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Abstrak : Dunia konstruksi memiliki potensi bahaya yang cukup besar yaitu berkaitan dengan
keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya, sehingga angka kecelakaan kerja di bidang ini pun cukup
tinggi bila dibandingkan dengan industri lainnya. PT. X sebagai salah satu perusahaan kontraktor telah
menyadari hal ini dan selama beberapa bulan terakhir mulai mengintensifkan penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam kegiatan operasinya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan
perusahaan diantaranya adalah dalam hal kebijakan K3, pembentukan tim P2K3, identifikasi bahaya dan
penilaian resiko, prosedur pelaporan kecelakaan, investigasi kecelakaan, penanganan keadaan darurat,
pelatihan K3, penanggulangan bahaya dan inspeksi K3, serta memasukkan unsur K3 dalam kontrak dengan
mitra kerjanya, terutama penyedia jasa. Kinerja keselamatan dan kesehatan kerja yang buruk dari suatu
perusahaan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Hal ini berhubungan dengan hilangnya
hari kerja yang menimbulkan kompensasi secara ekonomi karena kehilangan biaya perusahaan dan
dikeluarkannya biaya total kecelakaan. Matriks perkiraan biaya kecelakaan Robinson merupakan salah satu
upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi dalam pengendalian kecelakaan. Perhitungan
matriks perkiraan biaya kecelakaan Robinson untuk PT. X menunjukkan bahwa dari seluruh kejadian
pada Januari 2006-Juni 2009 dengan nilai uang pada tahun dasar (2004) didapatkan jumlah biaya langsung
kecelakaan adalah Rp 349.734.604,51 dan perkiraan jumlah biaya tidak langsung adalah Rp 12.887.934.
Sedangkan perbandingan antara biaya tidak langsung dan biaya langsung adalah 1 : 27,03 yang diperoleh
dengan merata-ratakan perbandingan per kasus kecelakaan. Sedangkan Risk Score untuk seluruh kejadian
pada tahun 2009 adalah 3,87 x 10-5%. Umumnya, semakin besar resiko terjadinya kecelakaan dalam satu
tahun akan mengakibatkan biaya total kecelakaan yang juga besar.
Kata kunci : konstruksi, sistem, manajemen, keselamatan, kesehatan kerja, biaya kecelakaan, matriks

Robinson

Abstract: Construction industries have some huge potential hazards in their process related with safety and
health condition of the workers. So that, accident rate of contruction industries mostly high compared with
other industries. The X company as one of main contractor in this country have realized this fact so hence
started the implementation of Occupational Safety and Health Management System in their operational along
this last couple months. The acts of the implementation figured in many ways, such as safety and health
policies, P2K3 team configuration, hazards identification and risk analysis, accidents reporting procedure,
accidents investigation, emergency preparation, safety and health training and hazards prevention. Company
also includes safety and health element in every contractual that must be agreed by other companies
especially subcontractors whom they collaborate with. The implementation needs to be proved by every
element of management consequently including repairment of the system in any aspects in order to make
the safety and health management in the company is being optimal. Poor performance of safety and health
would give a negative impact to accounting of the company. This is related to day lost because of work injuries
that lead to economics compensation by decrease in productivity and cost of accidents that must been
paid by the company. Cost of accident estimation with Robinson matrix method could form motivation in
controlling accidents. Cost of accident estimation for contruction industry X shows that for all of cases
along January 2006-June 2009, the direct cost of accident is about Rp 349.734.604,51 and the indirect cost of
accidents estimation is about Rp 12.887.934. The median ratio of indirect cost to direct cost of accident for
all of the case is about 1 : 27,03. Risk Score for all of cases in 2009 is 3,87 x 10-5%. Generally, the high
rate of risk per year would also increase the cost of accidents.
Keyword: construction, system, management, safety, health job, accident cost, Robinson's matrix
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PENDAHULUAN

Kecelakaan di lingkungan kerja merupakan kerugian bagi perusahaan. Selain kerugian dari
segi materiil seperti jam kerja yang hilang, produktivitas, kerusakan materiil dan mesin,
terdapat aspek kerugian lain yang tidak terlihat jelas seperti kenyamanan pekerja dalam
beraktivitas. Pengontrolan seluruh Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(SMK3) perlu dilakukan agar kegiatan produksi dapat berjalan efektif dan efisien. Tingginya
presentasi kecelakaan kerja lebih terkait dengan manajemen dibandingkan rekayasa.
Manajemen tertinggilah yang menentukan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
seperti kondisi kerja, kualitas kerja, dan kualitas peralatan yang dipakai.

