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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian penting pada 

suatu pekerjaan di laboratorium, perusahaan, maupun bengkel. Resiko 

kegagalan (risk of failures) akan selalu ada pada suatu aktifitas pekerjaan yang 

disebabkan perencanaan yang kurang sempurna, pelaksanaan yang kurang 

cermat, maupun akibat yang tidak disengaja. Salah satu resiko pekerjaan yang 

dapat terjadi adalah adanya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja (work accident) 

akan mengakibatkan adanya efek kerugian (loss) seberapapun jumlahnya. Oleh 

karena itu sedapat mungkin kecelakaan kerja harus dicegah, apabila 

memungkinan dapat dihilangkan, atau setidak-tidaknya dikurangi dampaknya. 

Angka kecelakaan kerja di indonesia terus meningkat dari tahun ke 

tahun, hal ini menjadi salah satu fokus utama tentang keselamatan dan kesehatan 

kerja di Indonesia. Data BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa sepanjang 

tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan mencapai 123.041 kasus, 

sedangkan pada tahun 2018 terjadi sebanyak 173.105 kasus kecelakaan kerja 

dengan nilai klaim Rp 1,2 triliun. (pikiran-rakyat.com. 2019).  Menteri 

Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengungkapkan penerapan budaya K3 

merupakan bagian integral pembangunan nasional untuk meningkatkan 

produktivitas dan daya saing Indonesia. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

kerja bukan hanya menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa serta 

gangguan kesehatan bagi pekerja tetapi dapat mengganggu proses produksi 
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secara menyeluruh bahkan merusak lingkungan yang akhirnya berdampak 

kepada masyarakat luas. Salah satu penyebab kecelakaan kerja tersebut adalah 

belum optimalnya pengawasan dan pelaksanaan K3 serta perilaku K3 di tempat 

kerja. Karena itu, perlu dilakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan 

mengurangi terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja secara 

maksimal (depkes. 2018). 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan menciptakan terwujudnya 

pemeliharaan tenaga kerja yang baik. Keselamatan dan kesehatan kerja ini akan 

ditanamkan pada diri masing-masing individu karyawan dengan cara 

penyuluhan dan pembinaan yang baik agar mereka menyadari arti penting 

keselamatan kerja bagi dirinya maupun untuk perusahaan. Apabila banyak 

terjadi kecelakaan, maka tenaga kerja banyak yang menderita, angka absensi di 

perusahaan meningkat, hasil produksi menurun, dan biaya pengobatan semakin 

membesar. Ini semua akan menimbulkan kerugian bagi tenaga kerja maupun 

perusahaan yang bersangkutan, karena mungkin tenaga kerja terpaksa berhenti 

bekerja sebab sakit sementara atau cacat tetap yang diakibatkan oleh proses kerja 

yang tidak aman atau peralatan kerja yang salah dalam pengoperasiannya. 

Karena pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga kerja, 

maka untuk mengantisipasi dan mengurangi angka kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja juga untuk melindungi tenaga kerja, maka pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 

Pasal 86 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak 

untuk memperoleh perlindungan atas : keselamatan dan kesehatan kerja; moral 
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dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia 

serta nilai-nilai agama”. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna 

mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya 

keselamatan dan kesehatan kerja”. 

Dalam UU tentang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pasal 87 ayat 1 

menyatakan bahwa ”Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem 

manajemen perusahaan”. Selanjutnya ketentuan mengenai penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diatur dalam 

Permenaker RI. No. Per. 26/MEN/2014 pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang menyatakan 

bahwa ”Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan 

sistem di perusahaan, kewajiban berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan 

pekerja/buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya 

tinggi”. 

