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penelitian dan program pengabdian kepada masyarakat yang telah ditata oleh tim dalam kepanitiaan 

seminar nasional. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah terlibat 
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Budaya Patient Safety: Persepsi Perawat Terkait Komunikasi Efektif di 

Ruang Bangsal RSUD Ulin Banjarmasin 
Jajar Martono1, Endang Pertiwiwati2 

1,2 Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, 

Jl. A. Yani KM. 36 Banjarbaru, 70714. 
1Alamat Email: Jajarmartono31@gmail.com; 2Alamat Email: een_effendi@yahoo.co.id  

 

Abstrak 

 

Latar Belakang – Komunikasi efektif adalah komponen penting dalam proses pelayanan 

keperawatan yang ada diruang perawatan. Interaksi yang terjadi secara terus menerus, baik 

antara perawat dengan perawat, perawat dengan pasien dan perawat dengan tenaga kesehatan 

lainnya. Komunikasi yang sesuai dan optimal bisa mewujudkan penerapan budaya patient 

safety diruangan juga menjadi optimal sehingga pelayanan bermutu dan berkualitas terjaga. 

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi perawat diruang bangsal RSUD 

Ulin Banjarmasin terkait komunikasi efektif sebagai bagian dari budaya patient safety. Metode 

Penelitian – Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif non-eksperimental 

dengan pengambilan data total sampling berupa kuesioner terhadap semua perawat yang ada 

diruang bangsal RSUD Ulin Banjarmasin sejumlah 85 responden. Hasil – Beberapa 

karakteristik responden mempengaruhi komunikasi sebagai aspek penting dalam penerapan 

budaya patient safety kecuali jenis kelamin (n=85). Komunikasi merupakan hal yang penting 

dalam proses pelayanan diruangan, selain sebagai media penyebaran informasi (N min=170), 

bisa juga sebagai media evaluasi untuk peningkatan pelayanan. Kesimpulan – Persepsi 

perawat terkait komunikasi sebagai bagian dari budaya patient safety sangat penting untuk 

meningkatkan kinerja dalam pemberian pelayanan keperawatan 

Kata-kata kunci: komunikasi efektif, patient safety, perawat 

 

Background - Effective communication is an important component in the process of nursing 

services that exist in the treatment room. Interactions that occur continuously, both between 

nurses and nurses, nurses and patients and nurses with other health workers. Appropriate and 

optimal communication can realize the application of culture in room patient safety is also 

optimal and quality services are maintained. Objective - This study aims to determine the 

perception of nurses in the ward of Ulin Banjarmasin Hospital related to effective 

communication as part of the culture of patient safety. Method - This research is a quantitative 

non-experimental descriptive study with total sampling data collection in the form of a 

questionnaire for all nurses in the ward ward of Ulin Banjarmasin Public Hospital, amounting 

to 85 respondents. Results - Some respondents' characteristics affecting communication as an 

important aspect in the application of a patient safety culture except gender (n = 85). 

Communication is important in the service process in the room, besides as a medium for 

disseminating information (N min = 170), it can also be an evaluation medium for improving 

services. Conclusion - The perception of nurses regarding communication as part of the 

culture of patient safety is very important to improve performance in the provision of nursing 

services. 

mailto:Jajarmartono31@gmail.com
mailto:een_effendi@yahoo.co.id
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PENDAHULUAN 

 

Rumah sakit sebagai pusat layanan 

kesehatan utama masyarakat terus mengalami 

perubahan yang cukup signifikan, baik dari 

fasilitas maupun sistem ketenagaan dalam 

pelayanan. Terkait ketenagaan dalam 

pelayanan kesehatan, tuntutan masyarakat 

akan profesionalitas kerja yang dikenal juga 

oleh masyarakat sebagai quality of care dan di 

atur dalam regulasi patient safety (1).  

Kualitas pelayanan dan patient safety 

merupakan tolak ukur dari pelayanan rumah 

sakit. Kualitas pelayanan di rumah sakit 

memiliki relasi yang kuat dengan kualitas 

keperawatan karena interaksi yang mendalam 

dan waktu yang cukup lama antara perawat dan 

pasien dalam proses keperawatan. Selain itu, 

kuantitas tenaga keperawatan juga merupakan 

sumber daya manusia terbanyak yang ada di 

rumah sakit yang bisa berimplikasi pada salah 

satu indikator baik atau buruknya suatu 

kualitas pelayanan (1). 

Dalam proses pelayanan keperawatan 

yang ditunjang dengan pemahaman patient 

safety sebagai pedoman budaya kerja 

keperawatan diruangan oleh tenaga 

keperawatan adalah komunikasi efektif. 

Komunikasi terkait informasi proses 

pelayanan keperawatan terutama hal yang 

terkait dengan pasien. Baik komunikasi 

intraprofesi ataupun antar profesi kesehatan 

merupakan hal yang mendasar dalam 

perawatan pasien di rumah sakit (1,2). 

Kesalahan dalam komunikasi bisa 

menyebabkan berbagai kejadian yang 

merugikan pasien dan pihak rumah sakit 

sebagai pemberi layanan kesehatan, sehingga 

kredibilitas layanan rumah sakit menjadi 

diragukan oleh masyarakat. Berdasarkan data 

yang dipaparkan Joint Commission on 

Accreditation of Health Care (JCAHO) pada 

tahun 2007 hampir 65% terjadi Kejadian Tidak 

Diharapkan (KTD) dari 2.840 kejadian dan 

74% Menyebabkan kematian akibat kesalahan 

komunikasi dalam proses pelayanan dirumah 

sakit (2). 

Laporan Institute of Medicine, USA 

(AHRQ, 2013), rata-rata pasien mati akibat 

medical error di USA 44.000-98.000/tahun. 

WHO (2004) menemukan kasus KTD dengan 

rentang 3,2-16,6% pada rumah sakit di 

berbagai negara, yaitu Amerika, Inggris, 

Australia, dan Denmark. Sedangkan laporan 

insiden keselamatan pasien dari KKP-RS 

mengenai KTD di Indonesia (2010), 

menemukan bahwa terjadi peningkatan kasus 

KTD dari 46,2% pada tahun 2007 menjadi 

63%. Dampak dari peningkatan angka KTD 

tersebut diantaranya memperpanjang masa 

rawat, meningkatkan cidera, kematian, 

perilaku saling menyalahkan, konflik antara 

petugas dan pasien, tuntutan dan proses 

hukum, blow up media massa, dapat 

menurunkan citra dari sebuah rumah sakit, 

serta dapat mengindikasikan bahwa mutu 

pelayanan di rumah sakit masih kurang baik 

(3). 

