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EVALUASI HASIL SOSIALISASI DAN SISTEM IMPLEMENTASI BUDAYA KESELAMATAN

Johnny Situmorang

ABSTRAK

EVALUASI HASIL SOSIALISASI DAN SISTEM IMPLEMENT ASI BUDAYA
KESELAMATAN. Telah dilakukan evaluasi basil sosialisasi clan sistem implementasi budaya
keselamatan. Evaluasi dilakukan dengan menentukan indikator budaya keselamatan, yaitu Pertemuan
antara manajemen daD pelaksana operasi, Sistem untuk analisis kecelakaan, Kegiatan pelatihan yang
terkait dengan peningkatan kinerja budaya keselamatan, Pertemuan atau kegiatan bersama dengan badan
pengawas, kontraktor, dan pengguna fasilitas, Survei, studi perilaku, dst. yang dilaksanakan untuk
menentukan sikap pelaksana operasi, dan Sumber days yang digunakan untuk mempromosikan budaya
keselamatan. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan daDkunjungan ke fasilitas dimana setiap indikator
ditujukan berdasarkan pengalaman pelaksanaan implementasi yang dianggap baik. Untuk ketiga reaktor
fiset, reaktor Kartini Yogyakarta, reaktor Triga Mark Bandung dan reaktor serbs guns GAS Serpong,
implementasi budaya keselamatan sudah cukup baik daD menunjukkan kemajuan. Namun demikian
dalam beberapa hal implementasi budaya keselamatan masih perlu mendapat perhatian lebih, misalnya
penanganan sumber days, pelaksanaan survei terhadap perilaku pelaksana oleh masing-masing Ul1itkerja
untuk tujuan penentuan kebijakan. .

ABSTRACT

EVALUATION OF SAFETY CULTURE IMPLEMENTATION AND SOCIALIZATION RESULTS.
Evaluation of safety culture implementation and socialization results has been perform. Evaluation is
carried out with specifYing safety culture indicataros, namely: Meeting between management and
employee, system for incidents analysis, training activities related to improving safety, meeting with
regulator, contractors, surveys on behavioural attitudes, and resources allocated to promote safety
culture. Evaluation is based on observation and visiting thefacilities to show the compliance indicator in
term of good practices in the frame of safety culture implementation. For three facilities of reseacrh
reactors, Kartini Yogyakarta, Triga Mark II Bandung and MPR-GAS Serpong, implementation of safety
culture is considered good enough and progress if. Furthermore some indicator should be considerd more
intensif, for example the allocated resources, self assesment based on own questionary in the frame of
improving the safety culture implementation.

PENDAHULUAN

Untuk meninjau sistem implementasi

budaya keselamatan pads suatu organisasi perlu

melakukan klasifikasi berbagai parameter

indikator, sedemikian sehingga evaluasi melalui

indikator tersebut dapat memperkirakan tingkat

kinerja budaya keselamatan pads suatu unit

organisasi. Definisi budaya keselamatan yang

menekankan bahwa prioritas utama adalah

keselamatan dan keselamatan harus

dipertimbangkan sebagaimana arti penting

keselamatan itu sendiri. Undang-Undang No. 10

taboo 1997 menyatakan bahwa budaya

keselamatan mensyaratkan agar semua

kewajiban yang berkaitan dengan keselamatan

harus dilaksanakan secara bellar, seksama daD

penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itu

mempertimbangkan implementasi budaya

keselamatan adalah mempertimbangkan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan

pengelolaan keselamatan. Berbagai faktor yang

dipengaruhi antara lain adalah faktor-faktor

organisasi, manajemen, karakteristik pekerjaan

daDteknologi, pelaksana kerja, daDlain lain.

