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SAFETY INSTINCT DASAR PEMBENTUKAN SAFETY 
BEHAVIOUR 

 
 
 
 
Modul-1 
Safety Awareness 
 

“ Safety Instinct dasar pembentuk Safety Behaviour” 
 
Keselamatan kerja wajib diterapkan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 1970. 
Jumlah perusahaan berdasarkan Undang undang No.7 tahun 1981 tentang wajib lapor 
ketenagakerjaan : 
 

1. Skala besar : 15.213 perusahaan  
2. Skala menengah : 22.526 perusahaan  
3. Skala sedang : 13.667 perusahaan  
4. Skala kecil : 125.466 perusahaan 

 
Syarat penghargaan : 
 

1. Kecelakaan nihil, yaitu tidak terjadi kecelakaan kerja selama 3 tahun dan atau 
telah memperoleh jam kerja orang tertentu sesuai sector dan jenis perusahaan 
sebanyak 60.000  sd 4,8 juta jam kerja.  

2. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yaitu perusahaan tersebut 
telah di audit oleh badan audit independent dengan hasil memenuhi criteria :  

a. Emas, yaitu 85 % hingga 100 persen  
b. Perak, yaitu 60 persen hingga 84 persen 

 
Sumber : Depnaker. 
 

Pengusaha dan pekerja diminta untuk lebih mendisiplinkan diri dalam 
mengimplementasikan konsep keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan kerja. 
Pemerintah menilai penurunan jumlah kecelakaan kerja sebesar 4000 kasus dari tahun 2005 
ke tahun 2006 masih belum memadai. 

 
Angka kecelakaan ini masih tinggi. Karena itu, perusahaan dan pekerjanya harus 

meningkatkan kedisiplinan keselamatan dan kesehatan kerja. Memang dibutuhkan 
pengawasan, tetapi kalau tidak ada kedisiplinan dari pengusaha maupun pekerjanya, percuma 
“kata Menakertrans Erman Suparno” di Jakarta selasa 6/2/2007. 

Adapun jumlah kecelakaan kerja tahun 2005 mencapai 96.081 kasus dengan korban 
meninggal sebanyak 2.045 jiwa dan kehilangan sebesar 38 juta hari kerja. Pada tahun 2006, 
jumlah kecelakaan kerja mencapai 92.743 kasus. 

 
Meski menurun, jumlah masih belum menggembirakan dan masih menggambarkan 

tingkat kecelakaan kerja yang tinggi. Rendahnya disiplin perusahaan dan pekerja dalam 
menerapkan K3 telah menimbulkan kerugian sedikitnya Rp. 214 miliar. Sementara dalam 
catatan kompas, lemahnya implementasi K3 telah menimbulkan kerugian tidak langsung 
sekitar Rp. 750 miliar per tahun. 

 
Kerugian tak langsung yang dimaksud anatara lain terganggunya proses produksi dan 

perbaikan alat produksi ataupun instrument lainnya yang rusak akibat kecelakaan kerja yang 
menimbulkan inefesiensi dunia usaha. Potensi kerugian lainnya adalah perusahaan kehilangan 
kesempatan mendapatkan keuntungan karena rendahnya produktivitas. 

Tidak bisa tidak, K3 berbanding lurus dengan produktivitas perusahaan yang 
berdampak pada tingkat produktivitas nasional. Selain itu, perlu dipahami bahwa faktor K3 ini 
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juga merupakan manajemen terhadap kesejahteraan pekerja. Sebab, salah satu aspek 
pembinaan tenaga kerja adalah perlindungan terhadap pekerja itu sendiri. 

 
Sanksi Hukum 

Ada indikasi perusahaan enggan menerapakan K3 dan sistem manajemen K3 karena 
lemahnya sanksi hukum. Berdasarkan pasal 15 ayat 2 UU No. 1 tahun 1970 tentang 
keselamatan kerja, perusahaan yang tidak melaksanakan K3 dapat diancam pidana kurungan 
selama lamanya 3 bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 100.000. 
 

Sanksi ini terlalu rendah bagi perusahaan yang tidak menerapkan K3. karena itu, 
pemerintah akan berupaya meningkatkan sanksi tersebut agar ada efek jera bagi perusahaan 
sehingga keselamtan dan kesehatan pekerja bisa terjamin. 
 

Tahun ini kami akan meningkatkan fungsi pengawasannya. Kami juga akan melihat 
undang undangnya. Kalau perlu, ya.. dibuat peraturan pemerintah atau lewat aturan lainnya. 
Kata Menakertrans. 
 

PT. Arara Abadi dari Riau meraih prestasi tertinggi dengan sedikitnya 57 jam kerja. 
Sebanyak 142 perusahaan menerima penghargaan karena berhasil menerapkan sistem 
manajemen K3. PT. Wijaya Karya wilayah jawa barat dengan nilai 97 persen. 
 
Adapun jumlah peserta bulan K3 2007 mencapai 176.882 perusahaan yang didata berdasarkan 
Undang undang No.7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan. 

