
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Siapa Perduli? 
Oleh: Robiana Modjo 

 

Sulit disangkal, bila peringatan ”Utamakan Selamat” yang dipasang di pelbagai 

proyek pembangunan di Indonesia, masih sebatas jargon semata. Bagaimana tidak, karena 

sering kita temui di wilayah publik para pekerja bekerja tanpa memperhatikan sama sekali 

keselamatan dirinya. Padahal, dengan perlengkapan optimalpun, risiko kecelakaan kerja 

masih mungkin terjadi. Kecelakaan pekerja dari gondola misalnya, dalam 2 minggu terakhir 

Agustus lalu terjadi 3 kali dengan 7 korban tewas. Korban tewas terjatuh dari gondola terakhir 

adalah Hasan Bakar – pekerja di Apartemen Mayesti Jalan Surya Sumantri Kota Bandung. 

Beberapa hari sebelumnya, 5 pekerja tewas akibat terjatuh dari gondola di ketinggian 130 

meter, saat melakukan pekerjaan di Tower RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta (28/8). Seminggu 

sebelumnya, gondola di proyek Menara MTH di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan 

putus menewaskan seorang pekerja (20/8).  

Tiga kecelakaan kerja tersebut semakin menguatkan masih tingginya angka 

kecelakaan kerja di Indonesia. Pada 2007, angka kecelakaan kerja di Indonesia mencapai 95 

ribu kasus. Angka tersebut menempatkan Negara kita di ranking 52 dunia.  

 

Turunkan Kecelakaan Kerja 

Semangat untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sebenarnya 

selalu didengungakan setiap tahun, saat memperingati hari K3.  Bahkan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Erman Suparno pernah menargetkan penurunan angka kecelakaan kerja 

pada tahun 2008, yang sangat fantastik, yakni sebesar 50 persen dari tahun 2007. Kenapa 

fantastik, karena Inggris saja yang memiliki sistem pengawasan ketenagakerjaan yang sangat 

baik, hanya berhasil mengurangi tingkat kecelakaan non-fatal 3-6 persen per tahun, sedangkan 

tingkat kecelakaan fatal hanya sekitar 11persen .  

Bila berpatokan pada target tersebut, dipastikan Depnakertrans menghadapi tantangan 

sangat besar. Misalnya saja masalah keterbatasan petugas pengawas yang hanya 1300 orang 

dibandingkan 97 juta pekerja yang tersebar di 190 ribu perusahaan. Jumlah yang tidak 

seimbang ini tentu mengakibatkan pengawsan terhadap hak-hak pekerja menjadi tidak 

maksimal. Terutama persoalan penegakan hukum terkait pelaksanaan Undang-Undang No 3 

Tahun 1992 Tentang Jamsostek. Apalagi, perlindungan hak -hak tenaga kerja belum 
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sepenuhnya disadari dan ditaati oleh pihak perusahaan. Terbukti dari 97 juta jiwa pekerja 

yang tersebar di 190 ribu perusahaan di Indonesia, hanya 7 juta yang tercatat sebagai peserta 

aktif Jamsostek.  

Ditambah lagi, dengan mulai dilaksanakannya Undang Undang Otonomi Daerah, 

sehingga pengawasan keselamatan kerja pun menjadi makin kompleks, karena perlunya 

kesamaan persepsi dan komitmen semua pemerintah daerah dan jajarannya dalam upaya 

meningkatkannya keselamatan dan kesehatan kerja di  Indonesia. Bila tidak, yang terjdi 

adalah status kesehatan pekerja dan data kecelakaan kerja menjadi tidak-jelas. Hal ini, tentu 

berakibat pada meningkatnya risiko kerja di Indonesia. 

Di Indonesia, kewajiban untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja telah 

diatur dalam undang-undang dan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang 

menjamin perlindungan pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan 

kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 

Undang-undang dan peraturan K3 mengatur  dengan jelas tentang hak dan kewajiban 

pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat-syarat keselamatan kerja serta sistem 

manajemen K3.  

Menurut International Labor Organization (ILO) salah satu upaya dalam 

menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dengan penerapan 

peraturan perundangan, antara lain melalui: 

a. Adanya ketentuan dan syarat-syarat K3 yang selalu mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknik dan teknologi (up to date) 

b. Penerapan semua ketentuan dan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahap rekayasa. 

c. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan-pemeriksaan 

langsung ditempat kerja 

 

Semua tempat kerja, tanpa terkecuali, dari pengelola/manajemen sampai pekerja harus 

mengetahui, memahami dan melaksanakan undang-undang dan peraturan K3 tersebut. Pada 

prinsipnya keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya untuk menekan atau 

mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, yang pada hakekatnya tidak dapat 

dipisahkan antara keselamatan dan kesehatan.  
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Payung Hukum K3  