Untuk menganalisis efektivitas pelaksananan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan
Kerja di PT. X, dalam studi ini diterapkan metode analisis penilaian dengan menggunakan
resiko kecelakaan kerja sebagai parameter penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan Sistem
Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT. X.

Bahaya di tempat kerja dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi, atau kombinasi dari
berbagai kondisi, dimana bila tidak terkoreksi dapat menyebabkan terjadinya   kecelakaan,
penyakit, atau kerusakan properti (Goetsch, 1993). Sedangkan menurut Colling (1990),
bahaya di tempat kerja merupakan  suatu kondisi tempat kerja dimana terdapat suatu variabel
atau berbagai variabel yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, cedera serius, penyakit, dan
kerugian.

Menurut Heinrich (1980), kecelakaan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan,
tidak direncanakan, dan tidak diharapkan dimana terjadi aksi dan reaksi antara objek,  bahan,
atau material dengan manusia sehingga menimbulkan cedera. Kecelakaan yang terjadi
memiliki sebab-sebab dan sebab- sebab  tersebut  umumnya  dapat dicegah (Soemirat,  1999).
Upaya  pencegahan kecelakaan dapat dilakukan dengan mengkoreksi atau paling tidak
meminimasi setiap  bahaya  yang  dapat  diidentifikasi. Suatu  analisis  yang  akurat  terhadap
potensial   bahaya   di   tempat   kerja   merupakan salah  satu upaya   untuk mengendalikan
masalah K3 dan dapat digunakan sebagai salah satu data dalam menerapkan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dengan demikian, identifikasi dan eliminasi
terhadap potensi bahaya merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan kecelakaan di
lingkungan kerja.

PT. X  adalah  suatu  industri  penyedia  jasa  pelaksana  konstruksi  yang mutunya sudah
terpercaya di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara sekalipun.  Perusahaan  ini
melakukan konstruksi berbagai bangunan pembangkit listrik, bangunan industri pupuk,
bangunan pabrik kertas, bangunan pabrik kimia, bangunan penyimpanan minyak dan system
perpipaan, pengangkatan alat berat dan jembatan layang. Sebagai perusahaan konstruksi
berskala besar, PT. X tentunya telah melakukan upaya pemeliharaan K3 dalam kegiatan
operasionalnya, tetapi pada kenyataannya kecelakaan kerja masih banyak terjadi di lokasi
konstruksi. Oleh karena itu, penerapan SMK3 di perusahaan perlu lebih dioptimalkan
pelaksanaannya dengan melibatkan berbagai tingkatan manajemen untuk menciptakan dan
mempertahankan lingkungan kerja yang lebih aman, efisien, dan produktif.

Dalam studi ini, evaluasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja akan
dianalisis dengan menggunakan metode-metode yang akan menentukan efektifitas
pelaksanaan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di perusahaan yang
dievaluasi. Selain itu pada evaluasi Sistem Manajemen Kesehatan  dan Keselamatan Kerja
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akan dilakukan wawancara dengan pihak manajemen untuk memperoleh penilaian terhadap
Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang berlaku saat ini. Dengan cara ini
diharapkan evaluasi pelaksanaan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dapat
dilaksanakan serta jika diperlukan perbaikan-perbaikan terhadap Sistem Manajemen
Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang berlaku saat ini dapat dilakukan.

METODOLOGI

Pelaksanaan studi ini secara singkat dibagi menjadi 4 (empat) tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Pengumpulan Data Sekunder
2. Pengumpulan Data Primer
3. Perhitungan Biaya dengan Menggunakan Perkiraan Matriks Robinson
4. Usulan Perbaikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Pengumpulan Data Sekunder

• Data umum PT. X.
Data ini mencakup kebijakan, struktur organisasi, ketenagakerjaan, kerjasama dengan
penyedia jasa(subkontraktor, suppliers dan mandor), lingkup serta jenis pekerjaan
konstruksi, produk yang dihasilkan perusahaan diperlukan untuk menganalisis dan
mengidentifikasi bahaya akibat adanya kontribusi dari faktor-faktor tersebut.

• Data-data mengenai upaya-upaya pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja di lingkungan proyek, meliputi kebijakan K3, motivasi penerapan K3,
organisasi K3, rencana dan program K3. Selain itu pengumpulan data dilakukan terhadap
upaya-upaya penanggulangan kecelakaan, diantaranya terdiri dari pencatatan kecelakaan,
pelaporan kecelakaan, penanganan keadaan darurat, inspeksi K3 dan pelatihan, termasuk
juga upaya-upaya pengelolaaan K3 di lingkungan kerja kantor.