Perawat sebagai SDM yang berinteraksi 

langsung kepada pasien maupun pihak medis 

harus memiliki pemahaman yang optimal 

terkait komponen patient safety terutama 

komunikasi efektif untuk meminimalkan 

kesalahan yang bisa mengakibatkan 

terganggunya proses pelayanan dan 

keselamatan pasien. Maka dari itu peneliti 

melakukan penelitian terkait persepsi perawat 

pelaksana terkait komunikasi efektif sebagai 

bagian dari komponen patient safety di RSUD 

Ulin Banjarmasin sebagai rumah sakit rujukan 

utama di Kalimantan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Ruang 

Bangsal RSUD Ulin Banjarmasin dengan 

responden 85 orang perawat yang bekerja di 

Ruang perawatan. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik total 

sampling.  

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah non-eksperimental pendekatan data 

kuantitatif, melalui analisis deskriptif 

kuantitatif pada komponen variabel. 

Pengumpulan data yang dilaksanakan dengan 

kuesioner sebagai data primer dan dianalisis 

dengan program komputer. 
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HASIL  

Karakteristik Responden 

 

Gambar 1. Distribusi jenis kelamin responden 

dalam penelitian di ruang bangsal 

RSUD Ulin Banjarmasin (n=85). 

 
 

Gambar 2. Distribusi tingkat pendidikan 

responden mengacu pada UU 

No.38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan. 

 
 

Gambar 3.  Distribusi responden berdasarkan 

pelatihan yang pernah diikuti baik 

internal maupun eksternal rumah 

sakit tentang patient safety. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Distribusi responden berdasarkan 

lama kerja pada ruang perawatan 

di bangsal RSUD Ulin 

Banjarmasin (n=85). 

 
 

Berdasarkan analisis usia responden 

pada penelitian berkisar antara 22-45 tahun 

dan rata-rata usia responden adalah 29 tahun. 

 

Penerapan Budaya Patient Safety 

 

Pada komponen penerapan budaya 

patient safety berupa komunikasi yang 

diarahkan lebih spesifik pada komunikasi 

terbuka intraprofesi perawat dan antar profesi 

kesehatan lainnya terbagi menjadi 9 komponen 

pernyataan dengan hasil ukur maksimal 36 dan 

minimum 9 skala interval (3).  

Tabel 1. Hasil analisis univariat Budaya 

patient safety berupa komunikasi di 

ruang bangsal RSUD Ulin 

Banjarmasin (n=85). 

Komponen 

Variabel 

Mean 

Median 

Minimum 

Maksimum 

Komunikasi 26,49 

27,00 

19-34 

 

Tabel 2. Hasil analisis total 9 komponen 

pernyataan Budaya patient safety 

berupa komunikasi di ruang bangsal 

RSUD Ulin Banjarmasin (n=85). 

Pernyataan Total Nilai 

Pemberian Informasi 170 

Diskusi Antarstaf 220 

Peningkatan Kinerja 280 

Kecemasan 278 

Diskusi Bersama Karu 221 

Pendapat 253 

Penyelesaian Masalah 270 

Kebebasan bertanya 278 

Petanggungjawaban 281 

 

 

 

Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan

Tingkat Pendidikan

Profesi Vokasi

Pelatihan

Pernah Belum Pernah

Masa Kerja

>6 Bulan <6 Bulan
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Komunikasi Efektif Ruangan dan 

Kepemimpinan 

 

Komunikasi antar perawat dan pimpinan 

seperti kepala ruangan bisa menjadi aspek 

pendukung sehingga proses pelayanan bisa 

optimal. Komunikasi pada instrumen terbagi 

menjadi 5 pernyataan yang memicu pada 

kepala ruangan sebagai manajer ruangan. 

Penilaian dilakukan dari sudut pandang 

perawat sebagai komponen pelaksana dari 

kebijakan pelayanan yang ada diruangan 

ataupun rumah sakit (4). 

Tabel 3. Hasil analisis univariat Komunikasi 

efektif yang ada diruangan bangsal 

RSUD Ulin Banjarmasin (n=85) 

Komponen 

Variabel 

Mean 

Median 

Minimum 

Maksimum 

Komunikasi 13,83 

15,00 

11-16 

 

Tabel 4. Hasil analisis nilai total dari 5 

komponen pernyataan komunikasi 

efektif ruangan di ruang bangsal 

RSUD Ulin Banjarmasin (n=85). 

 

Pernyataan Total Nilai 

Mudah dimengerti 262 

Umpan balik 255 

Menghargai 214 

Curiga 191 

Pendengar aktif 255 

 

PEMBAHASAN 

Persepsi Perawat Pelaksana 

 

Berdasarkan analisis data yang 

dilakukan peneliti, usia perawat yang ada 

diruang perawatan bangsal RSUD Ulin 

Banjarmasin berada pada rentang 22-45 tahun, 

termasuk kategori usia produktif dalam 

pekerjaan karena pada fase dewasa muda 

(4,5,6). 

Secara biologis, pada fase dewasa muda 

individu cenderung mengalami perkembangan 

dan pertumbuhan pada fase puncak, dengan 

penggolongan karier pekerjaan semakin jelas 

dan terarah. Usia juga mempengaruhi 

produktivitas, kinerja, tingkat kehadiran dan 

kepuasan dalam bekerja sehingga bisa 

mempengaruhi persepsi terkait budaya patient 

safety dalam proses keperawatan diruang 

perawatan (4). 

Diantara semua karakteristik responden, 

yang tidak memiliki pengaruh terkait persepsi 

perawat adalah jenis kelamin karena baik laki-

laki ataupun perempuan memiliki peran yang 

sama dan setara dalam organisasi terutama 

pelayanan, pengaturan, pengawasan kinerja, 

penyampaian informasi dan berbagai 

komponen yang terkait dengan budaya patient 

safety (4). 

