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MOTTO  

 

 

 

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 

(Aristoteles) 

 

 

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah” 

(Lessing) 

 

 

“Setiap Keberhasilan diperlukan tindakan nyata yang disertai dengan doa ” 

(Lisa Puji A) 
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ABSTRACT 
 

 

 

PT. PLN Salatiga as a company producing electrical energy with high 

capacity and advanced technology can not escape from the risk of workplace 

accidents during the operating process / job. Therefore, the company makes zero 

accident and safety programs for employees PLN condition, surrounding 

communities and the environment by trying to carry out the procedure K2 

(electrification safety) and K3 (Occupational Health and Safety) at each job. The 

purpose of this study was to understand about SMK3 policy, planning, 

implementation, evaluation, benefits and constraints of the application of SMK 3 

PT. PLN Salatiga. 

The study concluded that (1) Policy to support zero accident SMK3 ie 

realizing the Zero Accident in every job, perfecting the Standard Operation 

Procedure (SOP) and apply the 5S concept (Diligent, Treat, Rehearsal, Neat and 

Compact). (2) planning-planning undertaken consisting of hazard identification 

and risk assessment, adjustment plans with the legislation, setting goals and 

objectives and the establishment of indicators SMK3 work. (3) The SMK3 done by 

carrying out the work according to the existing work systems, and time division of 

labor, employment and security surveillance of the working environment. (4) 

Evaluation is done by inspection K3, SMK3 audit and improvements to the 

conformity of the implementation plan, goals and objectives SMK3. (5) Benefits 

SMK3 application at PT. PLN Salatiga is to realize zero accident program 

(Occupational accidents and occupational diseases (PAK), accident due to 

negligence PLN general public. (6) The constraints in the implementation of 

SMK3 namely the implementation of the work is still not in accordance with the 

SOP and the lack of HR Supervisor. Implementation SMK3 have achieved success 

zero accident program that is zero-accident both workers and guests who visit at 

PLN. Salatiga. 

 

Keywords: Occupational Safety and Health Management System (SMK3), PT. 

PLN, and Zero Accident 
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SARIPATI 

 

 

PT. PLN Kota Salatiga sebagai perusahaan penghasil energi listrik dengan 

kapasitas tinggi dan teknologi yang canggih tidak bisa lepas dari resiko 

kecelakaan kerja selama waktu proses operasi/pekerjaan. Oleh karena itu, 

perusahaan membuat program zero accident dan safety condition bagi karyawan 

PLN, masyarakat sekitar maupun lingkungan dengan berusaha melaksanakan 

prosedur  K2 (Keselamatan Ketenagaanlistrikan) dan K3 (Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja) pada setiap pekerjaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk memahami tentang kebijakan SMK3, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

manfaat dan kendala-kendala dari penerapan SMK 3 di PT. PLN Kota Salatiga. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Kebijakan SMK3 untuk menunjang 

zero accident yaitu mewujudkan Zero Accident dalam setiap pekerjaan, 

penyempurnaan Standard Operation Procedure (SOP) dan menerapkan konsep 

5R (Rajin, Rawat, Resik, Rapi dan Ringkas). (2) Perencanaan-perencanaan yang 

telah dilakukan terdiri dari identifikasi bahaya dan penilaian risiko, penyesuaian 

rencana dengan peraturan perundang-undangan, penetapan tujuan dan sasaran 

SMK3 dan penetapan indikator kerja. (3) Pelaksanaan SMK3 dilakukan dengan 

cara melaksanakan pekerjaan sesuai sistem kerja yang ada, pembagian tugas dan 

waktu kerja, pengawasan terhadap pekerjaan dan pengamanan lingkungan kerja. 

(4) Evaluasi dilakukan dengan cara inspeksi K3, audit SMK3 dan perbaikan 

terhadap kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, tujuan dan sasaran SMK3. (5) 

Manfaat penerapan SMK3 pada PT. PLN Kota Salatiga yaitu untuk mewujudkan 

program zero acciden (Kecelakaan kerja & penyakit akibat kerja (PAK), 

Kecelakaan masyarakat umum karena kelalaian PLN. (6) Kendala-kendala dalam 

penerapan SMK3 yaitu pelaksanaan pekerjaan masih belum sesuai dengan SOP 

dan kurangnya SDM Pengawas. Penerapan SMK3 telah mencapai keberhasilan 

program zero accident yaitu nihil kecelakaan kerja baik para pekerja maupun 

tamu yang berkunjung diarea PLN. Salatiga. 

 

Kata Kunci: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), PT. 

PLN, dan Zero Accident 
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KATA PENGANTAR 

 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) wajib 

diterapkan oleh seluruh perusahaan terutama yang memiliki potensi bahaya tinggi. 

Penerapan SMK3 ini akan bermanfaat untuk mencegah terjadinya kecelakaan 

kerja sehingga perusahaan akan terhindar dari kerugian-kerugian akibat 

kecelakaan kerja. Penerapan SMK 3 pada PT. PLN Salatiga berbeda dengan SMK 

3 pada industri-industri umum mengingat jenis perusahaan dan tingkat resiko juga 

berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tentang kebijakan SMK3, 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, manfaat dan kendala-kendala dari penerapan 

SMK 3 di PT. PLN Kota Salatiga. Secara garis besar penerapan SMK 3 untuk 

mendukung program zerro accident telah berjalan dengan baik yang terbukti 

dengan tercapainya nihil kecelakaan kerja.   

 

 

Salatiga,  Juni 2015 
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PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN 

DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) UNTUK MENUNJANG 

ZERO ACCIDENT DI PT. PLN KOTA SALATIGA 

 

1. Pendahuluan 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 87 Ayat 1 Tentang 

Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa ”Setiap perusahaan wajib menerapkan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang 

terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Selanjutnya dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang 

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pasal 5 ayat 

(1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa ”Setiap perusahaan yang 

mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau 

mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi wajib menerapkan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)”. 

Peraturan tersebut memperlihatkan pentingnya menjaga kesehatan dan 

keselamatan sehingga setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3. Begitu juga 

dengan PT. PLN Kota Salatiga yang merupakan sebuah Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di wilayah 

Salatiga. PT. PLN Kota Salatiga berusaha melayani konsumen lebih baik dan 

juga menjamin keselamatan para karyawannya dari kecelakaan akibat kerja. 

Salah satunya adalah dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3).  
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Kecelakaan kerja di PT. PLN Kota Salatiga sebelum tahun 2013 menurut 

hasil wawancara dengan Bapak Catur Nirmawan selaku Panitia K3 bahwa 

tingkat kecelakaan kerja pada saat itu termasuk tinggi, meskipun kecelakaan 

tersebut tidak pernah mengakibatkan kematian atau cacat bagi pekerja namun 

tetap saja merugikan perusahaan (Wawancara Tanggal 2 April 2015, Pukul 

10.35 WIB).  Setelah diterapkannya SOP  pada perusahaan PLN Salatiga maka 

resiko pekerjaan seperti kecelakaan kerja menurun, karena adanya kebijakan-

kebijakan yang diterapkan perusahaan sesuai dengan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

Penerapan SMK3 di PT. PLN Kota Salatiga yakni menjamin keselamatan 

dan kesehatan karyawannya sendiri ataupun orang yang berada selama di 

dalam area lingkup PT. PLN Kota Salatiga baik yang bekerja atau sekedar 

bertamu di area tersebut. Salah satu penerapan SMK3 yaitu dengan melakukan 

pengamanan dari pihak Departemen Security dan Departemen Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja yang membuatkan safety permit dan memberikan safety 

briefing (penggunaan APD, tingkat risiko dan prosedur kerja sesuai SOP). Hal-

hal tersebut dilakukan sebagai uapaya pencegahan kecelakaan kerja karena PT. 

PLN Kota Salatiga memiliki area yang mempunyai tingkat risiko kecelakaan 

kerja yang besar (high risk) yaitu salah satunya di area pembagian pembebanan 

yang disebut switchyard 150 kV. Pada switchyard 150 kV terdapat beberapa 

peralatan listrik yang bekerja terus-menerus, bertegangan tinggi karena dialiri 

tegangan sebesar 150 kV sehingga mempunyai tingkat bahaya yang tinggi.  
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PT. PLN Kota Salatiga sebagai perusahaan penghasil energi listrik 

dengan kapasitas tinggi dan teknologi yang canggih tentunya juga tidak bisa 

lepas dari resiko selama waktu proses operasi/pekerjaan. Oleh karena itu, PT. 

PLN Kota Salatiga harus mampu mengidentifikasi bahaya yang mungkin akan 

timbul selama bekerja di daerah yang bertegangan switchyard dengan 

klasifikasi tegangan tinggi 150 kV. Kemungkinan bahaya yang ditimbulkan 

biasanya disebabkan oleh faktor lingkungan/kondisi yang tidak aman (unsafe 

condition).  

Adanya bahaya yang dapat ditimbulkan oleh tegangan atau energi listrik 

tersebut, maka PT. PLN Kota Salatiga memiliki visi untuk mementingkan segi 

keamanan pada setiap unitnya dengan membuat program zero accident dan 

safety condition bagi karyawan PLN, masyarakat sekitar maupun lingkungan. 

Salah satu cara untuk menghasilkan kondisi tersebut maka PT PLN (Persero) 

selalu berusaha melaksanakan sistem K2 (Keselamatan Ketenagaanlistrikan) 

dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada setiap pekerjaannya. 

