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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang semakin pesat di era 

globalisasi, berdampak terhadap kemajuan perkembangan di sektor industri yang 

berlangsung dengan cepat dan membawa perubahan-perubahan besar terhadap 

tatanan kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

perindustrian di Indonesia. Salah satunya industri konstruksi. Industri konstruksi 

merupakan suatu kegiatan di sektor ekonomi yang melakukan transformasi berupa 

perencanaan, keuangan, desain, pembangunan, procurement, pengoprasian dan 

pemeliharaan dari beberapa sumber daya untuk menghasilkan fasilitas dan prasarana 

ekonomi dan sosial (Nugroho, 2011). 

Menurut penelitian Ardi Nugroho (2011) pekerjaan konstruksi adalah 

pekerjaan yang melibatkan owner, konsultan pengawas, kontraktor dan Sub-

Contractor. Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi 

bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Pekerjaan konstruksi memiliki risiko 

yang sangat tinggi, misalnya pekerjaan yang berhubungan dengan alat-alat berat, 

pekerjaan pada ruang terbatas, dan bekerja ditempat ketinggian. Risiko dari pekerjaan 

tersebut jika terjadi suatu accident maka dapat berdampak pada hilangnya nyawa 

pekerja hingga fatal, rusaknya peralatan yang digunakan hingga rusaknya area 

lingkungan di sekitar project (Nugroho, 2011). Tidak hanya itu pekerjaan 

diketinggian menurut penelitian Isna Shofiana (2015) yang dikutip dari Asosiasi 

Ropes Access Indonesia (2009), merupakan pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi 

(high risk activity) yang memerlukan pengetahuan serta keterampilan khusus untuk 

melaksanakan pekerjaan sebenarnya. Bekerja diketinggian merujuk pada pekerjaan 

disuatu tempat dimana jika seseorang tidak mengikuti peringatan yang ada maka 

dapat menyebabkan terjatuh dan mengakibatkan cidera. Dan juga bekerja di dalam 
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ruang terbatas (confined spaces) mempunyai risiko terhadap keselamatan dan 

kesehatan karyawan di dalamnya. Oleh karenanya diperlukan aturan dalam rangka 

memberikan perlindungan terhadap karyawan dan asset lainnya, baik melalui 

perundang-undangan, program memasuki ruang terbatas dan persyaratan ataupun 

prosedur untuk memasuki dan bekerja di dalam ruang terbatas (Arsyad, 2012). 

Setiap tahun kecelakaan kerja terjadi di tempat kerja yang menimbulkan 

korban jiwa, kerusakan materi dan bahkan gangguan produksi. Menurut data dari 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan pada tahun 2015 

bahwa hingga akhir tahun 2015 telah terjadi kecelakaan kerja 105.182 kasus, dengan 

korban meninggal dunia 2.375 orang. Salah satu penyebab kejadian tersebut adalah 

pelaksanaan dan pengawasan K3 dan perilaku masyarakat dan industri pada 

umumnya belum optimal. Data dari International Labour Organization (ILO) juga 

turut mencatat, setiap hari terjadi sekitar 6.000 kecelakaan kerja fatal didunia. 

Penyumbang terbesar dari kecelakaan kerja berasal dari kegiatan konstruksi yang 

mencapai 30% dari angka kecelakaan (BPJS, 2015). 

PT Brantas Abipraya merupakan perusahaan General Contractor memiliki 

komitmen dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap project yang 

dilakukan. Proyek yang pernah dilakukan oleh PT Brantas Abipraya yaitu 

pembangunan prasarana perhubungan (laut dan udara), kelistrikan, bangunan gedung 

dan lain sebagainya. Sedangkan proyek yang saat ini sedang dilakukan adalah 

pembangunan gedung kantor PEMKAB Lamongan yang dikerjakan dari bulan  

November 2017 hingga sekarang. Tingginya kompeksitas sebuah konstruksi dapat 

berpengaruh juga pada tingkat potensi bahaya yang mungkin terjadi. Hal yang sangat 

dihindari dalam sebuah proyek adalah risiko kecelakaan kerja pada karyawan yang 

sedang bekerja. Aspek keselamatan kerja sangat penting dalam setiap proyek 

pembangunan, karena sudah tercantum pada Undang-undang No.1 Tahun 1970 

tentang Keselamatan Kerja bahwa setiap pekerja wajib mendapatkan keselamatan dan 

kesehatan selama ditempat kerja. Sedangkan bidang konstruksi adalah termasuk salah 
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satu pekerjaan yang mengandung unsur risiko tinggi dan sering terjadi kecelakaan, 

maka setiap kontraktor wajib memperhatikan keselamatan kerja pada setiap masing-

masing proyek (Fahmi, 2016). 

