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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut ILO (International Labour Organization)  memperkirakan 

setiap tahun ada 2,78 juta pekerja yang tewas karena kecelakaan di tempat kerja 

atau penyakit terkait pekerjaan. Dan lebih dari 374 juta orang yang cedera atau 

luka atau jatuh sakit tiap tahun akibat kecelakaan terkait kerja.Dampaknya pada 

ekonomi dunia karena hilangnya hari kerja mendekati 4% dari GDP global 

(ILO, 2018). 

Menurut Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 

(BPJS) angka kecelakaan kerja menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 

2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan sebanyak 123.041 kasus, 

sementara itu sepanjang tahun 2018 mencapai 173.105 kasus dengan nominal 

santunan yang dibayarkan mencapai Rp1,2 trilyun (BPJS Ketenagakerjaan, 

2018). 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya 

untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran 

lingkungan, sehingga dapat melindungi dan bebas dari kecelakaan kerja pada 

akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kesehatan dan 

kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa tetapi juga kerugian 

materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi dapat mengganggu proses produksi 

secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak 

pada masyarakat luas (Irzal, 2016). Sedangkan menurut OHSAS 18001 (2007), 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua kondisi dan faktor yang 

dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun 

orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) di tempat 

kerja.Dengan demikian jelas bahwa keselamatan kerja adalah sarana utama 

untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan 

kerugian berupa luka atau cidera, cacat atau kematian, kerugian harta benda, 

dan kerusakan mesin atau peralatan dan lingkungan kerja secara luas. 
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Pekerjaan Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian 

kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, 

pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan (Undang-undang 

Nomor 2 tahun 2017). Menurut Mulyo (2013), penyelenggaraan konstruksi 

telah menjadi salah satu sektor terpenting dari perekonomian setiap Negara dan 

kehidupan masyarakatnya. Apalagi bagi Indonesia yang masih termasuk 

Negara sedang berkembang (developing countries) yang membutuhkan 

pembangunan fisik dari berbagai macam infrastruktur dan bangunan gedung. 

Menurut (Permen PU No. 05, 2014) suatu bentuk pencegahan yang wajib 

dilakukan oleh perusahaan konstruksi kepada pekerja adalah bertanggung 

jawabnya atas kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, 

mengikutsertakan pekerjanya dalam program perlindungan tenaga kerja dalam 

kegiatan pekerjaan konstruksi, dan melakukan pengendalian risiko K3 

konstruksi termasuk inspeksi yang mencakup inspeksi tempat kerja, peralatan 

kerja, cara kerja, alat pelindung kerja, alat pelindung diri, rambu-rambu, dan 

lingkungan kerja konstruksi sesuai RK3K (Rencana Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Kontrak). 

Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak 

diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda 

(Permen Tenaga Kerja No. 03, 1998).  Beragamnya karakter seseorang dalam 

bersikap di kehidupannya masing-masing, membuat banyaknya timbul 

pelanggaran dalam bertindak, padahal sudah terdapat peraturan atau regulasi 

yang mengatur segala tindakan.Begitupun didalam dunia pekerjaan khususnya 

pekerja konstruksi dan industri. Didalam setiap perusahaan konstruksi ataupun 

industri harus memiliki peraturan yang sesuai dengan UU Ketenagakerjaan 

pasal 111(2013), bahwa yang sekurang-kurangnya memuat, hak dan kewajiban 

pengusaha, hak dan kewajiban pekerja/buruh, syarat kerja, tata tertib 

perusahaan, dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan(UU 

Ketenagakerjaan pasal 111, 2013). 

PT. Adhi Persada Gedung merupakan perusahaan konstruksi 

terkemuka di Asia Tenggara, dengan daya saing dan pengalaman yang telah 
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terbukti melalui keberhasilan berbagai jenis proyek konstruksi, tak membuat 

ADHI melambatkan langkahnya.Perusahaan justru meningkatkan kinerja dan 

berekspansi untuk memanfaatkan peluang khususnya dalam konstruksi 

bangunan tinggi, dan mendirikan Adhi Persada Gedung sebagai anak 

perusahaan. Unit K3 (Health Safety Environment) merupakan unit yang 

memberikan kebijakan berupa program serta SOP dalam melakukan pekerjaan 

di proyek pembangunan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja di seluruh lingkup pembangunan di dalam naungan PT. 