• Data kecelakaan yang menimpa tenaga kerja selama bekerja di PT. X. Data ini
mencakup ini adalah data mengenai jenis jejas, bagian tubuh yang terkena
kecelakaan, sebab kecelakaan, biaya pengobatan dan jumlah hari hilang akibat
kecelakaan tersebut. Selain dilakukan di perusahaan, pengumpulan data juga dilakukan di
PT Jamsostek (Persero) Pusat dalam hal biaya kecelakaan berdasarkan besarnya klaim
asuransi. Data-data ini diperlukan untuk mendukung proses analisa terhadap kondisi
keselamatan kerja yang terdapat di perusahaan serta perhitungan dalam pembuatan
matriks perkiraan biaya kecelakaan Robinson.

• Data Indeks Harga Konsumen Nasional dari Badan Pusat Statistik Propinsi DKI
Jakarta. Data mengenai Indeks Harga Konsumen Nasional pada tahun terjadinya
kecelakaan diperlukan untuk mengkonversi biaya kecelakaan agar nilainya tidak
terpengaruh oleh inflasi, selain itu juga diperlukan dalam konversi Upah Minimum
Pekerja (UMP) yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Data-data ini pada akhirnya
digunakan pada proses perhitungan biaya dalam pembuatan matriks perkiraan biaya
kecelakaan Robinson.

Pengumpulan Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara secara terbuka dan
tidak terstruktur terhadap pihak manajemen yang berkompeten menangani masalah
K3  di  perusahaan untuk mendapatkan  data  lebih  lengkap mengenai penyakit dan
kecelakaan yang terjadi, serta pengelolaan K3 yang telah dilakukan oleh manajemen di
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proyek-proyek konstruksi. Wawancara juga dilakukan terhadap pekerja dan pelaksana di
salah satu proyek untuk mendapatkan data tambahan yang diperlukan pada proses
identifikasi dan analisis.

Perhitungan Biaya dengan Menggunakan Perkiraan Matriks Robinson

Adapun langkah-langkah dalam pembuatan matriks perkiraan biaya kecelakaan Robinson ini
adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dari berbagai jenis kecelakaan kerja yang terjadi pada
kurun waktu lebih dari 3 tahun, berupa:

- Sifat jejas
- Bagian badan yang terkena
- Biaya langsung, yang dimaksud dengan biaya langsung adalah biaya yang
sudah tercakup dalam asuransi. Besarnya klaim asuransi tidak dapat
menggambarkan biaya kecelakaan kerja sesungguhnya, karena terdapat bagian dari
santunan yang besarnya terbatas dan ada bagian lainnya yang bervariasi. Biaya
pengangkutan korban ke rumah sakit, biaya pengobatan dan perawatan, biaya
pemakaman dan biaya santunan berkala merupakan bagian biaya langsung yang
terbatas. Sedangkan biaya STMB (Sementara Tidak Mampu Bekerja), santunan
cacat dan kematian merupakan biaya yang tergantung dari besarnya upah pekerja.
- Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung kecelakaan kerja merupakan
biaya yang timbul secara tidak langsung bila suatu kecelakaan terjadi. Secara
umum dikatakan bahwa biaya tidak langsung akan selalu lebih besar dari biaya
langsung.

2. Besar biaya langsung diolah dengan menyesuaikannya terhadap inflasi atas mata
uang dollar. Untuk itu, digunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dapat diperoleh
dari Badan Pusat Statistik. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan cara seperti pada
Persamaan 1 :

Rp konstan = Rp sekarang x IHK Tahun Dasar (Persamaan 1)
IHK Sekarang

Hasil dari perhitungan tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam matriks sesuai
dengan bagian tubuh yang terkena jejas, jenis jejas, dan ada atau tidaknya hari kerja
yang hilang.

3. Biaya langsung tersebut kemudian ditempatkan pada sel matriks dan dihitung rata-
rata pada setiap sel sehingga diperoleh biaya langsung akibat kecelakaan.

4. Biaya tidak langsung dapat diperoleh dengan mengalikan biaya langsung
dengan suatu faktor rasio biaya tidak langsung terhadap biaya langsung. Di Indonesia
besar faktor ini masih harus dicari dengan tepat.

