat waktu atau sesuai target dengan
kualitas bagus. Tetapi juga harus bisa
memastikan keselamatan dan kesehatan seluruh pekerjanya selama proyek
pembangunan jalan tol itu berlangsung.
Tentu bukan sebuah tugas
yang mudah dan ringan, mengingat

tanggung jawabnya juga menyangkut
keselamatan nyawa dan kesehatan
seluruh pekerjanya. Dua aspek berbeda (produksi dan safety) yang harus
diorganisir (dikelola) secara berbarengan pada satu waktu bersamaan untuk satu tujuan dan tanpa mengurangi
mutu produk.
Komitmen Jalankan QHSE
Untuk mencapai tujuannya itu,
Ir Suhartono kemudian menerapkan
aspek QHSE (Quality, Health, Safety,
and Environment) dalam sistem manajemen pembangunan jalan tol Pematang Panggang-Kayu Agung Seksi 2
untuk dapat menciptakan dan menghasilkan mutu serta kualitas pekerjaan
yang sangat baik tetapi dengan tetap
menjaga faktor keselamatan pada
pekerjaan tersebut.
Aspek QHSE benar-benar diterapkan sejak Ir Suhartono dipercaya
menjadi PM/Kapro pembangunan jalan
tol Pematang Panggang-Kayu Agung
Seksi 2 pada Agustus 2018. Menurut Ir
Suhartono, Quality, Health, Safety, and
Environment (QHSE) atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan,
dan Mutu (K3LM) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan
selalu bertautan satu sama lain karena
kualitas pekerjaan akan dipengaruhi
oleh lingkungan yang aman, sehat, dan
rapi untuk digunakan bekerja.
Guna mengimplementasikan dan
menjalankan aspek QHSE di proyek
jalan tol ruas Pematang PanggangKayu Agung Seksi 2, sejumlah program dibuat. Ir Suhartono dengan
tegas menyatakan bahwa programprogram QHSE itu merupakan program yang wajib dilaksanakan di
proyek. Antara lain:

1. Tool Box Meeting (TBM)
Merupakan rapat singkat di lokasi
proyek tentang keselamatan kerja, yang
dilakukan sebelum pekerjaan dimulai
dengan topik yang bervariasi sesuai
jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan, berkaitan dengan pengamanan
peralatan kerja, dan keselamatan
tenaga kerja. Rapat singkat ini dipimpin
oleh Safety Superintendent atau HSE
Inspector dan dihadiri oleh pekerja.
Untuk pekerjaan yang berisiko tinggi
seperti erection girder, TBM dipimpin
langsung PM/Kapro Ir Suhartono. TBM
wajib dilaksanakan setiap pagi atau setiap akan memulai pekerjaan konstruksi.
2. Safety Briefing
Merupakan program yang wajib dilak-

sanakan satu kali dalam satu minggu,
yang dipimpin langsung PM/Kapro
dan dihadiri seluruh pekerja proyek,
baik dari Waskita sendiri maupun para
pekera dari semua mitra kerja (subkon) maupun para pekerja dari unsur
mandor. Dalam kegiatan Safety Briefing
ini bukan hanya materi seputar K3 yang
dibahas tetapi juga melakukan dialog
langsung dengan seluruh pekerja yang
terlibat di proyek. Dalam dialog itu, PM
Ir Suhartono tak hanya sekadar mendengarkan keluhan dan permasalahan
yang dihadapi para pekerja menyangkut pekerjaan, tetapi sekaligus juga
membahasnya dan memberikan solusi.
Dalam setiap Safety Briefing, selalu dilakukan pemberian reward kepada para
pekerja baik dari unsur mandor maupun

Alat penggeser bekisting (Pushform)
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tasikan QHSE
pada proyek
pembangunan
jalan tol ruas
Pematang
PanggangKayu Agung
3. Management Walk Through
Seksi 2. Ir Su(MWT)
hartono sama
MWT merupakan kunjungan top mansekali tidak
agement ke lokasi proyek secara menmenginginkan
dadak. Kegiatan ini dilakukan untuk
terjadinya kemengetahui bagaimana kondisi di area
celakaan kerja
kerja secara langsung terkait peneraselama proses
pan aspek QHSE di area kerja sekalipembangunan
gus untuk mengetahui permasalahan
proyek jalan tol
yang dihadapi oleh Superintendent
ruas Pematang
dan mitra kerja di area kerja. Di kantor
Ir Suhartono (kanan) dan Wahyu Utam
a Putra (mantan Dir QHSE Waskita Kary
a)
berfoto bersama Trophy Innovation Awa
Panggangproyek, PM Ir Suhartono selaku top
rds Kategori Metode Kerja: Alat Penggese
r
management, melakukan inspeksi rutin Kayu Agung
Bekisting Barrier Median (Pushform).
Seksi 2 beryang bisa dilakukan minimal dua kali
langsung,
dalam satu minggu. Dalam melakukan
tempat tinggal masing-masing dalam
kegiatan ini, PM biasanya didampingi
sekecil apapun.
kondisi selamat dan sehat juga. Sebab
Ir Suhartono hanya mengSite Operasional Manager (SOM) dan
kecelakaan kerja dipandangnya tidak
inginkan setiap pekerja yang bekerja
QHSE.
hanya akan menciderai atau bahkan
di proyek jalan tol ruas Pematang
Sebagai PM/Kapro, Ir SuharPanggang-Kayu Agung Seksi 2 datang merenggut nyawa pekerja, tetapi juga
tono berkali-kali menyatakan bahwa ia
akan mengganggu proses kerja secara
ke lokasi proyek untuk bekerja dengan
tidak akan menganggap remeh aspek
keseluruhan.
selamat dan sehat, dan pulang ke
K3 dan akan selalu mengimplemenKarena itu, untuk memastikan seluruh aspek QHSE terimplementasi
di seluruh tahapan pekerjaan dan
aktivitas kerja para pekerja di proyek,
Ir Suhartono tak segan-segan melakukan tindakan tegas bagi para pekerja
yang kedapatan atau terbukti melakukan pelanggaran K3 di area kerja
yang dipimpinnya. Tindakan tegas
itu berupa pemberian sanksi kepada
setiap pekerja yang tidak peduli dan
tidak menjalankan QHSE pada pekerjaannya. Baik terhadap karyawan
Waskita Karya sendiri, pekerja mandor,
maupun para mitra kerja. Kepada mitra
kerja dan mandor, tindakan tegas itu
bisa berupa penundaan pembayaran
hingga pemutusan kerja mitra kerja.
Di lain pihak, Ir Suhartono pun tak
segan-segan memberikan penghargaan (reward) kepada setiap pekerja
yang dinilai dengan sungguh-sungguh
telah melaksanakan aspek K3 (QHSE)
pada pekerjaan yang dilakukannya dan
area kerja. Reward itu diberikan pada
setiap Safety Briefing. Kepemimpinan
yang adil dan profesional.
Selain program-program yang wajib
dijalankan dan melakukan tindakan
terhadap para pekerja terkait implePenghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) dari Kemnaker
mentasi K3 (QHSE) berupa reward and
mitra kerja, yang dengan sungguhsungguh melaksanakan dan peduli
dalam mengimplementasikan aspek K3
(QHSE) pada pekerjaan yang dilakukannya dan area kerja.
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punishment, bukti lain akan kesungguhan Ir Suhartono selaku PM/Kapro dalam menjalankan QHSE adalah dengan
berbagai tindakannya yang selalu aktif
menyampaikan evaluasi QHSE pada
rapat rutin lapangan.
Pada bagian lain, sebagai pemimpin
(PM/Kapro) di proyek, Ir Suhartono menyadari sepenuhnya bahwa ia tidak bisa
berjalan sendirian dalam mengimplementasikan QHSE di proyek. Untuk itu,
Ir Suhartono selalu melibatkan semua
pihak agar ikut berperan aktif dalam
menjalankan QHSE.
Sebagai contoh untuk aktivitas
lembur malam, Ir Suhartono mengajak Ir Tavip Adi Santoso selaku SOM
proyek pembangunan jalan tol ruas
Pematang Panggang-Kayu Agung
Seksi 2 untuk ikut berpartisipasi
melakukan kegiatan inspeksi aktivitas
lembur. Tujuannya, memantau kinerja
superitendent dan para pekerja untuk
bekerja sesuai target tanpa mengesampingkan kualitas pekerjaan, keselamatan, dan kesehatan.
Berlakukan CSMS Secara Ketat
Untuk menjaga agar QHSE berjalan sebagaimana mestinya di proyek pembangunan jalan tol ruas Pematang Panggang-Kayu Agung Seksi 2, Ir Suhartono
secara aktif melakukan penyaringan
mitra kerja dengan menjalankan CSMS
(Contractor Safety Management System) secara ketat. Baginya, penentuan
mitra kerja yang tepat dan professional
akan menentukan keberhasilan dan
kesuksesan pengerjaan suatu proyek
yang berbasis QHSE.
Dalam hal ini, Ir Suhartono mengintruksikan kepada seluruh manajer proyek
pada setiap bagian untuk selalu melakukan CSMS guna menilai seberapa
berkualitaskah calon mitra kerja yang
akan bekerjasama dengan PT Waskita
Karya, khususnya pada proyek pembangunan jalan tol ruas Pematang
Panggang-Kayu Agung Seksi 2.
Libatkan Masyarakat Bersihkan
Lingkungan
Selain memberikan perhatian
penuh kepada seluruh pekerja proyek,
Ir Suhartono juga memberikan perhatian yang besar kepada masyarakat
setempat. Setidaknya masyarakat yang
tinggal atau beraktivitas di area proyek.
Dalam beberapa kesempatan,
Ir Suhartono bersama unsur pimpi-

nan manajemen proyek lainnya, acap
mengajak masyarakat setempat dan
bahkan unsur Muspika (Musyawarah
Pimpinan Kecamatan) setempat seperti dari Kecamatan, Koramil, dan Polsek, untuk bersepeda santai di area
sekitar lokasi proyek. Kegiatan itu diisi
dengan aksi bersih-bersih lingkungan
seperti membersihkan saluran air,
memunguti sampah yang bertebaran,
dan sebagainya.
Baginya, kondisi lingkungan
yang bersih akan menciptakan lingkungan yang sehat dan menyehatkan
bagi siapa saja
yang berada di sana.
Tidak saja
akan menyehatkan bagi
masyarakat
setempat, juga
menyehatkan
para pekerja di
proyek konstruksi jalan tol
ruas Pematang
PanggangKayu Agung
Seksi 2.
Inovasi
Sebagai PM/
Kapro, Ir Suhartono juga selalu mendorong
para pekerja
untuk terus berimprovisasi (improvement) dan berinovasi dalam melaksanakan pekerjaan. Jangan stag pada
satu metode kerja tertentu, jika metode
kerja yang dipilih dan digunakan itu
kemudian mendatangkan kesulitan atau
hambatan, baik bagi pekerja maupun
terhadap proses kerja.
Dorongan Ir Suhartono kepada pekerja
untuk terus berimprovisasi dan berinovasi ini membuahkan hasil, dengan
membuat sebuah alat yang diberinama
Alat Penggeser Bekisting Barrier Median (Pushform). Alat ini dibuat untuk
mengangkat dan mengangkut bekisting sehingga pelaksanaannya menjadi
lebih mudah dan ringan dalam memindahkan serta menggeser cetakan
concrete barrier yang dipergunakan.
Alat Penggeser Bekisting Barrier Median (Pushform) mampu mempersingkat proses pekerjaan (efisiensi waktu),
menghemat biaya, dan aman diguna-

kan dalam bekerja.
Alat Penggeser Bekisting (Pushform)
Kecepatan dalam produksi, dimensi
yang tepat, posisi pemasangan yang
benar, kerapian dalam tampilan serta
kekuatan stabilitas adalah persyaratan
yang harus dipenuhi dalam pemilihan
metode pembuatan Concrete barrier.
Dengan berbagai fasilitas di workshop,
peralatan, sumber daya manusia serta
adanya batching plant yang ada di
proyek maka dilaksanakan reka-

yasa pembuatan yang praktis namun
dapat memperbaiki kinerja pembuatan
serta pemasangan concrete barrier
pada badan jalan tol yang telah dicor
dengan rigid pavement ataupun fexible
pavement di proyek jalan tol ruas Pematang Pangggang-Kayu Agung seksi 2.
Dasar sistem yang diaplikasikan adalah semi manual, yang dibantu mesin
hoist untuk melakukan pengangkatan
dan pergeseran bekisting yang relatif
berat karena segmen yang diangkat
cukup panjang.
Adapun manfaat penggunaan alat geser
bekisting conctrete barrier median
badan jalan :
1. Kontraktor Pelaksana proyek dapat
lebih cepat dalam memproduksi sekaligus memasang concrete barrier pada
posisi yang tepat, rapi dan mempunyai
mutu sesuai dengan spesifikasi yang
direncanakan.
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2. Pekerja lebih ringan dalam memasang bekisting, membongkar bekisting serta menggeser bekisting karena
terdapat sistem alat batu angkat dan
angkut manual.
3. Tingkat presisi dapat dicapai karena
fabrikasi model bekisting bisa disesuaikan dengan lokasi pemasangan.
4. Kerapian serta performa estetika
hasil pengecoran dapat ditingkatkan
dengan finishing.
5. Dengan kecepatan produksi yang
memadai, maka secara ekonomis bagi
pekerja secara langsung akan meningkatkan pendapatan.

dari Kemnaker itu diserahkan oleh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan.
Penghargaan kedua adalah
penghargaan atas penemuan alat
penggeser bekisting (Pushform) dari
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Dalam acara ‘Malam Apresiasi 58
Tahun Waskita Membangun Indonesia’, proyek jalan tol ruas Pematang
Panggang-Kayu Agung Seksi 2
kembali menjadi juara 1 untuk nominasi
“Innovation Awards Kategori Metode
Kerja: Alat Penggeser Bekisting Barrier
Median (Pushform).”