Pada umumnya setiap proyek konstruksi misalnya konstruksi bangunan, 

pembangunan infrastruktur, ataupun pembongkaran bangunan melibatkan pekerjaan 

dan tugas-tugas dengan risiko bahaya cukup besar. Penyumbang terbesar dari 

kecelakaan kerja berasal dari kegiatan konstruksi yang mencapai 30% dari angka 

kecelakaan (Suyono,2013). Contohnya adalah kecelakaan fatal ketika buruh 

bangunan jatuh dari ketinggian, tertimpa, kejatuhan atau terhantam oleh benda atau 

mesin yang sedang bergerak. Salah satu proyek di Lamongan yang telah 

mengimplementasikan keselamatan kerja adalah proyek pembangunan gedung kantor 

Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Lamongan yang dikerjakan oleh kontraktor PT 

Brantas Abipraya (Persero). Suatu pekerjaan yang mengandung unsur risiko tinggi 

yang dapat menyebabkan kerugian adalah pekerjaan yang berhubungan dengan 

struktur bangunan gedung. Pada proyek pembangunan gedung PEMKAB Lamongan 

terdapat 13 jenis pekerjaan yang termasuk dalam pekerjaan struktur, namun peneliti 

hanya memfokuskan pada tiga pekerjaan yang terdiri dari pekerjaan scaffolding, 

bekisting, dan pembesian untuk dilakukan analisa lebih lanjut. Berdasarkan pendapat 

HSE Officer bahwa ketiga pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan di ketinggian 

yang paling fatal akan terjadi risiko yaitu terjatuh dari ketinggian sehingga harus 

dilakukan suatu analisa. Tanpa disadari sering kali scaffolding kurang menjadi 

perhatian bagi para kontraktor. Bahkan kecelakaan fatal dan serius dapat diakibatkan 

oleh pemasangan maupun pembongkaran scaffolding yang keliru. Sekitar 72% 

pekerja yang terluka dalam sebuah kecelakaan yang bekerja dengan menggunakan 

scaffolding yang disebabkan oleh papan tempat mereka bekerja atau tertimpa oleh 

barang atau bahan yang jatuh dari atas scaffolding. Pada pekerjaan ini saling 

berhubungan karena scaffolding sebagai penyangga sementara bagi pekerja dan juga 

bekisting yang ditopang. 
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Metode dalam keselamatan dan kesehatan kerja memang banyak salah 

satunya metode HAZOPS, FTA dan PHA. Bagi industri kimia atau proses akan 

dominan menggunakan teknik tersebut. Hazard and Operability Study (HAZOPS) 

merupakan metode yang banyak digunakan oleh industri untuk mengidentifikasi 

bahaya pada tahap proses atau unit operasi dan tahap desain rekayasa. HAZOPS 

adalah studi keselamatan yang sistematis, berdasarkan pendekatan sistemik kearah 

penilaian keselamatan dan proses pengoprasian peralatan yang kompleks, atau proses 

produksi (Restuputri, 2015). Kelemahan dalam metode HAZOPS yaitu sangat 

bergantung pada kemampuan anggota tim, memerlukan waktu yang panjang dan 

melelahkan dan perlu komitmen tim dan manjemen. Sedangkan Fault Tree Analysis 

(FTA) merupakan diagram logika yang digunakan untuk mewakili masing-masing 

dampak dari suatu peristiwa. Diagram ini juga menyatakan ilustrasi bebas dari 

rangkaian potensi kegagalan peralatan atau kesalahan manusia yang dapat 

menimbulkan kerugian. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat top 

down, yang diawali dengan asumsi kegagalan atau kerugian dari puncak top event 

kemudian merinci sebab-sebab suatu top event sampai pada suatu kegagalan dasar 

(Wahyudi, 210). Sedangkan Preliminary Hazard Analysis (PHA) merupakan suatu 

sistem atau metode yang biasanya digunakan untuk menjelaskan dengan teknik 

kualitatif bahaya pada tahap awal pengembangan pabrik atau industri dan instalasi. 

Prinsip dari PHA adalah untuk mengidentifikasi bahaya yang mungkin akan 

berkembang menjadi kecelakaan (Wahyudi, 2010). Oleh karena itu bagi perusahaan 

yang menggunakan kemampuan teknis dan melibatkan banyak pekerjaan seperti pada 

proyek konstruksi, maka teknik identifikasi bahaya yang dominan adalah berkaitan 

dengan manusia dan pekerjaannya yaitu Job Safety Analysis (JSA). 