Penerapan SMK3 sebagai upaya mewujudkan zero accident dapat dilakukan 

dengan cara: (1) menetapkan kebijakan K3, (2) mengidentifikasi bahaya yang 

akan terjadi, (3) menyediakan dana untuk pelaksanaan K3, (4) menentukan 

pengendalian resiko kecelakaan, (5) peraturan yang dibuat berdasarkan 

perundang-undangan mengenai K3, (6) menyediakan fasilitas P3K dalam 

jumlah yang cukup, (7) adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang 

jelas dan (8) implementasi pengendalian untuk mengelola bahaya K3 (Yohana, 

2012). 
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Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3) pada perusahaan tenaga listrik seperti di PT. PLN Kota Salatiga, 

juga harus mengikuti pedoman-pedoman penerapan SMK3 (1) penetapan 

Kebijakan K3, (2) Perencanaan K3, (3) Pelaksanaan rencana K3, (4) 

Pemantauan dan evaluasi konerja K3 dan (5) Peninjauan dan peningkatan 

kinerja SMK3 (Pasal 6, PP RI No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja). 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

merupakan suatu sistem pengaturan kebijakan-kebijakan institusi yang 

berfungsi sebagai pengontrol bagi pelaksanaan kebijakan K3 yang diterapkan 

oleh PT. PLN Kota Salatiga. Tujuan dan sasaran dari SMK3 ini adalah 

terciptanya sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja 

yang melibatkan pihak sehingga dapat mencegah dan mengurangi Kecelakaan 

Akibat Kerja (KAK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) serta terciptanya 

tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.  

Mengingat sangat pentingnya SMK3 ini, hendaknya setiap komponen 

individu/pekerja di PT PLN Kota Salatiga ikut secara aktif dalam pelaksanaan 

penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja yang efektif, 

efisien dan berkelanjutan. Sehingga akan tercapai suatu sistem dengan tingkat 

keberhasilan yang maksimal serta terpenuhinya target kerja. Oleh karena itu, 

pedoman pelaksanaan SMK3 yang dimulai dari penetapan kebijakan, 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi SMK3 berserta manfaat dan kendala 
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pelaksanaanya pada PT. PLN Kota Salatiga sangat menarik untuk diteliti 

lebih lanjut. 

Berdasarkan uraian diatas Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) akan membantu perusahaan dalam menangani 

karyawan dengan cepat dan tepat, selain itu juga dapat mencegah atau setidak-

tidaknya mengurangi terjadinya kecelakaan kerja baik yang disengaja maupun 

tidak disengaja dalam bekerja sehingga dapat menciptakan kesejahteraan 

karyawan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah-masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana kebijakan SMK3 untuk menunjang zero accident pada PT. PLN 

Kota Salatiga? 

2) Bagaimana perencanaan SMK3 untuk menunjang zero accident pada PT. 

PLN Kota Salatiga? 

3) Bagaimana pelaksanaan SMK3 untuk menunjang zero accident pada PT. 

PLN Kota Salatiga? 

4) Bagaimana evaluasi SMK3 untuk menunjang zero accident pada PT. PLN 

Kota Salatiga? 

5) Bagaimana manfaat dari penerapan SMK3 di PT. PLN Kota Salatiga? 

6) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan SMK3 dan 

sejauhmana capaian dalam penerapan SMK3 di PT. PLN Kota Salatiga? 

Tulisan ini terdiri dari tiga bagian. Bagian satu yang menguraikan secara 

singkat latar belakang masalah dan rumusan masalah. Pada bagian dua berisi 

tentang landasan teori, bagain ke tiga berisi tentang metodologi peneliti. 
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Tinjauan Literatur 

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Bidang Kelistrikan 

Secara umum bidang usaha dari PT. PLN yaitu (1) Menyediakan tenaga 

listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan 

berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. (2) Mengusahakan penyediaan 

tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk: 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata 

serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, serta mengusahakan 

keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik 

untuk melayani kebutuhan masyarakat. (3) Merintis kegiatan-kegiatan usaha 

penyediaan tenaga listrik. (4) Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang 

menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Ronesha, 2013). 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan 

kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja (PP. RI No. 50 Tahun 2012). Keselamatan dan 

kesehatan kerja merupakan upaya priventif yang kegiatannya terutama adalah 

identifikasi, subtitusi, eliminasi, evaluasi dan pengendalian risiko dan bahaya. 

Identifikasi bahaya dapat dilakukan salah satunya dengan inspeksi, survey 

dan monitoring tempat kerja dan lingkungan kerja (Notoatmodjo, 2007). 

Tujuan dari keselamatan dan kesehatan (K3) adalah (1) Setiap pegawai 

mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, 
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dan psikologis; (2) Setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-

baiknya, selektif mungkin; (3) Semua hasil produksi dipelihara keamanannya; 

(4) Adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi 

pegawai; (5) Meningkatnya kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja; 

(6) Terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau 

kondisi kerja; (7) Setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja 

Mangkunegara (2002). 

Menurut Budiono, dkk, (2008) faktor yang mempengaruhi keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) antara lain: (1) Beban kerja berupa beban fisik, 

mental dan sosial, sehingga upaya penempatan pekerja yang sesuai dengan 

kemampuannya perlu diperhatikan; (2) Kapasitas kerja yang banyak 

tergantung pada pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, 

keadaan gizi dan sebagainya; (3) Lingkungan kerja yang berupa faktor fisik, 

kimia, biologik, ergonomik maupun psikososial. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) adalah suatu bentuk usaha atau upaya bagi para pekerja 

untuk memperoleh jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam 

melakukan pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut dapat mengancam dirinya 

yang berasal dari individu sendiri dan lingkungan kerjanya. Kesehatan dan 

keselamatan kerja bertujuan meraih tingkat keselamatan dan kesehatan kerja 

yang tinggi, atau hanya untuk mencegah atau mengendalikan kemungkinan 

terjadinya kecelakaan kerja, maupun penyakit akibat kerja. Selain dari itu hal 

yang lebih penting adalah kesehatan dan keselamatan kerja yaitu memiliki 
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visi dan misi jauh kedepan yaitu mewujudkan tenaga kerja yang sehat, 

selamat, produktif serta sejahtera dan juga menciptakan perlindungan baik 

kepada karyawan, masyarakat, dan perusahaan. 

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di bidang kelistrikan 

meliputi perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, pemeliharaan, 

pemeriksaan dan pengujian pada kegiatan pembangkitan listrik, transmisi 

listrik, distribusi listrik dan pemanfaatan listrik yang beroperasi dengan 

tegangan lebih dari 50 (lima puluh) volt arus bolak balik atau 120 (seratus 

dua puluh) volt arus searah (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Listrik di Tempat Kerja). 

2.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya 

disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara 

keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan 

kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif 

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang 

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja) 

Menurut UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 dinyatakan bahwa sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah bagian dari 

sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang meliputi struktur 

organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tangung jawab, prosedur, proses dan 

sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, 
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pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan dalam 

rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna 

mencapai terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. 

Pada penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3), maka perusahaan harus mengikuti pedoman-pedoman penerapan 

SMK3 seperti dalam Pasal 6, PP RI No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan 

Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja yaitu terdiri dari (1) 

penetapan Kebijakan K3, (2) Perencanaan K3, (3) Pelaksanaan rencana K3, 

(4) Pemantauan dan evaluasi konerja K3 dan (5) Peninjauan dan peningkatan 

kinerja SMK3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Penerapan Sistem K3 

Berdasarkan gambar di atas, pedoman penerapan SMK3 dapat 

dijabarkan seperti di bawah ini: 
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1) Penetapan Kebijakan K3 

Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah 

ditetapkan kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain 

pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait. 

Kebijakan K3 paling sedikit harus memuat tentang visi perusahaan, 

tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan dan 

kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara 

menyeluruh yang bersifat umum dan/ atau operasional. 

Penetapan Kebijakan K3 dilaksanakan oleh pengusaha dimana 

dalam menyusun kebijakan tersebut pengusaha paling sedikit harus: 

a) Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi: 

(1) Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. 

(2) Perbandingan penerapan k3 dengan perusahaan dan sektor lain 

yang lebih baik. 

(3) Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan. 

(4) Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya 

yang berkaitan dengan keselamatan; dan 

(5) Penilaian efisiensi dan efektivitas sumberdaya yang disediakan. 

b) Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-

menerus. 

c) Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat 

pekerja/serikat buruh. 
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2) Perencanaan K3 

Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan 

mengacu pada kebijakan K3. Pengusaha dalam menyusun rencana K3 

harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja/buruh, 

dan pihak lain yang terkait di perusahaan. Rencana K3 paling sedikit 

harus memuat:  

a) Tujuan dan sasaran 

b) Skala prioritas 

c) Upaya pengendalian bahaya 

d) Penetapan sumber daya 

e) Jangka waktu pelaksanaan 

f) Indikator pencapaian   

g) Sistem pertanggungjawaban. 

Dalam menyusun rencana K3, pengusaha harus 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a) Hasil penelaahan awal. 

b) Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. 

c) Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. 

d) Sumber daya yang dimiliki 

3) Pelaksanaan rencana K3 

Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan 

rencana K3. Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus 

melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3 yang 
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berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. 

Kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari: 

a) Tindakan pengendalian 

b) Perancangan (design) dan rekayasa 

c) Prosedur dan instruksi kerja 

d) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan 

e) Pembelian/pengadaan barang dan jasa 

f) Produk akhir 

g) Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana 

industri 

h) Rencana dan pemulihan keadaan darurat. 

Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut harus: 

(1) menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja 

dan kewenangan di bidang K3; (2) melibatkan seluruh pekerja/buruh; 

(3) membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh 

pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di 

perusahaan, dan pihak lain yang terkait; (4) membuat prosedur 

informasi; (5) membuat prosedur pelaporan; dan (6) mendo 

kumentasikan seluruh kegiatan. 

4) Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 

Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3. 

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan melalui: 
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a) Pemeriksaan 

b) Pengujian 

c) Pengukuran,  

d) Audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang 

kompeten. 

 Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 ditersebut gunakan 

untuk melakukan tindakan perbaikan. Apabila perusahaan tidak 

memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi 

kinerja K3 maka dapat menggunakan jasa pihak lain yang hasilnya 

nanti harus dilaporkan kepada pengusaha. 

5) Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 

Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, 

pengusaha wajib melakukan peninjauan. Peninjauan dilakukan terhadap 

kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.  Hasil 

peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan 

kinerja.  

Perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan dalam hal-

hal sebagai berikut: 

a) terjadi perubahan peraturan perundang-undangan 

b) adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar 

c) adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan 

d) terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan 
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e) adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk 

epidemiologi 

f) adanya hasil kajian kecelakaan ditempat kerja 

g) adanya pelaporan 

h) adanya masukan dari pekerja /buruh. 

Berdasarkan uraian di atas, penerapan sistem manajemen kesehatan dan 

keselamatan kerja karyawan (SMK3) bagi perusahaan sangat penting karena 

dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja dan mengurangi kerugian-kerugian 

yang dapat dialami oleh perusahaan. 

2.3 Manfaat Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (K3) 

Menurut Robiana Modjo (2007), manfaat penerapan program 

keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan antara lain: 

1) Pengurangan Absentisme.  

Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan 

kerja secara serius, akan dapat menekan angka risiko kecelakaan dan 

penyakit kerja dalam tempat kerja, sehingga karyawan yang tidak masuk 

karena alasan cedera dan sakit akibat kerja pun juga semakin berkurang. 

2) Pengurangan Biaya Klaim Kesehatan.  

Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang benar-benar 

memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya 

kemungkinan untuk mengalami cedera atau sakit akibat kerja adalah 
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kecil, sehingga makin kecil pula kemungkinan klaim pengobatan/ 

kesehatan dari mereka. 

3) Pengurangan Turnover Pekerja.  

Perusahaan yang menerapkan program K3 mengirim pesan yang jelas 

pada pekerja bahwa manajemen menghargai dan memperhatikan 

kesejahteraan mereka, sehingga menyebabkan para pekerja menjadi 

merasa lebih bahagia dan tidak ingin keluar dari pekerjaannya. 

Pengaruh positif terbesar yang diraih akibat penerapan manajemen K3 

pada sistem manajemen perusahaan adalah adanya pengurangan angka 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selain itu, beberapa manfaan lain 

dari penerapan manajemen K3 adalah: 

1) Memberikan kepuasan dan meningkatkan loyalitas pekerja terhadap 

perusahaan, karena adanya jaminan keselamatan dan kesehatandalam 

kerja. 

2) Menunjukkan bahwa sebuah perusahaan telah beritikad baik dalam 

mematuhi peraturan perudangan, sehingga dapat beroperasi secara 

normal tanpa menghadapi kendala dari segi ketenagakerjaan. 

3) Mencegah terjadinya kecelakaan, kerusakan, atau sakit akibat kerja, 

sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang ditimbulkan 

oleh kejadian tersebut;  

4) Menciptakan adanya aktivitas dan kegiatan yang terorganisir, terarah, 

dan berada dalam koridor yang teratur, sehingga organisasi dapat 

berkonsentrasi melakukan peningkatan sistem manajemennya 
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dibandingkan melakukan perbaikan terhadap permasalahan-

permasalahan yang terjadi. 

5) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, karena tenaga kerja 

dapat bekerja optimal, kemudian meningkatkan kualitas produk dan jasa 

yang dihasilkan (Kawatu dalam Wuon, 2013).  

Manfaat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 

bagi perusahaan menurut Tarwaka (2008) adalah (1) Pihak manajemen dapat 

mengetahui kelemahan-kelemahan unsur sistem operasional sebelum timbul 

gangguan operasional, kecelakaan, insiden dan kerugian-kerugian lainnya; (2) 

Dapat diketahui gambaran secara jelas dan lengkap tentang kinerja K3 di 

perusahaan; (3) Dapat meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan 

perundangan bidang K3; (4) Dapat meningkatkan pegetahuan, ketrampilan dan 

kesadaran tentang K3, khususnya bagi karyawan yang terlibat dalam 

pelaksanaan audit; dan (5) Dapat meningkatkan produktivitas kerja. 

2.4 Kendala-Kendala dalam Penerapan SMK3  

Menurut Rohensha (2013) bahwa pelaksanaan Sistem Keselamatan dan 

Kesehatan kerja mengalami berbagai kendala yaitu :  

1) Kurangnya kesadaran dari karyawan atas resiko pekerjaan mereka, selain 

itu pelaksanaan pengawasan kerja yang dilakukan oleh pimpinan kepada 

karyawan tidak mendapat tanggapan dari karyawan karena karyawan 

menilai bahwa dengan adanya pengawasan artinya pihak PT. PLN kurang 

memberikan kepercayaan yang besar kepada mereka.  
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2) Kemalasan karyawan dalam menggunakan alat-alat pengaman untuk 

menghindari resiko kecelakaan dalam bekerja seperti safety belt saat 

berada diketinggian dan sarung tangan untuk tegangan tinggi.  

3) Pendidikan dan latihan kerja bagi karyawan khususnya karyawan bagian 

teknik dan distribusi membutuhkan modal yang cukup besar bagi pihak 

PT. PLN karena pendidikan dan latihan yang dilakukan harus dilakukan 

dilapangan.  

4) Masih kurangnya alat-alat pengaman yang dimiliki sehingga penggunaan 

alat-alat tersebut terbatas.  

SMK3 sudah dianggap penting dalam aspek kegiatan operasi namun 

didalam pelaksanaannya masih saja ditemui kendala-kendala. Kendala tersebut 

ada yang bersifat makro/di tingkat nasional dan ada pula yang bersifat mikro 

yaitu kendala dalam perusahaan (Andrian, 2015). 

1. Hambatan makro 

Di tingkat nasional (makro) ditemui banyak faktor yang merupakan 

kendala yang menyebabkan kurang berhasilnya program keselamatan kerja 

antara lain : 

1) Pemerintah 

Masih dirasakan adanya kekurangan dalam masalah pembinaan 

(formal & non formal), bimbingan (pelayanan informasi, standar, code 

of pratice), pengawasan (peraturan, pemantauan / monitoring serta 

sangsi terhadap pelanggaran), serta bidang-bidang pengendalian 

bahaya. 
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2) Teknologi 

Perkembangan teknologi perlu diantisipasi agar bahaya yang 

ditimbulkannya dapat diminimalisasi atau dihilangkan sama sekali 

dengan pemanfaatan ketrampilan di bidang pengendalian bahaya. 

3) Sosial budaya 

Adanya kesenjangan sosial budaya dalam bentuk rendahnya disiplin 

dan kesadaran masyarakat terhadap masalah keselamatan kerja serta 

adanya budaya “santai” dan “tidak peduli” dari masyarakat atau 

dengan kata lain belum ada “budaya” mengutamakan keselamatan di 

dalam masyarakat / pekerja 

2. Kendala mikro 

Masalah yang bersifat mikro yang terjadi di perusahaan antara lain: 

1) Kesadaran, dukungan dan keterlibatan 

Kesadaran, dukungan dan keterlibatan manajemen operasi terhadap 

usaha pengendalian bahaya dirasakan masih sangat kurang. Keadaan 

ini akan membudaya mulai dari lapis bawah sehingga banyak para 

karyawan memilki kesadaran keselamatan yang rendah, disamping itu 

pengetahuan mereka terhadap bidang rekayasa dan manajemen 

keselamatan kerja juga sangat terbatas.  

2) Kemampuan yang terbatas dari petugas keselamatan kerja  

Kemampuan petugas keselamatan kerja dibidang rekayasa operasi, 

rekayasa keselamatan kerja, manajemen pengendalian bahaya 

dirasakan sangat kurang sehingga merupakan kendala diperolehnya 
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kinerja keselamatan kerja yang baik. Akibat daripada kekurangan ini 

terdapatnya kesenjangan antara makin majunya teknologi terapan 

dengan dampak negatif yang makin tinggi dengan kemampuan para 

petugas keselamatan kerja dalam mengantisipasi keadaan yang makin 

berbahaya. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya pengembangan 

SDM di bidang K3 atau kurang dikembangkannya perkembangan 

dunia pendidikan di bidang ini. 

3)  Standard, code of practice  

Masih kurangnya standard-standard dan code practice di bidang 

keselamatan kerja serta penyebaran informasi di bidang pengendalian 

bahaya industri yang masih terbatas akan menambah memperbesar 

resiko yang dihadapi 
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2. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Menurut Moleong (2006) bahwa penelitian deskriptif kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dengan 

cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahan pada suatu konteks 

khusus yang alamiah, dengan memanfaatkan berbagai kode ilmiah. Selanjutnya 

digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dalam perilaku yang diamati. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan 

langsung di lokasi penelitian mengenai penerapan SMK3 di seluruh area kerja, 

selain itu juga mengamati tentang pekerjaan karyawan, penggunaan alat 

pelindung diri dalam bekerja oleh karyawan. Wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan agar memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang penerapan 

SMK3 di PT. PLN Kota Salatiga, dengan narasumber yaitu Ketua, Sekretaris, 

anggota Panitia Pembina K3, staf kantor dan petugas lapangan. Dokumentasi 

digunakan untuk menggali lebih dalam tentang permasalahan penelitian seperti 

dokumen-dokumen profil perusahaan, dokumen karyawan, dokumen 

kecelakaan kerja yang terjadi selama 1 tahun, dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penerapan SMK3 di perusahaan. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. 