Penghargaan
Berbagai program dan upaya
terkait implementasi QHSE yang
dilakukan Ir Suhartono selama menjadi
PM/Kapro di  proyek pembangunan
jalan tol ruas Pematang PanggangKayu Agung Seksi 2, berbuah manis.
Proyek pembangunan jalan tol ruas Pematang Panggang-Kayu Agung Seksi
2 meraih dua penghargaan bergengsi
di tingkat nasional dan internal PT
Waskita Karya (Persero) Tbk.
Yaitu meraih “Penghargaan
Kecelakaan Nihil (Zero Accident)”
atas prestasinya dalam melaksanakan
program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), terhitung sejak 1 Juni
2017 s.d 31 Desember 2018 dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Penghargaan Zero Accident

Semua program yang telah dibuat dan
dengan konsisten dijalankan dengan
penuh keikhlasan dan keyakinan pada
proyek pembangunan jalan tol ruas Pematang Panggang-Kayu Agung Seksi
2 berjalan dengan lancar. Ruas jalan tol
itu selesai tepat waktu dan kehadirannya sudah dirasakan oleh masyarakat
luas, terutama ketika hendak melakukan perjalanan mudik dan balik pada
Lebaran tahun 2019 lalu dari Bakauheni di Lampung sampai Palembang di
Sumatera Selatan.
Itulah puncak keberhasilan dan kesuksesan sesungguhnya yang dirasakan
para pekerja pada proyek pembangunan jalan tol ruas Pematang PanggangKayu Agung Seksi 2. Safety leadership
Ir Suhartono selama menjadi PM/Kapro
(Agustus 2018-Juni 2019) terasa begitu

Suasana penilaian CSMS saat seleksi mitra kerja
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Ir Suhartono (kiri berkacamata hitam) saat
memberikan award kepada pekerja

memberikan sumbangsih cukup besar
dalam keberhasilan dan kesuksesan
pembangunan jalan tol ruas Pematang
Panggang-Kayu Agung Seksi 2. Kini,
Ir Suhartono sudah memasuki masa
purna tugas. Tetapi warisannya berupa
Safety leadership kini menular kepada
PM/Kapro Seksi-seksi lainnya di sejumlah proyek konstruksi Waskita Karya.
Secara definitif, Safety leadership
dapat diartikan sebagai kemampuan
pimpinan untuk mengerahkan dan
menggerakkan seluruh jajarannya untuk mencapai target terciptanya budaya
keselamatan kerja dalam organisasi.
Operasional kepemimpinan keselamatan mengacu pada pembinaan keselamatan, kepedulian terhadap keselamatan, dan pengendalian keselamatan.
Safety leadership menjadi kunci keberhasilan dalam membangun budaya
keselamatan yang kuat pada industri
berisiko tinggi seperti industri konstruksi, minyak dan gas (migas), pertambangan, perusahaan penerbangan,
dan lain-lain, karena pengembangan
keselamatan dimulai dari manajemen
puncak (top management) dan tim
manajemen dalam organisasi sebagaimana secara rinci diatur dalam ISO
45001: 2018 yang dirilis Maret 2018 sebagai pengganti OHSAS 18001:2007.
(Hasanuddin)

KONSTRUKSI

‘River Closure’ Sungai Way Sekampung

‘Booom….’
Aliran Sungai Way Sekampung
Pun Terbelah
P

royek pembangunan bendungan Way Sekampung, memasuki tahap pengalihan aliran/pengelakan sungai (river closure).
Bangunan utama tubuh bendungan Way Sekampung sudah bisa
dibangun. Ditargetkan rampung di
akhir tahun 2020.
BUPATI Pringsewu H Sujadi
Saddat terlihat sumringah. Beberapa kali senyum terkembang.
Kumisnya yang sudah memutih
tampak ikut mengembang setiap
Sujadi Saddat tersenyum. Puji dan
syukur serta ucapan terima kasih
beberapa kali ia sampaikan ketika
memberikan sambutan.
“Saya mengucapkan terima
kasih kepada berbagai pihak yang
selama ini telah bekerja keras tanpa
kenal lelah sehingga proyek pembangunan bendungan Way Sekampung
yang mulai dilakukan sejak tahun 2016
mencapai tahap pengelakan sungai
50 . ISAFETY . EDISI 06/VII/2019

pada hari ini. Bendungan Way Sekampung menjadi kebanggaan bagi kami,
yang manfaatnya sangat diharapkan
masyarakat Pringsewu,” kata Bupati Pringsewu H Sujadi Saddat ketika
memberikan sambutannya dalam acara
Pengelakan Sungai (River Closure)
Way Sekampung di lokasi proyek bendungan Way Sekampung di Pringsewu,
Lampung, Kamis (25/7/2019) pagi.
Diawali kata basmallah, dalam testimoninya Bupati Pringsewu Sujadi
Saddat menuliskan bahwa pengelakan sungai Way Sekampung harus
diawali dengan niatan ibadah untuk
kesejahteraan manusia. “Bismillahirrohmanirokhim…pengelakan sungai
Way Sekampung nawaitu ibadah untuk kesejahteraan semua,” tulis Sujadi
Saddat dalam testimoninya.
Sujadi Saddat berharap, agar
pengerjaan proyek bendungan Way
Sekampung bisa berjalan lancar, tepat
waktu, dan zero accident. “Saya selalu

berharap agar pengerjaan bendungan
bisa berjalan lancar, tepat waktu, dan
zero accident hingga seluruh proses
pembangunan bendungan Way Sekampung selesai,” kata Sujadi Saddat
ketika ditemui ISafety usai menyampaikan sambutannya.
Bupati Pringsewu Sujadi
Saddat pantas saja merasa senang, sebab pada Kamis pagi itu akan dilakukan
pengelakan sungai (river closure) sebagai pertanda bahwa proyek pengerjaan
bendungan Way Sekampung akan
memasuki tahap inti. Yaitu pengerjaaan
bangunan utama tubuh bendungan,
yang merupakan tahap akhir dari
proyek pembangunan bendungan Way
Sekampung yang prosesnya sudah
berlangsung sejak tahun 2012 dan
mulai dilakukan konstruksi pada 2016.
Penantian Bupati Pringsewu
Sujadi Saddat dan masyarakat setempat selama beberapa tahun ini,
akan segera berakhir untuk kemudian

memetik aneka manfaat dari kehadiran bendungan Way Sekampung.
Bangunan utama bendungan Way
Sekampung yang sudah bisa dimulai
pengerjaan konstruksinya itu nantinya
akan menampung air sebanyak 68 juta
meter kubik.
Bendungan Way Sekampung dibangun untuk memenuhi kebutuhan air
baku di Kota Bandar Lampung, Kota
Metro, dan Kabupaten Lampung
Selatan sebesar 2,48 meter kubik per
detik. Selain itu, bendungan ini akan
memberikan pasokan air irigasi seluas
72.707 hektar, potensi listrik 5,4 MW,
dan mereduksi banjir 185 meter kubik
per detik.
Pasokan air irigasi dari bendungan
Way Sekampung akan meningkatkan
produksi para petani di sana. Musim
panen padi yang tadinya hanya sekali
dalam setahun, kini bisa menjadi dua
kali. Begitu pula dengan ketersediaan
air bersih. Masyarakat di puluhan desa
di sana pun akan menikmati air bersih
yang melimpah. Pun demikian dengan
pasokan listrik. Belum lagi kehadiran
area wisata baru yang disajikan bendungan Way Sekampung.
Pantas saja Bupati Pringsewu Sujadi
Saddat pada hari Kamis itu terlihat
sumringah. Bahkan saking senangnya,
Sang Bupati pun kabarnya turut membantu panitia ketika melakukan persiapan acara pada malam sebelumnya.
Tahap river closure dila kukan dalam
sebuah seremoni yang cukup meriah di area bendungan Way Sekampung, Pringsewu, Lampung, Kamis
(25/7/2019) pagi. Tampak hadir sejumlah pejabat terkait. Dari pihak Kementerian PUPR selaku owner, ada Kepala
Pusat (Kapus) Bendungan Ditjen
Sumber Daya Air (SDA) Kemen PUPR
Ni Made Sumiarsih yang hadir mewakili
Dirjen SDA Hari Suprayogi. Dari pihak
pengelola bendungan, terlihat Kepala
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)
Mesuji Sekampung Iriandi Azwartika.
Dari pihak kontraktor, tampak hadir
SVP Infrastruktur 3 PT Waskita Karya
(Persero) Tbk Aris Mujiono dan dua
pejabat BUMN lainnya yaitu dari PT
Adhi Karya dan PT PP. Dari unsur Muspida setempat, acara tersebut dihadiri
langsung oleh Bupati Pringsewu Sujadi

Saddat, Dandim Pringsewu, dan Kapolsek setempat.
Terik matahari terasa begitu
membakar kulit. Tetapi puluhan orang
dari tenda yang teduh dan sejuk,
berhamburan menuju batas tepi area
proyek bendungan ketika MC mengu-

dan Kapolsek setempat, serentak naik
ke panggung acara.
Di panggung mereka menuju
sebuah meja yang sudah ditempatkan
pihak panitia. Tangan mereka kemudian diletakkan pada sebuah tombol
blasting berwarna merah. Setelah

mumkan bahwa detik-detik pengelakan sungai akan dimulai. Sesaat kemudian, sejumlah pejabat terkait yaitu
Kapus Bendungan Ni Made Sumiarsih, Bupati Pringsewu Sujadi Saddat,
Kepala BBWS Mesuji Sekampung
Iriandi Azwartika, SVP Infrastruktur 3
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Aris
Mujiono, GM proyek bendungan dari
PT PP dan PT Adhi Karya, Dandim,

mendapat aba-aba dari MC, mereka
serentak menekan tombol blasting.
Dan…boooomm….terdengar suara
menggelegar dari arah sungai disertai
dengan robohnya bantaran sungai Way
Sekampung.
Air sungai Way Sekampung langsung
mengalir deras ke bak penampungan
raksasa untuk selanjutnya mengalir
EDISI 06/VII/2019 . ISAFETY . 51

melalui saluran pengalih/pengelak
berupa dua terowongan (tunnel)
sepanjang 371 meter. Pada sudut lain,
sebuah alat berat langsung bergerak
menuju tepian dan mendorong material
bebatuan kerikil bercampur tanah dari
ketinggian. Bebatuan kerikil dan tanah
dalam volume besar itu pun berjatuhan,
menutupi badan sungai Way Sekampung yang alirannya sudah ‘dibelah’
tersebut.
Tindakan penutupan badan
sungai Way Sekampung dengan cara
diurug itu menjadi pertanda bahwa
kegiatan konstruksi bangunan utama
bendungan sudah dimulai. Badan sungai Way Sekampung kini benar-benar
dibelah. Aliran air sungainya dibelokkan
menuju saluran pengelak berupa dua
terowongan sepanjang 371 meter tadi.
Pengelakan air sungai dilakukan untuk
mengeringkan sebagian sungai utama
yang menjadi area bendungan. Di
area bekas sungai yang sudah kering
kemudian didirikan bangunan utama
tubuh bendungan Way Sekampung
berupa pekerjaan urugan batu dengan
inti tegak.
Dalam sambutannya, Kapus Bendungan Kemen PUPR Ni Made Sumiarsih
mengatakan, tahap river closure merupakan tahap penting dalam proyek
pembangunan bendungan. Penge-

Bupati Pringsewu Sujadi Saddat
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Bupati Pringsewu H Sujadi Saddat (ketiga dari kiri pakai helm putih)

lakan sungai merupakan pertanda
bahwa tahap pembangunan bangunan
utama tubuh bendungan bisa dimulai
pengerjaannya.
Dalam testimoninya, Kapus Bendungan Ditjen SDA Kemen PUPR Ni
Made Sumiarsih menuliskan bahwa
setelah tahap pengelakan sungai,
pembangunan bendungan utama
harus selesai tepat waktu dan tepat
mutu. Bahkan Sumiarsih memberikan
garis bawah pada kata ‘harus’ sebagai
penegasan. “Setelah river diversion
selesai tepat waktu, main dam harus
selesai tepat waktu & mutu,” tulis
Sumiarsih dalam testimoninya.
Menurut Sumiarsih, pembangunan bendungan Way Sekampung
yang menelan anggaran Rp1,7 triliun
merupakan bagian dari 65 bendungan
yang dibangun di seluruh Indonesia
pada periode pemerintahan Presiden
Jokowi (2014-2019) dalam upaya
mendukung ketahanan air dan pangan
nasional. Terdiri atas 49 bendungan
baru dan 16 bandungan lanjutan, dan
bendungan Way Sekampung merupakan bendungan baru.
“15 di antaranya sudah selesai dibangun dan 41 bendungan lainnya masih
dalam tahap pengerjaan. Dari 65
bendungan itu, 8 di antaranya berada
di Pulau Sumatera, dan dua dari 8
bendungan di Sumatera itu dibangun
di Lampung, dan keduanya merupakan
bendungan baru seperti bendungan
Way Sekampung dan bendungan

