
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Zaman sekarang ini kepedulian pemerintah dan instansi-instansi 

ketenagakerjaan dalam perlindungan tenaga kerja makin ditingkatkan. Hal ini 

didasari Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-

Undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan 

pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Selanjutnya ditegaskan lagi dalam 

Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang- Undang ini 

menyatakan bahwa 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, pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga 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 Keselamatan Kerja Republik Indonesia, 1992). 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan bidang yang terkait dengan 

kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi 

maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan 

keselamatan lingkungan kerja, melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, 

dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Kesehatan 

dan keselamatan kerja cukup penting bagi moral legalitas, dan finansial. Semua 

organisasi yang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain 
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yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Praktek K3 meliputi 

pencegahan, pemberian sanksi,  kompensasi, serta penyembuhan luka dan perawatan 

bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. 

 Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu program yang dibuat 

karyawan maupun pengusaha sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan dan 

penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan. Upaya pencegahan tersebut dengan cara 

mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat 

kerja serta tindakan antisipatif apabila terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 

Tujuan dari dibuatnya program K3 adalah untuk mengurangi biaya perusahaan 

apabila timbul kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Lestari dkk, 2009). 

 Perusahaan perlu melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang 

diharapkan dapat menurunkan tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, 

yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan dan produktivitas kerja 

karyawan. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja perlu dan sangat penting, 

karena membantu terwujudnya pemeliharaan yang baik, sehingga karyawan 

menyadari arti penting dari pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi 

karyawan maupun perusahaan. 

 PT. Haleyora Power merupakan anak  perusahaan PT. PLN yang bergerak 

pada penyedia layanan Operasi, Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi bidang 

ketenagalistrikan yang tersebar diseluruh Indonesia. PT. Haleyora Power memberikan 

layanan dengan standar mutu tinggi serta menerapkan kesempurnaan keselamatan, 

kesehatan dan lingkungan kerja, kesempurnaan operasional dan penyempurnaan yang 

berkesinambungan. 

 PT. Haleyora Power khususnya di Area Pekanbaru telah menerapkan program 

keselamatan dan kesehatan kerja pada bagian Pelayanan Handal (YANDAL). Hal ini 

bertujuan untuk mencegah kecelakaan pada pekerja yang akan menimbulkan dampak 

besar berupa kerugian materi, kehilangan sumber daya manusia serta akan 

mencemarkan nama baik dari perusahaan. Akan tetpai, kenyataan dilapangan 

menunjukkan bahwa masih terdapat kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Haleyora 
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Power Area Pekanbaru pada bagian Pelayanan Handal (YANDAL). Jumlah 

kecelakaan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1:   

Tabel 1.1  Data Kecelakaan Kerja PT. Haleyora Power Area Pekanbaru bagian 

Pelayanan Handal (YANDAL) Tahun 2015-2017 

No Tahun 

Jumlah 

Karyawan 

(Orang) 

Klasifikasi Kecelakaan 
Jumlah 

Kecelakaan 

Lost 

Time 

(Hari) 
Ringan Sedang Berat 

1 2015 146 14 7 - 21 42 

2 2016 152 19 11 - 30 53 

3 2017 152 15 9 1 25 38 

(Sumber PT. Haleyora Powerindo Area Pekanbaru 2017) 

Dilihat dari Tabel 1.1 masih terdapat kecelakaan kerja tiap tahunnya di PT. 

Haleyora Power Area Pekanbaru dalam rentang waktu 2015-2017. Kecelakaan kerja 

dapat dibedakan dengan 3 klasifikasi sebagai berikut: 

1. Kecelakaan ringan adalah kecelakaan yang bisa diatasi dengan pertolongan 

pertama dan dapat melakukan pekerjaannya kembali. Klasifikasi ini sering 

terjadi pada pekerja yang terkena sengatan listrik pada saat menangani  

Jaringan Tingkat Rendah (JTR). 

2. Kecelakaan sedang adalah kecelakaan setelah mendapatkan pertolongan 

pertama harus istirahat paling lama 7 hari. Klasifikasi ini terjadi pada pekerja 

yang terkena sengatan listrik pada saat menangani  Jaringan Tingkat 

Menengah (JTM). 