DASAR TEORI

.Budaya Keselamatan telah didefinisikan

dalam berbagai cars, dan definisi yang paling

diterima menekankan bahwa budaya

keselamatan adalah sikap ataupun struktural
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yang berhubungan dengan organisasi clan

individu, serta memperhatikan persyaratan yang

memenuhi seluruh hat yang berkenaan dengan

keselamatan dengan tindakan, persepsi clan

sistem yang memadai. Oleh karena itu, indikator

individu, unit kerja, manajemen, pengawas clan

pendukung seyogianya terhubung satu dengan

lainnya dalam sistem tinjauan budaya

keselamatan. Berbagai pertanyaan yang

berkenaan dengan pengalaman praktek

pelaksanaan yang baik dapat ditujukan kepada

individu, unit kerja, manajemen, clanpengawas.

Dengan pertimbangan bahwa pemenuhan

pertanyaan tersebut dapat menunjukkan tingkat

implementasi, clan senantiasa bahwa tingkat

yang telah dicapai lebih lanjut dapat

ditingkatkan. Namun demikian daTi berbagai

tinjauan literatur dapat dinyatakan bahwa

penyusunan indikator tergantung pada tujuan

evaluasi yang diinginkankan, misalnya menekan

pada kinerja manajemen, atau juga penyusunan

indikator ditujukan terhadap perilaku

organisasional. Dengan pertimbangan

kesesuaian dengan penyusunan benchmark yang

dikoordinir oleh Forum for Nuclear

Cooperation in Asia (FNCA), penyusunan

indikator budaya keselamatan dilakukan

menurut :

1. Pertemuan antara manajemen clan

pelaksana operasi.

2. Sistem untuk analisis kecelakaan.

3. Kegiatan pelatihan yang terkait dengan

peningkatan kinerja budaya keselamatan.

4. Pertemuan atau kegiatan bersama dengan

badan pengawas, kontraktor, clanpengguna

fasilitas.

5. Survei, studi perilaku, dst. yang

dilaksanakan untuk menentukan sikap

pelaksana operasi.

Sumber daya yang digunakan untuk

mempromosikan budaya keselamatan.

6.

Pertemuan antara manajemen daD pelaksana
operasi.

Mekanisme komunikasi untuk menekankan

budaya keselamatan dapat dilakukan dengan

berbagai hal. Peran serta seluruh individu baik

dari pihak manajemen maupun pelaksana

operasi akan sangat berguna dalam

pengembangan penanganan keselamatan.

Lingkup pertemuan manajemen clan pelaksana

operasi mencakup pengembangan sikap clan

motivasi antar individu, dimana individu

didorong untuk mempunyai rasa ingin tabu

terhadap hat yang mempengaruhi keselamatan,

clan untuk mempunyai pendekatan yang ketat

clanhati-hati terhadap tugasnya, serta tidak takut

untuk mengkomunikasikan hat keselamatan clan

mengusulkan perbaikan melalui jalur

manajemen clanlainnya.

Budaya keselamatan perlu dibina clan

dipelihara agar tumbuh perilaku yang selalu

mempertanyakan atau membentuk keinginan

untuk mengetahui tentang keselamatan, yaitu

bahwa :

I. Kebijakan clan tata kerja ditetapkan untuk

memprioritaskan keselamatan;

2. Adanya proteksi untuk membangun rasa

aman terhadap sesuatu masalah gejala

dengan identifikasi clan antisipasi yang

tepat, cepat clanbenar;

3. Tanggungjawab dari masing-masing

individu termasuk tingkat manajemen

senior yang jelas;

Serpong, 26 dan 27 Pebruari 2003
27



Prosiding Presentasi I/miah Tekn%gi Kese/amatan Nuk/ir VIII
ISSN No. 1410-0533

Jalur pengambilan keputusan yang

diwujudkan dalam suatu bentuk organisasi;

Susunan organisasi serta jalur komunikasi

yang efektif dan bisa mewujudkan

lancarnya arus komunikasi keselamatan

pada berbagai tingkat.

Oleh karena itu keberadaan berbagai gugus

tugas keselamatan, seperti komite keselamatan,

P2K3 daD Tim K3 dengan keanggotaan dari

berbagai lingkungan kerja dapat menunjukkan

adanya komitmen manajemen terhadap

penyelenggaraan keselamatan yang baik.

4.

5.

Sistem untnk analisis kecelakaan.

