
L PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Jakarta sebagai kota metropolitan sekaligus sebagai pusat kegiatan 

bisnis di Indonesia, yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku serta 

warga negara dari hampir seluruh negara di dunia. Selain itu, Jakarta juga 

diarahkan untuk menjadi kota jasa dan salah satu daerah tujuan wisata di 

lndonesia yang diharapkan dapat menghasilkan devisa serta meningkatkan 

pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, sangat diperlukan kondisi lalu lintas 

yang tertib, aman dan lancar serta dukungan angkutan urnum yang baik dan 

memadai. Untuk mewujudkan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar 

tersebut diperlukan adanya sistem pengaturan lalu lintas yang baik, 

tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta tidak kalah 

pentingnya adalah peranan sumber daya manusia yang mengatur dan 

mengendalikan arus lalu lintas di lapangan. 

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Propinsi DKI Jakarta 

sebagai salah satu unit di lingkungan pemerintah Propinsi DKI Jakarta 

bertugas membantu polisi dalam mengatur dan mengendalikan kelancaran lalu 

lintas serta membina pengoperasian angkutan umum di wilayah Propinsi DKI 

Jakarta. Pengawasan, pengaturan dan pengendalian operasi angkutan umum 

di jalan raya dilakukan oleh pegawai DLLAJ Propinsi DKI Jakarta yang 

bertugas di lapangan. Tugas lapangan pegawai DLLAJ di terminal, tempat 

pengujian kendaraan, dan jalan raya, memuliki resiko yang relatif besar, baik 

resiko langsung maupun resiko tidak langsung. Resiko yang dihadapi oleh 
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pegawai lapangan DLLAJ Propinsi DKI Jakarta, antara lain adalah (1) polusi 

udara seperti debu, asap kendaraan dan lain-lain, (2) kondisi cuaca panas, 

dingin, dan musim hujan, (3) kecelakaan kerja yang menyebabkan pegawai 

tersebut meninggal, cacad total, cacat sebagian, dan sakit, dan (4) sasaran 

emosi masyarakat, serta (5) kerusuhan sosial dan lain-lain. 

Resiko-resiko tersebut, terutama pada poin 3, 4 dan 5, apabila menimpa 

pegawai lapangan akan sangat merugikan bagi pegawai yang bersangkutan, 

baik secara fisik maupun mental, serta merugikan DLLAJ Propinsi DKI 

Jakarta. Oleh karena itu, keberadaan Program Jaminan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) sangat diperlukan oleh para pegawai lapangan. 

Jaminan perlindungan K3 yang selama ini diberikan oleh Pemerintah Daerah 

Propinsi DKI Jakarta bagi pegawainya meliputi hal-ha1 sebagai berikut. 

1. Kelengkapan sarana dan prasarana, yang meliputi alat-alat dan 

perlengkapan perlindungan fisik, alat kumunikasi, kendaraan operasional, 

serta pemeriksaan kesehatan. 

2. Asucansi Kesehatan dan Asuransi Dwiguna. 

3.  Penghargaan bagi pegawai yang cacad atau tewas dalam melaksanakan 

tugasnya. (SK Gubernur Propinsi DKI jakarta No. 159 Tahun 2000). 

Di lain pihak, jaminan K3 untuk pegawai negeri sipil telah diatur dalam UU No. 

43 Tahun 1999 yang merupakan perubahan dari UU No. 8 Tahun 1974, 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal9, yang berbunyi sebagai berikut. 
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1. Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan 

karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh 

perawatan. 

2. Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacad jasmani atau cacad rohani 

dalam dan karena menjalankan kewajibannya yang mengakibatkan tidak 

dapat bekerja lagi dalam jabatan apa pun juga, berhak memperoleh 

tunjangan. 

3. Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh 

uang duka. 

Di samping i!u, terdapat pula jaminan perlindungan K3 berupa Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1992. 