”Cuplikan yang dimuat sebuah harian” 
 

Data diatas begitu mengganggu kita semua mengingat keseharian kita selalu diliputi 
potensi bahaya baik di lingkungan rumah tangga maupun pekerjaan. Bagaimana membangun 
perilaku keselamatan (Safety Behaviour) dalam setiap aktivitas keseharian kita menjadi bahan 
kajian yang serius. 

 
Safety Awareness (Kepedulian/Kesadaran) terhadap keselamatan selalu ditekankan 

dalam upaya mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Namun, bagaimana 
membangun safety awareness ternyata membutuhkan energi yang luar biasa dalam diri kita 
sendiri. 

 
 

Gambar-1. Fundamental pembentuk ”Safety Awareness” menuju ”Zero Accident” 
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Secara fundamental “Safety Awareness” bermula dari diri kita sendiri. Kenyataan 

bahwa tingginya tingkat kecelakaan akan sulit dicegah meskipun sistem manajemen yang 
diterapkan begitu ketat, sangat baik atau berlapis. Dalam membangun safety awareness perlu 
adanya beberapa telaahan mendasar agar sumber kegagalan yang selama ini terjadi akan 
menjadi bahan pertimbangan manajemen dalam upaya mencapai kinerja manajemen 
keselamatan yang unggul (“Excellent Safety Management Performance”). 

 
Pada era globalisasi ini sudah saatnya perusahaan menjadikan sumber daya manusia 

sebagai asset perusahaan yang signifikan. Bila komitmen awal ini disepakati oleh pimpinan 
perusahaan, maka satu langkah awal yang krusial sudah manjadi dasar fundamental dalam 
membentuk ESMP (Excellent Safety Management Performance). Bila “Management 
Commitment” belum disepakati, belum menjadi bahan pertimbangan dalam memajukan 
bisnis perusahaan, maka permasalahan yang akan muncul dalam menjalankan roda bisnis 
perusahaan hanyalah “Time Bomb” yang suatu saat menjadi bumerang manajemen. 

 
Komitmen manajemen yang kuat dalam menjadikan sumber daya manusia sebagai 

asset perusahaan akan direalisasikan dengan cara membangun mental karyawan yang kuat, 
kokoh, profesional dan mempunyai integritas yang tinggi dalam memajukan perusahaan. 

 
Bila menelaah “Maslow Theory” bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kebutuhan 

dalam hidupnya yang dibagi dalam beberapa kategori inti, yaitu : 
 

1.      Primary Human Need : Kebutuhan manusia akan sandang, pangan dan 
papan. Terpenuhinya kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar manusia pada 
tingkat yang minimal. 

2.      Secondary Human Need : Kebutuhan manusia akan terpenuhinya waktu 
luang yang menyenangkan seperti rekreasi, penyaluran hobi, tersedianya 
fasilitas kendaraan, dan beberapa keinginan kenyamanan lainnya. 

3.      Tersiary Human Need : Kebutuhan manusia akan aktualisasi diri, 
penghargaan, keamanan, kenyamanan, keselamatan. 

 
Kecenderungan manusia akan selalu menginginkan tingkat kebutuhan yang tertinggi 

dalam hidupnya hingga pada level dimana lingkungan sekitar akan selalu memfasilitasi 
kebutuhan hidupnya. 

 
Bila manajemen perusahaan dalam mengkaji kebutuhan dasar yang diharapkan setiap 

manusia masih pada level-1 (Primary Human Need), maka perusahaan harus memperhatikan 
serius mengingat fokus karyawan dalam bekerja masih berorientasi pada kebutuhan primer. 
Tuntutan akan munculnya awareness (kepedulian/kesadaran) yang diharapkan perusahaan 
banyak mengalami kendala karena secara psikologis mereka masih selalu berjuang memenuhi 
kebutuhan hidupnya sehari hari yang belum bisa mengelola keuangan dengan optimal dari 
kelebihan gaji yang diterimanya. Fenomena ini banyak ditemui di negara berkembang seperti 
Indonesia. 

 
Dengan fenomena seperti ini bagaimana perusahaan bisa mendapatkan integritas yang 

memadai dari para karyawannya, khususnya mencegah kecelakaan kerja di area kerja yang 
selalu menghantui manajemen sehingga menggangu produktivitas, operasional dan biaya tak 
terduga dalam upaya pemulihan kondisi korban kecelakaan maupun kerusakan infrastruktur 
yang ditimbulkan ? 