Untuk menurunkan keuntungan dari

kejadian-kejadian, pengembangan secara

sistematik metoda analisis kejadian "in depth"

merupakan kepentingan yang mendasar.

Langkah pertama adalah mendeteksi kejadian

dengan melaporkan terhadap kriteria yangjelas

termasuk analisa fuktor manusia. Sistem

pelaporan harus meliputi kehilangan yang dekat,

yaitu kejadian yang tidak dapat disentuh tapi

mempunyai potensi akibat, daDyang akibatnya

tidak menyebabkan celaka pacta manusia atau

kehancuran plan atau lingkungan.

Setelah mendeteksi kejadian atau

kehilangan kecil, mengidentifikasi penyebab

langsung daD tidak langsung kejadian untuk

membentuk akar penyebab. Penyebabnya dapat

berupa satu atau beberapa dari berikut ini : isu

teknik, perilaku manusia, budaya organisasi,

proses, prosedur, peralatan, inteiface manusia

mesin, lingkungan, kelemahan laten dalam

pertahanan. Harus ada analisis keseluruhan

aktual daD konsekuensi potensial daD memberi

tanda terang dari sisa baris pertahanan.

Pencarian tindakan korektif dan preventif

untuk mempertahankan keselamatan instalasi

dan menghindarkan kejadian berulang dari

kegagalan yang sarna akan memperhatikan tidak

hanya akar penyebab langsung tetapi juga

potensi konsekuensinya dengan memeriksa

efisiensi sisa baris pertahanan. Tindakan

preventif dapat diaplikasikan ke situasi lain atau

plan lain. Keperluan akan kejujuran,

objektivitas, daD pelaporan yang komprehensif

kejadian daD penggunaan informasi harus

ditekankan. Data yang diperlukan untuk

dikumpul pacta prosedur analisis dari masalah

dapat diklarifikasi lebih lanjut dalam sessi

latihan daD dengan keterlibatan star dalam

pengembangan sistem pelaporan yang

meningkat.

Partisipasi personil atau till yang terlibat

dalam suatu kejadian adalah penting khususnya

dalam faktor kesalahan manusia daD mereka

didorong untuk mengusulkan pengukuran

korektif daD preventif. Harus jelas dinyatakan

oleh manajemen bahwa budaya keselamatan

tidaklah perlu budaya "nol kesalahan" tapi lebih

pacta proses belajar yang bergantung pacta

peningkatan keterbukaan daD umpan balik

pengalaman.

Statistik kecelakaan merupakan unsur yang

sangat penting untuk merencanakan langkah

pencegahan kecelakaan, termasuk penilaian

efektifitasnya. Dari statistik dapat dipelajari

ftekuensi, tingkat keparahan daD jenis

kecelakaan, dengan kata lain statistik

memberikan suatu gambaran lengkap tentang

siatuasi. Informasi statistik kemudian dapat

digunakan untuk :
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a. mempelajari berbagai penyebab

kecelakaan sehingga kecelakaan serupa

dapat dicegah atau tidak berulang

kembali;

b. menentukan "perubahan' atau

c.

penyimpangan yang dapat

menyebabkan terjadinya "kesalahan"

yang berakibat kecelakaan (analisis

sistem kecelakaan);

mengumumkan bahaya-bahaya tertentu

kepada pekerja clan penyelianya, clan

mengarahkan perhatian mereka pada

upaya pencegahan kecelakaan;

menentukan faktad. untuk

dipertanggungjawabkan secara resmi.

Beberapa organisasi membuat petunjuk

analisis resiko untuk dipakai oleh pelaksana

sebagai cara praktis menghindarkan kejadian

yang berulang. Petunjuk ini menggunakan

contoh pengalaman sebagai umpan balik untuk

membantu mengidentifikasi resiko kesalahan

pada setiap tingkat aktifitas. Penekanan

petunjuk analisis resiko biasanya diletakkan

pada kualitas clankeselamatan pekerjaan.

Kegiatan pelatihan yang terkait dengan
peningkatan kinerja budaya keselamatan.

Unsur pelatihan sangat memegang reran

renting dalam sistem implementasi budaya

keselamatan clanjuga dalam keandalan manusia

clan merupakan suatu persyaratan kompetensi.

