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Isu lingkungan hidup menjadi agenda penting masyarakat di forum regional 

dan multilateral sejak tahun 1972 setelah pelaksanaan konferensi internasional 

tentang human environment di Stockholm, Swedia dan KTT Bumi di Rio de 

Jeneiro, Brazil tahun 1992 (Makasi 2015). Masyarakat menilai bahwa 

perlindungan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama dan 

perlindungan lingkungan hidup tidak terlepas dari aspek pembangunan ekonomi 

dan sosial (Nishitani 2009).  

Keprihatinan akan aktivitas manusia yang bedampak negatif terhadap 

lingkungan ditunjukkan oleh beberapa kejadian (Budianto 2008). Akhir tahun 

1950an, mewabahnya penyakit Minamata (sindrom kelainan fungsi saraf) di 

Jepang dikarenakan penduduk memakan ikan yang berasal dari teluk yang 

tercemar merkuri dari Pabrik Kimia Chiso Corporation. Kejadian tanker Torrey 

Canyon yang terbalik menyebabkan tumpahan minyak mentah yang mencemari 

garis pantai Cornwall, Devon, dan Dorsel sehingga mematikan biota laut, bahkan 

sampai 43 tahun setelah tragedi. Pada tahun 1984, di Bhopal, India, sebanyak 

3.000 orang meninggal dunia dan 20.000 orang terluka akibat pelepasan gas 

beracun ke udara akibat dari kurangnya pengendalian operasional perusahaan 

pupuk Union Carbide. Ledakan reaktor nuklir Chernobyl di Ukraina 

menyebabkan pelepasan zat radioaktif ke awan, kemudian zat tersebut terbawa 

angin sampai ke Eropa Utara, air hujan yang tercemari zat radioaktif 

menghancurkan lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian petani daerah 

tersebut (Burchell 2008). Fenomena yang serupa sering terjadi di Indonesia, 

ribuan ikan mati akibat limbah pabrik yang dibuang di badan air serta tumpahan 

minyak di laut oleh tanker (Yusvianty 2010).  

Dilain pihak, kondisi  keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perusahaan di 

Indonesia secara umum diperkirakan termasuk rendah. Pada tahun 2005 Indonesia 

menempati posisi yang buruk jauh di bawah Singapura, Malaysia, Filipina dan 

Thailand. 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. Kondisi  tersebut mencerminkan 

kesiapan daya saing perusahaan Indonesia di dunia internasional masih sangat 

rendah.  

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 (Nyirenda 2014). 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.  

Gray (1995) menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan akan berlanjut 

keberadaannya jika perusahaan dapat meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya 
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dapat diterima oleh stakeholdernya. Oleh karena itu, diperlukan sistem 

manajemen lingkungan dan K3 yang baik oleh pelaku bisnis agar dapat bertahan 

(Putra 2016).  

Sistem manajemen lingkungan merupakan bagian dari sistem manajemen 

yang meliputi struktur organisasi, perencanaan kegiatan, tanggung jawab, praktek, 

prosedur, proses dan sumberdaya untuk mengembangkan, melaksanakan, 

mencapai, mengkaji dan memelihara kebijakan lingkungan. Sistem manajemen 

lingkungan (SML) merupakan sistem pengelolaan yang dinamis, sehingga 

diperlukan adaptasi bila terjadi perubahan baik di luar dan di dalam perusahaan, 

misalnya perubahan peraturan perundang-undangan dan pengetahuan yang 

disebabkan oleh perkembangan teknologi. 

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah bagian 

dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian 

risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang 

aman, efisien dan produktif (Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012). Tujuan 

dan sasaran SMK3 adalah sebagai upaya pengendalian resiko dengan melibatkan 

unsur manajemen tenaga kerja dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam 

rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK), 

sehingga terciptanya lingkungan kerja yang nyaman, efisien dan produktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Siklus PDCA dalam sitem manajemen lingkungan dan K3 

 

Sistem manajemen lingkungan (SML) dan sistem manajemen keselamatan 

dan kesehatan kerja (SMK3) dapat diintegrasikan satu sama lain, biasanya disebut 

sebagai sistem manajemen lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja 