3. Kecelakaan berat adalah kecelakaan setelah mendapatkan pertolongan 

pertama harus istirahat lebih dari 7 hari serta mengakibatkan cacat fisik dan 

meninggal dunia. Klasifikasi ini sering terjadi pada pekerja yang terkena 

sengatan listrik pada saat menangani  Jaringan Tingkat Tinggi (JTT). 

 

Dampak dari kecelakaan kerja tersebut menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan seperti hilangnya pekerja perusahaan yang terlatih dan mempunyai 

keterampilan. Selain itu, dari segi biaya perusahaan harus mengeluarkan uang untuk 
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penambahan jam kerja, penyembuhan, dan perekrutan pekerja baru. Serta dampak 

yang paling besar adalah hilangnya kepercayaan dari PT. PLN (Persero), yang 

membuat PT. PLN harus memutuskan kontrak kerja dengan PT. Haleyora Power.  

Karena keselamatan dan kesehatan kerja merupakan perhatian utama dari 

perusahaan, maka perlu adanya tindakan untuk mencegah kecelakaan tersebut supaya 

tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi pada PT. Haleyora Power Pekanbaru 

khususnya dibagian Pelayanan Handal (YANDAL). Banyak cara dalam upaya 

pencegahan kecelakaan tersebut diantaranya, dengan memberikan rancangan sistem 

keselamatan kerja yang nantiya akan memberikan informasi karyawan berbentuk 

Standar Operational Procedure (SOP). Rancangan sistem keselamatan kerja ini 

dilakuakan dengan menggunakan Metode SWIFT (The Structured What-If Analysis) 

Metoda SWIFT merupakan metode identifikasi bahaya yang memperkirakan 

bahaya yang timbul dengan kreativitas dan kemampuan analisis untuk 

mengembangkan dan mempersiapkan daftar periksa yang dapat mengungkapkan 

kemungkinan bahaya yang terkandung dalam unit proses. Metode ini bersifat 

fleksibel, dan dapat dimodifikasi sesuai dengan setiap aplikasi individu serta ruang 

lingkup analisisnya sangat luas, sehingga hasil dari metode ini dapat lebih efisien dan 

efektif dalam mengidentifikasi bahaya. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam 

melakukan metoda SWIFT adalah menentukan system Standar Operational 

Procedure (SOP) yang akan diamati, mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin 

terjadi di stasiun kerja menggunakan kata kunci checklist, membuat laporan kerja 

SWIFT stasiun kerja 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah untuk penelitian ini adalah 

“Bagaimana Rancangan Sistem Keselamatan Kerja dengan menggunakan 

metode SWIFT (The Structured What-If Analysis) pada PT. Haleyora Power 

Area Pekanbaru?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengklasifikasikan kasus kecelakaan kerja di PT. Haleyora Power Pekanbaru   

2. Mengidentifikasi potensi kecelakaan yang mungkin terjadi di PT. Haleyora 

Power Pekanbaru 

3. Mengusulkan rancangan sistem keselamatan kerja pada PT. Haleyora Power 

Pekanbaru berupa  Standar Operational Procedure (SOP) dan Display 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Meminimalisir kecelakaan agar meningkatkan kinerja perusahaan serta 

tercapainya target perusahaan untuk mendapatkan sertifikat Zero Accident. 

2. Bagi Peneliti  

 Menambah pengetahuan tentanng berbagai macam peraturan perundangan 

tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan menambah wawasan dalam 

mengaplikasikan ilmu – ilmu tentang kecelakaan kerja dengan memakai 

Metode SWIFT (The Structured What-If Analysis) 

 

1.5 Batasan Masalah 

Menghindari perluasan cakupan permasalahan, peneliti memberikan batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya pada bagian Pelayanan Handal (YANDAL) PT. Haleyora 

Power Area Pekanbaru 

2. Penelitian ini tidak memperhitungkan biaya kecelakaan kerja  

3. Perhitungan dan pengkategorian kecelakaan kerja 3 periode terakhir (2015 – 

2017) 
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1.6 Posisi Penelitian 