Analisis terkait 9 komponen pernyataan 

penerapan budaya patient safety nilai terendah 

berada pada pernyataan 1 yang menyatakan 

pembagian informasi seadanya kepada 

unit/tim lain terkait patient safety dengan total 

nilai 170. Pada analisis nilai minimun didapat 

nilai 19 dan nilai maksimun yang ada adalah 

34 yang memiliki rerata nilai 26,49 

diinterpretasikan cukup baik. Hal ini sesuai 

dengan prinsif komunikasi itu sendiri agar 

menyampaikan berbagai informasi yang 

lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan untuk 

peningkatan pelayanan keperawatan di ruang 

perawatan.  

Komunikasi adalah gambaran terkait 

keadaan ruangan yang disampaikan oleh 

perawat baik penyampaian secara verbal, 

tertulis, maupun lisan. Komunikasi tidak dapat 

terjadi tanpa interaksi dengan orang lain, hal 

ini menjadikannya penting agar bisa 

berlangsung secara positif dan terampil. 

Keterampilan komunikasi dapat berupa 

pendnegar aktif, saluran informasi, asertif, 

memberikan umpan balik, dan menyatakan 

komunikasi sebagai visi (4,5). 

Pentingnya komunikasi dalam 

penerapan budaya patient safety, hal ini 

didukung pada penelitian Dwi setiowati (2010) 

yang menyatakan terdapat relasi yang positif 

antara komunikasi dan budaya patient safety. 

Hubungan ini menunjukkan optimalnya 

komunikasi yang ada diruang perawatan sudah 

terjalin 2 arah dan berkesesuain sehingga arus 

informasi terkait budaya patient safety menjadi 

optimal dan bisa diakses oleh semua pihak 

yang terkait dengan pelayanan (7).  

Pada analisis komponen komunikasi 

efektif yang ada diruang perawatan bangsal, 

pernyataan 4 yang menyatakan umpan balik 

sebagai upaya perbaikan sistem pelayanan 

yang dilakukan oleh kepala ruangan dan 
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perawat yang ada diruangan dengan total nilai 

191 dan nilai minimum-maksimun yang 

didapat adalah 11-16 dan rerata nilai yang 

didapat 13, 83 menyatakan komunikasi yang 

berjalan diruangan bangsal cukup efektif.. 

Hal ini menunjukkan, komunikasi efektif 

itu bisa juga menjadi aspek evaluasi dan 

pembangunan sistem yang lebih baik. 

Sehingga proses manajerialisasi ruangan oleh 

kepala ruangan terhadap perawat yang ada bisa 

berjalan dengan baik. Karena sering terjadi 

ketimpangan informasi antara pemberi 

informasi dan penerima informasi yang bsia 

menyebabkan kesalahan persepsi yang 

mungkin bisa berimplikasi pada pelayanan 

keperawatan pada ruangan (8).  

 

PENUTUP 

 

Berdasarkan analisis hasil akhir 

penelitian didapat kesimpulan persepsi 

perawat terkait komunikasi dalam komponen 

budaya patient safety penting dan bisa 

mempengaruhi pelayanan keperawatan yang 

ada diruang bangsal. Proses komunikasi bisa 

terjadi sesama perawat ataupun dengan tenaga 

kesehatan lainnya. Karena antara satu dan yang 

lainnya terdapat relasi yang kuat.  

Selain masalah pelayanan, komponen 

manajemen ruangan oleh kepala ruangan juga 

berpengaruh dalam budaya patient safety. 

Agar tidak terjadi ketimpangan antara pemberi 

informasi dan penerima informasi sebagai 

pelaksana arahan layanan keperawatan yang 

ada diruangan. Mengintensifkan komunikasi  

bisa melalui aspek penegakan dan penerapan 

budaya komunikasi yang baik melalui proses 

pelayanan keperawatan seperti adanya 

supervisi keperawatan, timbang terima yang 

sesuai dengan aturan, diskusi refleksi kasus 

yang terjadwal dan ronde keperawatan yang 

optimal. Sehingga perawat dan tenaga 

kesehatan lainnya bisa membudayakan 

komunikasi dalam pembiasaan patient safety 

diruang perawatan. 
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Abstrak 

 

PT. X merupakan salah satu penghasil semen terbesar di provinsi Kalimantan Selatan 

dilengkapi dengan badan K3 terkemuka di Indonesia dengan standard Internasional. Perilaku manusia 

masih menjadi salah satu faktor tertinggi terjadinya kecelakaan kerja. Data dari PT. X menunjukkan 

beberapa kejadian kecelakaan kerja yang disebabkan oleh perilaku tidak aman. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku berbasis 

keselamatan di PT. X pada pekerja di unit Mechanic dan Mining. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan rancangan observasional analitik melalui pendekatan cross sectional.Populasi 

penelitian ini adalah seluruh karyawan di unit Mechanic dan Mining.Perhitungan sampel 

menggunakan rumus Lemmeshow dengan jumlah 83 orang yang diambil menggunakan teknik simple 

random sampling dan menggunakan uji chi square dengan derajat kepercayaan 95%. Instrumen 

penelitian menggunakan kuesioner dengan skala Guttman dan skala Likert. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara  pengetahuan, dengan perilaku berbasis keselamatan 

p-value 0,014 untuk pengetahuan, 0,016 . Tidak ada hubungan antara sikap dengan p-value 0,141 dan 

perilaku berbasis keselamtan. Oleh karena itu disarankan agar PT. X dapat meningkatkan 

pengetahuan karyawan dengan pelatihan penerapan budaya K3. 

 

Kata-kata kunci:  pengetahuan, sikap, perilaku berbasis keselamatan 

 

Abstract 

 

PT. X is one of the largest cement producers in the province of South Kalimantan equipped with 

a prominent occupational health and safety department in Indonesia with international standards. 

Human behavior is still one of the highest factors of work accidents. Data from PT. X shows several 

incidents of work accidents caused by unsafe behavior. This study aims to analyze the relationship 

between knowledge and attitudes with behavior based safety at PT. X for workers in mechanic and 

mining departments. This study used a quantitative method with analytic observational design 

through a cross sectional approach. The population of this study was all employees in the Mechanical 

and Mining Department. The sample calculation used the Lemeshow formula with the 83 people taken 

using simple random sampling technique and using chi square test with a degree of confidence 95%. 

The research instrument consisted of questionnaires with Guttman scale and Likert scale. The results 

showed that there were relationships between knowledge with safety-based behavior, with p-value of 

0.014. There is no relationship between attitudes showing p-value 0.141 and safety-based behavior. 

Therefore it is recommended that PT. X can increase its’ employee’s knowledge with training about 

the application of safety culture. 