Miles dan Huberman menyebutkan ada tiga aktivitas dalam analisis data 
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penelitian kualitatif yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (dalam 

Sugiyono, 2010). Setelah mengumpulkan semua data-data yang diperlukan, 

maka peneliti menganalisis, mengorganisasi, dan menyajikan data-data dalam 

rangka menjawab persoalan-persoalan penelitian untuk kemudian ditarik 

kesimpulan secara umum. Ketika kekurangan data dalam analisis, penulis 

kembali ke perusahaan untuk meminta data yang masih kurang. Data-data yang 

didapatkan dari lapangan akan diinterpretasikan dan dianalisis sehingga 

memberikan informasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi dalam bentuk 

diagram, tabel-tabel, grafik ataupun narasi untuk memudahkan pemahaman. 
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3. Hasil Penelitian 

3.1 Gambaran Umum dan Program Zero Accident PT. PLN Kota Salatiga  

4.1.1 Gambaran Umum PT. PLN Kota Salatiga 

PT PLN merupakan perusahaan BUMN yang didirikan untuk 

mentransmisikan tenaga listrik dari pusat pembangkit yang bertenaga air, 

diesel, tenaga uap berbahan bakar batu bara maupun gas, ke industri 

pengguna, kawasan komersial, pemukiman maupun sarana publik. PT PLN 

Unit Layanan Salatiga berada di Jalan Diponegoro Nomor 19 Salatiga 

50711. Pada perusahaan ini terdapat 3 (tiga) unit bagian, yaitu unit transaksi 

distribusi, unit transaksi energi dan unit layanan dan administrasi. 

PT PLN (Persero) APP Salatiga merupakan salah satu unit dari PT 

PLN (Persero) P3B Jawa Bali dimana dibentuk berdasarkan SK Direktur 

No. 1466.K/DIR/2011 tanggal 13 Desember 2011. Tugas utama PT PLN 

(Persero) APP Salatiga adalah mengelola transmisi dan transaksi tenaga 

listrik diwilayah sistem Salatiga, Yogyakarta, Surakarta secara unggul, 

andal, terpercaya. Visi perusahaan yaitu menjadi unit pengelola transmisi 

dan transaksi tenaga listrik yang unggul, andal dan terpercaya berkelas 

dunia sedangkan misi utama yaitu (1) melakukan dan mengelola penyaluran 

tenaga listrik tegangan tinggi secara efisien, andal dan akrab lingkungan, 

dan (2) mengelola transaksi tenaga listrik secara kompetitif, transparan dan 

adil. 

Wilayah kerja PT PLN  (Persero) APP Salatiga adalah meliputi 3 

(tiga) daerah atau basecamp yaitu  Basecamp Salatiga, Yogyakarta dan 
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Surakarta dengan jumlah gardu induk yang dikelola sebanyak 31 (tiga puluh 

satu). Untuk lebih jelasnya tentang jumlah gardu yang dikelola PT. PLN 

Salatiga dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1 Jumlah Gardu Induk yang dikelola PT. PLN Salatiga 

 

No Base Camp Jumlah 500 150 

GI GIS GI GIS 

1 Salatiga 8 - - 8 - 

2 Surakarta 12 1 - 10 1 

3 Yogyakarta 11 - - 9 2 
Keterangan: GI (Gardu Induk) 

                    GIS (Gas Insulated Switchgear) 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PT. PLN Salatiga 

memiliki 31 Gardu Induk yangtersebar di Salatiga, Surakarta dan 

Yogyakarta. Terdapat 62 Trafo IBT dan Trafo Distribusi (3638 MVA) serta 

panjang transmisi 2101,702 Kms. Jumlah Gardu Induk yang dikelola APP 

Salatiga saat ini berjumlah 31 unit, baik GIS (Gas Insulated Switchgear)  

maupun GI konvensional baik di Grid 500 kV maupun 150 kV 

4.1.2 Program Zero Accident PT. PLN Salatiga 

Pengelolaan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PLN Kota 

Salatiga dilakukan sebagai salah satu upaya menjaga kesuksesan pengelolaan 

operasional perusahaan, melalui peningkatan efisiensi operasional dari 

berkurangnya jam kerja yang hilang. Keberhasilan pengelolaan aspek K3 

yang ditunjukkan dengan tidak adanya kejadian kecelakaan (zero accident) 

membuat tidak ada jam kerja dan hari kerja yang hilang, sehingga kegiatan 

perusahaan berjalan dengan semakin efisien, meningkatkan produktivitas 

kerja dan lebih terjaminnya keberlangsungan usaha. Keberhasilan 
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mencatatkan zero accident akan membuat reputasi Perseroan membaik dan 

kenyamanan kerja meningkat, sehingga secara keseluruhan akan 

memudahkan Perseroan dalam mendapatkan dukungan dari pemangku 

kepentingan lain.  

Program zero accident di PT. PLN Salatiga Dasar didasarkan pada 

perundang-undangan tentang Keselamatan Ketenagalistrikan di PLN yaitu 

sebagai berikut: 

1. Undang-undang keselamatan kerja No 1 tahun 1970 

2. Instruksi Direksi No 002/84 tentang membudayakan keselamatan dan 

kesehatan kerja di lingkungan PLN 

3. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No 090.K/DIR/2005 tentang 

Pedoman Keselamatan Instalasi di lingkungan PT PLN (Persero) 

4. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No 091.K/DIR/2005 tentang 

Pedoman Keselamatan Umum di lingkungan PT PLN (Persero) 

5. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No 092.K/DIR/2005 tentang 

Pedoman Keselamatan Kerja di lingkungan PT PLN (Persero) 

PLN mengelola aspek K3 secara terencana sesuai standar internasional 

yang terakreditasi dan menetapkan target zero accident di seluruh wilayah 

kerja yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan gardu induk. 

Berikut ini adalah program zero accident, target dan capaian tahun 2014 di 

PT. PLN Kota Salatiga.  
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Tabel 4.2 

Program zero accident PT. PLN Salatiga  

 

No Indikator Sasaran/Target Pencapaian 

Tahun 2014 

1 Kecelakaan kerja & penyakit akibat 

kerja (PAK) 

Zero Accident Tercapai 

2 Kecelakaan masyarakat umum karena 

kelalaian PLN 

Zero Accident Tercapai 

3 Kebakaran instalasi/bangunan dan 

gangguan/ kerusakan instalasi 

Zero Accident Tercapai 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa program zero accident di 

fokuskan pada tiga hal utama yaitu kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

kerja, kecelakaan masyarakat umum akibat kelalaian PLN dan kebakaran 

instalasi. 

 

3.2 Penerapan SMK3 Pada PT. PLN Kota Salatiga 

4.2.1 Kebijakan SMK3 untuk menunjang zero accident pada PT. PLN Kota 

Salatiga 

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dibuat sebagai bentuk 

komitmen untuk menunjang program zero accident pada PT. PLN Kota 

Salatiga yang terkait dengan PP RI No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan 

SMK3 bahwa penerapan SMK3 bertujuan untuk mencegah dan mengurangi 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur 

manajemen, pekerja dan serikat pekerja.  

Menurut Bapak Budi Santoso dalam wawancara tentang kebijakan 

SMK 3 yaitu sebagai berikut: 

“Kita punya kebijakan SMK3 yang sesuai dengan tujuan yang ingin 

kita capai yaitu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat 

dengan melaksanakan prinsip 5 R, melaksanakan aturan/SOP dan 
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mencapai zero accident. Kebijakan tersebut merupakan hasil kerja 

dari panitia K3 yang harus dipatuhi dan dilaksanakan seluruh 

petugas di lingkungan PT. PLN ini”. (Wawancara tanggal 31 Maret 

2015, pukul 10.00 WIB). 

 

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa PT PLN Salatiga mempunyai 

komitmen meningkatkan kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja ke 

tingkat yang paling tinggi melalui proses perbaikan yang terus menerus dan 

secara sistematik, melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja. PT. PLN Salatiga telah menetapkan kebjiakan 

keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan yang dilakukan oleh pihak top 

management dan tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(P2K3) di PT. PLN Salatiga dalam sebuah rapat dan hasil kebijakan yang 

telah dibuat ditanda tangani oleh pimpinan PT. PLN Salatiga. Kemudian 

kebijakan tersebut disebarluaskan kepada semua tenaga kerja dan mitra 

kerja agar diterapkan dan dilaksanakan dalam perusahaan secara 

berkesinambungan. 

Menurut Bapak Soleh Udin dalam wawancara tentang kebijakan SMK 

3 yaitu sebagai berikut: 

“Kebijakan SMK3 yang kita punya itu yaitu kebijakan prosedur 

pelaksanaan pekerjaan pada proteksi scada dan telekomunikasi dan 

kebijakan K3 yang tercantum dalam SK Direksi PT PLN. Dalam 

kebijakan tersebut terdapat standar kerja yang harus dipatuhi oleh 

setiap pekerja (Wawancara tanggal 31 Maret 2015, pukul 10.00 

WIB). 

 

PT. PLN Kota Salatiga menerapkan kebijakan pengelolaan K3 melalui 

penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja & Kesehatan Kerja 

(SMK3) yang dilengkapi dengan sertifiasi OHSAS 18001 serta penerapan 
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ISO 14001. PLN menerapkan target dicapainya zero-accident pada setiap 

periode operasional dalam pelaksanaan K3 sebagai acuan bagi seluruh unit 

bisnis untuk dipenuhi dan dijadikan sebagai pedoman target pelaksanaan 

kegiatan K3. Kebijakan dan standar mengenai K3 yang serupa juga 

dipersyaratkan kepada kontraktor dan subkontraktor pelaksana pekerjaan 

konstruksi maupun pemeliharaan pembangkit, jaringan transmisi maupun 

distribusi PLN. 