Agar tidak terjadinya penyalinan maka penulis manampilakan penelitian – 

penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang keselamatan dan kesehatan kerja 

sebagai berikut : 

Tabel 1.2 Posisi Penelitian Tugas Akhir 

No Peneliti Judul Penelitian Metode Tujuan 

1 Arie 

Desrianty 

(2012) 

Rancangan Sistem 

Keselamatan 

Kerja 

Berdasarkan 

Metode SWIFT 

(The Structured 

What-If Analysis) 

(Studi Kasus di 

Stasiun Kerja Belt 

Grinding Unit 

PRASKA PT. 

PINDAD Persero 

Bandung) 

SWIFT (The 

Structured 

What-If 

Analysis)) 

1. Mengidentifikasi potensi 

bahaya 

2. Menentukan rekomendasi 

pencegahan terhadap kasus 

kecelakaan yang terjadi di 

PT. PINDAD Persero 

Bandung) 

2 Retno 

Fitri 

Wulandari 

(2016) 

Usulan Perbaikan 

Sistem 

Manajemen 

Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja 

(Smk3) Di Pabrik 

Karakatau Steel 

pada Divisi Wire 

Rod Mill 

Berdasarkan 

Metode Swift 

 

SWIFT (The 

Structured 

What-If 

Analysis) 

1. Mengidentifikasi Potensi 

Bahaya 

2. Menghitung nilai resiko 

potensi bahaya kerja dan 

kategori keparahan bahaya 

3. Mengetahui potensi bahaya 

yang memiliki nilai  risk 

rating number terbesar dari 

perhitungan penilaian resiko 

4. Memberikan rekomendasi 

perbaikan system 

manajemen keselamatan dan 

kesehatan pada PT. Krakatau 

Steel 

3 Octomi 

Yanda 

Putra 

(2017) 

Rancangan Sistem 

Keselamatan 

Kerja pada PT. 

HALEYORA 

POWER dengan 

menggunakan 

Metode SWIFT 

SWIFT (The 

Structured 

What-If 

Analysis) 

1. Mengklasifikasikan kasus 

kecelakaan kerja  

2. Mengidentifikasi potensi 

bahaya yang mungkin terjadi  

3. Memberikan solusi 

perbaikan berupa SOP 

terhadap kecelakaan kerja 
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Tabel 1.2 Posisi Penelitian Tugas Akhir (Lanjutan) 

No Peneliti Judul Penelitian Metode Tujuan 

  (The Structured 

What-If Analysis) 

 4. Memberikan pengetahuan 

dan kesadaran tentang 

pentingnya kesehatan dan 

keselamatan kerja bagi 

karyawan berbentuk Display 

 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini berisi tentang uraian pembahasan dalam penelitian, 

sehingga ini dibuat dengan tujuan agar pembaca mampu memahami keseluruhan isi 

dari pembahasannya. Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I    PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, pembahasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, posisi 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Berisikan teori-teori yang berhubungan dengan definisi, kesehatan dan dan 

keselamatan kerja, teori tentang metode SWIFT (The Structured What-If 

Analysis), objek penelitian, standard  operational procedure, display dan 

pengkategorian kecelakaan kerja 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian berisikan penjelasan secara sistematis langkah– 

langkah menganalisa  kecelakaan keja serta memberikan usulan rancangan 

keselamatan kerja (K3) pada PT. Haleyora Power Area Pekanbaru. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berisikan tentang data–data yang diperlukan dalam melakukan 

menganalisa kecelakaan keja serta memberikan usulan rancangan sistem 
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keselamatan kerja (K3) pada PT. Haleyora Power Area Pekanbaru Selain 

itu disertai pula, pembahasanya. 

BAB V  ANALISA 

 Berisi tentang pembahasan terhadap pengumpulan dan pengolahan data 

yang merupakan hasil penelitian. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran yang 

ditujukan pada hasil penelitian di perusaahan PT. Haleyora Power Area 

Pekanbaru 

 