 

Keywords: knowledge, attitudes, and safety-based behavior. 

mailto:iksanbasir@gmail.com


 ISBN 978-602-51165-1-3  
 

Prosiding Seminar Nasional K3 – Kesling PSKM FK ULM, 17 November 2018 | 7 

PENDAHULUAN  
 

Kasus kecelakaan kerja di Indonesia 

pada tahun 2016 tercatat sebanyak 106,129 

kasus kecelakaan kerja, 25% dari kasus 

kecelakaan tersebut mengakibatkan hilangnya 

nyawa.  Provinsi Kalimantan Selatan 

mempunyai angka kecelakaan kerja yang 

tinggi, dimana dari tahun 2015-2017 terdapat 

peningkatan sebesar 48% dari 229 kasus 

menjadi 339 kasus kecelakaan kerja.Data 

tahun 2017 terdapat sembilan minor accident 

atau kecelakaan minor yang terjadi di PT. X, 

100% dari kejadian tersebut diakibatkan oleh 

unsafe act atau perilaku tidak aman dan hampir 

75% kejadian ini terjadi dibagian mechanical 

dan mining (1,2,3). 

Penelitian Suriani (2013) membuktikan 

adanya korelasi antar pengetahuan dan 

perilaku berbasis keselamatan pada karyawan 

di PLTU Nagan Raya tahun 2013. Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Pratama (2015) 

diketahui bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara sikap dan perilaku aman 

(4,5). 

PT. X merupakan salah satu industri 

yang bergerak dalam bidang produksi semen. 

PT X merupakan salah satu industri yang 

menerapkan K3 secara solid dan menerapkan 

perilaku berbasis keselamatan pada 

pekerjanya. Perusahaan ini juga telah 

melaksanakan dan menerapkan sistem 

manajemen kesehatan dan keselamatan kerja 

(SMK3) dengan berpedoman pada standar 

wajib di Indonesia yaitu sesuai PP nomor 50 

tahun 2012 tentang penerapan sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan  kerja 

dan standar internasional yaitu  ISO 9001, ISO 

14001 serta OHSAS 18001. 

Hasil observasi dilapangan berbasis dari 

job safety analysis (JSA) perusahaan pada 

tahun 2017 yang dilakukan bagian safety juga 

diketahui bahwa terdapat lima pelanggaran 

saat bekerja seperti tidak menggunakan APD 

yang tepat namun bekerja dengan risiko yang 

tinggi seperti bekerja diketinggian, bekerja 

dengan voltage tinggi, kontak dengan mesin 

berputar, pajanan material panas, lingkungan 

kerja yang bising, berdebu dan terdapat area 

kerja yang termasuk confined space yang dapat 

meningkatkan peluang terjadinya kecelakaan 

kerja. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa 

masih ada beberapa pekerja yang belum 

menerapkan perilaku berbasis keselamatan 

seutuhnya. 

 

METODE 

 

Penelitian ini menggunakan rancangan 

observasional analitik yang bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 

dengan di PT. X. Jumlah total pekerja adalah 

90 pekerja. Sampel yang selanjutnya disebut 

responden diambil menggunakan teknik 

simple random sampling. Penentuan besar 

sampel dalam penelitian ini menggunakan 

rumus perbedaan dua proporsi. Analisa data 

dilakukan dengan menggunakan uji chi-square 

dengan derajat kepercayaan 95% (10). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Analisis Univariat 

 

Perilaku berbasis keselamtan dalam 

penelitian ini di definisikan sebagai tindakan 

atau perbuatan dari responden seperti 

pemakaian APD, mengikuti persyaratan K3, 

dan prosedur K3. Ketiga hal tersebut 

merupakan indikator umum seseorang dalam 

bertindak dengan mengikuti nilai-nilai K3 

(11). 

Berdasarkan hasil pengumpulan data 

primer yang dilakukan terhadap 83 pekerja di 

bagian mining dan mechanic di PT. X  

didapatkan distribusi frekuensi penelitian 

seperti yang disajikan pada Tabel 1.                                             

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Perilaku Berbasis 

Keselamatan, Pengetahuan, Sikap, 

Motivasi, Persepsi, dan Dukungan 

Teman Sejawat di bagian mining dan 

mechanic di PT. X:   

Variabel 

Perilaku Berbasis 

Keselamatan Total 

Kurang Baik 

N % n % N % 

Pengetahuan       

Kurang 16 66,7 8 33,3 24 100 

Baik 17 28,8 42 71,2 59 100 

Sikap       

Kurang 16 51,6 15 48,4 31 100 

Baik 17 32,7 35 67,3 52 100 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian 2018 
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Berdasarkan  Tabel 1, hasil penelitian 

menunjukkan perilaku berbasis keselamatan 

karyawan di bagian mining dan mechanic di 

PT. X  dengan jumlah responden 83 orang, 

responden yang memiliki perilaku berbasis 

keselamatan dengan baik sebanyak 50 (60,2%) 

responden. 

Pengetahuan merupakan hasil 

pembelajaran, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap objek 

tertentu. Penginderaan yang dimaksud adalah 

panca indera manusia yaitu pengelihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. 

Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga, yaitu 

proses melihat dan mendengar. Penelitian ini 

pengetahuan yang diukur terdiri dari tiga 

tahapan yaitu mengetahui peraturan dasar K3 

di perusahaan, memahami prosedur 

melakukan pekerjaan, dan mengetahui aplikasi 

prosedur safety di perusahaan. Berdasarkan  

Tabel 1, hasil penelitian menunjukkan 

pengetahuan karyawan di bagian mining dan 

mechanic di PT. X  dengan jumlah responden 

83 orang, responden yang memiliki 

pengetahuan dalam kategori baik sebanyak 59 

(71,1%) responden (12). 

Sikap yang ada pada diri seseorang 

dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor 

fisiologis dan psikologis, serta faktor eksternal. 

Faktor eksternal dapat berwujud situasi yang 

dihadapi oleh individu, norma-norma dan 

hambatanhambatan yang ada dalam 

masyarakat, semuanya ini akan berpengaruh 

pada sikap yang ada pada diri seseorang. 

Berdasarkan  Tabel 1, hasil penelitian 

menunjukkan sikap K3 karyawan di bagian 

mining dan mechanic di PT. X  dengan jumlah 

responden 83 orang terdapat 31 responden 

dengan total skor <20 yang berarti memiliki 

sikap kurang baik  dengan jumlah 31 (37,3%) 

responden (13).  