Seluruh kebijakan yang telah dibuat tersebut, kemudian 

diimplementasikan di perusahaan dan dimonitor langsung oleh supervisor 

masing-masing departemen dan Panitia Pembina Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah dibentuk oleh manajemen perusahaan. 

Setiap karyawan maupun orang lain (mitra kerja dan tamu) yang berada di 

lingkungan perusahaan diwajibkan mendukung serta menjaga dalam 

mengendalikan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, petugas 

bagian K3 ini melakukan evaluasi dan melaporkan hasil evaluasi. 

4.2.2 Perencanaan untuk menunjang zero accident pada PT. PLN Kota 

Salatiga 

Perencanaan dalam hal ini meliputi perencanaan yang berkaitan 

dengan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko. Hal ini 

sesuai hasil wawancara dengan Soleh Hudin selaku Ketua Harian Panitia K3 

yaitu sebagai berikut: 

“Dalam merencanakan SMK3 yang pertama yaitu mencari tahu 

tentang potensi bahaya lalu penyebab dan resiko dari bahaya bagi 

pekerja kita baik di lingkungan kantor sini atau ketika pekerja 

melakukan pekerjaan di lapangan. Dari situ kan bisa kita buat SOP 
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nya biar tidak terjadi kecelakaan kerja”. (Wawancara 31 Maret 2015, 

pukul 11.00 WIB). 

 

Berdasarkan keterangan dalam wawancara di atas, bahwa perencanaan 

SMK3 sudah sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan 

SMK3 karena PT PLN Salatiga membentuk tim identifikasi bahaya, 

penilaiaan dan pengendalian risiko dengan menunjuk masing-masing satu 

orang karyawan disetiap divisi yang ada. Dengan perincian tugas untuk 

melakukan identifikasi bahaya maupun risiko kecelakaan pekerjaan yang 

mungkin terjadi di masing-masing divisi yang ada. Tim ini juga diberikan 

tugas untuk melakukan pengecekan maupun perbaikan Standard Operation 

Procedure (SOP) secara berkala, agar setiap pekerjaan yang dilakukan dapat 

berlangsung dengan aman dan terpelihara standarisasinya. 

Dapat disimpulkan bahwa perencanaan-perencanaan dalam penerapan 

SMK3 yang telah dilakukan di PT. PLN Salatiga yaitu indentifikasi bahaya 

dan penilaian risiko, penyesuaian rencana dengan peraturan perundang-

undangan, penetapan tujuan dan sasaran, penetapan indikator kerja.  

4.2.3 Pelaksanaan untuk menunjang zero accident pada PT. PLN Kota 

Salatiga 

Menerapkan atau melaksanakan SMK3 secara efektif dengan 

mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan 

untuk mencapai kebijakan, tujuan, serta sasaran keselamatan dan kesehata 

kerja. PT PLN Salatiga mendukung secara penuh demi terlaksananya SMK3 

secara efektif dan efisien. Selain mendukung secara finansial, PT PLN 

Salatiga juga berupaya untuk menyediakan personil yang memiliki 
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kualifikasi dengan mengikutkanya pelatihan K3, serta menyediakan sarana 

dan prasarana berkaitan dengan perlengkapan keselamatan kerja yang 

memadai sesuai sistem manajemen K3 yang diterapkan dengan membuat 

prosedur yang dapat memantau manfaat yang akan didapat maupun biaya 

yang harus dikeluarkan. 

PT PLN Salatiga juga membetuk tim tanggap darurat yang berada 

dibawah komando Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(P2K3) dengan tujuan apabila terjadi bencana maupun gangguan karyawan 

dapat dievakuasi secara cepat agar terhindar dari bahaya. Tim ini dibagi 

berdasarkan divisi sehingga tugasnya pun berbeda, seperti divisi Sumber 

Daya Manusia (SDM) bertugas sebagai tim pengamanan dokumen dan 

security sebagai tim pengamanan personil. 

Menurut Catur Nirmawan selaku anggota Paniti K3 PT. LNS Salatiga 

dalam wawancara yaitu: 

“Dari rencana yang telah dibuat, tentu akan dilaksanakan oleh 

seluruh karyawan atau pekerja di lingkungan PLN Salatiga. Panduan 

dalam keselatan kerja yang kita sebut dengan “Buku Biru Prodatel” 

dalam pelaksanaan kerja harus di isi oleh seluruh pekerja sebagai 

wujud dokumentasi pelaksanaan pekerjaan” (Wawancara Tanggal 2 

April 2015, pukul 10.35 WIB). 

 

Berdasarkan keterangan wawancara di atas, bahwa dalam pelaksanaan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk 

menunjang zero accident, pada PT. PLN Kota Salatiga melibatkan personil 

tenaga kerja yang ditunjuk untuk menjadi pengurus dalam Panitia Pembina 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sehingga telah sesuai dengan PP 

No. PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 Pasal 12 bahwa dalam 
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melaksanakan kegiatan pelaksanaan rencana K3 harus (1) menunjuk sumber 

daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang 

K3; (2) melibatkan seluruh pekerja/buruh; (3) membuat petunjuk K3 yang 

harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh 

yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait; (4) membuat 

prosedur informasi; (5) membuat prosedur pelaporan; dan (6) 

mendokumentasikan seluruh kegiatan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

SMK 3 dalam upaya mendukung program zero accident dilakukan dengan 3 

cara yaitu: (1) melaksanakan pekerjaan sesuai sistem kerja atau SOP yang 

telah dibuat; (2) melakukan pengawasan terhadap pekerjaan berbahaya 

(diawasi oleh pengawas manuver, pengawas pekerjaan dan pengawas K3) ; 

dan (3) mengamankan lingkungan/lokasi berbahaya karena bertegangan 

tinggi dengan cara memasang rambu-rambu peringatan). 

4.2.4 Evaluasi  untuk menunjang zero accident pada PT. PLN Kota Salatiga 

Perusahaan memiliki sistem untuk mengukur, memantau dan 

mengevaluasi kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3) dan hasilnya harus dianalisa guna menentukan keberhasilan atau 

untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan. Menurut Budi Santoso 

dalam wawancara yaitu “Evaluasi SMK3 kita lakukan setahun sekali, dan 

kita bahas dalam rapat akhir tahun untuk menilai ketercapaian program zero 

accident”( Wawancara tanggal 31 Maret 2015, Pukul 10.00 Wib).  
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Evaluasi pelaksanaan SMK3 di PT. PLN Salatiga dalam menunjang 

zero accident dilakukan dengan cara: (1) Inspeksi Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja. Untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja 

keselamatan dan kesehatan kerja, Tim Panitia K3 melakukan inspeksi ke 

seluruh area perusahaan, dimana inspeksi ini difokuskan pada penerapan 

SMK3 di perusahaan dan kondisi bahaya kecelakaan kerja baik dari pekerja, 

lingkungan maupun peralatan kerjanya. (2) Audit Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pihak panitia K3 melakukan audit sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan secara rutin 3 

bulan sekali. Audit ini bertujuan agar sistem yang ada di perusahaan ini 

berjalan lancar. Hasil dari temuan audit kemudian dilakukan tindakan 

pengendalian sebagai upaya untuk meminimalkan adanya kesalahan dalam 

sistem manajemennya. (3)  Tindakan Perbaikan dan Pencegahan. Semua 

hasil temuan dari pelaksanaan inspeksi keselamatan dan 

kesehatan kerja, didokumentasikan dan digunakan untuk mengidentifikasi 

tindakan perbaikan dan pencegahan yang harus segera dilakukan serta pihak 

manajemen menjamin pelaksanaanya secara sistematik dan efektif. 

Pada dasarnya evaluasi SMK3 di PT. PLN Salatiga secara 

berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas 

keselamatan dan kesehatan kerja, maka dilakukan evaluasi yang meliputi (1) 

Evaluasi kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan SMK3. Evaluasi di 

PT PLN Salatiga dilakukan untuk mengetahui keefektivan implementasi 

komitmen manajemen yang dituangkan dalam kebijakan perusahaan dengan 
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inspeksi secara rutin ke area kerja dan pemeriksaan dukomen-dokumen hasil 

inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan dan pelaporan hasil 

evaluasi ini dilakukan secara periodik kepada panitia K3, dan (2) Evaluasi 

terhadap tujuan dan sasaran SMK3. Evaluasi terhadap tujuan SMK 3 yaitu 

untuk menilai ketercapian tujuan penerapan SMK3 sedangkan evaluasi 

terhadap sasaran yaitu menilai apakah seluruh sasaran penerapan SMK3 

telah tercapai atau belum.  

 

3.3 Manfaat Penerapan SMK 3 Pada PT. PLN Salatiga 

Manfaat pengelolaan aspek K3 adalah agar setiap proses kerja di 

lingkungan PLN memberikan rasa aman bagi seluruh pegawai dan semua 

pihak yang terlibat, baik pada saat sebelum, memulai, maupun saat selesai 

proses operasional di perusahaan. Penerapan SMK3 yang telah berlangsung 

lama pada dasarnya memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan 

maupun bagi pekerja. Manfaat tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Budi Santoso yaitu sebagai berikut: 

“Dengan adanya kebijakan SMK3 manfaatnya sangat dirasakan 

khusunya bagi petugas lapangan karena bisa terhindar dari 

kecelakaan kerja. Selain itu dengan dapat juga menghindari 

hilangnya jam kerja dan biaya-biaya tertentu misalnya untuk biaya 

periksa karyawan, biaya perawatan rumah sakit dan lain-lain” (”. 