5. Selanjutnya biaya total akibat kecelakaan dihitung dengan menjumlahkan biaya
langsung dan biaya tidak langsung seperti pada Persamaan 2 :

Biaya Total = Biaya Langsung + Biaya Tidak Langsung (Persamaan 2)

6. Biaya total kemudian dikonversikan ke dalam jam kerja agar matriks dapat
digunakan secara universal.

Data-data kecelakaan yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam database
sehingga jumlah data dapat ditambah setiap terjadi kecelakaan.
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Usulan Perbaikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Perbaikan SMK3 ini dapat meningkatkan motivasi memperkecil biaya kecelakaan
pada perusahaan dalam menerapkan SMK3 dengan melibatkan setiap tingkatan
manajerial. Selain itu aspek-aspek yang menjadi dasar pada perbaikan sistem ini sebagai
saran untuk diterapkan meliputi:

• Motivasi penerapan SMK3
• Pencatatan kecelakaan
• Basis data
• Matriks perkiraan biaya kecelakaan
• Analisis kecelakaan
• Pelaporan kecelakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan, beberapa data telah berhasil dikumpulkan.
Proses pengumpulan data sesi pertama, data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Data-data umum perusahaan seperti visi, misi, struktur organisasi, dan sebagainya.
2. Data-data kecelakaan yang terjadi pada setiap aktivitas proyek-proyek yang

berlangsung dalam periode 2006-2009.

Dari proses pengumpulan data sesi kedua, data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut :
1. Verifikasi terhadap data-data sekunder yang didapat.
2. Data pengamatan langsung terhadap salah satu proyek yang sedang berlangsung.
3. Data hasil wawancara dengan top management dan middle management pada

perusahaan tersebut.
4. Data jadwal kerja pekerja dan operator beserta upah minimum yang distandarkan

oleh perusahaan.

Evaluasi Kondisi Kecelakaan

Berdasarkan data-data mengenai jenis kecelakaan dan jumlah hari kerja yang hilang dari
setiap kecelakaan, dapat ditentukan Risk Score untuk seluruh kejadian dalam satu tahun.
Adapun jumlah kasus kecelakaan, jumlah hari kerja yang hilang, serta jumlah tenaga kerja
per tahun dari tahun 2006 sampai dengan 2009 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kasus Kecelakaan, Jumlah Hari Kerja yang Hilang dan
Jumlah Tenaga Kerja yang Hilang Tahun 2006-2009

Tahun
Jumlah

Kecelakaan
Jumlah Hari yang

Hilang
Jumlah Tenaga

Kerja
2006 19 115 6.999
2007 62 303 55.086
2008 20 238 16.397
2009 19 111 36.575

Data mengenai jumlah pekerja pada seluruh proyek di Indonesia yang sedang
dikerjakan pada tahun-tahun tersebut tidak tersedia dengan rinci, sehingga diasumsikan
sama untuk setiap tahun. Adapun jumlah jam kerja adalah 56 jam/minggu atau 8 jam/hari.
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Dari angka-angka pada Tabel 2 dapat ditentukan Injury Frequency Rate (E), Injury
Severity Rate (C), Probability (P) dan Risk Score (RS).

Tabel 2. Hasil Perhitungan Risk Score Tahun 2006-2009

Tahun C E P RS(%)
2006 0,005627 0,929683 0,052055 0,000272
2007 0,001884 0,38545 0,169863 0,000123
2008 0,004971 0,417718 0,054795 0,000114
2009 0,002084 0,356786 0,052055 3,87E-05

Contoh perhitungan Risk Score (RS), untuk data kecelakaan pada tahun 2007:

Injury Frequency Rate (E)
Injury Frequency Rate (E) = Number of disabling injury x 1.000.000

Total number of man hour worked
= 62 x 1.000.0000

55.086 x 365 x 8
= 0.38545 (Persamaan 3)

Injury Severity Rate (C)
Injury Severity Rate (C) = Number of days lost x 1.000

Total number of man hour worked
(Persamaan 4)

= 303 x 1.000
55.086 x 365 x 8

=  0.00184

Probability (P)
Probability (P) = Number of disabling injury

days
= 0.169863 (Persamaan 5)

Risk Score (RS)
Risk Score (RS) =  C x E x P (Persamaan 6)

= 0.00000123 x 100%
=  0.000123 %

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa besar Risk Score pada tahun
2006 sebesar 0.000272% bila dibandingkan dengan tahun berikutnya sebesar 0.000123%
laju mengalami penurunan. Kemungkinan hal ini terjadi karena pada tahun 2007 sudah lebih
banyak proyek yang ditangani oleh perusahaan sehingga nilai dari perhitungan tingkat
keparahan (E) dan tingkat frekuensi kecelakaan (C) menjadi lebih kecil karena banyak pekerja
yang telah dipekerjakan pada tahun 2007.