Sistem pendidikan di Indonesia menjelaskan bahwa sekolah menengah 

kejuruan (SMK) merupakan wadah penghasil tenaga kerja yang dituntut dapat 

membentuk SDM yang terampil dan mempunyai kemampuan sesuai kebutuhan 

di industri. Penguasaan keterampilan dan pengetahuan tentang keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) termasuk hal yang penting untuk dimiliki dalam menunjang 

proses produksi dalam suatu industri. Pengetahuan dan pemahaman K3 wajib 

dimiliki setiap orang yang bekerja. Siswa sebagai salah satu komponen dalam 

SMK harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait K3, oleh 
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karena itu untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan aman dan produktif 

maka siswa harus berusaha agar selalu dalam keadaan aman dan sehat saat 

bekerja. Sekolah sebagai tempat belajar menjadi kunci untuk menerapkan 

pemahaman dan penguasaan tentang K3. Pengetahuan tentang K3 yang 

diajarkan oleh guru di sekolah yaitu bertujuan untuk menjaga keselamatan dan 

kesehatan kerja pada saat siswa bekerja di bengkel sekolah maupun di dalam 

dunia industri dan juga untuk menghindarkan siswa terhadap resiko kecelakaan 

kerja yang mungkin terjadi. Oleh karena itu pembelajaran praktik di bengkel 

pada SMK hendaknya menerapkan K3 seperti standar yang diterapkan di dunia 

industri karena pada pembelajaran praktik, siswa berhadapan dengan bahan, 

peralatan, dan perlengkapan kerja yang memiliki potensi bahaya. 

SMK menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 

2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 1 ayat 15 

adalah “Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan 

pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari 

SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat”. SMK atau pendidikan kejuruan 

menurut charles prosser (1925) pada Putu Sudira (2012:29) akan efisien jika 

lingkungan di mana siswa dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti ia 

bekerja. Selanjutnya dalam lampiran Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 salah 

satu Standart Kompetensi Lulusan SMK pada dimensi sikap yaitu memiliki 

perilaku yang mencerminkan sikap sehat jasmani dan rohani. 

Agar Standar Kompetensi Lulusan SMK dapat tercapai yaitu dapat 

memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sehat jasmani dan rohani maka 
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pihak sekolah perlu mengadakan keselamatan dan kesehatan kerja agar siswa 

dapat menjaga kesehatan jasmani maupun rohani saat belajar terutama saat 

praktik di bengkel, dan sesuai dengan teori charles prosser (1925) yang 

menyebutkan pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan di mana siswa 

dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti ia bekerja maka hal ini 

memperjelas bahwa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja perlu diterapkan di lingkungan pendidikan. Penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di SMK akan memberikan 

manfaat berupa (1) mengurangi jam praktik yang hilang akibat kecelakaan 

kerja. (2) menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja. (3) 

menciptakan tempat praktik yang aman, efisien dan produktif (4) meningkatkan 

image market. (5) perawatan terhadap mesin dan peralatan semakin baik. 

Untuk mewujudkan pendidikan kejuruan yang efisien di mana siswa 

dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti ia bekerja maka pemerintah 

melalui direktorat menengah kejuruan memasukan K3 dalam kurikulumnya, 

karena di SMK pembelajaran tidak hanya teori saja tetapi terdapat pembelajaran 

praktik. Pada saat peserta didik melakukan praktik dihadapkan dengan 

peralatan, bahan dan perlengkapan kerja yang memiliki potensi bahaya, 

sehingga implementasi K3 perlu diperhatikan. Proporsi terjadinya kecelakaan 

diawali dari kurangnya efisiensi manajemen K3, ketika peraturan K3 tidak 

dihiraukan, maka tingkat terjadinya kecelakaan semakin besar. Sebagai 

lembaga pendidikan pihak sekolah dalam hal ini adalah SMK merupakan pihak 

yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 dilingkungan sekolah.  
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SMK MA’ARIF 1 Wates merupakan sekolah kejuruan kelompok 

teknologi dan industri. Lulusan dari SMK MA’ARIF 1 Wates terutama jurusan 

Teknik Kendaraan Ringan Otomotif diharapkan dapat terserap di dunia kerja 

dengan maksimal, sehingga sangat penting bagi pihak sekolah melakukan 

pengenalan dan pengoptimalan dalam menjalankan keselamatan dan kesehatan 

kerja. Pada jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif sudah melakukan 