Marga Tiga di Lampung Timur,” kata Ni
Made Sumiarsih saat ditemui isafetymagz.com usai acara di proyek bendungan Way Sekampung, Pringsewu,
Lampung, Kamis (25/7/2019).
Ni Made Sumiarsih berharap,
dengan dicanangkannya pengelakan
sungai Way Sekampung pembangunan
Bendungan Way Sekampung dapat
berjalan lebih lancar lagi, tepat waktu,
tepat mutu dan biaya; serta memenuhi
kaidah keamanan bendungan, sehingga dapat segera berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
“Dengan dibangunnya bendungan Way
Sekampung, hendaknya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pertanian,
listrik dan air baku,” katanya.
Kepala Balai Besar Wilayah
Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung
Iriandi Azwartika dalam sambutannya
mengatakan, pembangunan bendungan Way Sekampung merupakan
bagian dari dua bendungan baru yang
ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Program
Nawacita Pemerintah, dan berada
di Wilayah Sungai Way Sekampung.
Selain bendungan Way Sekampung
di Kab Pringsewu, bendungan lainnya
adalah bendungan Margatiga di Kab
Lampung Timur.
Dalam testimoninya, Iriandi mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan tahap river closure. “Selamat &
sukses. ‘Bersama jadi luar biasa.’ Hebat,” tulis Kepala BBWS Mesuji Sekam-

pung
Iriandi Azwartika.
Testimoni Kepala BBWS Mesuji
Sekampung Iriandi Azwartika
Iriandi Azwartika menambahkan untuk progres fisik pembangunan
Bendungan Way Sekampung, per 21
Juli 2019 atau 2 tahun 10 bulan waktu
pelaksanaan, untuk Paket 1 sebesar
76,40% dan Paket 2 sebesar 53,44%.
“Pembangunan Bendungan Way
Sekampung secara keseluruhan dapat
diselesaikan akhir tahun 2020,” ujarnya
Konstruksi Bendungan Way
Sekampung Paket 2 dikerjakan melalui
kerja sama operasi (KSO) PT Waskita
Karya (Persero) Tbk dengan porsi
sebesar 62,5% bersama dengan PT
Adhi Karya (Persero) Tbk dengan
porsi sebesar 37,5% sejak 28 September 2016 dan ditargetkan selesai
September 2020. Proyek bendungan
Way Sekampung Paket 2 memiliki nilai
kontrak sebesar Rp829 miliar, meliputi
pekerjaan jalan dan jembatan, bangunan pelimpah (spillway), bangunan
pengambilan, pekerjaan hidromekanikal, bangunan fasilitas, bangunan
pengelak (terowongan), cofferdam, dan
bendungan utama.
Bendungan Way Sekampung yang
memiliki kapasitas tampung 68 juta
meter kubik dibangun untuk memenuhi
kebutuhan air baku di Kota Bandar
Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten
Lampung Selatan sebesar 2,48 meter
kubik per detik. Selain itu, bendungan
ini akan memberikan pasokan air irigasi
seluas 72.707 hektar, potensi listrik 5,4
MW, dan mereduksi banjir 185 meter
kubik per detik.
“Selain bermanfaat untuk
irigasi, Bendungan Way Sekampung
diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku,

pembangkit listrik dan menjadi daerah
pariwisata,” kata SVP Divisi Infrastruktur 3 PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Aris Mujiono.
Menurut Aris, bendungan Way Sekampung (Paket 2) yang kini memasuki tahap pengelakan sungai itu merupakan
satu dari 12 proyek bendungan yang
dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Dua
di antaranya sudah selesai dibangun
dan diresmikan Presiden Joko Widodo
(Jokowi), yaitu bendungan Raknamo
di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang
selesai dibangun pada 2017 dan bendungan Gondang di Karanganyar, Solo,
Jawa Tengah yang diresmikan Presiden Jokowi pada 2 Mei 2019.
“Dua sudah selesai yaitu bendungan
Raknamo di NTT dan bendungan
Gondang di Karanganyar, Solo. Sisanya yaitu 10 bendungan lagi dalam
tahap on going, termasuk bendungan
Way Sekampung di provinsi Lampung
yang memasuki tahap river closure
atau pengelakan sungai,” kata Aris
kepada ISafety.
Selain bendungan Way Sekampung,
kata Aris, di provinsi Lampung pihaknya
juga sedang mengerjakan proyek bendungan Margatiga di Lampung Timur
yang saat ini baru memasuki tahap konstruksi awal. “Jadi, di provinsi Lampung,
ada dua proyek bendungan yang dikerjakan Waskita. Selain Way Sekampung
tadi, satu lagi di Lampung Timur yaitu
bendungan Margatiga,” kata Aris.
Dikatakan Aris, ke-12 proyek bendungan yang dikerjakan PT Waskita Karya
(Persero) Tbk tersebut seluruhnya
merupakan Proyek Strategis Nasional
(PSN) dan merupakan bagian dari 65
bendungan yang dicanangkan dibangun
di masa pemerintahan Presiden Jokowi
periode 2014 – 2019. Tersebar di Sumatera (4 proyek bendungan), Kalimantan (1), NTT (2), Jawa Tengah (3), Jawa
Barat (1), dan Banten (1).
Selain dua bendungan di Lampung (Way
Sekampung dan Margatiga), dua proyek
bendungan lainnya di Sumatera adalah
bendungan Tiga Dihaji di Ogan
Kemiring Ulu/OKU, Palembang,
Sumatera Selatan dan bendungan
Rukah di Kabupaten Pidie, Nanggroe Aceh Darrussalam (NAD). Di
Kalimantan, ada proyek bendungan
Tapin yang pembangunannya sudah
mencapai tahap 70% dan ditargetkan

rampung tahun 2020.
Di NTT ada dua proyek bendungan.
Yaitu bendungan Raknamo yang rampung dikerjakan pada 2017 dan bendungan Temef yang kini mencapai tahap
pembangunan sekitar 20%. Di Jawa
Tengah, ada tiga bendungan yaitu Gondang di Karanganyar yang sudah selesai dikerjakan dan diresmikan Presiden
Jokowi pada 2 Mei 2019, bendungan
Jlantah yang juga berlokasi di sekitar
Karanganyar, Solo dan direncanakan
akan memulai proses pembangunan di
akhir Agustus 2019, dan satu bendungan lagi di Kabupaten Purworejo yaitu
bendungan Bener.
Di Jawa Barat, Waskita Karya tengah
melaksanakan proyek pembangunan
bendungan Luewikeris yang berlokasi
di Kabupaten Ciamis. Proyek pengerjaannya saat ini sudah lebih dari 60%
dan ditargetkan selesai di tahun 2020.
Sedangkan di provinsi Banten, bekerja
sama dengan perusahaan konstruksi
asal Korea Selatan (Daelim Industrial
Co Ltd Pool), Waskita Karya kini terlibat
dalam pengerjaan proyek pembangunan bendungan Karian di Kabupaten
lebak yang kini pembangunannya
sudah mencapai tahap lebih dari 70%
dan diharapkan selesai akhir 2019 atau
awal tahun 2020. (Hasanuddin)
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SEBONGKAH HARAPAN TERHADAP UU PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN BPKN DENGAN “RAKSA NUGRAHA”- NYA
Tinjauan dari aspek Keselamatan Konsumen

B

erbicara tentang perlindungan
konsumen, terdapat UndangUndang No. 8 yang telah disahkan
oleh Presiden B.J. Habibie dan
diundangkan oleh Akbar Tandjung
selaku Menteri Negara Sekretaris
Negara Republik Indonesia kala
itu, tepatnya pada tanggal 20 April
tahun 1999.
Sejak mulai diundangkan sampai saat
ini (lebih dari 20 tahun), masih banyak
masyarakat dan juga pelaku usaha
yang belum mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen maupun
pelaku usaha sebagaimana diatur
dalam Undang Undang Perlindungan
Konsumen (UUPK).
Sebelum lebih jauh membahas
hal diatas, terlebih dahulu kita memahami apa sih maksud dari perlindungan
konsumen?
Perlindungan konsumen adalah
segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen. Dalam
pasal 3 UU No. 8 tahun 1999, Perlindungan konsumen bertujuan untuk:
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a.meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;
b. mengangkat harkat dan martabat
konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian
barang dan/atau jasa;
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan,
dan menuntut hak-haknya sebagai
konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan
konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. menumbuhkan kesadaran pelaku
usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh
sikap yang jujur dan bertanggung jawab
dalam berusaha;
f. meningkatkan kualitas barang dan/
atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa,
kesehatan, kenyamanan, keamanan,
dan keselamatan konsumen.
Kaitannya dengan keselamatan konsumen, Undang-undang diatas juga
mengatur tentang Perlindungan Kon-

sumen yang mencakup keselamatan
produk dan jasa, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 4 Hak Konsumen:
Hak atas kenyamanan, keamanan dan
keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha “memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian
atas kerugian akibat penggantian atas
kerugian akibat penggunaan pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan barang dan/
atau jasa yang diperdagangkan”.
Hal ini, selaras dengan apa yang
dikemukaan oleh Mantan Presiden
Amerika Serikat John F. Kennedy
dalam Pidatonya di hadapan kongres
Amerika Serikat pada tanggal 15
Maret 1962 yang berjudul “A special
Message for the Protection of Consumer Interest” memperkuat soal
perlindungan konsumen. Dalam pidatonya, Kennedy meminta hak untuk
memperoleh keselamatan (the right to
safety), hak untuk memilih (the right
to choose), hak untuk memperoleh
informasi (the right to be informed),
dan hak untuk didengarkan (right to
be heard).

The right to safety, Penegasan hak ini
ditujukan untuk mempertahankan konsumen terhadap cedera yang disebabkan oleh produk selain kendaraan mobil,
dan menyiratkan bahwa produk tidak
boleh membahayakan pengguna mereka jika penggunaan tersebut dilakukan
sesuai dengan yang ditentukan.
Lantas, bagaimana upaya
kita sebagai bangsa Indonesia
yang tentunya sama-sama menginginkan terciptanya suatu produk
dan jasa yang terpenuhi aspek
keselamatannya?
Di Indonesia aspek keselamatan
produk (product safety) belum ditangani secara baik dan komprehensif,
berbeda dengan keselamatan makanan dan obat-obatan telah dilakukan
oleh Badan POM. Sesuai dengan
ketentuan dalam UU Perlindungan
Konsumen No. 8 Tahun 1999, salah
satu aspek perlindungan konsumen
adalah keselamatan dalam menggunakan produk barang dan jasa.
Namun selama ini aspek perlindungan konsumen masih secara umum.
Misalnya masalah harga, kualitas,

promosi dan lainnya. Belum secara
khsusus mengawasi aspek keselamatan produk.
Keselamatan produk telah berkembang diberbagai negara sejak lebih
30 tahun yang lalu. Kesadaran ini
timbul karena semakin banyaknya
kasus kecelakaan atau penyakit akibat
penggunaan produk yang tidak aman.
Masyarakat masih trauma akibat berbagai produk berbahaya yang dikonsumsi atau digunakan.
Angin segar berhembus dari
Badan Perlindungan Konsumen
Nasional (BPKN)!!!
“Dalam rangka memasyarakatkan
sikap keberpihakan masyarakat
terhadap Perlindungan Konsumen
khususnya kepada para Pelaku Usaha,
Badan Perlindungan Konsumen
Nasional (BPKN) sebagai lembaga
yang diamanahkan oleh UUPK untuk
mengembangkan upaya perlindungan
konsumen akan mengadakan kegiatan
pemberian apresiasi kepada pihakpihak yang peduli akan perlindungan
konsumen dengan nama “RAKSA NU-

GRAHA Indonesia Consumer Protection Award”. Penganugerahan Raksa
Nugraha adalah apresiasi yang akan
diberikan BPKN kepada para Pelaku
Usaha”, disampaikan Rolas, selaku
Wakil Ketua BPKN dalam acara sosialisasi penganugerahan kepada Pelaku
usaha, Jakarta, 10 Juli 2019.
Raksa berarti penjaga atau pemelihara sedangkan Nugraha adalah
anugerah atau kurnia, sehingga arti
dari RAKSA NUGRAHA adalah Penjaga Anugerah, yang bermakna sebagai Pelindung Konsumen karena Konsumen adalah Anugerah, tidak ada
Konsumen maka Pelaku Usaha tidak
akan ada. RAKSA NUGRAHA Indonesian Consumer Protection Award merupakan ajang penghargaan kepada
pelaku usaha di Indonesia yang telah
mau dan mampu menyelenggarakan
program perlindungan konsumen
sebagai wujud tanggung jawabnya
untuk mendukung praktik bisnis yang
baik, beretika dan bertanggungjawab
agar dapat tumbuh berkelanjutan.
Penilaian RAKSA NUGRAHA menggunakan model bisnis kinerja unggul
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Malcolm Baldridge National Quality
Award (MBNQA) dengan pendekatan
pemeringkatan. Berbagai kalangan di
Indonesia sudah mengadopsi MBNQA, diantaranya oleh kementerian/
BUMN dalam menilai BUMN yang
berkinerja unggul. Namun penekanan
penilaiannya ini lebih menitikberatkan
pada sistem Perindungan Konsumen
yang direncanakan, diterapkan dan
ditingkatkan secara berkelanjutan oleh
Pelaku Usaha. Ada kuesioner sebagai instrumen penilaian yang disusun
berdasarkan pendekatan MBNQA dan
akan dilakukan penilaian/kriteria dengan konsep ADLI (Approach Deployment, Learning, Integration). Penilaian
ini akan menempatkan Pelaku Usaha
yang dinilai masuk dalam kelompok
rating platinum, gold atau silver.
Upaya BPKN ini patut kita beri apresiasi. Namun, sayangnya di dalam PP
04/2019 yang merupakan pembaharuan terhadap PP 57/2001 tentang
Badan Perlindungan Konsumen
Nasional. Syarat keanggotan BPKN
sama sekali tidak menyebutkan unsur
keselamatan. Hal ini dapat kita lihat
penjabaran pasal 7 Huruf d:
Angka (1) Unsur pemerintah diwakili oleh instansi teknis terkait yang
menangani masalah Perlindungan
Konsumen yang sekurang-kurangnya
menangani bidang industri, perdagangan, kesehatan pertambangan,
perhubungan dan keuangan.
Angka (2) Unsur Pelaku Usaha
diwakili oleh anggota asosiasi
atau perkumpulan atau organisasi
Pelaku Usaha.
Angka (3) Unsur LPKSM diwakili
oleh LPKSM yang terdaftar dan
diakui oleh pemerintah.
Angka (4) Unsur akademisi diwakili
oleh mereka yang berpendidikan
tinggi dan anggota perguruan tinggi.
Angka (5) Unsur tenaga ahli diwakili
oleh mereka yang berpengalaman di
bidang perlindungan konsumen.
Kejadian Kebakaran Pabrik Korek Api
di Langkat, Sumatera Utara beberapa
waktu lalu misalnya, yang menelan
setidaknya 30 korban jiwa (termasuk
anak dari pekerja di dalamnya).
Setidaknya terdapat 6 pelanggaran
dalam kasus langkat dikutip dari
www.republika.co.id, salah satunya
yakni “Perusahaan tidak melaporkan
keberadaan cabang perusahaan
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tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan, sehingga keberadaannya
tak tercatat oleh Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Sumatra Utara. Dengan demikian, perusahaan masuk kategori
illegal”. Ketika kita menarik benang
merah antara pemenuhan regulasi
di tempat kerja dengan produk yang
dihasilkan, tentu akan selaras Nah,
sebuah perusahaan illegal apakah
akan menghasilkan produk yang
dapat menjamin keselamatan konsumen? Menjamin keselamatan unit
terkecil (di tempat kerja) saja tidak,
apalagi keselamatan konsumen
(masyarakat umum)? Padahal, korek
api yang kita pakai sehari-hari memiliki standar keselamatan tersendiri, setidaknya untuk di Indonesia
minimal mengacu pada SNI 19-71202005 tentang keselamatan korek api.
Olehnya itu, sebaiknya BPKN
juga membentuk suatu badan
dibawahnya yang secara khusus
menangani masalah keselamatan
produk, seperti di Amerika Serikat
dengan The Consumer Product
Safety Commission (CPSC).
Belajar dari Consumer Product
Safety Commission
CPSC memiliki peraturan atas ribuan
produk komersial dan wewenang yang
memungkinkan untuk menetapkan
standar kinerja, pengujian produk dan
label peringatan, menuntut pemberitahuan segera dari produk yang cacat,
dan, jika perlu, memaksa penarikan
produk (recall).
Sangat menarik, coba saja buka situs
cpsc.gov. maka kita akan melihat

berbagai macam informasi terkait keselamatan produk. Salah satunya ialah
daftar dan jenis berbagai produk yang
dapat membahayakan konsumen
yang ditarik dari peredaran. Seperti
produk yang di recall pada tanggal
11 Juli 2019, produk Gelas Mug dari
China yang diimpor oleh perusahaan
Fitz & Floyd Enterprises, LLC, of Newtown, Pa., and Lifetime Brands Inc.,
of Garden City, N.Y. Karena produk ini
dapat pecah atau pecah saat digunakan / terkena cairan panas, menimbulkan bahaya luka bakar sehingga
harus ditarik dari peredaran (Recall).
Padahal mereka sudah memasarkan
sekitar 150,000 unit mug di Amerika
dan 3.500 unit di Kanada.
Bagaimanapun juga, sebaik-baiknya
sistem dibuat, kembali kepada kepedulian kita sebagai masyarakat, seberapa
peduli kita dengan kemaman produk
yang kita gunakan. Sama seperti kejadian kebakaran di Pabrik Korek Api,
andaikan saja warga sekitar melaporkan perihal kejanggalan-kejanggalan
yang ada, mungkin saja peristiwa
mengenaskan itu dapat di cegah. Tapi,
mungkin saja warga yang mengetahui
aktivitas illegal itu tidak melaporkan
karena pabrik tersebut merupakan tempat mengais rezeki oleh tetangga atau
bahkan keluarganya sendiri.
Maukah kita untuk saling bersinergi?
Pedulikah kita untuk untuk melaporkannya?
Safety! Yes We Care!