Risk Score mengalami penurunan dari tahun 2007 ke tahun 2008 secara lambat. Hal ini
kemungkinan terjadi karena tindakan pencegahan kecelakaan atau penerapan SMK3 tidak
jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Penurunan Risk Score kecelakaan yang terjadi pada
perusahaan dari tahun 2008 ke tahun 2009 menjadi 3,8E-05%, kemungkinan besar terjadi
sebagai hasil dari upaya penerapan SMK3 yang diintensifkan perusahaan pada akhir tahun
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2008, sehingga jumlah kecelakaan di lokasi proyek dapat ditekan.

Penentuan Risk Score untuk seluruh kejadian kecelakaan per tahun penting dilakukan untuk
menentukan pengalaman kecelakaan suatu perusahaan serta menganalisis apakah pengalaman
tersebut lebih baik atau buruk setiap tahunnya. Hal ini dapat digunakan sebagai alat ukur
bagi kinerja penerapan SMK3 di perusahaan juga dapat menumbuhkan motivasi dalam upaya
pengendalian tingkat kecelakaan.

Perhitungan Biaya dengan Menggunakan Perkiraan Matriks Robinson

Motivasi biaya kecelakaan dapat  tumbuh dengan menunjukkan kepada perusahaan
bahwa keberhasilan pengelolaan K3 di proyek-proyek konstruksi juga memiliki pengaruh
terhadap keuntungan atau kerugian perusahaan, melalui suatu matriks perkiraan biaya
kecelakaan Robinson. Dengan mengetahui perkiraan biaya ini, perusahaan akan
mendapat gambaran mengenai keuntungan yang didapat apabila pengeluaran biaya
kecelakaan dapat dihindari dengan melakukan tindakan pencegahan.
Adapun langkah-langkah dalam pembuatan matriks perkiraan  biaya kecelakaan
Robinson adalah sebagai berikut:

1. Data dari berbagai jenis kecelakaan pada pekerjaan konstruksi yang terjadi selama 3
tahun atau lebih, meliputi:

- Sifat jejas
- Bagian tubuh yang terkena jejas
- Biaya langsung
- Biaya tidak langsung.

Data-data yang telah terkumpul kemudian diurut berdasarkan tanggal kejadian dan masing-
masing kasus diberi kode kecelakaan.

Besar biaya langsung, dalam hal ini biaya yang dikeluarkan melalui klaim Jamsostek,
diolah dengan menyesuaikannya terhadap inflasi atas mata uang dollar. Untuk itu,
digunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk tahun sekarang terhadap tahun dasar
(2004) dengan IHK adalah 100. Data ini dapat diperoleh dari Bank Indonesia seperti pada
Tabel 3.

Tabel 3. Indeks Harga
Konsumen Nasional

Tahun IHK
2006 127,03
2007 132,51
2008 109,13
2009 110,69

Tahun Dasar 2004 = 100

Biaya tidak langsung dapat diperoleh dengan mengalikan biaya langsung dengan suatu
faktor rasio biaya tidak langsung terhadap biaya langsung. Di Indonesia besar faktor ini
masih harus dicari dengan tepat. Pada tugas akhir ini, biaya tidak langsung yang
dimasukkan meliputi perkiraan kerugian akibat kehilangan upah pekerja yang ikut melihat,
biaya perbaikan peralatan, biaya penurunan produksi, dan kehilangan waktu pengawas.
Sedangkan kerugian akibat kehilangan upah pekerja yang mengalami kecelakaan telah
termasuk ke dalam klaim Jamsostek berupa santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja
(STMB).
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Perhitungan biaya tidak langsung ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

− Upah pekerja yang ikut melihat

=   jumlah jam kerja hilang x UMR (Persamaan 7)

UMR (Upah Minimum Regional)

=   upah pekerja pada tahun 2009 x 100

Indeks Harga
= 5.300 x 100 (Persamaan 8)

110,69

=    Rp 4.800,00/jam kerja

− Kehilangan waktu pengawas

=   jumlah jam kerja hilang x UMR (Persamaan 9)

UMR (Upah Minimum Regional)
= upah pengawas tahun 2004 x 100

Indeks Harga

= 13.750 x 100 (Persamaan 10)

110,69

=  Rp 12.400,00/jam kerja

2. Perhitungan biaya total akibat kecelakaan dihitung dengan menjumlahkan biaya
langsung dan biaya tidak langsung.

3.  Untuk beberapa kecelakaan yang menghasilkan akibat yang sama dalam hal sifat
jejas, bagian badan yang terluka dan ada tidaknya kehilangan hari kerja, maka biaya total
dari kecelakaan-kecelakaan tersebut dihitung harga rata- ratanya.