Beberapa faktor yang dapat dikaitkan dengan

sistem clantujuan pelatihan diantaranya adalah :

a) pelatihan clan pelatihan ulang

ditujukan untuk mencapai tingkat

kinerja keselamatan yang lebih baik

pada pengkajian formal clan

pembuktian tugas;

b) penempatan sumber clara pada

pelatihan yang hersesuaian;

kualitas program pelatihan yang

dik~ji menurut kesesuaian tujuan

pelatihan;

c)

d) tinjauan periodik terhadap ke-

mampu-terapan, pengkoreksian, clan

basil pelatihan yang dikaitkan dengan

e)

pertimbangan pengalaman operasi;

lingkup pelatihan adalah keselamatan

operasional clan konsekuensi

keselamatan malfungsi;

pelatihan khusus untuk mengikuti

prosedur serta pengetahuan akan

f)

dasar keselamatan prosedur tersebut;

program pelatihan mengalamatkan

budaya keselamatan .

Pertemuan atau kegiatan bersama dengan

badan pengawas, kontraktor, clan pengguna

fasilitas.

g)

Pemenuhan seluruh persyaratan

keselamatan tidak semata-mata untuk tujuan

pengawasan atau khususnya perijinan. Tugas

perundangan dari regulator memerIukan kontak

yang sering dengan mereka yang mendesain,

membangun, mengoperasikan, merawat clan

mendekomisioning instalasi nuklir. Sebagai

tambahan terhadap antar muka ini, beberapa

organisasi menyelenggarakan pertemuan reguler

dengan regulator untuk menginformasikan

rencana umum clan kegiatan. Pada pertemuan

tersebut dijaga supaya regulator senantiasa

menerima informasi perkembangan pekerjaan

yang sedang dilakukan, walaupun pekerjaan

tersebut di luar perundangan yang berIaku.

Penyampaian suatu perspektif yang luas

mempromosikan kepercayaan tambahan dalam

kerangka kerja keselamatan total dengan

Serpong, 26 don 27 Pebruari 2003 29



Prosiding Presentasi Ilmiah Teknologi Keselamatan Nuklir VIII
/SSN No. /4/0-0533

organisasi yang mendukung kinerja keselamatan

yang bail. Pertanyaan yang berhubungan

dengan budaya keselamatan sering dapat

didiskusikan pada pertemuan tersebut. Adalah

mungkin bahwa beberapa regulator mempunyai

yurisdiksi atas instalasi nuklir clan pertemuan

dapat memberikan kesempatan kepada

perwakilan badan regulatori yang berbeda untuk

berhadapan satu dengan lainnya clan organisasi

tersebut.

PELAKSANAAN ~--. ~
LISENSI

SARAN

INSPEKSI

Gambar 1. Penyajian piktorial tatapmuka antara utilitas clanpengawas

Kemitraan antara kontraktor clan instalasi

adalah menguntungkan dengan alasan sebagai

berikut :

1. Training dalam budaya keselamatan clan

kualitas harus diberikan pada kontraktor.

Pengalaman menunjukkan bahwa

keterlibatan kontraktor dalam persiapan

kerja, analisa resiko, clan umpan balik

2.

pengalaman adalah menguntungkan untuk

kualitas pekerjaan clan pengembangan

keahlian.

Kontrak multi tahun dalam dua atau tiga

tahun memungkinkan investasi dalam

training, kualitas clan dosimetri dapat

dioptimasi. Hal ini dapat

diimplementasikan melalui longer "best

quality bider" clan disertai dengan evaluasi

kinerja kontraktor dalam

keselamatan, industri clan

kualitas

proteksi

radiologi. Pendekatan ini alan mendorong

lebih besarnya pada pemusatan budaya

keselamtan bail oleh vendor clan

kontraktor.

Survei, studi perilaku, dst. yang
dilaksanakan untuk menentukan sikap
pelaksana operasi.

Tidak ada ukuran campuran yangjelas clan

definitif yang dapat digunakan untuk

menyatakan budaya keselamatan. Hal tersebut

disebabkan karena sifat bermuka-ganda budaya.