(Wawancara tanggal 31 Maret 2015, pukul 10.00 WIB). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa penerapan SMK 3 

memiliki manfaat penting bagi pencapaian zero accident yang dapat 

merugikan pekerja maupun perusahaan. Hal yang sama juga diungkapkan 

oleh salah satu petugas lapangan di Gardu Induk yaitu “semua aturan 
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mengenai K3 menyangkut keselamatan karyawan perusahaan yang tentunya 

juga berdampak positif bagi kami pihak manajer perusahaan. Kami selalu 

berusaha melakukan yang terbaik bagi perusahaan dan selalu kami buktikan 

dengan tidak hanya memahaminya juga harus mematuhinya”.  

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan SMK 3 yang 

menjadi komitmen PT PLN Salatiga memiliki manfaat sebagai berikut:  

1) Mewujudkan Zero Accident dalam setiap pekerjaan, baik di lapangan 

maupun di lingkungan kantor PT PLN Salatiga.  

2) Penyempurnaan Standard Operation Procedure (SOP) yang rutin 

dilakukan demi terciptanya Zero Accident.  

3) Agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif, rapi, bersih dan sehat PT 

PLN Salatiga juga berkomitmen untuk menerapkan konsep 5R (Rajin, 

Rawat, Resik, Rapi dan Ringkas) dalam suatu industri secara efektif, yaitu 

dengan: Singkirkan barang yang tidak diperlukan; Kembalikan barang 

sesuai tempatnya; Tidak makan di ruangan; Buang sampah di tempatnya; 

serta matikan AC 10 menit sebelum pulang.  

 

3.4 Kendala-kendala yang dihadapi dan capaian dalam penerapan SMK3 

dan sejauhmana capaian dalam penerapan SMK3 di PT. PLN Kota 

Salatiga 

Keterbatasan personil pengawas K3 yang ada, menghambat pekerja 

untuk mengisi SOP yang dilakukan, hal ini menjadi kendala pekerja menjadi 

kekurangan pengawasan untuk pengisian SOP sesuai dengan peraturan. 
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Penerapan SMK3 di PT. PLN Salatiga selama ini tidak terlepas dari 

kendala-kendala yang menyertainya. Menurut Catur Nirmawan selaku 

anggota Paniti K3 PT. LN Salatiga dalam wawancara yaitu: 

“Ada, kendalanya itu para petugas atau personil tidak mematuhi 

peraturan atau SOP yang telah dibuat, mereka hanya memakai APD 

sesuai ketentuan tapi kadang-kadang aturan atau SOP melakukan 

pekerjaan itu yang sering diabaikan” (Wawancara Tanggal 2 April 

2015, pukul 10.35 WIB). 

 

Setiap pekerjaan yang berisiko terjadinya kecelakaan kerja atau 

berbahaya telah dibuatkan SOP. Para pekerja juga telah dibekali dengan 

“Buku Biru Prodatel” sebagai dokumen keselamatan kerja, dimana para 

pekerja harus mengisi buku tersebut sebelum dan setelah melaksanakan 

pekerjaannya. Akan tetapi kenyataan dilapangan, SOP yang ada di dalam 

buku tersebut tidak selalu dilakukan. Kendala dengan 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Soleh Hudin selaku Ketua 

Harian Panitia K3 yaitu sebagai berikut: 

“Pekerjaan dilapangan atau diluar area lingkungan PLN menjadi 

tugas dan tanggung jawab personil itu sendiri, seharusnya kan ada 

pengawas manuver, pengawas pekerjaan dan pengawas K3 namun 

karena personil pengawas terbatas jadi biasanya tidak selalu di awasi 

untuk yang dilapangannya”. (Wawancara 31 Maret 2015, pukul 11.00 

WIB). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam 

penerapan SMK 3 Terdapat dua kendala umum yaitu pelaksanaan pekerjaan 

masih belum sesuai dengan SOP dan kurangnya SDM Pengawas. Penerapan 

SMK3 di PT. PLN Salatiga berhasil dalam mencapai prorgam zero accident 

seperti keterangan dari Soleh Hudin selaku Ketua Harian Panitia K3 yaitu 

sebagai berikut: 
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“Selama ini, dengan penerapan SMK3 saya rasa sudah berhasil 

dalam mendukung program zero accident. Hal ini terbukti bahwa 

tidak ada kecelakaan kerja yang berarti yang dapat merugikan 

perusahaan ataupun pekerja”. (Wawancara 31 Maret 2015, pukul 

11.00 WIB). 

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa penerapan 

SMK3 telah mencapai keberhasilan program zero accident yaitu nihil 

kecelakaan kerja baik para pekerja maupun tamu yang berkunjung diarea 

PLN. Salatiga. Kecelakaan-kecelakaan kecil seperti terpeleset, tersengat 

tegangan listrik dan kecelakaan-kecelakaan kecil lainnya yang tidak 

merugikan pekerja atau perusahaan tidak pernah di dokumentasikan. 

Kecelakaan yang dapat dikategorikan masuk dalam kecelakaan kerja di PT. 

PLN Salatiga yaitu kecelakaan yang menimbulkan kerugian misalnya 

meninggal dunia, cacat, kecelakaan yang mengharuskan pengobatan dan 

perawatan di rumah sakit. 

 

3.5 Pembahasan 

Penerapan SMK3 pada PT. PLN Kota Salatiga sebelum tahun 2012 

masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya karyawan 

khususnya pekerja lapangan yang tidak mentaati SOP yang ada sehingga 

terjadi kecelakaan-kecelakaan kerja yang sifatnya ringan atau kecil. 

Kemudian munculnya PP RI No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, mewajibkan PT. PLN Kota 

Salatiga untuk segera menerapkan SMK3 di lingkungannya. Sejak tahun 2012 

hingga sekarang telah ada panitia khusus yang menangani masalah-masalah 

SMK3. Penerapan SMK 3 setelah tahun 2012 difokuskan pada pelaksanaan 
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pekerjaan sesuai SOP dengan mencanangkan program zero accident. Program 

zero accident yang merupakan program kerja panitia pembina K3 mendapat 

perhatian serius dari seluruh karyawan dan pekerja lapangan sehingga dapat 

mencapai keberhasilan nihil kecelakaan kerja baik di dalam area ataupun di 

luar kantor PLN Kota Satiga. 

Sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, 

PLN juga memperhatikan kesehatan para pegawai maupun keluarga mereka 

yang dilakukan dengan cara memberikan pendidikan, pelatihan, konseling, 

pencegahan dan pengontrolan terhadap risiko terjangkitnya berbagai penyakit 

serius maupun penyakit menular, seperti demam berdarah, malaria dan 

sebagainya. 

Kegiatan terkait kesehatan kerja yang dilakukan oleh PT. PLN Kota 

Salatiga meliputi: 

1) Melaksanakan penyuluhan /ceramah tentang kesehatan kerja kepada 

seluruh pegawai baik di PLN Pusat maupun di Unit PLN; 

2) Memeriksa kesehatan pegawai secara berkala terutama bagi karyawan 

yang bekerja pada daerah yang berisiko terhadap kesehatan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

3) Melaksanakan kegiatan Spiritual, Budaya, dan Olahraga di lingkungan 

Perseroan sesuai dengan jadwal kegiatan untuk menunjang kesehatan 

dan produktivitas. 

Komitmen dan kebijakan di PT. PLN Kota Salatiga sudah sesuai 

dengan PP RI No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen 
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Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, dimana perusahaan telah memiliki 

komitmen dan kebijakan penerapan SMK3 dengan membentuk panitia K3 

untuk memberikan perlindungan keselamatan pada pekerja. Adanya Panitia 

Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah dibentuk sejak 

tahun 2014 dengan tugas pokok yaitu membantu menajemen dibidang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan memberikan dan pertimbangan 

baik diminta maupun tidak dengan uraian sebagai berikut:  

1) Menentukan langkah, policy demi tercapainya pelaksana program k3 

2) Membantu Manajemen dan menyusun Kebijakan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) 

3) Membantu melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundangn. Pedoman 

Kerja/ IK dan SOP maupun petunjuk-petunjuk lainnya dibidang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja  

4) Memastikan dan menjamin SOP dan istruksi Kerja dilaksanakan dan 

terselenggaran secara baik. 

5) Memberikan usul dan saran kepada manajemen dalam rangka 

perbaikan dan penyempurnaan pedoman atau Prosedur Kerja 

Penyelenggaraan SMK 3/ OHSAS 18001:2007. 

6) Melakukan pemantauan dan hasil penerapan SMK 3 yang disertai 

dengan tindakan dan pengendalian  dan pengarahan kepada 

pegawai/pekerja. 
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7) Melakukan Rapat rutin Bulanan dan melaporkan secara berkala  

(setiap 3 bulan sekali) kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (P2K3) kepada Manajemen dan Disnaker setempat 

Pada penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3) di PT. PLN Salatiga saat ini telah sesuai dengan pedoman-pedoman 

penerapan SMK3 seperti dalam Pasal 6, PP RI No. 50 Tahun 2012 Tentang 

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja yaitu terdiri 

dari (1) penetapan Kebijakan K3, (2) Perencanaan K3, (3) Pelaksanaan 

rencana K3, (4) Pemantauan dan evaluasi konerja K3 dan (5) Peninjauan dan 

peningkatan kinerja SMK3.  

