Perpustakaan Universitas Indonesia >> UI - Tesis (Membership)

Studi evaluasi tingkat pemenuhan SMK3 berdasarkan Permenaker
No.05/Men/1996 pada industri manufaktur dan pengolahan di Indonesia
Martarizal
Deskripsi Dokumen: http://lib.ui.ac.id/opac/themes/green/detail.jsp?id=77197&lokasi=lokal

-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Laju perkembangan teknologi pada berbagai sektor industri disadari telah membawa dampak terhadap
aspek-aspek yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Tingginya angka kecelakaan kerja
yang dilaporkan (reportable accident) dengan kerugian mencapai angka 4% dari produk domestik bruto
(PDB), merupakan gambaran bahwa upaya pengelolaan K3 yang dilakukan selama ini belum memadai. Atas
dasar fakta tersebut pada tahun 1996 dikeluarkanlah Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1996
tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) sebagai altematif dalam mengelola K3
melalui pendekatan sistem manajemen, sekaligus sebagai alat ukur kinerja K3 pada dunia industri.
<br />
<br />
<br />
Meskipun pemberlakuan Permenaker No.05/Men/1996 tersebut sudah berjalan lebih dari tujuh tahun (19962004), dari data kecelakaan di atas menunjukkan bahwa belum adanya korelasi yang positif antara
penerapan SMK3 dengan penurunan tingkat kecelakaan yang teijadi di berbagai sektor industri di Indonesia.
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Sehubungan dengan hal tersebut, disini peneliti ingin mengevaluasi sejauhmana implementasi SMK3 dan
tingkat pemenuhan (compliancy) penerapan SMK3 pada sektor industri manufaktur dan pengolahan di
Indonesia berdasarkan hasil audit untuk tingkat lanjutan yang dilakukan oleh badan audit independen
dengan jumlah populasi sebanyak 40 perusahaan (kategori besar, tenaga kerja di atas 100 orang) dalam
kurun waktu 1999 - 2002. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang
termasuk dalam golongan penelitian evaluasi (evaluation research).
<br />
<br />
Dari hasil penelitian (data primer dan data sekunder) didapatkan bahwa pemenuhan rata-rata terhadap
masing-masing elemen SMK3 menunjukkan sebagian besar populasi telah memenuhi persyaratan elemen
SMK3 untuk elemen 4, 5, 10 dan elemen 11. Riga didapatkan gambaran bahwa mayoritas perusahaan
menganggap penting kinerja outcome sebagai ukuran kinerja K3 perusahaan (consequences measurement)

dan belum memberikan prioritas terhadap audit internal SMK3 sebagai bahan evaluasi bagi kinerja K3
perusahaan (control measurement). Faktor kelemahan internal perusahaan yang cukup menonjol adaiah
kurangnya kontrol manajemen terhadap upaya tinjauan ulang dan evaluasi penerapan SMK3 perusahaan
serta keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja, rencana strategic K3 perusahaan, pengendalian desain
dan tinjauan ulang kontrak, pengawasan dan kesiapan untuk menangani keadaan darurat, pemantauan
lingkungan kerja dan pemantauan kesehatan, penyelidikan kecelakaan kerja dan penanganan masalah,
penanganan secara manual dan mekanis serta pengembangan keterampilan dan kemampuan (pelatihan
terhadap sumber daya manusia).
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Untuk itu perlunya peningkatan dalam hal penegakan hukum yang relevan dengan K3 oleh Pemerintah
Indonesia sebagai regulator body serta penerapan standar teknis dan pedoman yang memadai dalam upaya
meningkatkan penerapan SMK3 ini ke arah yang lebih baik bagi dunia industri.
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