Job Safety Analysis (JSA) merupakan pedoman dalam mengidentifikasi secara 

jelas bahaya-bahaya dan insiden potensial yang berkaitan dengan setiap langkah 

pekerjaan dan mengembangkan solusi untuk menghilangkan, mengurangi dan 

mengontrol bahaya risiko. JSA yang dinilai adalah langkah-langkah setiap pekerjaan 

yang akan dilakukan dari mulai hingga selesai. Penilaian disini terhadap “person” 
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atau orangnya, karena pengendalian lebih ke personalnya maka rata-rata JSA fokus 

pengendalian bahaya lebih ke APD dan alat keselamatan (Ramli, 2010). Penekanan 

JSA adalah untuk menganalisa langkah kerja, ke efektifan dari sebuah JSA adalah 

pada penentuan dari langkah kerja tersebut. Jika salah dalam menentukan atau ada 

yang kurang dalam membuat langkah kerja maka akan berisiko terhadap kegagalan 

JSA ketika diterapkan dilapangan. Kemudian nantinya dapat dianalisa pemecahan 

masalah terhadap hasil pengamatan di lokasi pekerjaan, sehingga dapat diketahui 

tahapan pekerjaan, potensi bahaya, risiko, dan pengendalian serta rekomendasi untuk 

pencegahan kecelakaan kerja dan dapat dibuat usulan perbaikan kebijakan perusahaan 

terkait keselamatan dan kesehatan kerja. 

Upaya pengklasifikasian ke dalam tiga ketegori yaitu tinggi, sedang dan 

rendah salah satunya menggunakan metode Hazard Identification, Risk Assesment, 

and Risk Control (HIRARC). HIRARC merupakan sebuah metode dalam mencegah 

dan meminimalisir kecelakaan kerja. HIRARC adalah serangkaian proses 

mengidentifikasi bahaya yang dapat terjadi dalam aktifitas rutin maupun non rutin 

diperusahaan, kemudian melakukan penilaian risiko dari bahaya tersebut lalu 

membuat program pengendalian bahaya tersebut agar dapat diminimalisir tingkat 

risikonya ke yang lebih rendah dengan tujuan mencegah terjadi kecelakaan 

(Nurmawanti, 2015). HIRARC yang dikeluarkan oleh Departement of Occupational 

Safety and Health Ministry of Human Resource, Malaysia 2008 karena HIRARC 

dapat mengidentifikasi setiap tahapan aktifitas kerja dan dapat merangking risiko 

pada setiap aktifitas kerja, risiko dapat dikategorikan menjadi ringan, sedang dan 

tinggi. Bahaya dengan risiko sedang dan tinggi perlu dilakukan control bahaya oleh 

pihak HSE sehingga nilai risiko lebih mudah dibaca oleh pekerja maka dituliskan 

dalam bentuk JSA. Sehingga pekerja dapat mengetahui sebesar apa risiko bahaya 

yang mungkin timbul pada pekerjaan yang dilakukannya sehingga dapat 

meminimalisir kecelakaan kerja dan memberikan rekomendasi untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan serta bagaimana melakukan pekerjaan dengan aman sesuai 

dengan hasil identifikasi yang menggunakan kombinasi metode Job Safety Analysis 
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(JSA) dan Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control (HIRARC). 

Setelah itu dilakukan pengendalian hierarchy of control. 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana hasil identifikasi risiko pada pekerjaan struktur bangunan pada 

Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) 

Lamongan dengan metode Job Safety Analysis (JSA)? 

2. Risiko apa yang termasuk dalam kategori tinggi pada pekerjaan struktur 

bangunan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten 

(PEMKAB) Lamongan? 

3. Bagaimana cara mitigasi risiko yang teridentifikasi pada Proyek 

Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Lamongan 

berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan kombinasi metode Job Safety 

Analysis (JSA) & Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control 

(HIRARC)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan melakukan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui hasil identifikasi risiko dari suatu pekerjaan struktur bangunan 

pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten 

(PEMKAB) Lamongan dengan metode Job Safety Analysis (JSA). 

2. Mengetahui risiko yang termasuk dalam kategori tinggi pada pekerjaan 

struktur bangunan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah 

Kabupaten (PEMKAB) Lamongan. 

3. Mengetahui cara mitigasi risiko yang teridentifikasi pada Proyek 

Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Lamongan 

berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan kombinasi metode Job Safety 
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Analysis (JSA) & Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control 

(HIRARC). 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Pekerjaan struktur bangunan meliputi : 

 Pekerjaan scaffolding (pemasangan dan pembongkaran) 

 Pekerjaan bekisting kolom, balok dan plat (pemasangan dan 

pembongkaran) 

 Pekerjaan besi atau tulangan (pemasangan) 

2. Upaya pengendalian risiko pada risiko yang termasuk dalam kategori tinggi 

dengan range nilai antara 15-25. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu: 

1. Sebagai masukan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja agar menjadi 

bahan pertimbangan dan perumusan kebijakan K3 untuk para pekerja di 

Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) 

Lamongan. 

2. Memperoleh peningkatan informasi dalam bidang keselamatan dan kesehatan 

kerja di dunia pendidikan serta menambah referensi mengenai keselamatan 

dan kesehatan kerja. 
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