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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia dari awal kehidupannya tidak terkecuali, selalu bekerja dan 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat mereka bekerja 

dengan berbagai sebab, mereka tentunya pernah mengalami kecelakaan atau 

sakit karena pekerjaan tersebut, baik itu berupa cidera, luka-luka, atau 

bahkan kematian yang menyebabkan penderitaan. Berbekal akal dan fikiran 

yang dimiliki, mereka berusaha untuk mencegah agar kecelakaan dan sakit 

yang pernah menimpanya tidak terulang kembali. Demikian seterusnya akal 

dan fikiran manusia berkembang sesuai dengan kemajuan zamannya 

masing-masing (Tarwaka, 2008).  

Sejak terjadinya revolusi industri di Inggris Raya, begitu banyak 

terjadi kasus-kasus kecelakaan yang membawa banyak korban, oleh karena 

itu, diambillah langkah-langkah positif guna menanggulangi permasalahan 

kecelakaan kerja yang terjadi. Di Indonesia sendiri pada tahun 1970, 

pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu berupa undang-undang 

No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kebijakan tersebut diharapkan 

mampu meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja (Tarwaka, 2008). 

Perkembangan industri di Indonesia semakin  lama  semakin  

berkembang. Hal  ini dikarenakan perdagangan bebas yang sudah masuk di 

Indonesia, tentu saja persaingan  di  dunia  industri  semakin  lama  semakin 
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banyak  dan  banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, agar sebuah industri 

dapat memproduksi suatu produk  yang  maksimal  dan  berkualitas 

(Suma’mur, 2009). 

Menghadapi perdagangan bebas khususnya Masyarakat Ekonomi 

Asean (MEA) yang telah di berlakukan akhir tahun 2015 ini, pemerintah 

melalui Menteri Ketenagakerjaan dalam sesi upacara hari K3 Nasional 

menekankan pentingnya penerapan K3. Penerapan K3 menjadi persyaratan 

bagi perusahaan-perusahaan Indonesia agar tidak kalah bersaing di dalam 

era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Penerapan K3 di sebuah 

perusahaan merupakan syarat utama yang berpengaruh besar terhadap nilai 

investasi, kualitas dan kuantitas produk, kelangsungan usaha perusahaan 

serta daya saing sebuah negara (Widianto, 2016). 

Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia, secara 

umum masih sering terabaikan, terbukti dengan masih  tingginya angka 

kecelakaan kerja. Masalah ini juga terjadi pada penyelenggaraan konstruksi. 

Tenaga kerja  di  sektor  jasa  konstruksi  mencakup  sekitar  7-8%  dari  

jumlah  tenaga  kerja  di seluruh sektor, dan menyumbang 6.45% dari 

Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Sektor  jasa konstruksi adalah  

salah  satu  sektor  yang  paling  berisiko  terhadap  kecelakaan  kerja,  di 

samping sektor lain seperti agraria, perkayuan, dan pertambangan. Jumlah 

tenaga  kerja  di  sektor  konstruksi  mencapai  sekitar  4.5  juta  orang 

(Wicaksono dan Moses, 2011). 
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Candra kurniawan selaku kasubdit pengawasan konstruksi bangunan 

instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran kementerian ketenagakerjaan 

mencatat jumlah kecelakaan kerja yang dialami pekerja konstruksi pada 

tahun 2015 relatif tinggi, yaitu 31,9 persen dari total kecelakaan. Jenis 

kecelakaan kerja yang terjadi meliputi: jatuh dari ketinggian (26 %), 

terbentur (12), dan tertimpa (9%) (Sulistyowati, 2015). 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui situs 

kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan bahwa 

data mengenai proporsi kecelakaan kerja di Indonesia sektor konstruksi 

menjadi penyumbang terbesar bersama dengan industri manufaktur sebesar 

32%, berbeda dengan sektor transportasi (9%), kehutanan (4%), dan 

pertambangan (2%) (Biro Komunikasi Publik Kementrian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, 2015). 

Beberapa kasus kecelakaan kerja pada proyek pembangunan yang 

terjadi beberapa tahun terakhir antara lain, robohnya jembatan kutai 

kartanegara di Kalimantan timur (November 2011) yang terjadi pada saat 

pekerjaan pemeliharaan bangunan dilakukan. Runtuhnya hanggar Bandara 

udara Sultan Hasanuddin (maret 2015). Tergulingnya crane di proyek 

normalisasi sungai ciliwung (oktober 2015). Serta robohnya deck jembatan I 

dompak (Oktober 2015) (Biro Komunikasi Publik Kementrian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat, 2015). 

Fakta-fakta di lapangan menurut temuan Sekretaris Direktorat 

Jenderal Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Panani Kesai terjadi karena 
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implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja di 

proyek-proyek pembangunan infrastruktur belum diterapkan sebagaimana 

mestinya (Biro Komunikasi Publik Kementrian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, 2015).  