FULL

AC

Tersedia Paket

CHARTER

EA

RECLINING SEAT

ING AR
SUN BATH

Serunya Berjelajah
Labuan Bajo Bersama
KMP. KOMODO
Nikmati serunya menjelajahi Labuan Bajo
(Pulau Padar, Pulau Komodo, Pink Beach)
dengan kenyamanan dan fasilitas
kapal ferry KMP. Komodo

RAOKE

OUTDOOR KA

PRIVATE LO

UNGE

Rute

WISATA
Pelabuhan Ferry

labuan Bajo

Pulau Padar

Pulau Komodo

Pink Beach

INFO RESERVASI:

(021) 191

WA: 08111 021 191

infokomodo@indonesiaferry.co.id

www.indonesiaferry.co.id

H E A LT H

Jangan Tutup Rapat PAK
(BAG 3-HABIS)

OLEH : REFDI MADEFRI/DK3N &
HASANUDDIN/JURNALIS ISAFETY

S

ETELAH menjelaskan tentang
beragam jenis penyakit akibat
kerja beserta pajanannya pada
tulisan bagian pertama (Majalah
ISafety Edisi 03/TAHUN VII/2019)
disusul tulisan tentang tata laksana
diagnosa PAK (Majalah ISafety
Edisi 04/TAHUN 2019), hal lain yang
menarik dibahas dari Perpres No 7
Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat
Kerja (selanjutnya disingkat PAK)
adalah soal pencatatan dan pelaporan PAK. Hal ini mengingat data
kasus PAK secara nasional yang
terjadi di Indonesia hingga sekarang
ini sangat minim. Bahkan cenderung tidak ada.
Berbeda dengan kasus kecelakaan
kerja. Data kasus kecelakaan kerja
secara nasional setiap tahunnya, dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan. Data
angka kecelakaan kerja ini bersumber
dari klaim biaya yang harus dibayarkan
BPJS Ketenagakerjaan kepada para
pekerja yang mengalami kecelakaan
kerja. Data itu kemudian dipublish
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada setiap upacara pembukaan Bulan K3 Nasional tanggal 12
Januari setiap tahunnya.
Meski hanya bersumber dari besaran
klaim yang harus dibayarkan BPJS
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Ketenagakerjaan setiap tahunnya
kepada para pekerja yang mengalami
kecelakaan kerja dan terbatas kepada
para pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, toh data
itu kemudian menjadi data nasional
kecelakaan kerja di Indonesia yang
telah lama menjadi rujukan berbagai
pihak terkait.
Lain halnya dengan PAK. Sejak UU No
1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja diundangkan di Jakarta hampir
setengah abad lalu, hingga sekarang
ini data nasional PAK bisa dibilang
tidak ada. Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) yang merupakan instansi
berwenang, sejauh ini tidak pernah
merilis secara resmi angka kasus PAK
yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya (seperti halnya Kemnaker merilis
angka kecelakaan kerja).
Tentunya, ada beragam faktor yang
jadi penyebab. Antara lain karena PAK
merupakan gangguan kesehatan yang
dialami pekerja di tempat kerja dan
lingkungan kerja, yang tidak bisa dilihat secara kasat mata dan tidak terjadi
secara langsung atau dalam tempo
singkat. Beda halnya dengan kecelakaan kerja. Dampak yang dialami
pekerja akan dirasakan secara langsung dan saat itu juga, semisal jatuh

dari ketinggian dan mengakibatkan si
pekerja tewas seketika atau mengalami patah tulang.
PAK membutuhkan waktu yang jauh
lebih lama. Bahkan si pekerja tidak
menyadarinya. Tiba-tiba saja ia jatuh
sakit dan harus mendapat perawatan
intensif di rumah sakit. Tak jarang pula,
PAK baru dialami dan dirasakan si
pekerja justru ketika dirinya sudah pensiun dan tengah menikmati hari-hari
tuanya. Selain itu, gangguan kesehatan yang dialami pekerja tak ubahnya
penyakit biasa lainnya seperti batuk,
sesak napas, paru, TBC, dan berbagai
penyakit umum lainnya yang dialami
masyarakat sehingga menjadi bias.
Faktor lainnya, gaya hidup si pekerja.
Keempat faktor itu membuat penyakit
yang dialami pekerja, harus ditentukan
dan dipastikan terlebih dahulu sebelum
dinyatakan sebagai PAK. Apakah penyakit yang dideritanya itu dipicu dan
berkait dengan aktivitas kerja dan lingkungan tempatnya bekerja atau tidak?
Guna memastikannya, ada serangkaian proses medis yang harus dilalui si
pekerja yang terdiagnosa PAK.
Tak semua dokter atau tenaga medis
bisa dan boleh melakukan diagnosis
PAK. Sesuai Pasal 3 Perpres No 7
tahun 2019, diagnosis PAK hanya bisa

dan boleh dilakukan oleh dokter (yang
telah mendapatkan pelatihan PAK dari
Kemenkes) atau dokter spesialis yang
berkompeten di bidang kesehatan
kerja (SpOK). Setelah diagnosa PAK
ditegakkan, masih ada enam tahapan
lagi yang harus dilakukan dan akan
melibatkan berbagai pihak terkait.
Maklum, PAK bukan penyakit
biasa dan berbeda dengan penyakit
biasa pada umumnya yang diderita
masyarakat. PAK merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan
dan/atau lingkungan kerja (Pasal 1
ayat (1) Perpres No 7/2019).  Karena
menyangkut pekerjaan dan lingkungan
kerja, maka tindakan yang dilakukan
setelah menegakkan diagnosa PAK
adalah melakukan serangkaian penelitian dan kajian medis di tempat kerja
dan lingkungan kerja si pekerja yang
sudah dipastikan mengalami PAK tadi.
Pada tahap ini, PAK tak lagi
menjadi urusan dokter spesialis kesehatan kerja yang telah melakukan
sekaligus menegakkan diagnosa PAK
terhadap pekerja tersebut. Ada banyak
pihak terkait yang kemudian terlibat
seperti Kemnaker, Kemenkes, BPJS
Ketenagakerjaan, pihak perusahaan
tempat si pekerja tadi bekerja, pakar
lingkungan, dan sebagainya.
Pada tahap ini juga, PAK
kemudian tak hanya berdampak
langsung kepada si pekerja itu sendiri,
tetapi juga akan berdampak pada
keberlangsungan bisnis perusahaan
tempatnya bekerja (menyangkut citra

perusahaan). Juga akan menjadi
urusan pemerintah (Kemnaker dan Kemenkes) yang kemudian sibuk melakukan pendataan, kajian, penelitian,
pengawasan, pencegahan, sosialisasi,
dan berbagai langkah promotif dan
preventif lainnya.
Pelaporan PAK
Mengingat PAK bukan penyakit biasa,
maka diagnosa PAK yang sudah ditegakkan harus dicatat dan dilaporkan ke
instansi terkait (Disnaker dan Dinkes
setempat). Tetapi pencatatan dan
pelaporan PAK, selama ini sepertinya
tidak terlaksana dengan baik. Alhasil,
data PAK nasional sangat minim dan
nyaris tidak ada.
Padahal, pencatatan dan pelaporan
PAK merupakan upaya penting dalam
upaya penanganan masalah PAK yang
tengah terjadi. Pencatatan dan pelaporan PAK juga merupakan upaya yang
sangat menentukan bagi pemerintah
untuk secepatnya melakukan tindakantindakan preventif dan promotif supaya
dampaknya tidak melebar dan tidak
terulang di kemudian hari. Baik di tingkat perusahaan di mana pekerjanya
didiagnosa PAK, regional (kelurahan/
kecamatan/kabupaten/provinsi), maupun nasional.
Secara regulasi, pencatatan dan pelaporan PAK sebenarnya sudah diatur
dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Permenakertrans)
No 1 tahun 1981 tentang Kewajiban
Melaporkan Penyakit Akibat Kerja.

Pelaporan PAK bahkan merupakan
tindakan yang wajib dilakukan oleh
perusahaan/pengurus, sebagaimana
tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Permenakertrans No 1/1981.
“Apabila dalam pemeriksaan kesehatan
bekerja dan pemeriksaan kesehatan
khusus sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980
ditemukan penyakit kerja yang diderita
oleh tenaga kerja, pengurus dan Badan
yang ditunjuk wajib melaporkan secara
tertulis kepada Kantor Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja
setempat.” (Pasal 2 ayat (2) Permenakertrans No 1 Tahun 1981)
Tak hanya melaporkan, pengurus
juga wajib untuk segera melakukan
tindakan-tindakan preventif agar kasus
PAK tidak terulang dan menimpa
para pekerja lainnya di kemudian hari
(Pasal 4 ayat (1) Permenakertrans
No 1/1981).  Jika pelaporan tidak
dilakukan, pengurus/pihak perusahaan
terancam sanksi hukum baik berupa
kurungan badan maupun denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Permenakertrans No 1/1981.
Regulasi lain yang mengatur soal pelaporan PAK tertuang dalam Peraturan
Menteri Tenaga Kerja (Permenaker)
Nomor 03/MEN/1998 tentang Tatacara
Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan (format laporan sesuai formulir
III). Pasal 4 ayat (1) Permenaker No
03/1998 menyebutkan bahwa pengurus atau pengusaha wajib melaporkan
secara tertulis kepada Kepala Kantor
Dinas Tenaga Kerja setempat dalam
tempo 2 x 24 jam sejak kecelakaan
terjadi atau PAK terdiagnosa.
Regulasi terkait lainnya yaitu Peraturan
Menteri Kesehatan (Permenkes) No
56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat
Kerja menyebutkan bahwa pelaporan
PAK dilakukan secara berjenjang
kepada Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi,
dan Menteri Kesehatan (Pasal 13 ayat
(2) Permenkes No 56/2016). Contoh
format pencatatan dan pelaporan PAK,
sesuai formulir 1, formulir 2, formulir 3,
pada bagian Lampiran Permenkes No
56/2016.   
Perpres No 7 Tahun 2019 tentang
Penyakit Akibat Kerja, yang merupakan
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regulasi teranyar soal PAK di Indonesia, juga secara tegas mengatur
masalah pencatatan dan pelaporan
PAK yang tertuang di Pasal 5. Pencatatan dan pelaporan PAK dilakukan
untuk kepentingan pendataan PAK
secara nasional.
(1) Penyakit yang telah didiagnosis sebagai Penyakit Akibat Kerja
dilakukan pencatatan dan pelaporan untuk kepentingan pendataan
secara nasional.
(2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pemberi keda, fasilitas
pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Penyakit
Akibat Kerja, instansi pusat dan
instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan, dan instansi pusat