Perubahan biasanya lambat clan sering tidak

terasa, tetapi sejarah menunjukkan bahwa

perubahan budaya dapat terlihat selama periode

waktu tertentu, daDhat yang sarna harus berlaku
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juga bagi budaya keselamatan. Untuk mengkaji

perkembangan dalam pengembangan budaya

keselamatan kita harus bebas memilih satu

ukuran campuran tunggal clan berkonsentrasi

pada penentuan julat indikator yang

merefleksikan sub-komponen individu dari

budaya. Julat dasar akan terdiri dari ukuran

untuk perilaku yang dapat diamati, sikap

kesadaran, clanpencerapan atau kepercayaan.

a. Pengamatan Perilaku

Perilaku adalah komponen kebudayaan

yang dapat diamati perubahannya.

Pengamatan boleh dilakukan terhadap

kegiatan umum atau terhadap individu

atau kelompok tertentu.

b. Pengukuran Sikap

Survei sikap personiI adalah metode

paling umum untuk memperoleh

informasi dalam studi budaya. Pada

survei ini yang diperhatikan tidak

hanya sikap saja akan tetapi juga

termasuk persepsinya, dalam hal ini

persepsi terhadap sikap manajemen daD

juga terhadap pakar. Adalah baik hila

basil survei dapat dibandingkan dengan

basil pengamatan perilaku untuk

memperoleh korelasi.

c. Ukuran Penerapan clanKepercayaan

Adalah sangat sukar mengukur

perubahan penerapan atau

kepercayaan, khususnya karena

mungkin pada aras bawah sadar. Suatu

petunjuk bahwa suatu kepercayaan

bawah sadar mungkin mempunyai

pengaruh, yang penting adalah

keberadaan ketidak-konsistenan

signifikan antara perilaku yang dapat

diamati dengan sikap sadar. Untuk

mengukur kepercayaan mensyaratkan

teknik psykometrik dari suatu sifat

lanjutan clan interpretasi basil dapat

menjadi sukar. Biasanya, pengamatan

perilaku survel sikap akanclan

memberikan informasi yang cukup

untuk pengukuran perubahan budaya.

Informasi yang tertumpuk dari pengamatan

perilaku clansurvei sikap clankepercayaan dapat

memberikan suatu petunjuk yang bemilai

apakah budaya keselamatan berkembang

dangan baik. Informasi tersebut dapat juga

digunakan untuk mengkonfirmasi keefektifan

tindakan manajemen tertentu dalam

hubungannya dengan keselamatan. Ini adalah

sebagai tambahan terhadap bukti yang dapat

lebih dirasakan, yakni kinerja keselamatan yang

masih dapat ditingkatkan. Budaya keselamatan

yang masih dapat ditingkatkan dapat dicapai

dengan pelatihan clan penyebaran somber daya

yang ada yang memadai.

Sebelum membuat daftar beberapa

indikator organisasional spesifik dari budaya

keselamatan yang berkembang, pengaruh faktor

lingkungan yang utama clan faktor

organisasional internal raJa budaya

keselamatanorganisasi perlu dilakukan untuk

tujuanpenentuankebijakanperbaikan.

Somber daya yang dignnakan untnk
mempromosikan budaya keselamatan.

Sumber daya yang digunakan untuk

mempromosikan budaya keselamatan

merupakan petunjuk komitmen manajemen

khususnya terhadap program budaya

keselamatan. Ketersediaan somber daya, baik

materi maupun sumber daya manusia yang

terlatih terampil adalah suatu bukti dalam
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penentuan berhasil tidaknya promosi budaya

keselarnatan.

METODE KERJA

Sebagaimana telah disinggung di atas,

indikator ditentukan terlebih dahulu.

Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan

kunjungan ke fasilitas untuk meninjau dan

mendiskusikan indikator tersebut.

nASIL DAN PEMBAHASAN

Dari basil kunjungan daD diskusi dapat

dinyatakan bahwa penyelenggaraan keselarnatan

di suatu unit kerja tidak senantiasa dapat sarna

dengan unit kerja lainnya. Penyelenggaraan

keselarnatan pada prinsipnya merupakan fungsi

daTimanajemen, dengan kata lain peningkatan

keselamatan adalah fungsi dart manajemen yang

baik. Oleh karena itu manajemen perlu

mempertimbangakan program keselamatan yang

sarna haInya sebagaimana halnya dengan

mempertimbangkan program unit kerja itu

sendiri sebagai fungsi penelitian daD

pengembangan ataupun program jaminan mutu

dan harus tarnpak dalarn neraca.

Mekanisme komunikasi yang ditempuh

oleh setiap unit kerja melalui ketersediaan

gugus tugas keselamatan, juga berbeda satu

dengan lainnya. Ketersediaan Bidang

Keselamatan pada satu sisi barns melaksanakan

tugas pokok daD fungsinya, yaitu antara lain

menyiapkan prosedur keselamatan unit kerja,

mengkoordinir kegiatan penyediaan alat daD

perlengkapan keselamatan kerja, melaksanakan

audit internal, daDlain sebagainya. Sisi lainnya

adalah keterlibatan gugus tugas keselarnatan

dapat memberikan masukan perbaikan

pengelolaan keselarnatan.

Sarna haInya dengan analisis kecelakaan,

tergantung pada tingkat keparahan analisis

biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan

faktor yang mempengaruhinya, dimana juga

menentukan lingkup keterlibatan personil yang

menganalisis. Pertanyaan yang dipertimbangkan

dalarn kegiatan analisis adalah tingkat

keparahan, yaitu kecelakaan tingkat terkecil

yang mana yang harus dipertimbangkan

sebagaimana seharusnya daD berdampak

terhadap kinerja keselamatan. Dengan

mempertimbangkan tersebut, tidak semua unit

kerja telah menyusun atau melakukan sistem

pelaporan kecelakaan.

Hampir semua unit kerja belum melakukan

pelatihan khusus tentang budaya keselamatan,

atau dengan perkataan lainnya, pelatihan budaya

keselamatan biasanya ada dalarn bentuk

penyegaran pada pelatihan lainnya, misaInya

pada pelatihan sertifikasi proteksi radiasi,

operator reaktor, daDlain lain.

Pertemuaan dengan pengawas dilakukan

pada saat pelaksanaan pengawasan regulasi atau

inspeksi daD audit. Selain itu ada pertemuan

yang dilakukan atas permintaan untuk tujuan

penjelasan atau sejenisnya, misalnya

pembahasan tentang proteksi fisikoSarnahalnya

dengan pertemuaan dengan pengawas,

pertemuan dengan kontraktor biasanya ada

pertemuan sebelum pelaksanaan, pada saat

pelaksanaan, atau setelah pelaksanaan suatu

kegiatan. Bentuk pertemuan tidak senantiasa

sarna pada setiap unit kerja, ada yang

melakukan pada saat pertemuan harian (daily

meeting), ada yang melakukannya berdasarkan

jenis kegiatan dimana dalarn hal ini bahwa suatu

Serpong. 26 don 27 Pebruari 2003 32



Prosiding Presenlasi llmiah Teknologi Keselamalan Nuklir VIJ/
/SSN No. /4/0-0533

kegiatan dianggap sangat mempengaruhi kinerja

keselamatan.

Pada umumnya survei tentang sikap atau

perilaku pelaksana belum dilakukan oleh setiap

unit kerja, walaupun pernah diprakarsai oleh

Pusat Pengembangan Teknologi Keselamatan

Nuklir (P2TKN). Namun demikian pendekatan

terhadap pelaksanaan keselamatan berbeda

untuk setiap unit kerja, dengan perkataan

lainnya ada perbedaan sistem nilai pada setiap

organisasi. Penekanan pada jenis kegiatan

tertentu menunjukkan adanya perbedaan

pendekatan budaya atau sistem nilai.

Ketersediaan sumber clara juga berbeda

antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya.