 

B. Analisis Bivariat 

 

Berdasarkan hasil analisis hubungan 

pengetauan, sikap, motivasi, persepsi, dan 

dukungan teman sejawat dengan perilaku 

berbasis keselamatan pada responden dengan 

menggunakan uji Chi Square maka didapatkan 

hasil penelitian yang disajikan pada tabel 2. 

Tabel 2 Hasil Uji Statistik antara hubungan 

pengetauan, sikap, motivasi, persepsi, 

dan dukungan teman sejawat dengan 

perilaku berbasis keselamatan pada 

responden di PT.X. 

Sumber Data Primer Penelitian 2018 

 

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa 

pada responden dengan pengetahuan baik dan 

perilaku berbasis keselamatan terdapat 42 

(71,2%) responden. Hasil uji statistik 

menggunakan uji chi-square dengan derajat 

kepercayaan 95% pada tabel 5.7 menunjukkan 

p-value = 0,014 (p < 0,05). Menurut Green 

pengetahuan merupakan salah satu faktor 

predisposisi yang dapat mempengaruhi 

perilaku seseorang. Pengetahuan dapat 

mengubah perilaku seseorang dikarenakan 

terbukanya pintu informasi dalam diri 

seseorang agar dapat melihat dampak dari 

perilaku tersebut. Dengan mengetahui dampak 

tersebut maka kemungkinan seseorang untuk 

melakukan hal tersebut akan menjadi lebih 

besar. Jika seseorang mengetahui tindakan 

yang ia lakukan akan memberikan keuntungan 

atau manfaat maka kemungkingan untuk 

melaksanakan tindakan tersebut akan menjadi 

lebih besar (15).  

Hasil ini sejalan dengan penelitian 

Penelitian Suriani (2013) membuktikan 

adanya korelasi antar pengetahuan dan 

perilaku berbasis keselamatan pada karyawan 

di PLTU Nagan Raya tahun 2013. Salah satu 

variabel yang mereka teliti adalah hubungan 

antara pengetahuan dan perilaku selamat. 

Pengetahuan inilah yang nantinya akan 

menjadikan responden melakukan pencegahan 

dan tindakan yang tepat untuk proses 

pengangkutan bahan kimia berbahaya (4). 

Berdasarkan tabel 2 diketahui responden 

yang memiliki sikap kurang lebih cenderung 

Variabel 

Perilaku Berbasis 

Keselamatan Total p-

value Kurang Baik 

N % n % N % 

Pengetahuan       

0,003 Kurang 16 66,7 8 33,3 24 100 

Baik 17 28,8 42 71,2 59 100 

Sikap        

Kurang 16 51,6 15 48,4 31 100 
0,141 

Baik 17 32,7 35 67,3 52 100 
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untuk memiliki perilaku berbasis keselamatan 

yang kurang yaitu sebesar 16 (51,6%). 

Sedangkan responden dengan sikap baik dan 

perilaku berbasis keselamatan baik terdapat 35 

(67,3%) dibandingkan dengan responden 

dengan sikap baik dengan perilaku berbasis 

keselamatan kurang terdapat 17 (32,7%) 

responden. Hasil uji statistik menunjukkan p-

value = 0,141 (p > 0,05). Hasil uji statistik 

menadakan tidak terdapatnya hubungan antara 

sikap dan perilaku berbabsis keselamtan. 

Sesuai dengan definisi sikap diatas bahwa 

sikap belum otomatis terwujud dalam suatu 

tindakan terbuka atau yang dapat dilihat secara 

langsung. Untuk mewujudkan sikap menjadi 

suatu tindakan nyata diperlukan faktor 

pendukung atau suatu dorongan yang 

memungkinkan, antara lain adalah lingkungan 

atau fasilitas (13). 

Temuan ini sesuai dengan penelitian 

Simbolon (2017) mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan perilaku tidak aman pada 

pekerja pemanen kelapa sawit PTPN IV kebun 

bah Jambi tahun 2017. Hal ini dikarenakan 

terdapat beberapa faktor internal dan eksternal 

seperti faktor internal yaitu faktor-faktor yang 

ditemui dalam diri orang itu sendiri, seperti 

selektifitas rangsangan dari luar yang dapat 

ditangkap melalui persepsi. Ada tahapan-

tahapan memilih rangsangan, rangsangan 

mana yang akan didekati dan rangsangan mana 

yang harus dijauhi. Hasil dari penelitian 

tersebut ialah tidak adanya hubungan antara 

sikap dan perilaku dengan nilai p-value = 0,10 

(13).  

 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan maka simpulan yang dapat diambil. 

Ada hubungan bermakna antara pengetahuan 

dengan perilaku berbasis keselamatan pada 

responden di PT. X (p-value = 0,014). Tidak 

ada hubungan antara sikap dengan perilaku 

berbasis keselamatan pada responden di PT. X 

(p-value = 0,141). Dapat ditarik kesimpulan 

dari penelitian ini bahwa seseorang dengan 

pengetahuan mengenai nilai-nilai K3 lebih 

cenderung untuk menerapkannya saat bekerja, 

namun pekerja dengan sikap yang baik belum 

tentu mempunyai perilaku berbasis 

keselamatan saat bekerja. 

SARAN 

 

Diharapkan adanya pemberian 

pelatihan yang lebih menjurus kepada praktek 

tanggap darurat agar para karyawan dapat 

langsung mempraktekan ilmu yang didapat. 

Diharapkan adanya pemberian kuesioner 

untuk mengevaluasi efektifitas dari sistem 

pemberian informasi kepada para karyawan. 

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk 

mengetahui hubungan kemampuan pekerja, 

hukuman dan penghargaan, serta media massa 

dengan perilaku berbasis keselamatan pada 

PT.X. 
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Penilaian Risiko Kesehatan dan Keselamatan Pekerja di Lahan Basah  

 

Ma’rifatul Mubin1, Udiansyah Kasi2 

 
1Peserta Program Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi FK Universitas Indonesia. 

2Direktur Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat. 