UU tersebut mewajibkan bagi setiap perusahaan dan instansi pemerintah 

untuk mengikutsertakan para pegawainya pada program Jamsostek, yang 

mencakup empat produk, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, 

jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memberlakukan Program Jaminan K3 

yang sama bagi setiap pegawainya, tanpa mempertimbangkan perbedaan 

tingkat resiko yang dihadapi setiap pegawai, terutarna antara kelompok 

pegawai lapangan dan kelompok pegawai non lapangan. Dengan demikian, 

perlakuan yang sama tersebut nampaknya mengindikasikan terdapatnya 

ketidakadilan bagi segenap pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah 

Propinsi DKI Jakarta. Terdapatnya dugaan ketidakadilan tersebut, terutama 

dirasakan oleh pegawai lapangan yang disinyalir menghadapi resiko gangguan 
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K3 yang lebih besar dibandingkan dengan pegawai non lapangan. Dengan 

dernikian, dugaan ketidakadilan tersebut disinyalir rnenimbulkan perbedaan 

kinerja antara pegawai lapangan dan non lapangan. 

Jarninan perlindungan K3 merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap 

pegawai, terutarna bagi pegawai yang bekerja pada lingkungan kerja yang 

beresiko tinggi, seperti pegawai lapangan. Keberadaan program perlindungan 

K3 yang memuaskan bagi segenap pegawai akan rnernpengaruhi tingkat 

motivasi pegawai yang bersangkutan, yang pada akhirnya akan rnenentukan 

kinerjanya. 

Menurut Davis dan Newstrorn (1996), para pegawai yang terrnotivasi 

adalah rnereka yang rnengetahui behwa pekerjaan yang rnereka lakukan 

rnernbantu mereka untuk rnencapai tujuan mereka yang penting. Terdapat 

ernpat pola motivasi, yaitu prestasi, afiliasi, kompetensi dan kekuasaan, seperti 

dipaparkan di bawah ini. 

1. Motivasi Prestasi, adalah dorongan dalam diri seseorang untuk 

rnengatasi segala tantangan dan harnbatan dalarn upaya mencapai 

tujuan, yakni ingin berkernbang dan ingin maju menyusuri tangga 

keberhasilan. 

. Motivasi Afiliasi, adalah dorongan untuk berhubungan dengan orang atas 

dasar sosial. 

3. Motivasi Kornpetensi, adalah dorongan untuk mencapai keunggulan 

ke~ja. meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan berusaha 

keras untuk rnelakukan inovasi. 
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4. Motivasi Kekuasaan, adalah dorongan untuk mempengaruhi orang-orang 

dan mengubah situasi. 

DLLAJ Propinsi DKI Jakarta yang merupakan salah satu instansi 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta seyogyanya mampu mengimplementasikan 

proses-proses terbaik untuk memberikan jaminan K3 kepada segenap 

pegawaihya, baik tenaga manajerial dan administrasi maupun tenaga 

operasional dan teknisi lapangan. Program jaminan K3 merupakan salah satu 

bentuk perlindungan pegawai dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya, sehingga pegawai tersebut memiliki rasa aman dalam 

menjalankan tugas-tugasnya. Rasa aman yang dimaksud adalah terdapatnya 

upaya preventif dan kuratif untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja 

pegawai. Program K3 tersebut dapat berupa perbaikan kesejahteraan 

pegawai dan peningkatan keselamatan kerja pegawai. Program 

kesejahteraan pegawai yang berlaku di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta mencakup tunjangan berupa uang, penghargaan, cuti, pemeliharaan 

kesehatan, asuransi, dan pakaian dinas. 

Berdasarkan pengamatan peneliti selama bekerja di DLLAJ Propinsi 

DKI Jakarta, tingkat gangguan kesehatan dan keselamatan kerja pegawai 

DLLAJ Propinsi DKI Jakarta yang bertugas di lapangan jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan pegawai yang bertugas di kantor. Hal tersebut disadari 

bahwa pegawai yang bertugas di lapangan (di jalan dan terminal) menghadapi 

berbagai resiko yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan dan 

ancaman keselamatan jiwa pegawai. Resiko gangguan kesehatan pegawai 

http://www.mb.ipb.ac.id



lapangan dapat disebabkan oleh polusi debu dan asap kendaraan, polusi 

limbah padat dan cair, serta aktivitas fisik yang tinggi dan memerlukan kondisi 

yang senantiasa fit. Resiko gangguan keselamatan kerja pegawai lapangan 

adalah kecelakaan lalu lintas, kerusuhan pada penertiban di dalam terminal, 

dan berbagai resiko gangguan keselamatan kerja lainnya. Hal tersebut terjadi 

karena pegawai lapangan senantiasa berhadapan dengan kondisi yang serba 

keras, terutama yang terdapat di lingkungan terminal dan jalan . 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

analisis program Jaminan K3 pada DLLAJ Propinsi DKI Jakarta dalam upaya 

menciptakan jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang 

adil bagi segenap pegawai yang bekerja di lingkungan DLLAJ Propinsi DKI 

Jakarta, terutama bagi pegawai lapangan. 