Hal ini juga tampak pada perencanaan

pemenuhan sertifikasi kualifikasi pelaksana,

misalnya proteksi radiasi, khusnya hila hal ini

dikaitkan dengan alokasi dana. Demikian juga

halnya untuk mempromosikan budaya pada

tingkat unit kerja, ketersedian sumberdaya

masih dianggap kurang.

Sebagai ringkasan dari basil tersebut di

atas untuk ketiga reaktor fiset, yaitu sebagai

berikut:

Tabel 1. StatUsindikator budaya keselamatan pada Unit Kerja

Budaya keselamatan tidak eksis dalam

keadaan terisolasi clandipengaruhi oleh budaya

atau iklim organnisasi yang umum. Adalah

penting bahwa budaya organisasional

mendukung keselamatan dan, khususnya, bahwa

ia mendorong perilaku yang memadai, sikap

clan nilai sebagian personil. Beberapa indikator

organisasional dari budaya keselamatan

progresif adalah : tersebarnya komitmen

terhadap kinerja keselamatan yang baik pada

individu seluruh tingkat organisasi termasuk

pimpinan, kinerja keselamatan yang baik

dijadikan sebagai suatu sasaran organisasi selain

untuk tujuan pemenuhan persyaratan, komitmen

untuk senantiasa mengevaluasi clan

meningkatkan kinerja keselamatan, adanya
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NO. INDIKATOR P2TRR P3TkN P3TM

1 Pertemuan antara manajemen clan Daily Meeting "Penyuluhan" BKK

pelaksana operasi. BKK BKK P2K3 Meeting
P2K3

2 Sistem untuk analisis kecelakaan Tergantung Tergantung Laporan Statistik
Tingkat tingkat Kecelakaan
Keoarahan Keparahan

3 Kegiatan pelatihan . yang terkait Belum Terencana
dengan peningkatan kinerja budaya
keselamatan.

4 Pertemuan atau kegiatan bersama Dengan badan Pengawas inspeksi/audit clan atas

dengan badan pengawas, permintaan untuk pembahasan suatu tujuan bersama.
kontraktor, clanpengguna fasilitas. Dengan Kontraktor tergantung jenis kegiatan, biasanya ada

pertemuan khusus untuk jenis pekerjaan tertentu sebelum
melakukan clanpenyelesaian pekerjaan.

5 Survei, studi perilaku, dst. yang Belum melakukan sendiri. Survei tentang sikap terhadap
dilaksanakan untuk menentukan keselamatan pernah diprakarsai oleh Unit P2TKN
sikap pelaksana operasi.

6 Sumber daya yang digunakan Terbatas
untuk mempromosikan budaya
keselamatan



Prosiding Presentasi J/miah Teknologi Keselamatan Nuklir VIII
ISSN No. 1410-0533

sistem untuk belajar dari pengalaman dalam hal

bila terjadikecelakaan untuk mengetahui akar

sebab, tersedianya somber dana manusia clan

dana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari basil pembahasan dapat disimpulkan

bahwa basil sosialisasi clan implementasi

budaya keselamatan mengalami kemajuan

dengan adanya:

. Komitmen Unit Kerja untuk

mengutamakan keselamatan, termasuk

komitmen terhadap evaluasi clan

peningkatan kontinu dari kinerja

keselamatan melalui penyusunan

program kerja keselamatan;

. Sistem pelaporan kecelakaan pada Unit

Kerja yang dapat digunakan untuk

keperluan belajar dari pengalaman;. Komunikasi baik antarayang

manajemen dengan pelaksana dengan

tersedianya berbagai gugus togas

keselamatan; Bidang Keselamatan,

P2K3, Tim K3, dU.;

Namun demikian ada beberapa faktor yang

perlu dipertimbangkan lebih lanjut diantaranya

adalah ketersediaan somber daya, clanpelatihan

sebagai faktor pendukung untuk peningkatan

kinerja keselamatan. Selain itu sosialisasi

budaya keselamatan juga perlu ditingkat

sedemikian sehingga dedikasi personal,

pemikiran keselamatan clan sikap ingin tabu

pelaksana terhadap penyelenggaraan

keselamatan secara umum.
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