60 . ISAFETY . EDISI 06/VII/2019

dan instansi daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
(3) Pencatatan dan pelaporan oleh
fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penyelesaian Kasus PAK &
Kompensasi
Selain untuk kepentingan pendataan
PAK secara nasional sebagaimana
diatur di Pasal 5 ayat (1) Perpres No 7
tahun 2019, pencatatan dan pelaporan
PAK juga penting guna penyelesaian
kasus PAK dan pemberian kompensasi. Pemberi kompensasi bagi pekerja
yang mengalami KK atau PAK adalah
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 37
ayat (1) Peraturan Pemerintah No 44
tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan Kematian (JK),
setiap tenaga kerja (pekerja) yang
mengalami kecelakaan kerja atau
penyakit akibat kerja, berhak mendapatkan manfaat JKK. Bentuk manfaat
JKK bisa berupa uang tunai dan/atau
pelayanan kesehatan yang diberikan
ketika pekerja mengalami KK atau PAK
(Pasal 1 ayat (2) Perpres No 7/2019).
Bentuk manfaat JKK yang berhak didapatkan pekerja yang mengalami PAK,
dijabarkan secara rinci dalam Pasal 25
ayat (2) butir (a) pelayanan kesehatan
dan (b) santunan uang tunai. Manfaat
JKK akan diberikan apabila BPJS
Ketenagakerjaan sudah mengantongi
data-data dan dokumen lengkap. Semuanya bermula dari adanya laporan
PAK di tingkat pertama, yaitu yang
dilakukan pengurus/perusahaan.
Mereka yang berhak mendapatkan
manfaat JKK ketika mengalami PAK,
tidak saja pekerja aktif alias masih
memiliki hubungan kerja dengan si
pemberi kerja (perusahaan). Tetapi
juga pekerja yang sudah tidak memiliki
hubungan kerja lagi (hubungan kerja
berakhir). Hal ini tertuang jelas di Pasal
2 ayat (1) Perpres No 7 tahun 2019.
Hanya saja, Pasal 2 ayat (2) Perpres No
7 tahun 2019 menggarisbawahi, bahwa
hak atas manfaat JKK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Penyakit Akibat Kerja timbul dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak hubungan kerja berakhir.
Terkait kompensasi atau pemberian
manfaat JKK, acap terjadi ketidaksepahaman antara pekerja yang sedang
mengalami kecelakaan kerja atau PAK
sebagai pihak penerima dan BPJS
Ketenagakerjaan selaku pihak pemberi
manfaat. Ketidaksepahaman yang
terjadi, umumnya menyangkut besaran
kompensasi (manfaat JKK) yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan.
Hal seperti ini sering terjadi. Sebagai
jalan keluarnya, pemerintah lewat
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
menerbitkan Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor 609 tahun 2012
tentang Pedoman Penyelesaian Kasus
Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat
Kerja. Pedoman itu sebagai acuan

bagi pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan kasus terkait kompensasi yang
akan diberikan kepada pekerja yang
mengalami KK/PAK,   sehingga penanganan kasus dapat berjalan secara
cepat dan tepat sesuai mekanisme
peraturan perundang-undangan dan
perlindungan terhadap tenaga kerja
dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
Kepmenakertrans itu mengatur secara
tegas apa yang harus dilakukan ketika
terjadi ketidaksepahaman antara BPJS
dan pihak penerima manfaat dalam
hal hitung-hitungan (besaran manfaat).
Apabila perhitungan Badan Penyelenggara tidak diterima oleh salah satu
pihak atau terjadi perbedaan pendapat antara pihak-pihak maka salah
satu pihak dapat meminta penetapan
Pengawas Ketenagakerjaan setempat.
Apabila penetapan Pengawas Ketenagakerjaan tidak diterima oleh salah
satu pihak, maka pihak yang tidak
menerima penetapan tersebut dapat
meminta penetapan kepada Menteri.
Dan, ketika upaya penyelesaian kasus
itu tengah dilakukan, petugas pengawas ketenagakerjaan biasanya men-

jadikan laporan PAK sebagai acuan
pertama dalam upayanya mencari
jalan keluar bagi penyelesaian kasus
yang terjadi antara BPJS dan pihak
penerima manfaat.
Dari pemaparan di atas, pencatatan
dan pelaporan PAK menempati posisi
amat penting, yang manfaatnya bisa
dirasakan banyak pihak dan banyak
orang, baik secara langsung maupun
tdai langsung. Bagi si pekerja yang
mengalami PAK, pelaporan PAK
yang dilakukan pengurus/perusahaan
kepada dinas tenaga kerja dan dinas
kesehatan setempat, sangat dibutuhkan bagi upaya-upaya pemulihan kesehatannya dengan biaya sangat ringan
berkat manfaat JKK yang diterimanya
dari BPJS Ketenagakerjaan.
Bagi perusahaan, pelaporan PAK yang
dilakukannya itu bisa menyelamatkan
banyak pekerjanya dari PAK sekaligus menyelamatkan perusahaan dari
kerugian yang jauh lebih besar akibat
terlalu banyak mengeluarkan biaya bagi
pemulihan kesehatan para pekerjanya.
Plus, menjaga citra perusahaan.
Bagi para dokter, pelaporan PAK akan

membantu dalam melakukan diagnosis
sehingga bisa dengan cepat menegakkan diagnosa klinis dan memastikan
PAK atau bukan. Hasil diagnosa dokter
kesehatan kerja menjadi acuan bagi
tindakan preventif apa yang harus
segera dilakukan pemerintah (Kemnaker dan Kemenkes) supaya kasus
PAK itu tidak terulang di kemudian
hari.
Pencatatan dan pelaporan dilakukan
demi kepentingan pendataan PAK
secara nasional, yang pada gilirannya
akan melahirkan berbagai keputusan
dan strategi pemerintah dalam upaya
mencegah terjadinya PAK di seluruh
Indonesia. Pekerja sehat, produktivitas
kerja meningkat, profit perusahaan
menggeliat, pertumbuhan ekonomi
secara nasional meningkat. Rakyat
sehat dan sejahtera, bangsa Indonesia menjadi kuat dan tampil sebagai
negara maju.
Jadi, jangan sembunyikan lagi apalagi
ditutup rapat-rapat apabila di perusahaan Anda, ada satu orang pekerjanya terdiagnosa PAK. Mencegah lebih
baik daripada mengobati. *****
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H E A LT H

Gangguan Kesehatan
Pekerja Konstruksi Spesifik
Gangguan kesehatan yang
dialami paara pekerja sektor
konstruksi, cukup beraneka
ragam. Guna mengatasi sekaligus
mencegahnya, dibutuhkan
improvement tiada henti,
komunikasi intens antarsesama
tim kesehatan, dan sinergitas
lintas lini.

K

ONSTRUKSI merupakan sektor
industri dan bidang pekerjaan
yang memiliki tingkat risiko bahaya
tinggi (high risk) yang mengancam keselamatan dan gangguan kesehatan
para pekerjanya. Kasus kecelakaan
kerja fatal (fatality accident) di sektor
konstruksi begitu marak dan sering
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terjadi.
Di Indonesia, berdasarkan data ILO
dan BPJS Ketenagakerjaan, dari total
pekerja tewas akibat kecelakaan kerja
berkisar di angka 2.300 – 2.500 orang
setiap tahunnya, sepertiganya atau
30% berasal dari sektor konstruksi.
Artinya, sekitar 600 – 800 pekerja
konstruksi meninggal dunia akibat kecelakaan kerja setiap tahunnya, atau
2 – 3 pekerja setiap harinya.
Secara statistik, berdasarkan data
dari BPJS Ketenagakerjaan, konstruksi masih menjadi salah satu
penyumbang terbesar angka kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia
setiap tahunnya. Jatuh dari ketinggian pada proyek konstruksi bahkan

tercatat sebagai penyebab kematian
pekerja terbesar di negeri ini yang
diakibatkan kecelakaan kerja (accident). Dari total pekerja tewas akibat
kecelakaan kerja yang rata-rata
mencapai 2.500 orang setiap tahunnya, sekitar 30 persennya disumbang
kasus jatuh dari ketinggian di proyekproyek konstruksi.
Tingginya angka kecelakaan kerja
yang terjadi di sektor konstruksi,
tak hanya terjadi di Indonesia. Di
Amerika Serikat (AS) sekalipun, yang
selama ini dikenal sebagai salah
satu negara dengan implementasi
K3 (OSH) terdepan dan termaju di
dunia, kecelakaan kerja konstruksi
juga marak terjadi.

Konstruksi merupakan sektor
industri yang terbilang unik dibanding
sektor industri lainnya semisal manufaktur. Ada begitu banyak keunikan
yang terdapat pada industri konstruksi, yang kemudian dikenal dengan
istilah karakteristik proyek konstruksi.
Antara lain: pekerjaan dibatasi dana
dan waktu, banyak menggunakan
peralatan berat, pekerjaan lebih
banyak dilakukan di luar ruangan
dengan area kerja sangat luas dan
bersinggungan langsung dengan
aktivitas masyarakat sehari-hari seperti pada proyek Japek II Elevated,
kondisi alam atau medan kerja yang
berbeda-beda, melibatkan banyak
perusahaan jasa konstruksi lainnya,
melibatkan sumber daya manusia
(SDM) dalam volume sangat besar
yang didominasi tenaga kerja lepas
dengan latar pendidikan beraneka
ragam, dan sebagainya.
Karakteristik beragam itu lah yang kemudian menempatkan konstruksi sebagai salah satu sektor industri yang
memiliki tingkat risiko bahaya tinggi
(high risk). Dan, potensi terjadinya
kecelakaan kerja di sektor konstruksi
pun menjadi terbuka begitu lebarnya.
Lantas, bagaimana dengan gangguan kesehatan yang dialami para
pekerja konstruksi? Berbeda dengan
kecelakaan kerja, kasus gangguan
kesehatan para pekerja konstruksi tak
begitu banyak diketahui, mengingat
sedikitnya data penyakit akibat kerja

Dr Djentot F Hanindyoputro

Dr Djentot saat mengawasi pemeriksaan kesehatan pekerja di lokasi proyek

(PAK). Itu pun tidak secara khusus
menyebutkan sektor konstruksi.
Spesifik
Guna mengetahui sedikit
gambaran situasi gangguan kesehatan yang dialami para pekerja sektor konstruksi di Indonesia, ISafety
kemudian menemui dr Djentot F
Hanindyoputro, dokter yang telah 13
tahun bekerja sebagai dokter perusahaan di PT Waskita Karya (Persero)
Tbk, sebuah perusahaan milik negara
(BUMN) yang bergerak di bidang
jasa konstruksi. Pemilihan dr Djentot
sebagai narasumber didasarkan atas
pertimbangan bahwa Waskita Karya
dalam beberapa tahun terakhir ini
menjadi perusahaan jasa konstruksi
yang paling banyak menggarap
proyek-proyek infrastruktur di Tanah
Air, yang sebagian besar merupakan
Proyek Strategis Nasional (PSN) yang
anggarannya bersumber dari APBN.
Pertimbangan lainnya adalah prestasi gemilang Waskita Karya
di bidang K3 selama ini, utamanya
dalam satu tahun terakhir. Waskita
Karya meraih 33 penghargaan
dari Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) dalam ajang K3 Award
yang digelar Kemnaker pada 22
April 2019 silam untuk kinerja tahun
2018. Sebanyak 30 penghargaan di
antaranya merupakan penghargaan
nihil kecelakaan (zero accident). 30
penghargaan zero accident itu diraih
Waskita Karya justru di saat perusahaan tengah mengerjakan proyek
konstruksi dalam volume besar dan
terbanyak dibanding perusahaan jasa

konstruksi lainnya.
Di bidang kesehatan, sejumlah proyek
Waskita Karya pun meraih penghargaan 1 juta jam kerja. Teranyar,
penghargaan 1 juta jam kerja itu diraih
Divisi VII (kini bersama Divisi III melebur menjadi Divisi Infra 2). Artinya, di
tengah kesibukan dan padatnya kerja,
para pekerja konstruksi di Waskita
Karya mampu menjaga kondisi kesehatannya sehingga bisa bekerja dan
berproduktivitas secara optimal.
Lalu, gangguan kesehatan
seperti apa yang selama ini dialami
para pekerja konstruksi di Waskita
Karya? Menurut dr Djentot, gangguan
kesehatan yang dialami para pekerja
di Waskita Karya terbilang spesifik sebab ada begitu banyak faktor
pencetusnya.
Gangguan kesehatan yang
selama ini terjadi di Waskita Karya
tergantung area kerja, jenis proyek,
dan kondisi geografis (alam) dari
lokasi proyek. “Setiap proyek memiliki masing-masing karakteristik dan
spesifikasi yang khusus sehingga
upaya-upaya antisipasi yang dilakukan pun tidak sama satu dengan
lainnya atau berbeda-beda,” kata dr
Djentot.
Dari sisi area kerja, dr Djentot
mencontohkan, gangguan kesehatan yang dialami para pekerja yang
selama ini bertugas di dalam gedung
seperti di kantor pusat Waskita Karya,
akan berbeda dengan gangguan
kesehatan yang dialami para pekerja
yang bekerja di proyek. Gangguan
kesehatan yang dialami para pekerja
di dalam gedung lebih didominasi keEDISI 06/VII/2019 . ISAFETY . 63

luhan terkait ergonomi. Sedangkan
gangguan kesehatan yang dialami
para pekerja di proyek lebih beragam.
Dari aspek jenis proyek,
gangguan kesehatan yang dialami
para pekerja di proyek gedung akan
berbeda dengan gangguan kesehatan yang dialami para pekerja di
proyek jalan, bendungan, jembatan,
maupun proyek pembangunan tower
transmisi listrik bertegangan tinggi.
Dokter sukarelawan yang
sering diterjunkan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB)
ke berbagai lokasi bencana di seluruh
Indonesia ini bahkan menyebut gangguan kesehatan pada proyek pembangunan gedung justru lebih rumit
sehingga membutuhkan penanganan
secara khusus. “Proyek gedung
khusus, karena proyek gedung itu
rumit. Lahan kecil. Misalnya begini.
Waktu di bawah masih aman-aman
saja. Tetapi situasi akan berbeda ketika si pekerja sudah naik dan bekerja
di ketinggian. Mereka merasakan pusing yang disebabkan faktor dehidrasi,
sebab di ketinggian itu mereka bekerja
dalam kondisi terpapar sinar matahari.