1.2. Rumusan Masalah 

DLLAJ Propinsi DKI Jakarta merupakan unit pelaksana yang menangani 

masalah lalu lintas di Propinsi DKI Jakarta, baik pembinaan maupun 

penertibannya. Sebagai unit pelaksana teknis, DLLAJ Propinsi DKI Jakarta 

seringkali menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan tugasnya, 

terutama di lapangan. Petugas lapangan yang langsung berhadapan dengan 

berbagai resiko pekerjaan, baik yang bersifat resiko gangguan fisik, 

kesehatan, maupun yang bersifat resiko psikologis. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja para 

pegawai tersebut. 
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DLLAJ Propinsi DKI Jakarta telah memiliki program jaminan K3 yang 

diberlakukan sama terhadap seluruh pegawainya, baik yang bertugas di kantor 

maupun dilapangan, seperti asuransi kesehatan dan asuransi dwiguna. 

Penerapan program jaminan K3 yang diberlakukan sama tersebut nampaknya 

dirasakan tidak adil, karena disinyalir bahwa resiko yang dihadapi pegawai 

lapangan relatif lebih tinggi dibandingkan resiko yang dihadapi oleh pegawai 

yang bekerja di kantor. Di samping itu, terdapat data yang menunjukkan 

bahwa tingkat kematian pegawai DLLAJ Propinsi DKI Jakarta yang bertugas di 

lapangan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai yang bertugas 

dikantor. Berdasarkan data kematian pegawai DLLAJ Propinsi DKI Jakarta 

selama dua tahun terakhir, terdapat 22 orang pegawai lapangan dan 4 orang 

pegawai non lapangan yang meninggal dunia. 

Program K3 yang diterapkan oleh DLLAJ Propinsi DKI Jakarta belum 

sesuai dengan harapan pegawai, karena penerapannya tidak disesuaikan 

dengan tingkat resiko yang dihadapi oleh segenap pegawai. Selama harapan 

pegawai tentang jaminan K3 belum terpenuhi, maka kemungkinan akan 

mempengaruhi kinerja DLLAJ Propinsi DKI Jakarta. Dengan asumsi 

tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai 

berikut. 

1. Apakah terdapat hubungan antara pelaksanaan faktor K3 yang 

diterapkan dengan kinerja DLLAJ Propinsi DKI Jakarta? 

2. Sejauh mana program K3 DLLAJ Propinsi DKI Jakarta yang diterapkan 

sesuai dengan harapan pegawai lapangan? 
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3. Bagaimana tingkat kepentingan faktor-faktor K3 dan tingkat resiko yang 

dihadapi pegawai DLLAJ Propinsi DKI Jakarta yang bertugas di 

lapangan? 

4. Bagaimana formulasi program K3 DLLAJ Propinsi DKI Jakarta yang 

dapat memenuhi harapan pegawai lapangan? 

1.3. Tujuan 

Tujuan kajian mengenai Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi DKI Jakarta adalah 

sebagai berikut. 

1. Menganalisis hubungan antara pelaksanaan faktor K3 yang diterapkan 

dengan factor kinerja DLLAJ Propinsi DKI Jakarta. 

2. Menganalisis tingkat pemenuhan harapan para pegawai DLLAJ Propinsi 

DKI Jakarta dari pelaksanaan faktor K3 yang diterapkannya. 

3. Menganalisis tingkat kepentingan faktor-faktor K3 pada kelompok 

pegawai lapangan. 

4. Menganalisis tingkat resiko yang dihadapi pegawai DLLAJ Propinsi DKI 

Jakarta yang bertugas di lapangan. 

5 .  Merekomendasikan alternatif program jaminan K3 DLLAJ Propinsi DKI 

Jakarta yang dapat memenuhi harapan pegawai lapangan. 
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1.4. Manfaat 

Kajian mengenai Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pegawai 

Lapangan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi DKI Jakarta 

diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut. 

1. Menjadi referensi bagi DLLAJ Propinsi DKI Jakarta dalam merencanakan 

dan .implementasikan program K3 yang akan diterapkan. 

2. Menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang 

berkaitan dengan program K3. 
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