Penelitian yang dilakukan Faiziah dkk (2013), terdapat hubungan 

yang sangat kuat penerapan SMK3 terhadap tingkat kecelakaan kerja 

konstruksi di Surakarta, Sukoharjo, dan Karanganyar. Implementasi 

Keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi selain melindungi 

tenaga kerja dari kecelakaan kerja juga mampu memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap peningkatan produktivitas kerja (Kaligis dkk, 2013). 

PT Indo Meco Primatama merupakan perusahaan Jasa Konstruksi 

bidang Mechanical Electrical. Dilihat dari jumlah tenaga kerja yang lebih 

dari 100 orang di setiap proyek yang digarapnya, dan waktu pelaksanaan 

proyek yang lebih dari 6 bulan, serta potensi bahaya yang terjadi di proyek 

konstruksi. Maka, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah 

sebuah keharusan bagi PT Indo Meco Primatama. 

Proyek pembangunan R.S Indriati di Solobaru merupakan salah satu 

proyek yang dilaksanakan oleh PT Indo Meco Primatama. Dalam 

pembangunan R.S. Indriati Solobaru PT Indo Meco bertanggungjawab telah 

menerapkan K3 sejak awal keterlibatannya. Potensi kecelakaan kerja 

sangatlah besar mengingat Rumah sakit ini dibangun setinggi 28 lantai, dan 

melibatkan banyak tenaga kerja. Ditambah lagi proyek pembangunan R.S. 

Indriati berlangsung saat musim hujan, dimana potensi kecelakaan menjadi 
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semakin tinggi, seperti terpeleset saat mengangkat material, banjir di lantai 

dasar (basement), tersengat aliran listrik akibat instalasi yang tak aman, 

ataupun terkena petir.  

Beberapa permasalahan yang berpotensi terjadinya kecelakaan kerja 

pada proyek pembangunan ini antara lain: minimnya penerangan di area 

fabrikasi, kurangnya kedisiplinan pekerja dalam menggunakan Alat 

Pelindung Diri khususnya dalam pekerjaan pengeburan, pengelasan, dan 

pemotongan pipa besi, bahaya banjir di area basement saat hujan, instalasi 

listrik yang tak aman akibat kabel yang mengelupas dan basah terkena air 

hujan, banyaknya lubang-lubang di lokasi kerja yang bisa mengakibatkan 

pekerja terjatuh, bahaya material yang jatuh dari lantai atas, serta bahaya 

kebakaran yang bersumber dari tumpukan kayu sisa guna dan percikan api 

pada pekerjaan pengelasan dan pemotongan pipa besi. 

Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja di 

proyek pembangunan Rumah sakit ini, PT Indo Meco menerapkan program 

Keselamatan dan Kesehatan kerja. Namun, perlu dikaji lebih lanjut terkait 

pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan kerja dalam Proyek 

pembangunan R.S. Indriati ini. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang pelaksanaan program K3 di proyek pembangunan R.S. Indriati. 

 

 

 



6 
 

B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

Bagaimana pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan kerja di 

proyek pembangunan R.S. Indiarti Solobaru bagian mekanikal dan 

elektrikal PT Indo Meco Primatama? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pelaksanaan program K3 Konstruksi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk  mendeskripsikan program K3 yang dilaksanakan di proyek 

pembangunan RS Indriati Solobaru bagian mekanikal dan 

elektrikal PT Indo Meco Primatama. 

b. Menganalisis pelaksanaan program K3 di proyek pembangunan RS 

Indriati Solobaru bagian mekanikal dan elektrikal PT Indo Meco 

Primatama. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

a. Memberikan gambaran, evaluasi serta proyeksi tentang 

pelaksanaan program K3 di proyek pembangunan RS Indriati, serta 

di proyek-proyek lain ke depannya. 

b. Memberikan data dan informasi, pengetahuan, sikap dan perilaku 

tenaga kerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja 
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2. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat   

Menambah bacaan, data, informasi, serta referensi tentang penerapan  

program K3 di bidang Konstruksi khususnya di proyek pembangunan 

R.S. Indriati Solobaru bagian mekanikal dan elektrikal. 

3. Bagi Peneliti  

Penelitian ini merupakan tahap aplikasi dari pengetahuan Manajemen 

K3, serta menambah pengetahuan baru tentang K3 Konstruksi. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya 

khususnya di bidang K3 konstruksi. 

5. Bagi pengguna jasa 

Penelitian ini bisa dijadikan rujukan tentang pentingnya membangun 

kerjasama dengan penyedia jasa yang berkomitmen pada pelaksanaan 

K3. 

 