4.  Biaya total kecelakaan yang telah didapat kemudian dikonversikan ke dalam jam
kerja agar dapat digunakan secara universal.

5. Setelah data diolah kemudian dimasukkan ke dalam matriks. Matriks ini terdiri dari
bagian kolom yang diisi oleh sifat jejas dan bagian baris oleh bagian badan yang terluka.
Setiap biaya total yang diperoleh dimasukkan satu- persatu ke dalam matriks pada baris dan
kolom yang sesuai dengan kecelakaan. Bagian atas dari baris diisi oleh biaya total
kecelakaan dengan hari kerja hilang dan bagian bawah baris diisi oleh biaya total
kecelakaan tanpa adanya hari kerja hilang. Selain itu pada sel dimasukkan juga frekuensi
terjadinya kecelakaan.

Adapun bagian tubuh yang termasuk ke dalam isi dari baris matriks Robinson terdiri
atas 21 bagian sebagai berikut:
1. Kepala dan muka
2. Leher dan bahu
3. Lengan atas dan siku kiri
4. Lengan atas dan siku kanan
5. Pergelangan dan tangan kiri
6. Pergelangan dan tangan kanan
7. Jari-jari tangan kiri
8. Jari-jari tangan kanan
9. Punggung

10. Dada dan rusuk
11. Tulang rusuk
12.  Pinggul
13.  Tungkai atas dan lutut kiri
14.  Tungkai atas dan lutut kanan
15.  Pergelangan dan kaki kiri
16.  Pergelangan dan kaki kanan
17.  Jari-jari kaki kiri
18.  Jari-jari kaki kanan
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19.  Mata
20.  Seluruh badan

21.  Kematian.

Sedangkan jenis jejas dari bagian tubuh tenaga kerja yang terluka sebagai isi dari kolom dari
matriks terdiri dari:
1. Amputasi
2. Terkilir, memar, bentur
3. Patah tulang

4. Jejas dalam, luka sayat
5. Luka bakar
6. Luka ringan

7. Kebutaan
8. Lain-lain.

Contoh pengolahan data kasus dengan kode kecelakaan 200904 :

Pada tanggal 4 Maret 2009 seorang pekerja bernama SR mengalami kecelakaan, yakni pipa
yang diletakkan diatas trason tergelincir dan jatuh menimpa kepala SR sehingga harus
dijahit. Biaya yang dikeluarkan berdasarkan klaim adalah Rp 240.100,00, termasuk di
dalamnya santunan STMB (Sementara Tidak Mampu Bekerja) selama 1 hari.

Kode kecelakaan : 200904
Nama : SR
Bagian tubuh : kepala
Jejas : luka sayat
Klaim asuransi : Rp 240.100,00
IHK : 110,96
UMR (konversi) : Rp 4.800,00/jam kerja

Pengolahan data:

− Konversi biaya langsung (klaim asuransi): (tahun dasar: 2004)

240.100 x 100
=

110,69

=   Rp 216.921,90

− Perhitungan biaya tidak langsung

Upah pekerja yang ikut melihat :

=   4 orang x 1 jam kerja x Rp4800,00/jam kerja

=  Rp 19.200,00

Kehilangan waktu pengawas :

= 1 jam kerja x Rp 12.400,00/jam kerja

=   Rp 12.400,00

Perhitungan konversi terhadap biaya penurunan produksi dan kerusakan alat tidak
dilakukan karena berdasarkan pencatatan, kecelakaan yang terjadi tidak menimbulkan
adanya alat/material yang rusak maupun penurunan produksi.

− Biaya total kecelakaan

=  Biaya Langsung + Biaya Tidak Langsung

= ( Rp 216.921,90 ) + (Rp 19.200,00+ Rp 12.400,00)

=  Rp 248.521,90
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− Konversi biaya total kecelakaan

Biaya total (man hours) = Biaya total (Rupiah)
UMR pekerja / jam kerja (Persamaan 11)

= Rp 248.521,90
Rp 4.800,00

=  55,77 man-hours

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja RI No.Kep.84/BW/1998 tentang
Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan bagian Lampiran I,
luka berat adalah luka yang mengakibatkan cacat tetap, yaitu kehilangan atau tidak
berfungsinya salah satu atau beberapa organ tubuh atau gangguan jiwa. Apabila pekerja
harus meninggalkan pekerjaannya untuk sementara waktu meskipun tidak ada akibat
cacat tetap, termasuk dalam klasifikasi berat. Sedangkan luka ringan adalah luka yang
memerlukan perawatan medis sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan tidak lebih dari
satu hari.