Dr Djentot bersama Menaker M Hanif Dhakiri
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Sebagai antisipasinya kita drop galongalon air mineral ke tempat mereka
bekerja di ketinggian. Hasilnya, keluhan pusing menjadi jauh berkurang,
Hb mereka pun turun. Solusinya
simple saja dan berbiaya murah,” dr
Djentot menjelaskan.
Dari sisi kondisi geografis
(alam) pun demikian. Gangguan
kesehatan yang dialami para pekerja
di proyek yang berada di tengah kota
Jakarta, akan berbeda dengan gang-

guan kesehatan yang dialami para
pekerja proyek tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) di Sukabumi yang
berhawa sejuk. Juga akan berbeda
dengan gangguan kesehatan yang
dialami para pekerja di proyek jalan
transnasional di Papua.
“Ketika saya mulai bertugas
sebagai dokter perusahaan di Waskita
Karya dan ditempatkan pertama kali di
lokasi proyek kota Cassablanca sekitar
tahun 2006 kalau ndak salah, ada
beberapa pekerja yang mengeluhkan
gangguan kesehatan pada kulit. Ini
terkait faktor air dan kebersihan dirinya.
Lalu ketika ditempatkan di Papua,
gangguan kesehatan yang banyak dialami para pekerja adalah Malaria, yang
merupakan penyakit endemik di sana,”
kata dokter Djentot yang mengaku
memiliki kompetensi di bidang kesehatan kerja setelah menjalani pelatihan
dan kemudian mengantongi sertifikat
Hiperkes dari Kemnaker.
PAK di Waskita Karya
Ditanya soal penyakit akibat
kerja (PAK), dr Djentot mengaku
bahwa selama 13 tahun dirinya
bekerja sebagai dokter perusahaan di
Waskita Karya, ia menemukan beberapa PAK tetapi ringan. PAK biasanya
dialami oleh pekerja di proyek.
“Setelah bekerja puluhan tahun di
lokasi proyek, ada seorang pekerja

yang mendatangi kami di Pelayanan
Kesehatan Kerja di kantor pusat. Dia
mengeluhkan sakit pada bagian pendengaran. Cuma itu PAK yang tergolong
berat selama saya bertugas sebagai
dokter perusahaan di Waskita Karya.
Selebihnya ada beberapa pekerja
yang mengeluhkan gangguan kesehatan terkait penyakit metabolik seperti
diabetes, asam urat, kolesterol. Kalau
penyakit ini terkait gaya hidup atau life
style si pekerja itu sendiri,” katanya.
Karena itu, katanya, guna
mencegah terjadinya PAK di Waskita
Karya, pihaknya selalu mengutamakan
strategi pencegahan. Misalnya saja
menggalakan aktivitas olahraga di kalangan karyawan seperti sepeda. Lalu
menganjurkan kepada para karyawan
untuk selalu mengonsumsi makanan
sehat semisal menghindari makanan
gorengan dan membiasakan diri untuk
mengonsumsi makanan rebusan.
Tindakan preventif terhadap
PAK yang dilakukan selama ini di
Waskita Karya yaitu melakukan
pencegahan terhadap penyakitpenyakit yang berisiko terjadinya
outbreak di lokasi proyek. Misalnnya

disentri, demam berdarah, diare, dan
sejenisnya. “Cara mencegah terjadinya outbreak yaitu dengan selalu
melihat kecenderungan atau trend
penyakit sesuai WHO. Kalau ada
kenaikan lebih dari 10% pada satu
waktu, misalkan saja biasanya 10
pasien dalam satu haru tetapi tibatiba menjadi 30 pasien sehari dengan
keluhan sakit yang sama. Itu namanya outbreak, dan itu yang harus kita
antisipasi terjadi di Waskita Karya,” dr
Djentot menjelaskan.
Terkait laporan PAK, dr Djentot mengaku bahwa selama ia bertugas sebagai dokter perusahaan di
Waskita, pihaknya selalu rutin melakukan pencatatan dan pelaporan seputar
kesehatan para pekerja di Waskita
Karya. Laporan itu dibuat secara berjenjang, mulai dari tingkat proyek, lalu
ke divisi, dan kantor pusat.
Menurutnya, dokter perusahaan tidak hanya bertugas menjaga
atau meningkatkan kesehatan kerja
para karyawan tetapi juga mengimprove yang sudah ada, bekerjasama
dengan pengurus gedung, bekerjasama dengan divisi QHSE, dan lainnya.

“Kita selalu bersinergi dengan semua
lini di Waskita Karya mengingat banyaknya proyek konstruksi yang kini
tengah dikerjakan Waskita dan tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu
caranya adalah bekerjasama dengan
Divisi QHSE dan selalu aktif dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti
rapat koordinasi. Pada kesempatan
itulah, kami dari Pelayanan Kesehatan Kerja memberikan penjelasan
seputar kesehatan kerja dan potensi
terjadinya gangguan kesehatan para
pekerja di lokasi-lokasi proyek,” kata
dr Djentot yang mengaku pada hari
Kamis itu ia mengikuti dua rakor Divisi QHSE yang digelar di dua lokasi
berbeda yaitu Surabaya dan Jakarta.
Pada kesempatan itu, dr
Djentot mengimbau kepada seluruh
pekerja Waskita Karya untuk tetap
bekerja tetapi dengan tidak meninggalkan aspek kesehatan diri masingmasing. “Supaya kita bisa tetap terus
berguna bagi kemanusiaan, kemaslahatan umat, keluarga, dan seterusnya. Kita harus tetap sehat sampai
ajal menjemput,” pungkas dr Djentot.
(Hasanuddin)

         Dr. Djentot saat memberikan penjelasan terkait kesehatan kerja di acara Rakor QHSE di Surabaya, Rabu (26/6/2019).
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Korban saat 17an,
haruskah berlanjut?
Setiap tahunnya bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan
dengan acara-cara perlombaan 17 Agustusan yang berisi berbagai
macam lomba.
Momen ini juga sangat baik untuk anak agar dapat berjiwa kompetisi,
bersosialisasi, dapat berinteraksi sesama anak dan warga, tahu artinya
menang dan kalah, melatih motorik halus dan kasar.
Namun sayangnya ternyata setiap tahun pula terdapat korban dari acara
ini, terutama dalam acara panjat pinang.
Berikut berita-berita sedih terkait:
https://regional.kompas.com/read/2017/08/18/21281661/
panjat-pinang-maut-di-bandung-satu-orang-tewas-terjatuhhttps://www.tribunnews.com/regional/2017/08/19/priatewas-saat-panjat-pinang-ini-kenangan-terakhir-untukrekannya-sebelum-meninggal
https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/
peristiwa/44960-Panjat-Pinang-di-Palabuhanratu-Sukabumi-Berujung-Maut
https://news.okezone.com/read/2016/08/16/340/1465221/
lomba-panjat-pinang-makan-korban-bocah-perempuan
https://www.suara.com/news/2016/08/15/210559/tragisanak-8-tahun-tewas-tertimpa-pohon-lomba-panjat-pinang
Sudah 74 tahun Indonesia merdeka, sudah saatnya permainan favorit kita ini mempunyai tata kelola dengan baik.
Sudah sepatutnya semua panitia perlombaan 17 Agustusan mempunyai prosedur yang baik untuk mengurangi
risiko. Berlebihan? Jika terkait dengan nyawa, tidak ada
yang berlebihan.
SafeKids Indonesia mempunyai metode A.N.A.K yaitu
Amati bahayanya – Nilai Risikonya – Ambil tindakan –
Komunikasikan. Solusi berikut ini dapat diterapkan untuk
acara perlombaan 17 Agustusan secara umum, tidak
hanya panjat pinang saja:
1. Tentukan tempat pelaksanaan lomba
Acara biasanya dilaksanakan di lapangan luas. Cek apakah ada benda-benda yang berbahaya di sekitar tempat.
Misalnya paku, bekas puing, pecahan beling, binatang
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berbahaya dan lainnya.
2. Tempat dan acara yang ramah anak
Walaupun di lapangan terbuka, sediakan tenda atau
tempat berteduh untuk anak-anak dan manula. Jadwal acara harus pula diperhatikan, jangan sampai anak
terlalu lama menunggu untuk partai final, misalnya.
3. Sediakan minuman
Dehidrasi menjadi salah satu risiko saat aktivitas. Himbau
peserta agar membawa minuman (dan makanan) masingmasing. Minuman juga harus disediakan panitia untuk
para peserta khususnya anak.
4. Tentukan peraturan-peraturan
Panitia harus mempunyai aturan yang jelas. Salah satunya himbauan agar memakai pakaian yang tepat; anak
ditemani orang dewasa; membawa makanan dan minuman anak, jadwal perlombaan; pengelompokan umur.
5. Pengelompokan umur
Hal ini juga harus masuk ke dalam peraturan. Pengelompokan umur harus jelas. Dalam hal panjat pinang, anakanak di bawah umur dilarang ikut.
6. Pakaian yang tepat
Anak memakai pakaian yang tepat untuk kegiatan. Misalnya lengan dan celana panjang (untuk mengurangi risiko
cidera saat jatuh), topi, pakaian yang menyerap keringat
7. Landasan jatuh (fall surfacing)
Lapangan rumput memang tidak mungkin diberikan alas

busa/karet seluruhnya. Hal ini dapat disiasati dengan
pemilihan tempat dengan permukaan tidak terlalu kasar
(bebatuan, tanah kering) dan terdapat banyak rerumputan
untuk meredam jatuh.
Khusus untuk panjat pinang, tidak ada salahnya diberikan
landasar peredam seperti alas busa, karet, ban bekas dan
sejenisnya.
8. Peralatan dan perlengkapan yang aman
Sendok untuk lomba kelereng harus higienis.
Tinggi batang pinang harus diatur. Dengan tinggi
rata-rata orang Indonesia 1.6 meter maka maksimal tinggi batang cukup 5 meter sehingga 4 orang
memanjat sudah dapat menggapai hadiah. Tingkat
kelicinan juga bisa diatur.
9. Rencana tanggap darurat
Banyak cidera yang dapat terjadi. Risikorisiko antara lain terjatuh, tersandung,
terpeleset, tersedak (saat lomba makan
kerupuk), lecet, memar, luka terbuka dan
sebagainya.
Panitia harus punya rencana tanggap
darurat sederhana yang bisa menjawab
kebutuhan ini.
– Apakah punya tas/ kotak P3K?
– Apakah terdapat satu orang yang ditunjuk
menjadi first aider?
– Dimana letak klinik/ RS terdekat?
– Bagaimana cara transportasi menuju ke klinik/
RS terdekat?
Catatan: Untuk first aider bisa meminta warga yang
berprofesi sebagai dokter, perawat atau paramedik yang
tinggal di kawasan lomba.
Semoga acara 17 Agustusan tahun ini kita bisa benarbenar merdeka dari cidera.
Merdeka!
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ENVIRONTMENT

Konstruksi Hijau,
Upaya Membudayakan
Bangunan Ramah
Lingkungan

Konstruksi Hijau (Green Construction) telah menjadi protap bagi Waskita Karya.
Siapapun yang menggunakan jasa konstruksi Waskita Karya akan disodorkan konsep konstruksi hijau.
Konsep hijau pun akan menular pada bangunan yang tengah digarapnya sehingga menjadi Bangunan Hijau
(Green Building) yang ramah lingkungan.
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H

UJAN kini tak lagi diprediksi secara
nalar dan berdasarkan alur ‘kebiasaan’
oleh masyarakat Indonesia. Hujan bisa
turun kapan pun, tak terkecuali di bulanbulan yang selama ini dianggap sebagai
bulan kemarau oleh masyarakat.
Berdasarkan nalar alur ‘kebiasaan’
masyarakat yang selama puluhan bahkan
ratusan tahun dipercaya jitu, nama bulan
yang mengandung huruf ‘R’ adalah musim
hujan seperti Januari, Februari, Maret,
April, September, Oktober, November, dan
Desember. Sedangkan nama bulan tanpa
huruf ‘R’ seperti Mei, Juni, Juli, dan Agustus
adalah musim kemarau. Dan, nalar
ini selalu tepat. Sebagai negara tropis,
Indonesia diguyur hujan selama 8 bulan
dalam setahun dan diterangi matahari
selama 4 bulan.
Tetapi nalar itu kini tak lagi berlaku. Dalam
dua dasawarsa terakhir, musim hujan
dan kemarau datang sesukanya. Di bulan
yang selama ini dianggap sebagai musim
kemarau, hujan justru turun dengan
lebatnya. Di beberapa daerah di Indonesia,
malah terjadi banjir dengan ketinggian lebih
dari 2 meter.
Bumi sedang murka dan
meluapkan amarahnya dengan cara
mengaduk-aduk jadwal iklim. Di tengah
keriuhan jadwal iklim yang porak-poranda,
bumi menyelipkan aneka badai baru
ciptaannya yang dahsyat dan mengerikan.
Bumi pantas murka. Sebagian dari selaput
wajahnya seluas daratan Alaska telah
dikoyak manusia di seluruh dunia. Selaput
wajah bumi yang terkoyak itu memicu
terjadinya pemanasan global (global
warming) yang menjadi faktor utama
terjadinya perubahan iklim di dunia seperti
yang kita rasakan belakangan ini.
Selaput wajah bumi yang terkoyak itu
akibat dari meningkatnya emisi gas rumah
kaca dan emisi CO2 (karbon dioksida).
Badan dunia seperti Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC)
melaporkan pada rentang 1970 hingga
2004, seiring pertumbuhan ekonomi dunia,
telah terjadi peningkatan emisi gas rumah
kaca hingga 70% dan emisi CO2 hingga
89%, yang kemudian menyebabkan
terjadinya perubahan iklim dunia.
Peningkatan emisi gas rumah
kaca itu terjadi akibat ulah manusia.
Antara lain pengoperasian bangunan,
penyelenggaraan proses konstruksi
bangunan gedung, proses manufaktur,
mobilisasi dan penggalian/eksploitasi
sumber daya alam, dan sebagainya.
Perubahan iklim memicu meningatnya
suhu permukaan bumi, mencairnya
gunung es di kutub, naiknya permuakaan

air laut, hingga
peningkatan
frekuensi cuaca yang
ekstrim.
Berdasarkan kajian
para ahli lingkungan
dunia, pembangunan
gedung baru yang
dimulai dari proses
perencanaan
(desain),
pelaksanaan
konstruksi, hingga
pengoperasiannya
menyumbang
33% dari total
emisi karbon
dunia, 30-40%
penggunaan energi
dunia, dan 17%
dari penggunaan
air dunia. Hal ini
menumbuhkan
kesadaran bahwa
bangunan harus
didesain secara tepat
yang berdampak
pada penurunan
beban energi dan
konsumsi listrik
(passive-design)
serta pelaksanaan
pembangunan
yang tidak
merusak ekosistem
lingkungan
sekitarnya.
Kondisi inilah
yang kemudian
memicu lahirnya
gerakan green pada
bangunan (Green
Building) yang
mulai diperkenalkan
pertama kali di
Kanada pada 2003
dan masuk ke Indonesia tahun 2008.
Konstruksi Hijau
Lantas, apa itu konstruksi hijau
(green construction)? “Konstruksi hijau
atau green construction adalah semangat
untuk melaksanakan tahapan pekerjaan
suatu konstruksi dengan memperhatikan
aspek lingkungan sesuai dengan aturan
Greenship New Building Rating Tools
(GNBRT) dari Green Building Council
Indonesia (GBCI),” kata Haris Eko
Susanto, Manajer QHSE (1) Divisi QHSE
PT Waskita Karya (Persero) Tbk kepada
ISafety di ruang kerjanya belum lama ini.
Haris Eko menjelaskan bahwa

di Indonesia implementasi konsep green,
baik pada tahap pengerjaan konstruksi
(green construction) maupun tahap
pengoperasian begitu bangunan baru
itu selesai dibangun (green building),
mengacu pada aturan yang dikeluarkan
GBCI. Aturan GNBRT yang dibuat GBCI
berbeda dengan aturan serupa yang
dikeluarkan induknya, Konsil Gedung
Hijau dunia (World Green Building Council/
WGBC) yang bermarkas di Toronto,
Kanada. Aturan GNBRT GBCI dibuat
dengan mempertimbangkan kondisi
lingkungan, karakter alam serta peraturan
dan standar yang berlaku di Indonesia.
Haris mencontohkan penggunaan
kaca facade. Di negara yang 4 musim,
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penggunaan kaca Low-E sangat
dianjurkan karena kaca ini memiliki rongga
di antara 2 permukaan kaca yang akan
menyimpan energi panas dan akan
digunakan menghemat penggunaan mesin
pemanas saat menghadapi musim dingin.
“Sedangkan di Indonesia tidak akan efektif
penggunaan kaca tipe Low-E karena di
sini beriklim tropis sehingga para ahli GP
(Greenship Professional, red) Indonesia
biasanya menyarankan kaca dengan tipe
stopsoall saja yang dari sisi harga jauh
lebih murah untuk mendapatkan nilai
OTTV maks sesuai SNI yang disyaratkan
GBCI Rating Tools,” kata Haris Eko.
Konstruksi hijau (green
construction) berbeda dengan bangunan
hijau (green building). “Konstruksi hijau
adalah proses pelaksanaan pekerjaan
yang menerapkan beberapa aturan
yang ada di GBCI rating tool baik
konstruksi gedung maupun infrastruktur.
Sedangkan bangunan hijau (green
building) adalah dikonstruksi gedung dari
proses pembangunan sampai selesai
(New Green Building) atau bangunan
yang sudah terbangun (Existing Green