Adhi Persada Gedung (Adhi Persada Gedung, 2017) 

Pada Proyek LRT Stasiun Kampung Rambutan ditemukan 1 angka 

kejadian nearmiss/situasi berbahaya yang berpotensi mengakibatkan cidera 

atau kerugian asset perusahaan. Nearmiss ini dilakukan oleh pekerja 

subcontractor pada saat melakukan pemindahan dongkrak yang dipakai untuk 

menahan jengger (baja yang sedang dikerjakan). Penyebab insiden tersebut 

dikarenakan posisi dongkrak belum pada posisi yang tepat pada pijakannya, 

sehingga mengakibatkan dongkrak terjatuh ke level groundtepat di sisi tol. 

Setelah terjadinya insiden tersebut, pihak LRT Stasiun Kampung Rambutan 

melakukan langkah perbaikan dengan cara dongkrak akan lebih diproteksi lagi 

dalam segi pengamanan (LRT APG, 2019). 

Berdasarkan latar belakang di atas dalam rangkaian kegiatan kontruksi 

yang dilaksanakan oleh proyek LRT Kampung Rambutan PT. Adhi Persada 

Gedung dalam pelaksanaan program Job Safety Analysis dan Permit to Work. 

Penulis tertarik untuk melakukan observasi guna mengetahui “Gambaran 

Program Job Safety Analysis dan Permit to Work di PT. Adhi Persada Gedung 

Proyek Pembangunan Stasiun LRT Kampung Rambutan Jakarta Tahun 2019”. 

1.2 Tujuan Umum 

1.2.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pelaksanaan program Job Safety Analysis dan 

Permit to Work di PT. Adhi Persada Gedung Proyek Pembangunan 

Stasiun LRT Kampung Rambutan Jakarta Tahun 2019. 
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1.2.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran umum PT. Adhi Persada Gedung Tahun 

2019. 

2. Mengetahui gambaran umum unit Health Safety Environtment 

PT. Adhi Persada Gedung Tahun 2019. 

3. Mengetahui gambaran Input pelaksanaan program Job Safety 

Analysis dan Permit to Work di PT. Adhi Persada Gedung Tahun 

2019. 

4. Mengetahui gambaran Proses pelaksanaan program Job Safety 

Analysis dan Permit to Work di PT. Adhi Persada Gedung Tahun 

2019. 

5. Mengetahui gambaran Output pelaksanaan program Job Safety 

Analysis dan Permit to Work di PT. Adhi Persada Gedung Tahun 

2019. 

 

1.3 Manfaat Magang 

1.3.1 Bagi Mahasiswa 

1. Menambah ilmu pengetahuan serta penerapan atas disiplin ilmu 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) selama kuliah di 

perusahaan. 

2. Mengetahui program K3 yang sudah diterapkan di PT. Adhi 

Persada Gedung, khususnya dalam pelaksanaan Job Safety 

Analysis dan Permit to Work. 

3. Mengembangkan pengetahuan serta menambah wawasan 

mengenai pelaksanaan job safety analysis dan permit to work di 

PT. Adhi Persada Gedung. 

 

1.3.2 Bagi Fakultas 

1. Menambah referensi kepustakaan untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang K3. 
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2. Dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas mahasiswa dalam 

penerapan K3 di dunia kerja. 

3. Dapat menjalin kerja sama yang baik dengan institusi lahan 

magang dalam upaya meningkatkan keterkaitan antara substansi 

akademik dengan pengetahuan dan keterampilan terhadap 

sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan 

dalam bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 

 

1.3.3 Bagi Perusahaan dan Bahan Evaluasi 

1. Dapat dijadikan sumber ilmu baru yang akurat dan dapat 

dijadikan masukan yang bermanfaat mengenai aspek K3 di 

perusahaan. 

2. Diharapkan dapat menciptakan kerjasama yang saling 

menguntungkan dan bermanfaat antara institusi tempat magang 

dengan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan dan khususnya Kesehatan 

Masyarakat. 

 