Biaya Kecelakaan Kerja

Biaya kecelakaan kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan terdiri dari biaya langsung
dan biaya tidak langsung. Adapun perbandingan dari biaya total kecelakaan yang harus
dikeluarkan perusahaan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Biaya Kecelakaan di PT. X

Tahun
Jumlah

Kecelakaan
Biaya Langsung

(Rp)

Biaya Tidak
Langsung

(Rp)
Biaya Total (Rp)

BTL :
BL

2006 19 79.716.681,10 2.968.722 82.685.402,66 1 : 27,03
2007 62 76.501.644,16 3.178.798 79.680.442,17 1 : 23,81
2008 20 107.086.410,70 3.493.668 110.580.078,37 1 : 30,3
2009 19 86.429.868,55 3.246.746 89.676.615,02 1 : 26,31
Total 120 349.734.604,51 12.887.934 362.622.538,22 1 : 27,03

Berdasarkan pengolahan data, dari seluruh kejadian pada Januari 2006-Juni 2009 dengan
nilai uang pada tahun dasar (2004) didapatkan jumlah biaya langsung kecelakaan adalah
Rp 349.734.604,51 dan perkiraan jumlah biaya tidak langsung adalah Rp 12.887.934. Biaya
langsung didefinisikan juga dengan biaya yang terasuransi, karena semua data biaya
langsung pada pembuatan matriks perkiraan biaya didasarkan pada besarnya klaim asuransi,
termasuk kehilangan upah pekerja yang mengalami kecelakaan dalam bentuk santunan
Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB). Dengan demikian biaya tidak terasuransi akan
meliputi sumber-sumber biaya tidak langsung yang harus dikeluarkan oleh PT. X dan tidak
diganti oleh perusahaan asuransi. Adapun perbandingan antara biaya langsung (terasuransi)
dan biaya tidak langsung (tidak terasuransi) dengan merata-ratakan perbandingan per kasus
adalah 1 : 27,03, sehingga biaya langsung menjadi lebih besar dari biaya tidak langsung.
Beberapa ahli mengemukakan bahwa biaya tidak langsung akan lebih besar dari biaya
langsungnya. Robinson menyebutkan angka 2 : 1 untuk perbandingan biaya tidak
langsung terhadap biaya langsung suatu kecelakaan. Perbedaan ini terjadi karena
kehilangan upah pekerja yang pada umumnya merupakan salah satu sumber biaya tidak
langsung telah termasuk ke dalam klaim asuransi yang merupakan biaya langsung
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dalam bentuk santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB). Selain itu,
perkiraan-perkiraan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan biaya tidak langsung
yang terdiri dari kehilangan upah pekerja yang ikut melihat kejadian, kehilangan waktu
pengawas, kerugian akibat penurunan produksi sehingga mengharuskan adanya lembur, dan
kerugian akibat peralatan atau material yang rusak juga mempengaruhi keakuratan data.
Perkiraan-perkiraan dan asumsi tersebut diperoleh berdasarkan wawancara terhadap
manajer, pekerja dan bagian Quality Control akibat tidak tersedianya data-data di
perusahaan dan kesulitan dalam melakukan wawancara dengan pihak yang mengetahui
secara langsung kondisi di proyek-proyek tempat terjadinya kecelakaan, terutama untuk
proyek-proyek yang telah selesai.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, besarnya biaya total kecelakaan bersifat
fluktuatif. Pada tahun 2006, besarnya biaya total akibat terjadinya kecelakaan sebanyak 19
kasus melebihi besarnya biaya untuk tahun 2007 dengan jumlah kecelakaan sebanyak 62
kasus. Hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut (2006) terjadi banyak kecelakaan
yang mengakibatkan kematian, akibatnya biaya total kecelakaan menjadi besar. Tingginya
biaya total kecelakaan diakibatkan juga oleh terjadinya kecelakaan yang tergolong berat
sehingga menimbulkan kerugian cukup besar dengan adanya kehilangan hari kerja yang
cukup banyak.