 

Abstrak 

 

Pendahuluan – Lahan basah adalah wilayah paya, rawa, gambut, atau perairan, baik alami 

maupun buatan, permanen atau temporer, dengan air mengalir atau diam, tawar, payau, atau asin, 

termasuk pula wilayah dengan air laut yang kedalamannya disaat pasang rendah tidak melebihi 

enam meter. Lahan basah merupakan sistem yang sangat penting  bagi alam. Kekayaan alamnya 

sangat besar dan penting untuk kehidupan manusia. Lahan basah berfungsi sebagai sumber dan 

pemurni air, pelinding pantai dan penyimpan karbon terbesar di planet ini. Lahan basah juga sangat 

penting untuk pertanian dan perikanan. Salah satu tantangan dari perkembangan era industri 4.0 

yang cepat dan masif adalah perubahan industri, terutama pekerja. Pembahasan – Setiap 

pekerjaan selalu mengandung potensi risiko bahaya dalam bentuk kecelakaan kerja. Besarnya 

potensi kecelakaan dan penyakit akibat kerja tergantung dari jenis produksi, teknologi yang 

dipakai, bahan yang digunakan, tata ruang dan lingkungan bangunan serta kualitas manajemen dan 

tenaga-tenaga pelaksana. Pekerja mempunyai hak untuk tetap terlindungi dari bahaya melalui 

tindakan pengendalian sesuai Pasal  86  ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  sehingga 

perlu dilakukan penilaian risiko kesehatan di tempat kerja. Kesimpulan – Perbaikan upaya 

kesehatan kerja menjadi penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas agar 

bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Kata-kata kunci: Lahan basah, penilaian risiko, kesehatan keselamatan kerja, pekerja. 

 

Abstract 

 

Introduction: Wetlands are areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, 

permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including 

areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six metres. Wetlands are a 

system that is very important for nature. Its natural wealth is very large and important for human 

life. The wetlands serve as the planet's largest water source and purifier, beach slurry and carbon 

storage. Wetlands are also very important for agriculture and fisheries. One of the challenges of 

the rapid and massive development of the 4.0 industrial era is the change of industry, especially 

workers. Discussion: Every job always contains the potential risk of danger in the form of work 

accidents. The magnitude of the potential for accidents and occupational diseases depends on the 

type of production, the technology used, the materials used, the layout and environment of the 

building as well as the quality of management and implementing personnel. Workers have the right 

to remain protected from harm through control measures in accordance with Act Number 13 of 

2003 so that an assessment of health risks in the workplace is necessary. Conclusions: 

Improvement of occupational health efforts is important to create quality human resources so that 

demographic bonuses can be utilized optimally. 

 

Keywords: Wetlands, risk assessment, Occupational Safety, workers. 
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PENDAHULUAN 

 

Menurut Konvensi Ramsar, sebutan 

lahan basah mencakup beraneka ekosistem 

pedalaman, pantai dan marin yang memiliki 

sejumlah tampakan yang sama. Tampakan 

yang sama dari semua lahan basah ialah 

daerah-daerah alami atau buatan berair yang 

bersifat tetap atau berkala, dengan air ladung 

(stagnant, static) atau mengalir, dan bersifat 

tawar, payau atau asin. Lahan basah 

mencakup lahan gambut, dataran banjir, 

hamparan lumpur lepas pantai (mudfat), 

estuari, kawasan mangrove, air marin yang 

jeluknya (depth) sewaktu surut tidak lebih 

daripada 6 m, dan lahan basah buatan seperti 

waduk, sawah dan tambak. 

Watak, perilaku dan fungsi yang dapat 

dijalankan lahan basah ditentukan oleh 

hidrologi, geologi, tanah dan biota. Tiap 

lahan basah tersusun atas sejumlah 

komponen fisik, kimia dan hayati, seperti air, 

tanah, spesies tumbuhan dan hewan, serta 

hara. Di wilayah-wilayah yang sedang 

membangun dan demografi yang semakin 

meningkat, muncul pertentangan hebat 

mengenai bagaimana memanfaatkan lahan 

basah (1). 

Lahan basah berdaya guna produksi. 

Kedayagunaan terpenting ialah mendukung 

sumberdaya hutan. Lahan basah utama untuk 

produksi hasil hutan ialah kawasan 

mangrove, dataran banjir dan hutan rawa. 

Semua bentuk lahan basah mendukung 

sumber daya satwa liar. Kecuali lahan 

gambut, semua bentuk lahan basah yang lain 

merupakan kawasan perikanan. Estuari, 

kawasan mangrove, dataran banjir dan rawa 

air tawar berdaya guna menghasilkan pakan. 

Dataran banjir, rawa air tawar, danau, lahan 

gambut dan hutan rawa menjadi sumber 

pemasok air. Lahan basah juga dapat 

dikembangkan untuk produksi pertanian, 

terutama dataran banjir, rawa air tawar, danau 

dan lahan gambut. Beberapa lahan basah 

mengandung energi potensial yang dapat 

digunakan manusia, biasanya dalam bentuk 

bahan tumbuhan dan gambut (1).  

Badan Pusat Statistik mengestimasikan 

puncak bonus demografi akan terjadi pada 

tahun 2025. Kualitas generasi di masa 

tersebut akan menentukan peluang Indonesia 

menjadi negara maju. Perbaikan upaya 

kesehatan kerja menjadi penting untuk 

menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas agar bonus demografi dapat 

dimanfaatkan secara optimal. Setiap 

pekerjaan selalu mengandung potensi risiko 

bahaya dalam bentuk kecelakaan kerja. 

Besarnya potensi kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja tergantung dari jenis produksi, 

teknologi yang dipakai, bahan yang 

digunakan, tata ruang dan lingkungan 

bangunan serta kualitas manajemen dan 

tenaga-tenaga pelaksana. Menurut Direktorat 

Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga 

Kementerian Kesehatan, jumlah kecelakaan 

kerja tahun 2014 sebanyak 24.910 kasus 

dengan provinsi kasus tertinggi adalah 

Sulawesi Selatan, Riau, dan Bali (2,3). 

Pembangunan nasional sedang 

memasuki era industrialisasi dan globalisasi 

yang ditandai  dengan semakin 

berkembangnya perindustrian dengan 

mendayagunakan teknologi tinggi,    

sehingga diperlukan kualitas sumber daya 

manusia serta pelaksanaan yang konsisten 

dari sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja (SMK3). Perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi telah 

mengubah dunia sebagaimana revolusi 

generasi pertama melahirkan sejarah ketika 

tenaga manusia dan hewan digantikan oleh 

kemunculan mesin. Revolusi industri 

generasi keempat ini ditandai dengan 

kemunculan superkomputer, robot pintar, 

kendaraan tanpa pengemudi, pengubahan 

genetik dan perkembangan neuroteknologi. 