Perencanaan-perencanaan dalam penerapan SMK3 yang telah 

dilakukan di PT. PLN Salatiga meliputi hal-hal seperti di bawah ini: 

1) Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko 

Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar potensi bahaya kecelakaan kerja yang ada di 

lingkungan kerja PT. PLN Salatiga sehingga data hasil identifikasi dan 

penilaian risiko yang diperoleh dapat digunakan sebagai acuan untuk 

melakukan tindakan-tindakan perbaikan.  

Berdasarkan identifikasi maka, potensi bahaya di lingkungan PT. 

PLN Salatiga maupun potensi bahaya bagi petugas PLN ketika 

melakukan pekerjaan lapangan yaitu sebagai berikut (1) bahaya tersengat 

listrik karena tersentuh tegangan tinggi, (2) bahaya kebakaran, (3) bahaya 

panas yang merusak isolasi, (4) bahaya ledakan atau percikan metal 
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panas, dan (5) kabel atau hantaran pada instalasi listrik terbuka dan 

apabila tersentuh akan menimbulkan bahaya kejut. Adanya potensi 

bahaya tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu jaringan dengan  

hantaran telanjang, peralatan listrik yang rusak, kebocoran listrik pada 

peralatan listrik dengan rangka dari logam, apabila terjadi kebocoran arus 

dapat menimbulkan tegangan pada rangka atau body dan peralatan atau 

hubungan listrik yang dibiarkan terbuka. 

Proses identifikasi bahaya dilakukan oleh supervisor masing-

masing departemen kemudian hasil identifikasi bahaya tersebut 

diserahkan kepada ketua Panita K3 agar dilakukan penilaian risiko dari 

bahaya yang mungkin timbul di masing-masing departemen. Hasil 

penilaian risiko tersebut, maka panitia K3 dapat memberikan solusi atau 

langkah pengendalian dari bahaya yang ada sehingga tidak menimbulkan 

kecelakaan kerja. 

2) Penyesuaian rencana dengan peraturan perundang-undangan 

Setiap rumusan perencanaan kebijakan yang dihasilkan, mengacu 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan 

untuk menjamin ketaatan perusahaan terhadap peraturan yang ditetapkan 

oleh pemerintah. Acuan peraturan tersebut seperti: Undang-Undang RI 

No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan PP No. 50 Tahun 2012 

tentang Penerapan SMK3. 

3) Penetapan tujuan dan sasaran 
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Tujuan penerapan SMK3 PT PLN Salatiga adalah 1) menciptakan 

lingkungan kerja yang aman dan sehat, (2) mematuhi peraturan tentang 

K3 dan (3) menyediakan sumber daya yang diperlukan. Sedangkan 

sasaran dari penerapan SMK3 adalah seluruh karyawan PT. PLN Salatiga 

dan tamu yang berkunjung di lingkungan PLN Salatiga.  

Untuk menciptakan suatu Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) di tempat kerja dengan melibatkan unsur 

manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan yang terintegrasi dalam 

rangka untuk (1) mencegah dan mengurangi kecelakan kerja dan 

penyakit akibat kerja, (2) menciptakan tempat kerja yang aman terhadap 

kebakaran, peledakan, dan kerusakan yang pada akhirnya dapat 

melindungi investasi yang serta membuat tempat kerja yang selamat dan 

sehat, dan (3) menciptakan efisiensi dan produktivitas kerja karena 

menurunnya biaya akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. 

4) Penetapan indikator kerja 

Indikator kerja di PT. PLN Salatiga digunakan untuk mengetahui 

penilaian kinerja dan keberhasilan pencapaian SMK3 yaitu dengan 

adanya arsip maupun dokumen-dokumen penting tentang Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) seperti: 

a) Formulir prosedur pengaman pekerjaan pada instalasi gardu induk 

tegangan tinggi/ekstra tinggi 

b) Formulir rencana pengamanan pekerjaan pada instalasi gardu induk 

tegangan tinggi/ekstra tinggi 
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c) Formulir pemeriksaan kesiapan pelaksana sebelum bekerja pada 

instalasi gardu induk tegangan tinggi/ekstra tinggi 

d) Formulir pembagian tugas dan penggunaan APD dan alat 

keselamatan kerja 

e) Formulir manuver pembebasan tegangan instalasi gardu induk 

tegangan tinggi/ekstra tinggi 

f) Formulir prosedur pengaman pemberian tegangan instalasi gardu 

induk tegangan tinggi/ekstra tinggi 

g) Formulir manuver pemberian tegangan instalasi gardu induk 

tegangan tinggi/ekstra tinggi 

Dalam pelaksanaan SMK3 untuk menunjang zero accident pada PT. 

PLN Kota Salatiga, keamanan bekerja harus diutamakan oleh setiap petugas 

yang terlibat dalam perbaikan instalasi. Pelaksanaan SMK3 tersebut terdiri 

dari: 

1) Melaksanakan pekerjaan sesuai sistem kerja yang ada 

a. Potensi bahaya dan nilai resikonya pada proses kerja yang harus 

diidentifikasi dan dinilai oleh petugas yang berkompeten 

b. Upaya pengendalian resiko dibahas dalam rapat tinjauan SMK3 di 

tempat kerja 

c. Semua pekerjaan yang berisiko tinggi, setelah melalui ispeksi 

yang ketat harus diberlakukan prosedur “Ijin Kerja” sebelum 

pekerjaan dimulai dan disetujui oleh ahli keselamatan kerja atau 

pihak berkompeten 



 

 

42 

 

d. Metode dan instruksi kerja serta persyaratan tenaga kerja harus 

dibuat dan disyahkan oleh petugas yang berkompeten 

e. Alat pelindung diri harus tersedia dan terpakai secara tepat serta 

terpelihara dan sebelum dipakai harus dipastikan memenuhi 

standar dan dalam keadaan layak pakai 

f. Untuk pekerjaan berbahaya harus dilakukan oleh personel yang 

memenuhi syarat ditentukan 

2) Pembagian Tugas dan waktu kerja 

Petugas pada instalasi tegangan tinggi (TT) dibagi menjadi 2 

bagian yaitu operator gardu induk dengan tugas memantau beban trafo 

sutter dan memamtau peralatan yang terpasang pada gardu induk dan 

petugas pemeliharaan bertugas memelihara peralatan instalasi 

tegangan tinggi (TT). Jam kerja karyawan operator gardu induk telah 

ditentukan yaitu dengan 3 ship (jam 07.30 – 15.00 WIB, 15.00 – 22.00 

WIB dan 22.00-07.30 WIB), sedangkan jam kerja bagian 

pemeliharaan yaitu pukul 07.30-16.00 WIB. 

3) Pengawasan terhadap pekerjaan 

Pekerja pemeliharaan peralatan isntalasi Tegangan Tinggi (TT) 

diawasi oleh 3 pengawas yaitu (1)  pengawas manuver yaitu seorang 

pengawas yang bertugas langsung ke lokasi pekerjaan, melakukan 

pengontrolan terhadap semua pekerja yang terlibat maupun pekerjaan 

yang dilakukan, mengetahui apakah sudah sesuai dengan prosedur 

atau belum, (2) pengawas pekerjaan yaitu seorang pengawas yang 
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bertugas mengntrol suatu jenis pekerjaan yang sedang dilakukan dan 

memberikan pengarahan kepada pekerja apabila pekerjaan ynag 

dilakukan tidak sesuai, (3) pengawas K3 yaitu pengawas yang 

bertugas mengontrol kelengkapan keselatan kerja dalam melakukan 

suatu pekerjaanya agar tidak terjadi kesalahan. 

4) Pengamanan lingkungan kerja 

(a) Lingkungan kerja di Gardu Induk Tegangan Tinggi, semua 

pekerjaan instalasi Tegangan Tinggi (TT) berbahaya, resiko 

kecelakaan tinggi sehingga pada pelaksanaan pekerjaan 

pemeliharaan wajib mengikuti atau melaksanakan SOP yang telah 

ditetapkan 

(b) Tempat-tempat yang memperlukan pembatasan ijin masuk harus 

dikendalikan 

(c) Rambu-rambu peringatan K3 dan tanda daerah terlearang harus 

dipasang sesuai instruksi kerja 

(d) Lingkungan kerja harus dinilai untuk mengetahui daerah-daerah 

yang memperlukan pembatasan ijin masuk yang tidak 

berkepentingan. 

Penerapan SMK3 di PT. PLN Kota Salatiga, memberikan manfaat 

dalam mewujudkan Zero Accident dalam setiap pekerjaan, baik di lapangan 

maupun di lingkungan kantor PT PLN Salatiga. Hal ini sesuai dengan teori 

dari Robiana Modjo (2007) bahwa perusahaan yang melaksanakan program 

keselamatan dan kesehatan kerja secara serius, akan dapat menekan angka 
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risiko kecelakaan dan penyakit kerja dalam tempat kerja, sehingga 

karyawan yang tidak masuk karena alasan cedera dan sakit akibat kerja pun 

juga semakin berkurang. 

Program zero accident di PT. PLN juga bermanfaat untuk melindungi 

keselamatan pekerja. Hal ini sesuai dengan pendapat darro Lalu Husni 

(2006) bahwa penyelenggaraan program keselamatan dan kesehatan kerja 

dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna 

mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Perlindungan tersebut 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh 

karena itu dengan memiliki program zero acciden perusahaan telah 

perlindungan kepada para pekerja seperti yang diwajibkan dalam peraturan 

perundang-undangan.  

PT. PLN Salatiga yang telah menerapkan SMK3 sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan pada dasarnya juga akan bermanfaat untuk 

meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Penerapan SMK3 yang 

mencapai target dalam program zero acciden membuat kepercayaan publik 

bahwa PT. PLN telah mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan 

kepada seluruh karyawan. Prosedur-prosedur kerja telah di terapkan dengan 

baik sehingga kecelakaan kerja dapat terhindarkan. 