Sehat merupakan hak azazi manusia. United Nations Declaration on Human Rights 

yang dirumuskan pada tahun 1948 di Helzinki menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai 

hak azasi untuk bekerja, bebas memilih jenis pekerjaan dan mendapatkan kondisi pekerjaan 

yang adil dan membuatnya sejahtera. Pada tahun 1976, dalam United Nations International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights kembali disebutkan tentang perlunya 

kondisi kerja yang selamat dan sehat sebagai hak azasi setiap orang (diakui oleh kelompok 

negara-negara dalam perjanjian ini). ILO sebagai organisasi pekerja sedunia merumuskan 

pentingnya tempat kerja yang produktif dan layak (productive and decent work place). 

 Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan masalah dunia. Estimasi Global yang 

dilaporkan ILO pada tahun 2002 menyebutkan, dari 2,8 milyar tenaga kerja di dunia, dalam 

satu tahun terjadi 2,2 juta kematian terkait pekerjaan, 270 juta kecelakan kerja, 160 juta 

penyakit terkait kerja, dengan kerugian sekitar 4% dari GDP global (30 triliun US dolar). 

Pada awalnya pelaksanaan K3 mengacu kepada Veiligheidsreglement tahun 1919 

(Stbl.No.406), namun sejak dikeluarkannya Undang-undang nomor 14 tahun 1969 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Pekerja, maka disusun undang-undang yang memuat 

ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan 

masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi. Undang-undang  tersebut adalah Undang-

undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mengatur dengan jelas tentang 

kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. 

Mengingat faktor keselamatan sangat terkait dengan kesehatan maka pada tahap selanjutnya 

kegiatan keselamatan kerja menjadi keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat dengan 

K3. Sebagai penjabaran dan kelengkapan Undang-undang, Pemerintah juga mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden terkait penyelenggaraan keselamatan dan 

kesehatan kerja.  

Untuk memudahkan pelaksanaan K3 di tempat kerja, Departemen Tenaga Kerja 

mengeluarkan berbagai peraturan yang berhubungan dengan K3. Bahkan Departemen lain 

seperti Departemen Kesehatan dan Badan Atom Nasional (BATAN), juga mengeluarkan 

peraturan yang menyangkut aspek K3 berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Departemen 

tersebut, misalnya peraturan tentang ketentuan keselamatan kerja terhadap radiasi.  

Secara umum, mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri 

hingga Keputusan setingkat eselon 1 atau Dirjen yang terkait K3 adalah mengatur kewajiban 

perusahaan melindungi tenaga kerjanya.   
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Misalnya Undang-undang RI No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja memuat 

tentang Kewajiban pimpinan tempat kerja, Kewajiban dan hak pekerja, serta ancaman pidana 

atas pelanggaran peraturan ini dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau 

denda setinggi-tingginya Rp.100.000, (seratus ribu rupiah). Bahkan secara khusus perusahaan 

berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja 

yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat 

pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. 

Sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri (APD) dengan tepat 

dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.  

Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 23 Tentang Kesehatan 

Kerja menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat 

tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktifitas 

kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, 

pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja. Undang-undang inipun memuat 

ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 

15.000.000. (lima belas juta rupiah) bagi yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang 

tersebut. 

Untuk tingkat peraturan pemerintah terkait keselamatan kerja, setidaknya ada 

peraturan pemerintah RI No. 11 Tahun 1975 Tentang Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi, 

yang mengatur nilai ambang batas yang diizinkan. Selain itu ada Praturan Pemerintah No. 12 

Tahun 1975 Tentang Izin pemakaian Zat Radioaktif atau sumber Radiasi lainnya. Dalam 

kedua peraturan ini diatur tentang pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya, 

syarat dan cara memperoleh izin, kewajiban dan tanggung jawab pemegang izin serta 

pemeriksaan dan ketentuan pidana. 

Peraturan yang terkait K3 setingkat Keputusan Presiden, adalah Kepres RI No. 22 

Tahun1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Dalam peraturan ini diatur 

hak pekerja bila menderita penyakit karena hubungan kerja, yakni mendapat jaminan 

kecelakaan kerja baik pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja 

berakhir (paling lama 3 tahun sejak hubungan kerja berakhir). 

Sedangkan peraturan Menteri terkait K3 banyak dikeluarkan oleh Menteri Tenaga 

Kerja dan Menteri Kesehatan.  Seperti peraturan Menaker yang mewajibkan perusahaan 

memeriksakan kesehatan pekerjanya sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan 

pemeriksaan kesehatan khusus. Pelbagai peraturan lain juga dikeluarkan Menaker antaralain 
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peraturan yang mengatur syarat-syarat K3 dalam pemakaian lift listrik untuk pengangkutan 

orang dan barang, K3 pada konstruksi bangunan, syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan 

alat pemadam api ringan, kewajiban melaporkan penyakit akibat kerja, tentang Instalasi 

Alarm Kebakaran Otomatik, dan beberapa peraturan lain.  