Sejalan dengan tantangan perkembangan 

jaman, visi Universitas Lambung Mangkurat 

untuk mewujudkan Universitas Lambung 

Mangkurat sebagai universitas terkemuka 
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dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan 

basah. Dengan misi mengembangankan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam bidang 

lingkungan lahan basah. 

Kecelakaan dan penyakit bisa 

mendatangkan korban dan mempengaruhi 

perusahaan jika ada kerugian, kerusakan 

mesin, peningkatan biaya asuransi, atau 

masalah hukum. Pekerja mempunyai hak 

untuk tetap terlindungi dari bahaya melalui 

tindakan pengendalian. Pasal  86  ayat 2 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

menyatakan bahwa upaya keselamatan dan 

kesehatan kerja dimaksud untuk memberikan 

jaminan keselamatan dan   meningkatan 

derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan 

cara pencegahan kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat 

kerja, promosi, kesehatan, pengobatan, dan 

rehabilitasi. 

Menurut Suma’mur, Kesehatan kerja 

adalah spesialis dalam ilmu 

kesehatan/kedokteran beserta prakteknya 

yang bertujuan agar pekerja memperoleh 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 

baik fisik, mental, maupun sosial dan dengan 

usaha-usaha preventif terhadap     

penyakit/gangguan kesehatan yang 

diakibatkan faktor pekerjaan dan lingkungan 

kerja (4).  

 

PEMBAHASAN 

 

Penilaian risiko merupakan suatu 

langkah penting untuk melindungi pekerja 

dan perusahaan dalam memenuhi peraturan 

perundangan. Penilaian risiko membantu 

dalam memfokuskan hal-hal yang benar-

benar berpotensi sebagai sumber bahaya. Di 

industri lain, pengendalian risiko secara 

langsung bisa seketika mengontrol risiko, 

misalnya memastikan tumpahan segera 

dibersihkan agar orang tidak terpeleset. 

Sebagian besar cara pengendalian risiko yang 

efektif, sederhana dan murah tersebut untuk 

memastikan aset-aset berharga dan 

lingkungan kerja terlindungi. Peraturan 

perundangan tidak mengharapkan 

perusahaan untuk mengeliminasi semua 

risiko, namun sebisa mungkin melindungi 

pekerja. 

Penilaian risiko adalah sebuah 

pemeriksaan teliti di lingkungan kerja 

terhadap hal-hal yang bisa membahayakan 

pekerja, sebagai dasar untuk membuat 

tindakan baik itu peringatan maupun 

pencegahan. Oleh karena itu penilaian risiko 

diperlukan untuk merencanakan tindakan 

pengendalian. Pengendalian  terhadap  

sumber-sumber  bahaya  bertujuan  untuk  

mengurangi kerugian   yang   disebabkan   

oleh   kecelakaan   dan   penyakit   akibat   

kerja (5).  

Risiko adalah suatu kemungkinan 

terjadinya kecelakaan atau kerugian pada 

periode  tertentu  atau siklus operasi tertentu. 

Cara menilai risiko di tempat kerja (6).  

Langkah 1 identifikasi potensi bahaya. 

Langkah 2 tentukan siapa yang terkena 

potensi bahaya dan bagaimana cara 

paparannya. 

Langkah 3 evaluasi risiko dan tentukan 

tindakan pencegahan. 

Langkah 4 dokumentasikan temuan dan 

implementasikan di lapangan. 

Langkah 5 tinjau ulang penilaian, jika perlu 

diperbarui. 

Pada penilaian risiko yang harus diingat 

adalah: 

• Hazard/potensi bahaya adalah segala 

sesuatu yang bisa menyebabkan cedera, 

seperti bahan kimia, listrik, bekerja di 

ketinggian, dan lain-lain. 

• Risiko adalah probabilitas, tinggi atau 

rendah, kemungkinan seseorang menjadi 

celaka oleh potensi bahaya beserta seberapa 

serius kecelakaannya. 

 

Langkah 1. Identifikasi potensi bahaya. 

Pertama, bagaimana pekerja bisa menjadi 

celaka. Ketika berada di tempat kerja setiap 

hari, mudah untuk menemukan potensi 
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bahaya. Cara mengidentifikasi sumber 

potensi bahaya bisa dengan melakukan Walk 

through survey, mengelilingi tempat kerja 

dan melihat hal-hal yang bisa menimbulkan 

bahaya, atau dengan wawancara para pekerja.  

 

Langkah 2. Tentukan pekerja yang terkena 

potensi bahaya dan bagaimana cara 

paparannya. 

Untuk setiap potensi bahaya yang ditemukan, 

tentukan pekerja yang beresiko. Hal ini 

membantu untuk menentukan cara terbaik 

untuk manajemen risiko. Beberapa hal yang 

perlu diperhatikan adalah beberapa pekerja 

mungkin lebih rentan, misalnya pekerja yang 

masih baru, wanita hamil, dan pekerja dengan 

kecacatan. 

 

Langkah 3. Evaluasi risiko dan tentukan 

tindakan pencegahan. 

Setelah mengidentifikasi potensi bahaya, 

tentukan apa selanjutnya yang harus 

dilakukan. Evaluasi tindakan-tindakan 

pengendalian yang sudah ada dan bagaimana 

tindakan tersebut dijalankan. Bandingkan 

dengan panduan yang ada, dan lihat apa hal-

hal yang masih perlu ditambah untuk 

perbaikan. Menjalankan program 

pengendalian ini perlu melibatkan pekerja 

agar tindakan pengendalian bisa dijalankan 

dengan baik. 

 

Langkah 4. Dokumentasikan temuan dan 

implementasikan di lapangan. 

Mengimplementasikan hasil penilaian risiko 

di lapangan akan melindungi pekerja dan 

memberikan perbaikan pada perusahaan. 

Dokumentasikan hasil penilaian risiko dan 

bagikan dengan para pekerja. Dokumentasi 

ini bermanfaat untuk tinjau ulang dan terus 

melakukan perbaikan. Jika dalam penilaian 

risiko, terdapat banyak kemungkinan 

perbaikan yang harus dilakukan, maka jangan 

dilakukan sekaligus. Buat Plan of action 

untuk menentukan hal-hal prioritas.  

 

Langkah 5. Tinjau ulang penilaian, jika perlu 

diperbarui. 