Pada tahun 2008, terjadi kenaikan biaya kecelakaan secara signifikan dari tahun sebelumnya
karena kecelakaan yang terjadi pada tahun tersebut tergolong berat dan banyak hingga
menimbulkan kehilangan hari kerja. Kemudian terjadi penurunan biaya kecelakaan pada
tahun 2009 dikarenakan perhitungan jumlah kecelakaan hanya 6 bulan kerja.

Fluktuasi biaya ini kemungkinan besar juga disebabkan oleh ketidakakuratan data, terutama
perkiraan biaya tidak langsung yang diperoleh berdasarkan asumsi-asumsi. Selain itu,
ketidakakuratan terjadi pula akibat tidak semua kecelakaan di proyek–proyek PT X
dilaporkan pada Jamsostek, sehingga jumlah kecelakaan yang terjadi dan biaya total
kecelakaan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

Sumber-sumber biaya tidak langsung pada tugas akhir ini terdiri dari biaya karena adanya
kehilangan upah pekerja yang ikut melihat kecelakaan, kehilangan waktu pengawas, biaya
kerusakan material dan peralatan yang rusak, dan biaya penurunan produksi. Menurut
Soemirat (1999), biaya karena kehilangan upah pekerja yang mengalami kecelakaan juga
tergolong ke dalam biaya tidak langsung kecelakaan, akan tetapi karena telah termasuk ke
dalam klaim Jamsostek dalam bentuk santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB),
biaya tersebut digolongkan ke dalam biaya langsung. Sedangkan berdasarkan data-data
kecelakaan yang terjadi di perusahaan, adanya kerusakan material atau peralatan akibat
terjadinya kecelakaan hanya terdapat pada beberapa kasus saja. Hasil penelitian Jimme
Hinze (1993) menyebutkan bahwa 92% kecelakaan kerja tidak diikuti oleh kerusakan
material dan peralatan, dan hanya 2% kerusakan material menghabiskan biaya $5000.
Berdasarkan hasil penelitian ini dan kenyataan bahwa pekerjaan konstruksi di Indonesia
sebagian masih besar bersifat padat karya, maka kerugian akibat kerusakan alat dan material
serta upah dianggap belum berpengaruh besar terhadap biaya tidak langsung kecelakaan
kerja konstruksi.

Sebagian besar perusahaan kontraktor besar biasanya cenderung tidak memprioritaskan
masalah kecelakaan kerja ini, karena dengan digunakannya sistem subkontrak, kontraktor
utama tidak akan terganggu secara langsung bila suatu kecelakaan kerja menimpa seorang
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pekerja. Akan tetapi dengan berkembangnya tuntutan pasar terhadap imej keselamatan dan
kesehatan kerja pada industri konstruksi, maka hal ini harus menjadi motivasi bagi
perusahaan untuk melakukan pengelolaan K3 agar usahanya dapat berkembang.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari evaluasi biaya total kecelakaan berdasarkan matriks perkiraan biaya
kecelakaan Robinson yang telah dibuat, motivasi biaya kecelakaan untuk menerapkan SMK3
dapat diberlakukan pada PT. X di samping motivasi penaatan pada peraturan dan citra
keselamatan. Pencatatan kecelakaan dilaporkan oleh safety officer agar dapat digunakan
sebagai data untuk memperkirakan biaya kecelakaan dan analisis kecelakaan yang terjadi
pada proyek-proyek konstruksi PT. X. Basis data diperlukan untuk menyimpan data-data
dalam memperkirakan biaya total kecelakaan dan menganalisis penyebab kecelakaan.
Perhitungan skor resiko dan justifikasi tindakan perbaikan terhadap potensi bahaya pada
berbagai pekerjaan konstruksi dapat digunakan oleh manajemen untuk menentukan prioritas
tindakan pengendalian resiko. Risk Score untuk seluruh kecelakaan per tahun dari tahun 2006
sampai dengan 2009, masing-masing berturut-turut adalah sebesar 0.000272%, 0.000123%,
0.000114% dan 3,8 x 10-5%. Besarnya biaya langsung kecelakaan kerja konstruksi
diperoleh dengan cara menganalisis besarnya klaim jaminan asuransi kecelakaan kerja.
Berdasarkan pengolahan data, didapat jumlah biaya langsung kecelakaan adalah Rp
349.734.604,51 dan jumlah biaya tidak langsung adalah Rp 12.887.934 nilai uang pada tahun
dasar (2004). Sedangkan perbandingan antara biaya langsung (terasuransi) dan biaya tidak
langsung (tidak terasuransi) dengan merata-ratakan perbandingan per kasus adalah 1 :
27,03, sehingga biaya langsung menjadi lebih besar dari biaya tidak langsung.
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