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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Penilaian Tingkat Risiko K3 Konstruksi, Identifikasi Bahaya, Penilaian 

Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3 dan Penanggung jawab pada 

proyek konstruksi, telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 

05/PRT/M/2014. Menurut penelitian International Labor Organization (ILO) pada 

tahun 2010 didapatkan data sebanyak lebih dari dua juta orang setiap tahunnya yang 

meninggal karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Terdapat 430 juta kasus 

pertahun, terdiri dari 270 juta kasus kecelakaan kerja dan 160 juta kasus penyakit 

akibat kerja. Dari 53 negara yang dilakukan penelitian oleh International Labor 

Organization (ILO), Indonesia menempati urutan ke-52 dengan manajemen K3 

yang buruk (ILO 2009 dalam Sari 2016). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980 sebenarnya telah mengatur tentang 

Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja. 

Keselamatan kerja dapat dicapai setinggi-tingginya, apabila kesehatan tenaga kerja 

berada dalam taraf yang sebaik-baiknya dengan cara diadakan pemeriksaan 

kesehatan yang terarah. Gambaran dari fakta tersebut, menjelaskan bahwa 

tingginya angka kematian pekerja dan jumlah kecelakaan kerja di Indonesia sangat 

mengkhawatirkan. Faktor penyebab disinyalir erat kaitannya dengan pengetahuan 

dari pekerja tentang keselamatan kerja yang masih rendah, dan komitmen para 

manajer perusahaan terhadap terlaksananya K3 belum seperti yang diharapkan. 

Padahal dengan tingginya angka kecelakaan bahkan kematian akibat kerja akan 

berdampak pada kerugian finansial bagi perusahaan.  

Proyek konveyor yang dikerjakan awal bulan Mei tahun 2018 merupakan 

proyek pembuatan transport batu bara dengan panjang belt 1.3 km terdiri dari dua 

jalur, jalur pertama dari stockpile menuju storage dan jalur kedua dari storage 

menuju plant. Proyek ini dimiliki oleh PT. Bukit Asam Palembang yang dikerjakan 

oleh PT. Tri Raya Sejahtera. Proyek konveyor dibagi menjadi delapan jenis 
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pekerjaan, yakni pekerjaan fabrikasi construction, mobilisasi dan demobilisas i, 

pekerjaan construction, pekerjaan mechanical construction, pekerjaan electrical, 

punch list, trial and commissioning, dan production. Pekerjaan yang dianalis is 

adalah pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi terdiri dari pekerjaan civil dan 

pekerjaan structural. Pekerjaan konstruksi merupakan pendirian kerangka-

kerangka penyangga belt. Pada proyek ini pekerjaan konstruksi termasuk dalam 

jalur kritis, artinya apabila terjadi kegagalan atau kecelakaan kerja maka dapat 

menunda seluruh proyek dan mengakibatkan anggaran proyek menjadi 

membengkak. 

Sehingga untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, 

dilakukannya identifikasi bahaya pekerjaan konstruksi pada proyek konveyor PT. 

Bukit Asam Palembang. Penelitian dilakukan oleh Amalia, et al (2014) dengan 

judul “Perancangan Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan 

Bekisting Proyek Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi dengan Menggunakan 

Metode Hazard Identification, Risk Asessment dan Risk Control di PT Jaya 

Konstruksi (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung North Land Ancol 

Residence Jakarta)”. Penelitian Amalia ini merupakan penelitian kuantitatif non-

experimental, dengan membuat suatu perancangan keselamatan kerja pada 

pekerjaan bekisting untuk kemudian menjadi rujukan dalam menentukan 

pengendalian yang sesuai. Pada pengaplikasian metode HIRARC dibantu dengan 

adanya Uji Wilcoxon. Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan antara dua 

kelompok data yang saling berhubungan. Uji ini digunakan untuk menganalis is 

hasil – hasil pengamatan yang berpasangan dari dua data apakah berbeda atau tidak. 