Pada banyak tempat kerja, selalu ada 

peralatan baru, material baru, dan prosedur 

baru, yang berarti juga ada potensi bahaya 

baru. Sehingga diperlukan tinjauan ulang 

dalam penilaian risiko. Biasanya setiap tahun 

dilakukan tinjauan penilaian risiko untuk 

memastikan tempat kerja tetap melakukan 

perbaikan berkelanjutan. 

 

HEALTH RISK ASSESSMENT (Penilaian 

Risiko Kesehatan), tahapannya adalah (7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Identifikasi Potensi Bahaya 

Identifikasi setiap potensi masalah 
kesehatan yang mungkin terjadi disebabkan 
oleh suatu potensi bahaya 

Penilaian Masalah Kesehatan 

 

Penilaian Dosis-Respon 

Pengukuran jumlah, durasi, dan pola dari 

pajanaan. Perkirakan berapa dosis potensi 

bahaya yang menjadi pajanan yang bisa 

menimbulkan masalah kesehatan 

Karakterisasi Risiko 

Nilai risiko pajanan untuk bisa 

menimbulkan masalah kesehatan pada 

pekerja 
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TASK RISK ASSESSMENT8 (Penilaian 

Risiko Kerja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 1. Potensi Bahaya Pekerja Lahan 

Basah (9,10,11,12,13,14,15). 

Potensi Bahaya 

Consequ

ences 
Fisik 

Kimi

a 
Biologi 

Ergo

nomi 

Psikos

osial 

Sinar 
ultravi

olet, 

suhu, 
kelem

bapan 

Pestis

ida, 
Heav

y 

metal, 

Volati

le 

organ
ic 

comp

ound 

E.coli, 

Cryptospo
ridium, 

Giardia, 

Salmonell
a, 

Anopheles 

sp 
Jamur 

Helminthe

s (Ascaris 
lumbricoi

des, 

Hookwor
m, 

Trichuris 

trichiura), 
insect, 

hewan 

berbisa 

Awka

rd 
positi

on, 

twisti
ng, 

bendi

ng 

Stres 

kerja, 

pendid
ikan 

Katarak, 

Ganggua
n 

pernafasa

n, 
Kanker, 

intestinal 

parasitic 
infection

s, 

skin 

disease, 

eye 

disease, 
diarrhoe

a, 

Musculos
keletal 

Disorder

s, 
Kecelaka

an kerja. 

 

 

Standar Klasifikasi Identifikasi Bahaya 

dan Penilaian Risiko 

 

Tabel 2. Skala “Probability” (16) 

Tingkat Kriteria Penjelasan 

1 Rare Hampir tidak pernah 

terjadi 

2 Unlikely Jarang terjadi 

3 Possible Dapat terjadi sekali-

kali 

4 Likely Sering terjadi 

5 Almost 

Certain 

Dapat terjadi setiap 

saat 

 

Tabel 3. Skala “Severity” (16) 
Tingkat Kriteria Penjelasan 

1 Insignificant Tidak ada kerugian, 

material sangat kecil. 

2 Minor Cidera ringan 

memerlukan 

perawatan P3K 

langsung dapat 

ditangani di lokasi 

kejadian, kerugian 

material sedang. 

3 Moderate Hilang hari kerja, 

memerlukan 

perawatan medis, 

kerugian material 

cukup besar. 

4 Major Cidera 

mengakibatkan cacat 

atau hilang fungsi 

tubuh secara total, 

kerugian material 

besar. 

5 Catastrophic Fatal>1, 

menyebabkan 

bencana material 

sangat besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 1. Tentukan suatu jenis 

pekerjaan yang akan dinilai 

risikonya. 

 

Tahap 2. Uraikan pekerjaan tersebut 

langkah per langkah 

 
Tahap 3. Identifikasi potensi bahaya 

pada setiap langkah proses 

pekerjaan. 

 

Tahap 4. Nilai Risiko pada setiap 

langkah pekerjaan. 

 

Tahap 5. Kembangkan program 

pengendalian untuk mengurangi risiko 

 

Tahap 6. Dokumentasikan dan 

implementasikan. 
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Keinginan untuk menikah dini yang 

berasal dari diri sendiri dipengaruhi oleh 

budaya masyarakat desa yang memandang 

bahwa perempuan yang sudah baligh tidak 

baik untuk menyendiri terlalu lama, khawatir 

terjerumus pergaulan bebas dan dapat 

disebabkan dengan ekonomi keluarga yang 

rendah. Berdasarkan penelitian Afri 

Rahmadia Marta, faktor dasar perempuan 

untuk menikah dini adalah mutlak atas dasar 

keinginan sendiri dengan alasan suka sama 

suka, rendahnya keinginan melanjutkan 

pendidikan, budaya masyarakat yang masih 

memandang perempuan untuk segera 

menikah dan pengaruh teman sebaya.(6). 

Keinginan menikah yang didasarkan 

pada bukan kemauan diri sendiri tetapi 

keinginan dari orang tua. Orang tua 

terkadang memaksakan anak untuk menikah 

dini karena anak sudah mempunyai pacar 

sehingga orang tua takut terjadi perzinahan. 

Selain itu, orang tua melihat pergaulan anak 

yang sudah terlalu bebas sehingga orang tua 

menginginkan segera menikah agar tidak 

terjadi kehamilan di luar nikah. Ada juga 

orang tua yang segera menikahkan anaknya 

untuk meringankan beban mereka untuk 

membiayai anaknya. 

 Nurhajati (2013) juga mengungkapkan 

bahwa orang tua yang memiliki keterbatasan 

pemahaman khususnya tentang kesehatan 

reproduksi, hak anak maka kecenderungan 

yang terjadi adalah menikahkan anaknya. 

Orang tua memiliki peran yang besar 

terhadap kejadian pernikahan dini. Selain itu 

orang tua juga memiliki peran yang besar 

dalam penundaan usia perkawinan anak.(7) 

 

PENUTUP 

 

Penelitian ini menunjukkan ada 

hubungan keputusan menikah dengan 

kejadian pernikahan dini.Pernikahan dini 

mempunyai dampak yang luas seperti sosial, 

ekonomi, psikologi dan kesehatan. Oleh 

karena itu, sebaiknya keputusan untuk 

menikah dini dipikirkan secara matang 

sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam 

pengambilan keputusan tersebut seharusnya 

mempunyai pemahaman yang baik mengenai 

pernikahan. 
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