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Isu lingkungan hidup menjadi agenda penting masyarakat di forum regional 

dan multilateral sejak tahun 1972. Dilain pihak, kondisi  keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) perusahaan di Indonesia secara umum diperkirakan termasuk 

rendah. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan pada akhir tahun 2015 juga 

menyebutkan telah terjadi kecelakaan kerja sejumlah 105.182 kasus dengan 

korban meninggal dunia sebanyak 2.375 orang. Hal tersebut memicu kesadaran 

akan lingkungan dan K3 dari masyarakat, peneliti, pemerhati lingkungan, dan 

pemerintah sehingga dibuatlah perjanjian internasional dan nasional untuk 

keseimbangan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan. Era globalisasi dan 

pasar bebas World Trade Organization (WTO) dan General Agreement on Tariffs 

and Trade (GATT) yang akan berlaku tahun 2020 mendatang, aspek lingkungan, 

keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian dari prasyarat yang ditetapkan 

dalam hubungan ekonomi perdagangan barang dan jasa antar negara yang harus 

dipenuhi oleh seluruh negara anggota, termasuk bangsa Indonesia. Kondisi  

tersebut juga mencerminkan kesiapan daya saing perusahaan Indonesia di dunia 

internasional masih sangat rendah. Pengelolaan lingkungan, keselamatan, dan 

kesehatan kerja dapat diimplementasikan dalam sistem manajemen.  

PT XYZ Grup telah menerapkan sistem manajemen lingkungan, 

keselamatan, dan kesehatan kerja (SMLK3) bersertifikasi ISO 14001 dan OHSAS 

18001. Hasil audit tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa elemen pengendalian 

operasional merupakan temuan terbanyak, diduga elemen tersebut dipengaruhi 

oleh kompetensi SDM. Selain itu, komitmen manajemen merupakan elemen yang 

krusial dalam implementasi SMLK3 di PT XYZ Grup.  

Hasil analisis menggunakan structural equation modelling menunjukkan 

bahwa elemen komitmen manajemen berpengaruh signifikan terhadap 

pengendalian operasional. Elemen komitmen manajemen berpengaruh signifikan 

terhadap kompetensi SDM. Elemen kompetensi SDM berpengaruh signifikan 

terhadap pengendalian operasional. Elemen kompetensi SDM berpengaruh 

signifikan terhadap pencapaian performance SMLK3. Elemen pengendalian 

operasional berpengaruh signifikan terhadap pencapaian performance SMLK3. 

Pencapaian performance SMLK3 berpengaruh signifikan terhadap produktivitas 

kerja dan kinerja finansial PT XYZ Grup.  
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