Dari pengolahan data didapatkan tingkat risiko pada risiko rendah sebanyak 12 

bahaya, 4 bahaya dalam kategori priority 3, 6 bahaya untuk kategori substantial, 2 

bahaya untuk priority 1, dan 0 bahaya untuk kategori tingkat risiko yang very high. 

Uji perbandingan berpasangan wilcoxon antara sesudah proyek dan sebelum proyek 

tidak berpengaruh mengurangi risiko terlihat dari asymp.sig. (2-tailed) >0,005 

maka Ho diterima artinya pengendalian risiko tidak berpengaruh pada pengendalian 

risiko pada proyek. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui metode yang tepat untuk 

identifikasi bahaya, penilaian, dan mengendalikan risiko pada setiap jenis pekerjaan 
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dengan menggunakan metode Hazard Identification, Risk Assasment and Risk 

Control (HIRARC). Bahaya yang sudah diidentifikasi dan dilakukan penilaian 

memerlukan langkah pengendalian untuk menurunkan tingkat bahaya menuju ke 

titik yang aman. Selain menggunakan pedoman Hierarchy of Controls (eliminas i, 

subsitusi, engineering control, administrative control, dan alat pelindung diri) 

dalam mengendalikan risiko, akan direncanakan Sistem Manajemen Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (SMK3). SMK3 diharapkan dapat membantu pekerja 

melakukan pekerjaannya dengan aman serta meningkatkan kesadaran pekerja 

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko 

kecelakaan kerja pada pekerjaan konstruksi di proyek konveyor PT. Bukit 

Asam Palembang dengan metode HIRARC? 

2. Bagaimana rencana Sistem Manajemen K3 (SMK3) dari pekerjaan 

konstruksi pada proyek konveyor PT. Bukit Asam Palembang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko kecelakaan kerja pada 

pekerjaan konstruksi di proyek konveyor PT. Bukit Asam Palembang 

dengan metode HIRARC. 

2. Merencanakan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dari pekerjaan konstruksi 

pada proyek konveyor PT. Bukit Asam Palembang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu dapat memberikan 

identifikasi bahaya, menilai, dan mengendalikan risiko pekerjaan konstruksi pada 
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proyek konveyor PT. Bukit Asam Palembang. Sehingga dapat dilakukan sistem 

yang tepat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang akan diselesaikan, 

perlu dilakukan batasan dan asumsi dalam penyusunan penelitian ini. Dengan 

adanya batasan dan asumsi, diharapkan penelitian yang dilakukan lebih terarah dan 

hasil yang akan dicapai lebih jelas. 

 

1.5.1 Batasan Masalah 

Dalam pelaksanaan penelitian kedepannya, peneliti memberikan batasan 

agar penelitian ini terfokus dan jelas, batasan masalah tersebut diantaranya yaitu: 

1. Menganalisis dengan metode HIRARC hanya pada pekerjaan konstruksi 

meliputi pekerjaan civil & structural. 

2. SMK3 yang akan direncanakan hanya pada pekerjaan konstruksi proyek 

konveyor PT. Bukit Asam Palembang. 

3. Penulis tidak merencanakan tahap audit dan tinjauan ulang K3 dalam 

perencanaan SMK3. 

4. Penulis tidak merencanakan anggaran biaya pada SMK3. 

5. Dalam analisis risiko faktor kondisi lingkungan diabaikan. 

 

1.5.2 Asumsi 

Dalam pelaksanaan penelitian kedepannya, peneliti memberikan asumsi 

diantaranya yaitu: 

1. Keterangan detail pekerjaan proyek dapat dilengkapi dari proyek serupa di 

masa lalu. 

2. Kualifikasi Expert adalah narasumber yang memiliki pengalaman 

pelaksanaan dan menyelesaikan proyek yang sama di masa lalu setidaknya 

satu sekali. 

 


