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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan zaman semakin maju dan pesat. Pesatnya kemajuan 

jaman diiringi oleh dorongan berbagai pihak menyiapkan diri untuk 

menghadapi tuntutan masyarakat yang pasti mengikuti perkembangan zaman. 

Gedung-gedung megah dan tinggi semakin banyak didirikan. Fasilitas publik 

seperti taman kota, jembatan dan masih banyak lagi infrastruktur yang masih 

dalam tahap perbaikan. Hal ini secara otomatis membutuhkan tenaga kerja 

yang banyak. Para pemborong proyek tersebut banyak yang mencari pegawai 

hingga ke desa-desa, teman mengajak temannya yang lain untuk ikut bekerja 

tanpa melihat faktor pengetahuan tentang konstruksi bangunan proyek tersebut. 

Alih profesi yang dilakukan oleh beberapa masyarakat sekitar pengerjaan 

proyek menggambarkan lebih menjanjikannya bekerja sebagai buruh 

bangunan. Sementara itu pada pengerjaan konstruksi bangunan terdapat 

peraturan telah diwajibkan oleh pemerintah kepada semua pelaksana 

kontraktor kontruksi bangunan. Peraturan yang mengatur tentang keselamatan 

dan kesehatan kerja K3. Peraturan tersebut diharuskan untuk karyawan 

konstruksi bangunan untuk mematuhinya. 

Fenomena yang ada di lapangan, penerapan dan juga Pelaksanaan 

Program K3 terutama penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) pada pelaku atau 

pelaksana proyek bangunan masih banyak yang belum menggunakan APD 

(Alat Pelindung Diri) tersebut. Walaupun angka tingkat kecelakaan kerja sudah 

menurun, tetapi masih ada pula yang belum mematuhi peraturan program K3 

dengan menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) dengan benar. Ditingkat 

Jawa tengah angka kecelakaan kerja sebesar 3.083 kasus pada tahun 2015, naik 

menjadi 3.665 kasus pada tahun 2016, turun menjadi 1486 kasus pada tahun 

2017 (Ar, 2017). Hal ini membuktikan masih adanya yang belum sadar akan 
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pentingnya APD yang sudah diwajibkan oleh pemerintah kepada pekerja yang 

telah diatur dalam peraturan program K3. Lingkungan kerja sangat 

berpengaruh dengan kepatuhan karyawan konstruksi bangunan terhadap 

peraturan program K3, Sistem keselamatan kerja dan keamanan kerja (K3) ini 

sangatlah penting bagi perusahaan manufaktur, khususnya perusahaan 

konstruksi bangunan. Bidang kontruksi adalah salah satu bidang pekerjaan 

yang mempunyai risiko tinggi bagi para tenaga kerja. Program K3 bertujuan 

untuk meminimalisir terjadinya korban jiwa akibat kecelakaan kerja selama 

pelaksanaan (Arifin,S. 2015). Seperti yang telah ditulis dalam Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pedoman Sistem 

Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Kontruksi Bidang 

Pekerjaan Umum.  

Aturan yang paling ditekankan oleh Pemerintah kepada para kontraktor 

adalah : 

1. Para tenaga kerja wajib menggunakan perlengkapan safety seperti helm, 

sepatu safety, tanda pengenal, dan sebagainya. 

2. Para tenaga kerja dilarang membuang sampah sembarangan. 

3. Tenaga kerja yang berada pada ketinggian tertentu wajib menggunakan 

safety belt. 

Adapun isi Peraturan Undang Undang No 1 tahun 1970 Tentang 

Keselamatan Kerja:  

1. Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan 

dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi 

serta produktivitas Nasional. 

2. Bahwa setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja perlu terjamin pula 

keselamatannya. 