Building) dengan memenuhi persyaratan
ELIGIBILITY dan persyaratan Pre qusitre
karena mempunyai tujuan mendapatkan
sertifikasi dari GBCI atau lembaga green di
luar negeri,” Haris menjelaskan.
Dikatakan Haris, konstruksi hijau bertujuan
untuk mengurangi terjadinya pencemaran
lingkungan serta timbulnya sampah
konstruksi tanpa mengurangi kualitas
hasil pekerjaan di lapangan sehingga
ikut mendorong terjaminnya sistem
manajemen mutu (ISO 9001) dan sistem
manajemen lingkungan (ISO 14001).
Haris merinci, ada delapan hal yang
harus diperhatikan dalam penerapan
konsep konstruksi hijau dilaksanakan
pada pekerjaan konstruksi gedung dan
infrastruktur.
Yaitu:
Meningkatkan kualitas iklim mikro
Mengurangi terjadinya run off air
Efisiensi energi listrik dan mencegah
terjadinya polusi udara.
Efisiensi penggunaan air dan menjamin
kualitas air.
Menggunakan material yang ramah
lingkungan.

HARIS EKO SUSANTO
Manajer QHSE (1) Divisi QHSE PT Waskita Karya
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Menggunakan material metode modular
atau pra-fabrikasi.
Mengendalikan kenyamanan dan
kesehatan lingkungan kerja.
Melaksanakan manajemen sampah
proyek.
Haris mencontohkan pekerjaan
renovasi bandara. Saat akan direnovasi,
bandara tidak mungkin ditutup. “Bagaimana
kita melakukan pekerjaan tetapi kenyamanan
orang-orang yang ada di bandara tersebut
tidak terganggu. Upaya yang kita lakukan
secara green construction adalah bagaimana
mengendalikan debu sebagai dampak yang
timbul dari proses pekerjaan renovasi yang
sedang kita kerjakan dan bagaimana kita
bisa mengendalikan kebisingannya (unsur
mengendalikan kenyamanan dan kesehatan
kerja, red),” katanya.
Menurut Haris, green construction kini menjadi
hal pertama yang selalu ditanyakan owner
dan menjadi pertanyaan wajib ketika PT
Waskita Karya sedang mengikuti ‘beauty
contest’ (salah satu tahapan dalam proses
seleksi tender proyek). “Apa semangat konsep
green construction terhadap bangunan yang
akan saya buat selama kamu mengerjakan?
Biasanya pertanyaan seperti ini yang pertama
kali diajukan pihak owner kepada kita selaku
perusahaan jasa konstruksi.”
Tak semua perusahaan jasa konstruksi
bisa melaksanakan konstruksi hijau. Ada
persyaratannya. Ada dua syarat yang
harus dipenuhi perusahaan jasa konstruksi
agar bisa melaksanakan konsep konstruksi
hijau. Pertama, kata Haris, perusahaan
jasa konstruksi itu harus menerapkan
aturan Greenship New Building Rating
Tools ke dalam Standar Operasional
Pekerjaan (SOP) atau instruksi kerja
yang digunakan sebagai panduan
dalam pelaksanaan konstruksi di dalam
perusahaan jasa konstruksi tersebut.
“Kedua, perusahaan jasa
konstruksi itu harus memiliki personel
yang telah mengantongi sertifikat
Greenship Professional (GP) yang
dikeluarkan oleh GBCI. Ketika
melakukan pekerjaan di lapangan,
GP akan melakukan penghitungan
atau menyiapkan serta memberikan
masukan-masukan kepada owner
terkait rating-rating tools dalam
kategori low atau nilai-nilai yang bisa
dicapai dengan biaya yang minim.
Sehingga apabila owner nanti akan
melakukan sertifikasi atas bangunan
gedung miliknya, dia sudah memiliki
poin yang sudah disiapkan oleh
kontraktor yang sudah menerapkan
dan melaksanakan konsep green
construction,” Haris menambahkan.

Ditanya soal jumlah SDM
GP yang dimiliki Waskita Karya saat
ini, Haris mengatakan bahwa saat ini
Waskita memiliki 8 personel yang telah
mengantongi sertifikat GP dari GBCI.
Sedangkan SDM Waskita Karya yang
telah mengantongi sertifikat Greenship
Association (GA) ada sekitar 20 orang.
GA merupakan tahap awal dari keahlian
greenship new building. Untuk menjadi
GP, seorang GA harus menjalani
pelatihan lagi dari GBCI. “Jadi untuk
menuju GP harus lulus GA dulu. Lalu
diusulkan untuk mendapat pelatihan dari
GBCI guna menuju GP.”
Problemnya, kata Haris, di
Indonesia hingga sekarang ini GP yang
dihasilkan dari pelatihan GBCI adalah GP
untuk kategori New Building. Sedangkan
GP untuk kategori Existing Building, GBCI
belum ada pelatihan ke arah Existing
Building meskipun GBCI memiliki rating
tools. “Existing agak susah mengingat
jangkauannya cukup lebar. Saat ini
saya ditugaskan oleh PT Waskita Karya
(Persero) Tbk untuk menyiapkan 3-4 GP
yang dapat memahami implementasi
Existing Green Building serta memahami
green construction saat beauty contest
tender proyek,” imbuh Haris.
Lalu, apa kelebihan atau
keuntungan dari pelaksanaan green
construction? Menurut Haris, setidaknya
ada 3 kelebihan atau keuntungan
dari pelaksanaan green construction.
Yaitu pertama, mempermudah dalam
memberikan dokumen yang diperlukan jika
di kemudian hari owner berubah pikiran
untuk menjadikan gedung yang baru
selesai dibangun itu menjadi gedung hijau
(green building).
Banyak owner yang sebelumnya tidak
terpikir green kemudian berubah pikiran
dan menjadikan gedung miliknya sebagai
green building. Jika dokumen itu tidak
disiapkan, 8 poin yang didapat pada
masa underconstruction akan hilang
dan akan menyusahkan owner saat
melakukan rating tools di kemudian
hari. “Jadi saat mengerjakan konstruksi
bangunan gedung dengan konsep green
construction, kita sebagai perusahaan
jasa konstruksi telah membantu owner
dalam pengurusan sertifikasi menjadi
green building.”
Kedua, green construction membantu
Waskita untuk membuat sistem K3L
menjadi lebih dalam. Sebab beberapa
rating tools yang ada di aturan green
building lebih dalam dibanding legislasi
yang ada di K3. “Bahkan sekarang sudah
menginfluence. Sebagai contoh dulu soal

pencahayaan berdasarkan peraturan
Kemenkes cukup 100 lux, sekarang
terinfluence menjadi 350 lux. Jadi
menurut saya green construction punya
semangat supaya K3 dan Lingkungan
kita menjadi lebih baik. Green
construction sebenarnya merupakan
upaya untuk mempertajam implementasi
K3LM di Waskita Karya,” kata Haris.
Ketiga, terkait performance. Menurut Haris,
bangunan gedung yang dikerjakan dengan
green construction, performancenya akan
menjadi lebih baik. Semangat green pada
tahap konstruksi yang kemudian berlanjut
pada bangunan gedungnya akan menular
kepada orang-orang yang ada di dalam
bangunan gedung itu.
Haris Eko menegaskan, konsep green
construction dilaksanakan Waskita
Karya di setiap proyek konstruksi yang
ditanganinya. Tetapi dari sekian banyak
bangunan gedung yang dikerjakan dengan
menerapkan konsep konstruksi hijau, ada
beberapa yang diteruskan pemiliknya
menjadi sertifikasi gedung hijau (green
building). Yaitu Cibis Nine (Platinum),
Sopo Del (Platinum), Dafam Teras Kita
(Platinum), Waskita Rajawali Tower (proses
ke Platinum), Bandara Internasional
Makassar/BIM (proses Perunggu), dan
kampus Universitas Islam International
Indonesia/UIII milik Kemenag di Depok
(proses Perunggu).
Hotel Dafam Teraskita milik Waskita
Karya yang dibangun degan menerapkan
green construction
Diterapkan di Jakarta
Dalam hal konsep green building,
Haris menilai, Pemprov DKI Jakarta
merupakan Pemda yang paling responsif
dibanding 33 provinsi lainnya di Indonesia.
Begitu konsep green building masuk ke
Indonesia di tahun 2008, Pemprov DKI
langsung meresponsnya secara positif
dan berupaya menerapkan konsep green
building di kota Jakarta.
Pemprov DKI kemudian
menerbitkan aturan tentang bangunan
hijau di kota Jakarta melalui Pergub
DKI Jakarta No 38 tahun 2012 tentang
Bangunan Gedung Hijau. Menurut Haris,
Pergub DKI Jakarta tentang Bangunan
Gedung Hijau itu membatasi pada tiga dari
enam rating tools yang ditetapkan GBCI
dalam Greenship New Building Rating
Tools (GNBRT). Yaitu aspek efisensi dan
konservasi energi (Energy efficiency and
conservation-EEC), aspek konservasi
air (Water conservation-WC), dan aspek
manajemen lingkungan bangunan
(Building Environment Management-BEM).

Tiga aspek lainnya yang tidak
diterapkan dalam Pergub DKI No 38 tahun
2012 tersebut adalah aspek tepat guna
lahan (Appropriate site development-ASD),
aspek sumber dan siklus material (Material
resources and cycle-MRC), dan aspek
kesehatan dan kenyamanan dalam ruang
(Indoor health and comfort-IHC). Haris
menjelaskan mengapa Pemprov DKI
Jakarta membatasi pada tiga aspek dalam
GNBRT tadi. “Karena ya ketiga aspek
itulah yang paling mendesak dilakukan di
kota Jakarta.”
Dalam Pergub DKI Jakarta No
38 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
Hijau, pelaksanaan kegiatan konstruksi
terkait Green Building diatur dalam
5 pasal yaitu Pasal 27, 28, 29, 30,
dan 31. Pasal 27 ayat (1) Pergub DKI
Jakarta No 38 tahun 2012 misalnya,
menyebutkan bahwa persyaratan
kegiatan konstruksi meliputi: a.
keselamatan, kesehatan kerja dan
lingkungan; b. konservasi air pada
saat pelaksanaan kegiatan konstruksi
(water conservation management);
dan c. pengelolaan limbah B3 kegiatan
konstruksi (hazardous construction
waste management).
Lalu, Pasal 28 ayat (1) Pelaksana
kegiatan konstruksi harus menjaga kebersihan
lokasi proyek dan kendaraan proyek dengan
menyediakan sarana kolam cuci (washing
bay) pada lokasi proyek. (2) Kebisingan
yang ditimbulkan dari aktivitas pelaksanaan
konstruksi di lapangan tidak boleh melampaui
ambang batas kebisingan yang ditetapkan
dalam ketentuan teknis yang berlaku.
Kemudian Pasal 29 ayat (1) Pelaksana
konstruksi wajib menyediakan fasilitas Mandi
Cuci Kakus (MCK) dan bedeng pekerja.
(2) Pelaksana konstruksi harus membuat
sumur resapan sementara untuk air limbah
kegiatan konstruksi dan menyediakan
kolam pengendapan (sump pit) untuk
penampungan limbah bentonite, lumpur dan
sisa beton. (3) Penggunaan jaring pengaman
di sekeliling bangunan (full safety net) untuk
mengendalikan sebaran debu dan puing.
(Hasanuddin)
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KRONIKA

Eni Asih Yuniati bersama para Srikandi HSE

Fenomena Kehadiran Para Srikandi
Pejuang K3 Indonesia

P

etugas K3 (K3/Safety/HSE officer) selama ini identik dengan kaum pria. Maklum, ini terkait
dengan lingkup tugas, wewenang,
dan tanggung jawabnya untuk
memastikan bahwa seluruh proses
kerja yang berada di area tugasnya
berlangsung safety. Dibutuhkan
ketegasan. Dan ketegasan dalam
bidang K3 selama ini seolah identik
dengan kaum Adam. Benarkah?
SEJAK terbitnya Undang-undang No 1
tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
yang ruang lingkupnya antara lain pembinaan K3 bagi manajemen dan pekerja, pembentukan unit P2K3 perusahaan
atau komite K3 perusahaan dan lainnya,
cukup membawa angin perubahan pada
dunia kerja di Indonesia. Berkat undang72 . ISAFETY . EDISI 06/VII/2019

undang ini, secara perlahan namun
pasti, setiap perusahaan di Indonesia
wajib menerapkan aspek K3 di perusahaannya.
Aturan dalam UU No 1 Tahun 1970 itu
membawa konsekuensi bahwa setiap
perusahaan harus membentuk unit atau
divisi K3 di struktur organisasi manajemen perusahaannya. Secara otomatis
pula, pihak manajemen perusahaan
harus menempatkan petugas-petugas
K3 di areal operasional kerjanya.
Tidak bisa dipungkiri saat itu memang
dunia usaha serta dunia industri banyak
di dominasi kaum pria sebagai pekerja,
termasuk unit K3. Hal ini penulis alami
dan rasakan sendiri ketika pada tahun 2003 bekerja sebagai petugas K3
di salah satu kontraktor perusahaan
tambang batubara terbesar di Indonesia

bahkan di dunia yang terletak di kota
Sangatta, Kalimantan Timur. Perusahaan tempat penulis bekerja saat itu (tahun 2003) sudah menerapkan standar
keselamatan kelas dunia.
Saat itu, ketika penulis mulai bekerja
sebagai petugas K3 di perusahaan
kontraktor tambang batubara tersebut,
sama sekali tidak ada wanita. Seluruh
(100%) petugas K3 di perusahaan itu
adalah pria. Ketika itu, kaum hawa
di perusahaan di mana penulis mulai
bekerja sebagai petugas K3, rata-rata
bekerja sebagai sekretaris, administrasi, keuangan dan akunting. Ada juga
beberapa wanita yang ditempatkan
sebagai pengawas, bahkan menempati
posisi manajer.
Meski UU Keselamatan Kerja (UU No 1
Tahun 1970) yang menjadi payung hu-