Menaker juga secara khusus mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga  Kerja No. 

Per.05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3). Dalam peraturan 

ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran system manajemen K3, penerapan system 

manajemen K3, audit system manajemen K3, mekanisme pelaksanaan audit dan sertifikasi 

K3. Dalam lampiran peraturan tersebut diuraikan mengenai Pedoman Penerapan Sistem 

Manajemen K3 Yang terdiri dari: Komitmen dan kebijakan, Perencanaan, Penerapan, serta 

Pengukuran dan Evaluasi. 

Menteri Kesehatan juga menelurkan sejumlah peraturan terkait pelaksaan K3. Antara 

lain Keputusan Menteri Kesehatan tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, 

Pedoman Keamanan Laboratorium Mikrobiologi dan Biomedis, dan Pengamanan Bahan 

Berbahaya Bagi Kesehatan. 

 Peraturan terkait K3 juga dikeluarkan Direktur Badan Tenaga Atom Nasional 

(BATAN) yakni ketentuan Keselamatan Kerja terhadap Radiasi.  

 Melihat regulasi yang sudah sedemikian rinci, dalam hal mengatur keselamatan & kesehatan 

di tempat kerja, tetapi faktanya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja masih ada dan angkanya 

cenderung meningkat akhir-akhir ini, dapat disimpulkan bahwa ada yang salah dengan sistem 

keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Jika kita menggunakan ilustrasi kejadian kecelakaan 

di tower RCTI, maka kelalaian dapat terjadi misalnya pada: 

 struktur organisasi – siapa saja orang2 yg terlibat scr struktur dlm proses kegiatan di 

tower tersebut 

 kegiatan perencanaan – apakah sudah melakukan ’job safety analysis’ sebelum kegiatan 

berlangsung, misalnya mengidentifikasi peralatan jenis gondola, personal yang akan 

melakukan pekerjaan, , lingkungan tempat kerja   inspeksi dan catatannya apakah ada 

 tanggung jawab – siapakah person in charge yang bertanggungjawab jika ada hal-hal 

yang tidak diinginkan terjadi 

 pelaksanaan kegiatan – apakah sudah ada dianalisis hal-hal yang dapat mengakibatkan 

kecelakaan saat kegiatan berlangsung mulai dari peralatan yg tidak layak,  Kapasitas 

gondola nampaknya tidak diperhatikan (orang + barang/peralatan), Jenis gondola 

apakah sudah benar untuk pekerjaan tsb? Wind/Environmental load - apa sudah dihitung 

sebagai bagian dari total load? Mesin dan sling yg dipakai apakah sudah benar 

kemampuan angkatnya? 
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 prosedur &  proses kegiatan – apakah ada prosedur keselamatan yang dijadikan rujukan 

saat proses berlangsung? 

 serta sumberdaya – apakah pekerja yg melaksanakan kegiatan di tower RCTI sudah 

cakap & handal dalam melakukan kegiatan tsb?  

Hal-hal di atas sangat dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan 

pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja,  dalam rangka pengendalian risiko untuk 

mencegah kerugian yang terjadi jika terjadi kecelakaan. Sesungguhnya sistem manajemen K3 wajib 

dilaksanakan di tempat kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. 

(Kesimpulannya legal aspek sudah ada, tinggal penegakkannya yang masih kurang.)  

 

Penutup 

Pada akhirnya, kita yang katanya peduli dengan keselamatan kerja mempunyai 

tanggungjawab sangat besar untuk menyadarkan dunia kerja, bahwa keselamatan dan 

kesehatan diri adalah yang harus diutamakan. Saat ini masih banyak pekerja (mungkin 

perusahaan) lebih mengutamakan hasil kerja, keuntungan, keluhan pelanggan atau atasan, 

atau kepatuhan pada aturan yang pada aplikasi di tingkat pekerja berarti boleh mengabaikan 

keselamatan diri.  

Pemerintah dalam hal ini Departmen Tenaga Kerja, Departemen Kesehatan bersama 

pelbagai pihak yang terkait dengan dunia kerja (pengusaha dan LSM) mempunyai tugas untuk 

terus menyadarkan para pekerja akan pentingnya keselamatan dan kesehatan diri. Mengingat 

saat ini angka kecelakaan kerja di negeri kita masih sangat tinggi, bahkan untuk kerja di 

ketinggian, Indonesia adalah pemegang peringkat dua terburuk di dunia. Semoga.. 

____________________________________ 

Robiana Modjo, Doktor bidang K3 FKMUI 