Namun dalam kenyataannya tidak semua pekerja menaati peraturan 

tersebut. Hal ini dilihat dari kasus-kasus kecelakaan kerja dengan penyebab 

tidak patuhnya karyawan terhadap peraturan yang sudah dikeluarkan 

perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja. Seperti kasus proyek 
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pembangunan dalam (Dinnata,2018) Rusun Pasar Rumput Jakarta, dimana 

awal dari peristiwa tersebut adanya karyawan yang melanggar peraturan 

perusahaan, pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan adanya pengawasan 

dari pengawas namun dikerjakan tanpa adanya pengawas lapangan. Banyak 

faktor yang menjadi pendorong tindakan karyawan tersebut melakukan 

pekerjaan tanpa adanya seorang pengawas lapangan, penyebabnya masih 

menjadi tanda tanya apakah terjadi karena kurangnya kontrol dari perusahaan 

atau kurang pahamnya karyawan terhadap sistem keselamatan kerja dan 

keamanan kerja (K3) dilapangan (area proyek). Pemahaman akan peraturan K3 

merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh pekerja khususnya pekerja 

konstruksi bangunan. Kesalahan yang dilakukan oleh pekerja yang membuat 

kecelakaan ditempat kerja sebenarnya menjadi tanggungjawab pihak 

manajemen dan pihak manajemen seharusnya selalu membuat suatu kondisi 

dimana antar pekerja dapat saling mengingatkan satu sama lain. Berikut 

gambar 1.1 fenomena yang dilakukan oleh pekerja konstruksi bangunan 

dilapangan proyek PU. 

Sumber : Data Sekunder , 2019 

Gambar 1.1 Pekerja konstruksi dengan APD 

Dalam gambar 1.1 diatas menunjukan bahwa pekerja konstruksi 

tersebut sudah mematuhi program K3 yang mana mereka sudah menggunakan 
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sepatu safety untuk melindungi kaki mereka, lalu menggunakan rompi apabila 

kondisi sekitar gelap gulita pekerja tersebut masih dapat terlihat karena rompi 

yang digunakan terdapat bahan yang bernama Retroreflective. Bahan ini bisa 

memantulkan cahaya bila malam hari atau keadaan gelap dan pada siang hari 

dapat terlihat jelas karena perbedaan warna yang mencolok, helm yang 

digunakan untuk melindungi kepala dari benda benda yang kemungkinan 

terjatuh dari ketinggian. Gambar 1.1 ini menunjukan bahwa proyek PU sudah 

sangat mematuhi dan melaksanakan program K3. Namun dengan terkadang 

karena kelalaian pekerjanya mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja  

Dalam berita surat kabar elektronik liputan 6.com Menteri M Hanif 

Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan) kembali mengingatkan kepada perusahaan 

dan pekerja akan pentingnya memastikan norma ketenagakerjaan, khususnya 

terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) saat beliau mengunjungu 

pembangunan terowongan kereta api Notog di Dusun Gandulekor, Desa Notog, 

Kecamatan Patikraja, Banyumas, Jawatengah. Beliau berkata “kita dikagetkan 

dengan kejadian runtuhnya salah satu selasar salah satu lantai di Gedung Bursa 

Efek Indonesia yang menyebabkan beberapa orang terluka. Ini harus menjadi 

keprihatinan kita semua. Masalah K3 harus terus menjadi perhatian dunia 

usaha.” (Ramdhani. 2018). 

Pada 15 Juli 2018 terjadi runtuhnya jembatan Kalikuto yang berada di 

daerah perbatasan Kab.BTG dan juga Kab. Kendal yang disebabkan oleh putus 

dan robohnya Cross Girder atau tiang penyangga jembatan. Suara dari 

runtuhan tersebut terdengar sampai radius 5 km dari tempat kejadian perkara 

(TKP). Dengan kejadian ini kita sebagai pengawas lapangan maupun sebagai 

pegawai konstruksi bangunan harus tetap melaksanakan program K3 karena 

apabila terjadi seperti kejadian seperti di Jembatan tol Kalikutho ini tidak dapat 

diprediksi kapan akan terjadi (Hatta, 2018). 