Penerapan SMK 3 menemui dua kendala umum yaitu pelaksanaan 

pekerjaan masih belum sesuai dengan SOP dan kurangnya SDM Pengawas. 

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ronesha (2013) bahwa penerapan 

SMK3 tidak akan terlepas dari beberapa kendala yaitu (1) kurangnya 
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kesadaran dari pekerja atas resiko pekerjaan mereka, (2) kemalasan pekerja 

dalam menggunakan alat-alat pengaman untuk menghindari resiko 

kecelakaan dalam bekerja seperti safety belt saat berada diketinggian dan 

sarung tangan untuk tegangan tinggi, (3) pendidikan dan latihan kerja bagi 

karyawan khususnya karyawan bagian teknik dan distribusi membutuhkan 

modal yang cukup besar bagi pihak PT. PLN karena pendidikan dan latihan 

yang dilakukan harus dilakukan dilapangan, dan(4) masih kurangnya alat-

alat pengaman yang dimiliki sehingga penggunaan alat-alat tersebut 

terbatas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 

 

 

4. Penutup 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang disajikan di atas, maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa: (1) Kebijakan SMK3 untuk menunjang 

zero accident pada PT. PLN Kota Salatiga yaitu (a) kebijakan prosedur 

pelaksanaan pekerjaan pada proteksi scada dan telekomunikasi; (b) kebijakan 

K3 yang tercantum dalam SK Direksi PT PLN. (2) Perencanaan-perencanaan 

dalam penerapan SMK3 yang telah dilakukan di PT. PLN Salatiga terdiri dari 

identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko, penyesuaian rencana dengan 

peraturan perundang-undangan, penetapan tujuan dan sasaran SMK3 dan 

penetapan indikator kerja. (3) Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk menunjang zero accident, pada PT. PLN 

Kota Salatiga melibatkan personil tenaga kerja yang ditunjuk untuk menjadi 

pengurus dalam Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). 

Pelaksanaan SMK3 ini terdiri dari melaksanakan pekerjaan sesuai sistem 

kerja yang ada, pembagian Tugas dan waktu kerja, pengawasan terhadap 

pekerjaan dan pengamanan lingkungan kerja. (4) Evaluasi pelaksanaan SMK3 

di PT. PLN Salatiga dalam menunjang zero accident yaitu evaluasi terhadap 

kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dan evaluasi terhadap tujuan dan 

sasaran SMK3. Proses evaluasi dilakukan dengan tiga cara yaitu inspeksi K3, 

audit SMK3, tindakan perbaikan serta pencegahan. (5) Manfaat penerapan 

SMK3 pada PT. PLN Kota Salatiga yaitu untuk mewujudkan program zero 
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acciden (Kecelakaan kerja & penyakit akibat kerja (PAK), Kecelakaan 

masyarakat umum karena kelalaian PLN dan Kebakaran instalasi/bangunan 

dan gangguan/ kerusakan instalasi). (6) Kendala-kendala dalam penerapan 

SMK3 yaitu pelaksanaan pekerjaan masih belum sesuai dengan SOP dan 

kurangnya SDM Pengawas. Penerapan SMK3 telah mencapai keberhasilan 

program zero accident yaitu nihil kecelakaan kerja baik para pekerja maupun 

tamu yang berkunjung diarea PLN. Salatiga. 

 

4.2 Implikasi Penelitian 

5.2.1 Implikasi Teori 

Penelitian ini telah membuktikan bahwa penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT. PLN 

mampu mewujudkan program zero accident/ mencapai nihil kecelakaan 

kerja. Hal ini sesuai dengan teori dari Kawatu (2012) bahwa penerapan 

SMK3 dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja, kerusakan atau sakit 

akibat kerja sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang 

ditimbulkan oleh kejadian tersebut. 

5.2.2 Impikasi Terapan 

Bagian ini diharapkan dapat menjadi saran yang mungkin dapat 

bermanfaat bagi pemilik perusahaan pada umumnya dan khususnya PT. 

PLN Salatiga. Penulis menyarankan agar PT. PLN Salatiga khusunya Tim 

Pembina K3 memberikan sanksi dan hukuman secara tegas terhadap 

semua karyawan dan petugas lapangan yang tidak melakukan pekerjaan 

sesuai dengan SOP. Selain itu penulis juga menyarankan kepada karyawan 
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agar selalu membaca buku biru sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan 

sehingga dapat melaksanakan pekerjaan sesuai SOP dan terhindar dari 

adanya kecelakaan kerja.  

 

4.3 Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi Penelitian Mendatang 

Penulis menyadari bahwa terdapat beberapa keterbatasan dalam 

penelitian ini. Keterbatasan ini hendaknya ditindak lanjuti sehingga penelitian 

selanjutnya dapat menjadi lebih baik dan lebih mendalam. Beberapa 

keterbatasan penelitian ini adalah (1) Penelitian ini hanya dilakukan pada 

lingkungan PLN di kota Salatiga padahal PLN ini memiliki area kerja yang 

berada di 3 kota yaitu Salatiga, Surakarta dan Yogyakarta; (2) Sulitnya 

menemui dan mewawancarai karyawan-karyawan PT. PLN Salatiga karena 

tersebar di wilayah Salatiga, Yogyakarta dan Surakarta; (3) Kurangnya data 

atau dokumen pendukung seperti data kecelakaan kerja, data hasil 

indentifikasi bahaya dan penilaian risiko bahaya;  

Rekomendasi penelitian mendatang yaitu hendaknya peneliti 

melakukan penelitian tentang penerapan SMK3 dengan melakukan 

indentifikasi potensi bahaya dan melakukan penilaian risiko bahaya secara 

mandiri sehingga hasil penelitian akan lebih lengkap dan mendalam. Selain 

itu, penelitian mendatang perlu melibatkan karyawan sebagai informan untuk 

menguji validitas data. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

KEPADA BIDANG K3 di PT. PLN KOTA SALATIGA 

 

 

 

Nama : 

Usia  : 

Jabatan : 

Masa Kerja : 

 

Pertanyaan 

1. Potensi-potensi bahaya/resiko bahaya apakah yang dimiliki oleh PT. PLN 

Kota Salatiga? 

2. Apakah di PT. PLN Kota Salatiga terdapat kebijakan SMK3? 

3. Siapakah yang membuat kebijakan SMK3? 

4. Jika PT. PLN memiliki kebijakan SMK3 untuk menunjang zero accident, lalu 

hal-hal apakah yang ada atau diuraikan dalam SMK3 tersebut? 

5. Hal-hal apa yang biasanya di dijadikan pertimbangan atau dasar dalam 

penetapan kebijakan SMK3? 

6. Siapakah yang membuat perencanaan K3 di PT. PLN Kota Salatiga dan siapa 

saja yang terlibat didalamnya? 

7. Apakah isi dari rencana-rencana K3 tersebut? 

8. Setelah perencanaan K3 selesai kemudian siapakah yang melaksanakan 

rencana tersebut? 

9. Sejauh ini bagaimanakah pelaksanaan K3 baik oleh individu/pekerja maupun 

oleh perusahaan? 
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10. Bagaimakah cara untuk melakukan evaluasi K3 yang telah di rencanakan dan 

dilaksanakan? 

11. Hal-hal apa sajakah yang di evaluasi dalam penerapan SMK 3 untuk 

menunjang prgram zerro accident? 

12. Apakah terdapat kendala-kendala dalam penerapan SMK3? Jika ada apa yang 

menjadi kendalanya? 

13. Bagaimakah upaya-upaya dalam mewujudkan program zerro accident? 

14. sejauhmanakah capaian dalam penerapan SMK3 di PT. PLN Kota Salatiga? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

KEPADA PEKERJA DI PT. PLN KOTA SALATIGA 

 

Nama : 

Usia  : 

Jabatan : 

Masa Kerja : 

 

Pertanyaan 

1. Apakah PT. PLN Kota Salatiga memiliki kebijakan SMK3 untuk 

menunjang program zero accident? 

2. Apakah di PT. PLN Kota Salatiga ini terdapat area-area dengan potensi 

bahaya yang tinggi? Jika iya dimanakah itu? 

3. Potensi bahaya seperti apa yang dapat dialami oleh pekerja di PT. PLN Kota 

Salatiga? 

4. Apakah saudara dilibatkan dalam proses penetapan kebijakan, perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi SMK3? 

5. Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan kerja baik dilokasi 

perusahaan maupun di luar lokasi perusahaan ketika melakukan tugas? 

6. Selama ini apakah pernah terjadi kasus kecelakaan kerja di area PT. PLN 

mengingat potensi bahaya yang tinggi? 

7. Apakah saudara selalu mengikuti standar dan prosedur kerja sebagai 

antisipasi untuk menghidari kecelakaan kerja? 

8. Bagaimana upaya-upaya saudara dalam meghindari kecelakaan kerja dan 

turut mewujudkan program zerro accident? 
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Lampiran 

 

9.  

10. 

                                                

Buku pelaksanaan pekerjaan / buku biru 

 
 

Perlatan keselamatan kerja 
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Gambar penggunaan hook lanyard    

CARA MENGAITKAN HOOK LANYARD SEBELUM 

DIGUNAKAN    
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11.  

12.  

 

Penomoran  tower 

 

Peringatan bahaya tegangan tinggi 
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Peralatan Kerja 

 

 

PEMASANGAN TAMBANG PENGAMAN 

PADA POSISINYA    

Tambang      Pigging String     Snatch Block         Tangga panjat    

   Foot Step  Webbing sling       Tool bag    

  