(SMLK3). Manfaat menerapkan SMLK3 diantaranya adalah menurunkan potensi 

dampak terhadap lingkungan dan K3, meningkatkan kinerja lingkungan dan K3, 

memperbaiki tingkat pemenuhan (compliance) peraturan, mengurangi dan 

mengatasi resiko lingkungan dan K3 yang mungkin timbul, menekan biaya 

produksi, mengurangi kecelakaan kerja, memelihara hubungan baik dengan 

masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak yang peduli terhadap lingkungan dan 

K3, memberi jaminan kepada konsumen mengenai komitmen pihak manajemen 

puncak terhadap lingkungan dan K3, mengangkat citra perusahaan, meningkatkan 

kepercayaan konsumen dan memperbesar pangsa pasar, mempermudah 

memperoleh izin dan akses kredit bank,  meningkatkan motivasi para pekerja, 
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mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan, meningkatkan hubungan 

dengan supplier, dan langkah menuju pembangunan yang berkelanjutan. 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan perundangan terkait 

SMLK3 yakni UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dan UU No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 

Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen lingkungan 

melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 06 tahun 2013 yang 

merupakan turunan dari UU No 32 Tahun 2009 tentang program penilaian 

peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER). 

Sifat PROPER adalah mandatory, yang artinya jika sebuah perusahaan ditunjuk 

oleh pemerintah untuk dievaluasi kinerja lingkungannya, maka perusahaan 

tersebut akan diverifikasi baik dokumen dan juga lapangan mengenai sistem 

manajemen lingkungannya secara keseluruhan oleh auditor dari instansi 

pemerintah. Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan dalam lima 

pencapaian yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam. Peringkat Emas dan Hijau 

menunjukkan perusahaan beyond compliance (melebihi ekpsektasi dari ketaatan 

regulasi), peringkat Biru menunjukkan perusahaan comply (taat) terhadap regulasi 

pemerintah, sedangkan peringkat Merah dan Hitam menunjukkan perusahaan 

belum taat akan regulasi.  

Evaluasi terhadap manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) 

merujuk kepada PP No 50 Tahun 2012 yang merupakan turunan dari UU No 1 

Tahun 1970 dan UU No 13 Tahun 2011 dalam rangka perlindungan sumber daya 

manusia. Asesmen terhadap SMK3 sebuah perusahaan dilakukan oleh badan 

sertifikasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah kepada perusahaan yang 

mengajukan sertifikasi SMK3. Pencapaian performasi SMK3 perusahaan dalam 

regulasi tersebut dibagi dalam tiga kategori yaitu kurang, baik dan memuaskan. 

PT XYZ Grup merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan SMLK3 

terintegrasi untuk memenuhi semua kepentingan stakeholdernya. PT XYZ Grup 

mendefinisikan stakeholder menjadi tujuh pihak yaitu pemerintah (government), 

karyawan, pelanggan, shareholder, masyarakat, supplier, dan lingkungan. 

Beberapa anak perusahaan PT XYZ Grup ditunjuk oleh pemerintah dalam 

PROPER dan juga telah menerapkan SMK3. PT XYZ Grup telah menerapkan 

SMLK3 yang tersertifikasi ISO 14001 dan OHSAS 18001, untuk dapat diakui 

secara internasional dan bersaing secara global.  

 

Tabel 1 Hasil pencapaian PROPER dan SMK3 PT XYZ Grup 

Perusahaan Pencapaian PROPER Pencapaian 

SMK3 

Tahun 

2014 

Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

Tahun  

2016 

PT A Biru Biru Hijau Satisfied 

PT B Biru Biru Biru Good 

PT C Biru Biru Biru Good 

PT D Biru Hijau Hijau Good 

PT E Biru Biru Biru Good 

Sumber: Laporan Tinjauan Manajemen PT XYZ Grup 2016 
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PT XYZ Grup memiliki guidance yang sama yang dicantumkan dalam 

president letter untuk semua anak perusahaannya untuk senantiasa memenuhi 

regulasi atau peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, akan tetapi anak 

perusahaannya diberi kebijakan masing-masing dalam mengimplementasikan 

SMLK3. Audit PROPER dilakukan satu kali dalam setahun dan audit resertifikasi 

SMK3 dilakukan satu kali dalam tiga tahun. Hasil evaluasi PT XYZ Grup oleh 

instansi pemerintah tersebut menunjukkan hasil pencapaian yang berbeda-beda. 