pengenalan tentang K3 yaitu diantaranya dengan memasukan materi K3 pada 

mata pelajaran Teknik Dasar Otomotif, mengadakan penyuluhan tentang 

kebakaran dengan pemateri dari BASARNAS dan pada setiap sesi praktikum 

instruktur atau guru selalu memberikan pengarahan tentang K3, kegiatan 

tersebut sangat penting dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar di bengkel. Hal tersebut akan berdampak pada bertambahnya 

pengetahuan siswa tentang K3. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti saat Praktik Lapangan Terbimbing 

(PLT) sistem manajemen K3 sudah diterapkan, itu dapat dilihat dari adanya 

struktur organisasi, tata tertib, peraturan jalur hijau dan poster K3 yang ditempel 

di dinding, namun sikap kerja siswa dalam penerapan K3 saat praktik di bengkel 

praktikum belum berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat masih terdapat 

beberapa siswa yang mengabaikan K3, serta mengabaikan potensi bahaya 

dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang belum maksimal. Kurang 

maksimalnya penggunaan APD yaitu kurang lengkapnya pakaian kerja 

(wearpack) juga masih terjadi saat melakukan praktikum dan respon terhadap 

lingkungan kerja masih kurang oleh siswa karena masih terdapat siswa yang 
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tidak langsung membersihkan meja kerja yang kotor atau lantai yang terkena 

cairan oli sehingga terlihat tidak rapih dan akan menimbulkan kecelakaan jika 

tidak hati-hati dalam praktikum. Salain itu masih ada juga siswa yang 

menggunaan alat praktik tidak tepat sesuai penggunaanya. 

Selain keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang diperhatikan oleh 

siswa, terdapat kurangnya fasilitas kebersihan yaitu kain majun (kain lap) di 

bengkel paktikum sehingga ketika siswa selesai praktik kunci dan alat 

praktikum tidak dibersihkan dengan baik, tidak adanya pencatatan alat-alat 

kerja yang digunakan saat praktik sehingga jika ada alat yang hilang tidak 

diketahui, tidak adanya pencatatan kecelakaan kerja sehingga siswa mengulangi 

kesalahan yang sudah pernah dialami, kemudian pada bengkel praktik belum 

menerapkan prosedur cara menangani bahaya yang dapat terjadi pada saat 

praktik, masih kurangnya peringatan bahaya yang terdapat pada area bengkel 

mengakibatkan kewaspadaan menurun, pengawasan saat peserta didik 

melakukan praktikum kurang maksimal dari guru pembimbing praktik, hal ini 

akan menimbulkan potensi bahaya kerja. Pelaksanaan keselamatan dan 

kesehatan kerja peserta didik di lingkungan sekolah tidak lepas dari tanggung 

jawab manajemen K3, termasuk peran guru praktik. Manajemen K3 di bengkel 

praktik SMK MA’ARIF 1 Wates masih kurang efektif, hal tersebut dapat dilihat 

dari aturan-aturan bengkel yang kurang jelas. 

Dampak negatif jika K3 diabaikan oleh siswa saat pelaksanaan 

praktikum, siswa akan memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi saat praktikum. 