Selain itu terdapat berita bahwa ada pekerja di gedung pencakar langit 

yang tidak menggunakan alat pelindung diri (APD). Hendrik Naipospos 
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diartikel beritanya yang berada di Tribun medan.com menulis tentang 

“Menantang Maut, Naiki gedung pencakar langit tanpa tali pengaman, aksinya 

direkam”. Diartikel ini disertakan video yang menggambarkan tentang 

ironisnya pekerja tersebut dan keberanian pekerja tersebut yang memasang 

skafolding di ketinggian yang sangat ekstrim dan tidak menggunakan hearnest, 

tali pengaman dan perlengkapan pelindung diri lainnya (Naipospos, 2018). 

Begitu pula dengan proyek PU yang saat ini sedang tahap 

pembangunan. Di sana masih banyak kejadian yang disebabkan kelalaian 

pegawai. Ini ditandai pada bulan September 2018 tercatat sudah 10 kali terjadi 

kecelakaan kerja proyek PU di bidang konstruksi subkontrak PT MJO. 

Beberapa kejadian kecelakaan yang terjadi merupakan kecelakaan ringan. Dari 

data kecelakaan yang terjadi di Proyek PU kejadian yang terjadi seperti mata 

seorang pekerja terkena gram saat menggerinda besi , tangan terkena mesin 

gerinda sehingga sobek, tertimpa material kayu dari atas, tangan terjepit besi 

hingga sobek, kaki tertancap paku. Dari kecelakaan tersebut masih tergolong 

kecelakaan yang ringan. Menurut peraturan PP Tingkat Keparahan Kecelakaan 

Dalam Mijin Politie Reglement Sb 1930 No. 341 kecelakaan dibagi menjadi 3 

tingkat keparahan yakni mati, berat, dan ringan. Dalam PP 11/1979 

keparahan dibagi dalam 4 tingkat yakni mati, berat, sedang dan ringan 

(ILO, 2013) Dengan penetapan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

K3 proyek PU yang sangat ketat. Peraturan yang mengharuskan pekerja 

sebelum memasuki area proyek harus lengkap memakai Alat Pelindung Diri 

(APD) seperti helm, rompi, dan sepatu safety. Seharusnya kecelakaan tersebut 

tidaklah terjadi. Komunikasi baik dari antar teman, sesama pekerja ataupun 

dari atasan (mandor) ke pekerja (buruh) haruslah juga mendukung kesuksesan 

pelaksanaan Program K3. 

Dengan adanya latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul ”DESKRIPSI PELAKSANAAN PROGRAM K3 

PADA PT MJO DI PROYEK PU KABUPATEN BTG ”. 

 



6 
 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana deskripsi atau gambaran pelaksanaan program K3 menurut 

persepsi pekerja dan persepsi perusahaan konstruksi bangunan pada PT MJO 

di proyek PU menyangkut aspek komitment dan kebijakan, perencanaan, 

penerapan, pengukuran dan evaluasi, tinjuan dan pengukuran oleh manajemen 

? 

2. Bagaimana upaya atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan agar 

pelaksanaan K3 di proyek PU berjalan dengan baik?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, 

maka tujuan utama penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui gambaran atau deskripsi pelaksanaan program K3 

menurut pekerja dan perusahaan konstruksi bangunan PT MJO di proyek PU 

menyangkut aspek komitment dan kebijakan, perencanaan, penerapan, 

pegukuran dan evaluasi, tinjuan dan pengukuran oleh manajemen  

2. Untuk mengetahui bentuk usaha yang dilakukan oleh perusahaan agar 

pelaksanaan K3 di proyek PU berjalan dengan baik  ? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memiliki manfaat untuk : 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pengertian 

pelaksanaan program K3 bagi akademisi untuk mengetahui pelaksanaan 

program K3 pada Proyek  PU di bidang sipil. 

2. Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan evaluasi untuk para head 

office konstruksi bangunan agar dapat melakukan program K3 dengan 

semestinya dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja akibat kelalaian 

pekerja.  