Resertifikasi ISO 14001 dan OHSAS 18001 dilakukan satu kali per lima 

tahun dengan dua kali audit surveillance dalam setahun. Audit ISO 14001 dan 

OHSAS 18001 PT XYZ Grup dalam tiga tahun terakhir menunjukkan beberapa 

elemen dalam kriteria SMLK3 yang menjadi temuan adalah pengendalian 

operasional berdasarkan klausul 4.4.6, pengendalian dokumen berdasarkan 

klausul 4.4.5, identifikasi aspek dan potensi bahaya berdasarkan klausul 4.3.1, 

kesiapan tanggap darurat berdasarkan klausul 4.4.7, pemantauan dan pengukuran 

berdasarkan klausul 4.5.1, catatan atau dokumen berdasarkan klausul 4.5.4, serta 

kompetensi dan training awareness berdasarkan klausul 4.4.2. 

 

 
(Sumber: Laporan Tinjauan Manajemen PT XYZ Grup Tahun 2016) 
Gambar 2 Hasil temuan audit berdasarkan klausul ISO 14001 dan OHSAS 18001 

 

Berdasarkan data tersebut perlu kajian lebih lanjut mengenai elemen-elemen 

yang paling sering muncul menjadi temuan audit baik dari eksternal maupun 

internal dalam penerapan SMLK3 di PT XYZ Grup. Pengendalian operasional 

merupakan elemen yang paling sering menjadi temuan asesmen. Kompetensi 

SDM diduga mempengaruhi elemen pengendalian operasional. Selain itu, elemen 

komitmen manajemen diduga memiliki keterkaitan dengan elemen pengendalian 

operasional dan kompetensi SDM. Diperlukan analisa lebih lanjut faktor dari 

elemen-elemen tersebut yang mempengaruhi performance SMLK3, dan melihat 

apakah performance SMKL3 di PT XYZ Grup mempengaruhi produktivitas kerja 

dan kinerja finansial perusahaan. 

 

Perumusan Masalah 

PT XYZ Grup menerapkan SMLK3 yang terintegrasi dengan kebijakan 

masing-masing perusahaan. Performance SMLK3 PT XYZ Grup selama tiga 

tahun terakhir menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Sebanyak dua dari lima 

perusahaan dapat mencapai peringkat Hijau dalam PROPER dan satu perusahaan 

memperoleh pencapaian satisfied dalam SMK3 dari pemerintah. Mempertahankan 
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peringkat Biru dalam PROPER juga pencapaian good dalam SMK3 dapat 

dikatakan tidak mudah. Banyak faktor yang secara konsisten harus dikelola dalam 

SMLK3. Komitmen manajemen dalam penerapan SMLK3 sangat krusial dalam 

mempertahankan compliance akan regulasi pemerintah. Berdasarkan hasil temuan 

audit tiga tahun terakhir diduga komitmen manajemen di PT XYZ Grup dalam 

penerapan SMLK3 belum optimal. Hasil audit dari lima perusahaan menunjukkan 

masalah pengendalian operasional yang merupakan temuan terbanyak. Selain itu, 

sumber daya manusia (SDM) dalam penerapan SMLK3 sangatlah penting, 

walaupun SDM tersedia, standar operasional kerja telah ditetapkan, masih banyak 

temuan audit menunjukkan masih lemahnya identifikasi aspek dan potensi bahaya 

yang dilakukan oleh SDM. Perlu dilakukan eksplorasi dan analisis lebih lanjut 

elemen-elemen dalam komitmen manajemen, pengendalian operasional, dan 

sumber daya manusia dalam SMLK3 yang berdampak terhadap pencapaian 

performance SMLK3 di PT XYZ Grup. Perlu dilihat lebih dalam apakah 

performance SMLK3 dapat mempengaruhi produktivitas kerja dan kinerja 

finansial di PT XYZ Grup. 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan di atas, tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Identifikasi dan analisis keterkaitan komitmen manajemen, kompetensi 

sumber daya manusia (SDM), dan pengendalian operasional terhadap 

pencapaian performance SMLK3 di PT XYZ Grup.  