Jika tidak menggunakan alat pelindung diri seperti wearpack akan 
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mengakibatkan pakaian yang tidak sesuai tersebut mudah robek karena terkena 

cairan bahan bakar atau oli. Untuk kebersihan lingkungan jika tidak 

diperhatikan dan terdapat cairan bahan bakar atau oli pada lantai akan 

menimbulkan bahaya terpeleset lebih tinggi dan mengakibatkan cidera akibat 

kecelakaan kerja. Fakta yang ada, bahwa setiap kecelakaan yang terjadi 

memang segera ditangani, namun dengan tidak adanya catatan baik itu 

penyebab atau akibat kecelakan kerja yang terjadi maka tidak ada bahan yang 

dapat digunakan untuk dievaluasi tentang pelaksanaan K3 di bengkel Teknik 

Kendaraan Ringan Otomotif.  Dari beberapa hal di atas, menunjukkan bahwa 

manajemen K3 di Bengkel Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMK 

MA’ARIF 1 Wates memang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Keberhasilan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja sangatlah penting, namun demikian belum diketahui tingkat keberhasilan 

penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di 

SMK MA’ARIF 1 Wates. Hambatan-hambatan dalam menerapkan sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di SMK MA’ARIF 1 Wates juga 

penting diketahui untuk mendapatkan solusi penyelesaian hambatan tersebut, 

sehingga penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dapat 

berjalan dengan baik. 

Maka berkaitan dengan hal tersebut, peneliti bermaksud melakukan 

penelitian yang berjudul “PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI BENGKEL TEKNIK 

KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF SMK MA’ARIF 1 WATES”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai beriku :  

1. Masih terdapat siswa yang belum mengimplementasikan K3 pada saat 

praktikum dalam berpakaian maupun dalam penggunaan alat praktikum 

yang tidak sesuai dengan fungsinya. 

2. Kurangnya gambar ilustrasi tentang K3 dan himbauan pada lokasi yang 

rawan terjadi kecelakaan seperti arus listrik bertegangan tinggi. 

3. Tidak adanya pendataan alat dan bahan yang diguanakan siswa pada saat 

praktikum. 

4. Kurangnya fasilitas kebersihan seperti kain majun (kain lap). 

5. Tidak ada catatan baik itu penyebab atau akibat kecelakan kerja yang terjadi 

maka tidak ada bahan yang dapat digunakan untuk dievaluasi tentang 

pelaksanaan K3 di bengkel. 

 

C. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang perlu diteliti, sebagaimana yang 

telah diuraikan di latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka 

penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja di Bengkel Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMK Ma’arif 

1 Wates antara lain : perencanaan K3, pelaksanaan K3, evaluasi kerja K3, 

hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana prencanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja teknik kendaraan ringan otomotif SMK MA’ARIF 1 Wates ?  

2. Bagaimana pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja teknik kendaraan ringan otomotif SMK MA’ARIF 1 Wates ?  

3. Bagaimana evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

teknik kendaraan ringan otomotif SMK MA’ARIF 1 Wates ?  

4. Apa hambatan yang dihadapi dalam penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bengkel Teknik Kendaraan Ringan 

Otomotif SMK MA’ARIF 1 Wates? 

5. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang 

dihadapi dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja di Bengkel Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMK MA’ARIF 1 

Wates?  

 

E.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:  

1. Perencanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja teknik 

kendaraan ringan otomotif SMK MA’ARIF 1 Wates. 

2. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja teknik 

kendaraan ringan otomotif SMK MA’ARIF 1 Wates. 
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3. Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja teknik 

kendaraan ringan otomotif SMK MA’ARIF 1 Wates. 

4. Hambatan-hambatan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja yang tersedia di bengkel Teknik Kendaraan Ringan SMK 

MA’ARIF 1 Wates. 

5. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam 

penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bengkel 

Teknik Kendaraan Ringan SMK MA’ARIF 1 Wates.  

 

F.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat berupa :  

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan serta mengembangkan wawasan tentang sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja di Bengkel Teknik Kendaraan Ringan 

Otomotif SMK MA’ARIF 1 Wates. 

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber masukan kepada 

pihak sekolah terutama di Bengkel Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 

SMK MA’ARIF 1 Wates tentang kondisi sistem manajemen keselamatan 

dan kesehatan kerja, agar selanjutnya dapat ditindak lanjuti demi mencegah 

terjadinya kecelakaan kerja serta mencapai keselamatan dan kesehatan kerja 

yang baik. 