Bunda Na

na, Tuban

Jawa T

imur
kum
bidang K3 di
Indonesia sudah diterbitkan sejak
tahun 1970, toh kenyataannya K3 atau
safety masih menjadi kata atau istilah
yang sangat asing di kalangan pekerja
ketika penulis memulai bekerja sebagai
petugas K3 di perusahaan kontraktor
tambang batubara di Sanggata itu pada
tahun 2003. Beberapa pekerja yang
penulis tanya saat itu menganggap
bahwa safety sebagai petugas keamanan (security) perusahaan. Bahkan ada
yang menjawab bahwa safety adalah
sepatu booth (alat keselamatan dalam
bekerja) yang harus dipakai setiap
pekerja yang bekerja di area tambang.
Ketidaktahuan beberapa pekerja kontraktor tambang batubara tentang safety
dan K3 itu terjadi justru setelah UU No 1
Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
diberlakukan di Indonesia selama 33
tahun (1970 – 2003). Memprihatinkan
sekaligus menyedihkan. Pengetahuan
dan pemahaman aspek K3 tidak pernah
sampai kepada para pekerja di tingkat
bawah. Padahal pekerjaan yang mereka
lakukan setiap hari berisiko cukup tinggi,
yang bisa mengancam keselamatan
jiwa dan raga serta kesehatannya.

Srikandi K3

Harus kita akui secara jujur, bahwa
perkembangan dunia K3 di Indonesia
terasa berjalan begitu lambat pada

beberapa dekade awal pasca
diberlakukannya UU No 1/1970.
Bahkan jauh tertinggal dibanding banyak negara lain di dunia,
termasuk di kawasan regional Asia
Tenggara sendiri. Hal ini setidaknya
terindikasi dari ketidaktahuan
beberapa pekerja di perusahaan kontraktor tambang batubara terbesar di
Indonesia dan bahkan dunia tentang
K3 atau safety ketika penulis Tanya
pada tahun 2003 lalu, sebagaimana
penulis jelaskan di atas.
Ketidaktahuan pekerja soal K3/safety itu
bukan tidak mungkin dialami pula oleh
para pekerja di perusahaan-perusahaan
lainnya di Indonesia. Kenyataan pahit
bagi dunia K3 itu setidaknya menjadi
cermin bahwa aspek K3 atau safety
masih dipandang sebelah mata oleh perusahaan. K3 atau safety masih dianggap sebagai beban biaya (cost) oleh
banyak perusahaan di Indonesia.
Tapi tidak demikian dengan Pertamina.
Perusahaan plat merah (BUMN) yang
bergerak di bidang usaha Migas di
Indonesia itu sudah lama menerapkan
aspek K3 di perusahaannya. Meski
pada mulanya terbatas pada upaya
fire safety. Nah, di perusahaan sekelas
Pertamina yang sudah lebih lama menerapkan sistem K3 dengan baik dan
dan menempatkan para petugas K3 di
lingkungan kerjanya, namun tetap saja
para petugas K3 di Pertamina juga
didominasi kaum Adam.
Tetapi zaman sudah berubah. Memasuki era Revolusi Industri 4.0, kaum
Hawa kini sudah banyak yang berprofesi sebagai petugas K3. Hal ini sejalan
dengan makin membaiknya perkembangan dunia K3 secara nasional di
Indonesia. Pemerintah lewat Kemnaker terus menerus menggelorakan
K3 kepada seluruh lapisan masyarakat
lewat program Bulan K3 Nasional yang
digelar selama satu bulan setiap tahunnya (12 Januari – 12 Februari). Perusahaan juga kini banyak yang peduli
akan pentingnya penerapan aspek K3

dan SMK3 di perusahaannya, sejalan
dengan tuntutan global.
Pada lapis lain, aspek K3 juga sudah
menarik perhatian dunia pendidikan
tinggi yang ditandai dengan dibukanya
pendidikan Kesehatan Masyarakat di
banyak perguruan tinggi di Indonesia
dalam satu dua dekade terakhir. Aspek
K3 menjadi bagian dari pendidikan
Kesehatan Masyarakat. Ada yang masih
berupa peminatan, namun tidak sedikit
juga yang sudah menjadikan K3 sebagai program studi (prodi) tersendiri. Hal
ini mengindikasikan bahwa prodi K3 kini
banyak diminati masyarakat, utamanya
dari kalangan generasi milenial.
Faktor-faktor itu lah yang tampaknya
menjadi pendorong lahirnya para
srikandi pejuang K3 di Indonesia dalam
beberapa tahun terakhir. Kenyataan
ini tentu menjadi sesuatu yang sangat

Tio Hannarin Siapudan, Jambi
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menggembirakan bagi perkembangan dunia K3 Indonesia. Para
Srikandi pejuang K3 itu kini sudah
hadir di tengah-tengah kerasnya
dunia industri, manufaktur, konstruksi, tambang/Minerba, dsb.
Para Srikandi K3 itu tak hanya
bertugas di dalam ruangan kantor
(indoor). Tetapi juga bekerja secara
outdoor, sebagaimana selama ini
dilakukan para petugas K3 dari kaum
Hawa. Para Srikandi itu juga harus
turun ke lapangan untuk melakukan
inspeksi rutin terencana maupun yang
tidak terencana bersama-sama para
pengawas, memberikan pengarahan/
penyuluhan K3, meninjau lokasi kerja.
Terkadang mereka juga ikut mengawasi
di tengah teriknya matahari, bahkan
ada yang harus masuk shift kerja pada
malam hari dan dia merupakan satusatunya pekerja perempuan di antara puluhan bahkan ratusan pekerja pria yang
mendapat shift bekerja malam pada saat
itu. Intinya, tidak ada perlakukan berbeda
antara petugas K3 pria dan petugas K3
wanita. Masing-masing bekerja sesuai job
description yang telah ditetapkan.
Budaya K3
Meski mendapat perlakuan sama
dan menjalankan tugas sebagaimana
layaknya petugas K3 pria selama ini,
kehadiran para Srikandi K3 melahirkan
nuansa tersendiri, yang selama ini tidak
bisa disajikan para petugas K3 pria. Mereka seakan menjadi penyejuk di tengahtengah ratusan pekerja pria yang sedang
bekerja, terutama para pekerja yang
bekerja di luar ruangan atau di lapangan.
Banyak pekerja pria baik yang bekerja
di dalam kantor maupun di lapangan
yang mengaku senang dengan hadirnya para Srikandi K3 di tengah-tengah
mereka. Beberapa pekerja pria di
antaranya bahkan mengaku kehadiran para Srikandi K3 bisa menambah
semangat kerja. Para Srikandi K3 itu
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ngerang

Yanti Waelah, Ta

punya
cara dan metode tersendiri yang
rasanya tidak bisa dilakukan kaum pria
dalam hal K3, baik penegakan normanorma K3 maupun penyuluhan.
Ketika menemukan pelanggaran norma
K3 di lapangan, para Srikandi K3 itu
akan melakukan teguran dengan
caranya tersendiri sehingga pekerja
yang ditegur tidak merasa tersinggung.
Begitu pula dalam memberikan penyuluhan atau pembinaan K3 kepada
para pekerja. Para Srikandi K3 itu menyampaikannya secara lemah lembut
sehingga pesan-pesan K3 bisa menancap di hati para pekerja pria.
Sementara bagi para petugas K3 pria,
kehadiran para Srikandi K3 di tempat
kerjanya telah memberikan warna yang
berbeda untuk mengubah suasana kantor yang awalnya sedikit tegang karena
rutinitas pekerjaan kini agak mencair. Di
luar itu, mereka juga mengaku senang
sebab para Srikandi K3 suka membawa
makanan ringan ke kantor.
Kehadiran para Srikandi K3 yang kini

mulai banyak di perusahaan-perusahaan itu tentu diharapkan mampu
membawa perubahan besar bagi
perkembangan dunia K3 di Indonesia.
Dengan cara dan metodenya tersendiri,
mereka diharapkan mampu mengubah
pola pikir (mindset) dan perilaku para
pekerja agar lebih peduli terhadap
aspek keselamatan, kesehatan dan
lingkungan kerjanya sehingga ke depan
akan menjadi budaya bagi semua
pekerja dan tidak ada lagi kesedihan,
airmata yang menetes akibat salah
satu anggota keluarganya mengalami
cedera, cacat bahkan meninggal dunia
akibat kecelakaan kerja.
Fenomena ini sangat menggembirakan
karena para Srikandi tersebut kelak
akan melahirkan generasi emas, generasi yang sedari kecil telah diajarkan
basik K3 oleh orangtua, khususnya ibu
yang seorang Srikandi pejuang K3 di
Indonesia. Kelak Indonesia berbudaya
K3 bukan lagi isapan jempol namun
akan menjadi kenyataan. Aamiin.****

Pengakuan Para
B

eberapa Srikandi K3 yang penulis
tanyakan mengapa mereka
tertarik terjun di dunia K3 di mana
dahulu orang beranggapan bahwa
pekerjaan ini adalah domainnya
seorang pria, berikut tanggapan
langsung dari mereka;

Tio Hannarin Siapudan

Srikandi K3 asal Jambi ini mengatakan
ketertarikannya di dunia HSE karena
ingin mendalami dan mempelajari lebih
banyak apa itu HSE. Selain itu melatih
diri untuk menjadi pribadi yang kuat
juga tegar terutama melatih diri untuk
lebih disiplin dengan waktu.

Eni Asih Yuniati

Bagi Srikandi K3 dari Sangatta, Kutai
Timur, Kalimantan Timur ini dunia safety
semata-mata bukan hanya karena
bekerja untuk mendapatkan gaji. Tetapi
juga bisa mendapatkan pahala karena
selalu mengingatkan orang untuk
bekerja aman dan selamat. Selain
itu juga punya ilmu yang bermanfaat.
Kuncinya: komitmen, konsisten dan
yang penting ikhlas.

Dyla Hagriah

Srikandi K3 dari Makassar, Sulawesi
Selatan. Pada hakikatnya seorang HSE
dituntut untuk berani dan kuat. Dyla
mengaku tertarik terjun ke dunia ini
karena ingin meminimalisir kecelakaan
kerja agar para pekerja bisa kembali
dalam keadaan sehat, selamat dan
dapat berkumpul dengan keluarga
sepulangnya bekerja.

Bunda Nana

Srikandi K3 dari Tuban, Jawa
Timur. “HSE adalah profesi yang
luar biasa bagi saya. Seorang HSE
harus mempunyai komitmen tinggi
atas tanggung jawab yang besar
menyangkut keselamatan orang
banyak dalam lingkup sebuah

Srikandi K3

pekerjaan. Saya bangga
menjadi seorang HSE. Ilmu
K3 tidak hanya berguna
untuk sebuah pekerjaan
di perusahaan saja akan
tetapi juga berguna untuk
kehidupan sehari-hari yang
kita terapkan dalam rumah
tangga. Sekali lagi saya
bangga menjadi salah satu
Srikandi HSE di Indonesia.
HSE untuk pekerja dan HSE
untuk keluarga tercinta,”
katanya tegas.

Lisna Frida Sitanggang

Srikandi K3 dari kota Pontianak,
Kalimantan. Bagi Lisna, merupakan
tantangan tersendiri di mana dulu
dirinya dituntut untuk menjaga
keselamatan ibu dan bayi. “Sekarang
saya dituntut untuk menjaga nyawa
para pekerja suatu perusahaan,”
katanya. Banyak hal yang harus
dipelajari, harus mandiri, tegas, dan
disiplin waktu.

Made Yenny

Srikandi K3 dari Gresik, Jawa Timur.
Seorang wanita lebih tegas dalam
hal supervise lapangan dan tertib
adminsitrasi, sehingga jika audit
dokumen jarang sekali bermasalah.

Yanti Waelah

Srikandi K3 dari Tangerang. Wanita
tidak bisa dipandang sebelah mata
dan mampu bersaing secara sehat
dengan kaum pria dalam segala
bidang termasuk HSE. Wanita mampu
menjadi HSE yang mumpuni bahkan
menjadi leader bagi kaum pria. Wanita
terkadang justru jauh lebih tangguh.

Amelia Ratna Mustika

Srikandi K3 dari Tasikmalaya, Jawa
Barat. Amelia mengaku lebih suka
bersosialisasi dan bertemu banyak

orang.
“Perbanyaklah tali silaturahmi antar
sesama, terpenting wanita harus kuat,”
pesan Amelia.

Wigati Listya

Srikandi K3 dari Klaten, Jawa Tengah.
Bagi Wigati, mengingatkan pekerja
supaya menjaga keselamatan dan
kesehatan kerja, memperkenalkan
HSE mulai dari keluarga, sebagai
ilmu dasar yang wajib diketahui oleh
semua sehingga K3 lebih familiar dalam
kehidupan masyarakat sehari-hari
disamping di dunia kerja.

Sofi Kumala Dewi

Srikandi K3 dari Jakarta. K3 bukan
milik Srikandi atau kaum Adam.
K3 sudah fitrahnya manusia untuk
keberlangsungan manusia itu sendiri.
Tidak mengenal jenis kelamin.
Siapapun bisa masuk ke dunia K3.
Seleksi alam berlaku; yang tidak
kompeten akan keluar, yang kompeten
akan eksis.***

HENDRAJATI, SPd

(Pendiri HSE Indonesia & Mahasiswa S2
PPS MP UAD)
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