2. Identifikasi dan analisis keterkaitan antara pencapaian performance SMLK3 

dengan produktivitas kerja serta kinerja finansial PT XYZ Grup.  

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diantaranya: 

1. Bagi peneliti sebagai studi sistem manajemen lingkungan dan K3 dan 

elemen-elemennya di perusahaan manufaktur di Indonesia khususnya di PT 

XYZ Grup. 

2. Bagi perusahaan sebagai masukan informasi faktor-faktor apa saja dari 

elemen yang perlu ditingkatkan dalam pencapaian SMLK3 untuk bisnis yang 

berkelanjutan, meningkatkan produktivitas kerja dan kinerja finansial 

perusahaan. 

3. Bagi institusi pendidikan dan masyarakat umum, hasil kajian ini diharapkan 

dapat menjadi referensi dan bahan studi kepustakaan untuk melihat 

implementasi SMLK3 di Indonesia. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada PT XYZ Grup yang bergerak 

dalam industri yang sama yaitu otomotif manufaktur yang telah menerapkan 

SMLK3 terintegrasi: PROPER, SMK3, ISO 14001 dan OHSAS 18001. Kajian 
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dilakukan sampai dengan tahap implikasi manajerial, sedangkan tahap 

implementasi manajerial diserahkan seluruhnya kepada manajemen PT XYZ 

Grup. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

Sistem Manajemen Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
 

International Organisation for Standardization (ISO) telah 

mengembangkan suatu standar internasional tentang lingkungan, yaitu Sistem 

Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001 yang telah diadopsi oleh berbagai 

industri di dunia.  SML ISO 14001 terdiri dari lima elemen utama yaitu: kebijakan 

lingkungan (policy); perencanaan lingkungan (planning); pelaksanaan dan 

pengoperasian (implementation); tindakan pemeriksaan dan perbaikan 

(monitoring); serta pengkajian manajemen (management review) (www.iso.org). 

Sistem manajemen lingkungan memberikan mekanisme untuk mencapai dan 

menunjukkan performasi lingkungan yang baik, melalui upaya pengendalian 

dampak lingkungan dari kegiatan bisnis (UNEP 2011). Sistem tersebut juga dapat 

digunakan untuk mengantisipasi perkembangan tuntutan dan peningkatan 

performasi lingkungan dari konsumen, serta untuk memenuhi persyaratan 

peraturan lingkungan hidup dari pemerintah (www.iso.org) 

Tujuan menyeluruh dari penerapan SML ISO 14001 sebagai sebuah standar 

internasional adalah untuk mendukung perlindungan lingkungan dan pencegahan 

pencemaran yang seimbang dengan kebutuhan sosial ekonomi (Mulyadi 2015). 

Keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh dari SML ISO 14001 antara lain 

memperbaiki kinerja lingkungan secara keseluruhan, menghasilkan suatu 

kerangka kerja dalam upaya untuk pencegahan polusi, meningkatkan efisiensi dan 

penghematan biaya potensial, dan meningkatkan citra perusahaan 

(www.bsn.go.id).  

Occupational Health and Safety Management Systems (OHSAS) 18001 

telah dikembangkan sebagai jawaban atas tuntutan industri terhadap standar 

sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dikenal luas yang dapat 

dinilai dan disertifikasi (Viana 2010). Standar OHSAS 18001 ialah standar yang 

paling umum banyak digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam 

melaksanakan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 

(Omran 2008). Disisi lain, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 

(SMK3) adalah standar yang dikelaurkan oleh pemerintah Indonesia (Pangkey 

2013). Sebuah Sistem sebaiknya terdiri atas  semua aspek dalam organisasi seperti 

Mutu, K3, lingkungan, personal, keuangan dan keamanan (Robert et al. 2002) . 

Keuntungan dengan adanya sistem yang terintegrasi adalah mengurangi duplikasi 

pekerjaan, mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan, menselaraskan 

sasaran, menselaraskan tanggung jawab dan wewenang, lebih fokus dalam 

penyelesaian masalah, menciptakan konsistensi, dan meningkatkan efektifitas 

komunikasi (Rebelo 2014). Purwanto (2014) mengatakan bahwa sistem SMLK3 

yang terintegrasi memberikan dampak positif terhadap kinerja LK3 di beberapa 

perusahaan.  
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