 
Safety Awareness akan muncul bila dalam diri setiap karyawan tumbuh “Safety 

Behavior” (Perilaku Keselamatan). Safety Behavior akan tumbuh berkembang bila kita selalu 
membangun “Safety Instinct” (Naluri Keselamatan). Naluri keselamatan ini ada di setiap 
manusia sebagai naluri dasar (Basic Instinct).  
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Safety Instinct (Naluri Keselamatan) sebaiknya selalu dibina sejak dini, baik di 

lingkungan keluarga, tetangga, sesama rekan, pekerjaan dan area kerja. Bagaimana 
menumbuhkan Safety Instinct di sekitar kita adalah sebagai berikut : 

 
 
Safety Instinct sangat diperlukan sejak dini, dari diri kita terlebih dahulu. Tanpa kita 

sadari bahwa kita mempunyai kecenderungan mengabaikan keselamatan diri kita sendiri 
maupun orang lain, padahal orang lain terdekat kita adalah orang-orang yang kita sayangi dan 
cintai dalam hidup kita. Bila diperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari sering dijumpai 
keluarga kita bertahun tahun menggunakan LPG sebagai bahan bakar kebutuhan memasak, 
namun selama itu pula kita tidak pernah memperhatikan maupun mengganti selang penyalur 
LPG ke kompor (LPG Hose) meskipun sudah rapuh. Sehingga bom waktu di sekitar kita adalah 
bocornya LPG dari selang yang mengakibatkan peledakan atau kebakaran. 

 
Sumber bahaya di sekitar keluarga kita diantaranya pijakan tangga yang terlalu kecil, 

licin, curam. Membersihkan lantai ruangan saat balita sedang bermain. Seluruh pintu dan 
jendela dipagari teralis besi, bagaimana bila keadaan darurat. Menggunakan lilin yang 
ditempatkan diatas bahan mudah terbakar saat mati lampu. Satu sumber listrik dibebani 
dengan banyak kebutuhan pemakaian dan banyak lagi. Luar biasa… di sekitar kita dipenuhi 
oleh sumber bahaya yang setiap waktu akan mengancam keluarga kita. 

 
Sudah banyak pelajaran di sekitar kita untuk menelaah sesuatu yang terjadi dan 

berakibat buruk bagi terancamnya jiwa dan keselamatan kita maupun kerugian infrastruktur 
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yang tidak sedikit jumlahnya. Satu pelajaran yang bisa dipetik adalah mulai meningkatkan 
kepekaan kita terhadap sumber bahaya di sekitar kita demi orang yang kita sayangi dan 
cintai. Inilah Safety Instinct (Naluri Keselamatan) sebagai awal mula terbentuknya Safety 
Behavior (Perilaku Keselamatan) yang labih baik. 

 
Safety Instinct kita pertajam saat diperjalanan menuju tempat kerja dan pada 

akhirnya di area kerja kita masing-masing. Bila setiap karyawan selalu mengasah naluri 
keselamatan ini, maka hampir 50% kita sudah berupaya mencegah kecelakaan kerja di area 
kerja kita.  

 
Perusahaan yang dalam mempekerjakan karyawan masih pada level pemenuhan 

kebutuhan primer, maka diperlukan metoda “Reward and Punishment” dalam menerapkan 
sistem manajemen keselamatan. Sedangkan perusahaan yang sudah mampu memenuhi 
kebutuhan karyawan pada level pemenuhan kebutuhan tersier, maka komitmen manajemen 
yang dituangkan dalam kebijakan manajemen akan mudah dalam mencapai ESMP (Excellent 
Safety Management Performance) tanpa melalui tekanan, karena kebutuhan keselamatan 
sudah muncul pada diri masing-masing. 

 
Kesimpulan : 
 
Safety Instinct adalah naluri spontan akan keselamatan yang dibutuhkan oleh 

setiap manusia dalam menilai suatu resiko yang tidak bisa diterima atau ditoleransi yang 
ditimbulkan dari sumber bahaya di sekitar kita dan berupaya menghindari resiko tersebut. 

 
Safety Instinct bisa dibina sejak dini melalui pembelajaran alami dengan cara 

meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber bahaya di sekitar kita karena kita menyayangi 
diri kita sendiri, orang terdekat baik keluarga, sahabat, rekan kerja dan orang lain. 

 
Keselamatan adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan orang lain. “Jangan 

pernah menitipkan keselamatan jiwa kita pada orang lain”. Tingginya kecelakaan 
kerja akibat kita beranggapan bahwa keselamatan sudah menjadi tanggung jawab 
perusahaan, padahal sekecil apapun pekerjaan kita selalu terdapat sumber bahaya dan 
tugas kita dalam mengidentifikasi bahaya melalui kemampuan ”Safety Instinct” yang 
sudah diberikan oleh ”Yang Maha Kuasa” sebagai naluri dasar akan kebutuhan selamat 
dengan memberdayakan akal dan pikiran kita. 

 
Kemampuan kita dalam membina Safety Instinct mempunyai andil besar dalam upaya 

mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja yang hampir 80% 
diakibatkan oleh ”Human Error” (kesalahan manusia) akan bisa berkurang drastis hingga 40% 
lebih, bila kita mampu melatih safety instinct dengan baik. Artinya basic instinct berupa 
kelalaian yang ada dalam diri manusia bisa kita kurangi pada tingkatan yang signifikan. 

 
Semoga kita bisa memberdayakan naluri dasar alamiah yang ada dalam diri kita 

dengan baik, yang sudah dianugerahkan oleh ”Yang Maha Kuasa”.  
 

 
 
 
 Regard, 
  
 
 
 
Dewo P.Rahardjo 


