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ABSTRAK
ASPEK SIKAP MENTAL PERSONIL DALAM KESELAMATAN PRODUKSI.
Terjadinya suatu kecelakaan dapat disebabkan oleh kesalahan personil maupun
kegagalan alat. Kedua faktor tersebut terkait erat dengan kompetensi personil operasi
dan/atau perancang, yang di dalamnya terdapat sikap mental sebagai penentu. Sikap
mental ini dapat dipandang sebagai unsur Budaya Keselamatan sehingga diharapkan
jenis budaya ini dapat diciptakan, atau setidaknya ditingkatkan melalui introduksi nilai,
norma, clan sikap mental yang tepat. Norma keselamatan ABC clan TBC telah dibahas
ringkas. Sedangkan sikap mental didefinisikan clan dibahas rinci berikut
pemeringkatannya menjadi 6 level yaitu attending, responding, complying, accepting,
preferring, and integrating. Keselamatan yang tinggi hanya bisa dihasilkan dalam
Budaya Keselamatan yang tinggi yang mensyaratkan sikap mental personil mencapai
level integrating, yaitu mampu bertindak semata-mata atas dasar nilai clan norma
keselamatan yang berlaku. Selanjutnya dengan mempertimbangkan kerja sebagai
aktivitas fisik clan emosi yang bepotensi menimbulkan stress clan strain pada personil,
telah pula dibahas potensi olah raga Karate untuk mempertinggi ketahanan mental
melalui pendayagunaan efek conditioning Hukum Roux serta pemahaman aspek
spiritual Karate. Disimpulkan bahwa berkaitan dengan peningkatan keselamatan
produksi, terdapat korelasi positif 5K, yaitu karate, kompetensi, kinerja, kualitas, clan
keselamatan.

ABSTRACT
THE ASPECT OF PERSONNEL MENTAL ATTITUDE IN THE PRODUCTION
SAFETY: The occurrence of an accident could always be traced to component/system
failures and/or human error. These two factors are closely related to competency of the
personnels involved; in which mental attitude is a decisive factor. Furthermore mental
attitude could be viewed as an element of Safety (S) Culture. Consequently, S. Culture
could might be created or at least, be enhanced by the introduction of appropiate
values, norms, as well as attitudes. The ABC & TBC of safety norm have been discussed
briefly. Whereas mental attitude has been defined and discusset;i in detail and graded
into six levels, namely: attending, responding, complying, accepting, preferring, and
integrating. To assure highest level of safety, personnel must achieve integrating level
of attitude, in the sense that he would merely do an action on the basis of safety values
and/or norms prevailing in the system, not due to external pressure. Furthermore,
considering the work as a physical and an emotional activity resulting in stress and
strain on the body, Karate exercises have been promoted as an alternative for
enhancing mental attitude by means of reducing personnel vulnerability to strain and
stress. This method is accomplished by exploiting Roux's Law of conditioning effect and
by implementation of an in-depth understanding on the spiritual aspect of Karate. It is
concluded that in the field of production safety, there is a positive correlation between
Karate, mental attitude, competence, performance, quality, and safety.
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I. PENDAHULUAN

Dalam makalahnya berjudul: "Mengapa pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia

perlu diawasi?", Kepala Hadan Pengawasan Tenaga Nuklir menyebutkan bahwa

pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia, khususnya dalam bidang kesehatan perlu

tindakan penataan yang mendesak. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa tidak dapat

terungkap mengapa kondisinya menjadi seperti itu, tetapi sepertinya hal itu menyangkut

masalah perilaku, tanggung jawab, komunikasi, clan birokrasi administrasi.[lJ Penelitian

terkait menyebutkan bahwa 70 -90% kecelakaan industri disebabkan oleh kesalahan

manusia (human error) clan berbagai usaha besar telah dilakukan untuk mengatasinya

melalui perbaikan metode pelatihan, kampanye keselamatan, clan perbaikan desain

sistem kerja.[2] Dalam sejarah operasi PLTN, identifikasi penyebab kecelakaan PLTN

TMI unit 2 tahun 1979 menunjukkan bahwa kesalahan manusia merupakan salah satu

faktor penyebabnya. [3) Jadi sejarah mengajarkan bahwa faktor manusia sering menjadi

isu utama berkaitan dengan kecelakaan industri.

Keterkaitan antara faktor perilaku clan keselamatan pada aplikasi teknologi,

khususnya teknologi nuklir telah lama menjadi perhatian Penulis, yang selama ini

menaruh perhatian besar terhadap masalah keselamatan publik. Penulis berpendapat

bahwa penyebab kecelakaan dan/atau kegagalan sistem/komponen selalu dapat dirunut

kepada faktor manusia, yang di dalamnya terdapat faktor sikap mental (attitude) yang

cukup dominan sehingga harns dipersiapkan secara khusus agar dapat dijamin tingkat

keselamatan yang tinggi. Pengertian teknologi di sini mencakup teknik, metode, clan

produk (barang, jasa, clan pengetahuan). Urgensi kesiapan mental ini semakin tinggi

untuk sistem teknologi berisiko tinggi seperti halnya instalasi industri, instalasi nuklir,

clan alat transportasi massal. Selanjutnya, pertimbangan kesiapan sikap mental ini

seharnsnya menjadi bagian tak terpisahkan dari proses alih teknologi sebab pada proses

tersebut, biasanya di pihak penerima teknologi dihinggapi ketimpangan budaya

(cultural lag). Jadi dalam introduksi teknologi barn diperlukan proses adaptasi clan

akulturasi, baik ditingkat personil pelaksana ataupun masyarakat (publik).141

Pengalaman hidup sehari-hari telah memberikan pelajaran yang teramat nyata

kepada kita bahwa sikap clan perilaku menyimpang dari segelintir individu atau

kelompok di dalam masyarakat dapat menggagalkan mekanisme bekerjanya sebuah

sistem yang dirancang dengan tingkat rasionalitas yang tinggi berdasarkan standar

keselamatan teruji maupun yang didasarkan atas kesepakatan bersama. Di jalan raya
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misalnya, CarR berkendara para sapir angkutan clan kelompok dominan lain yang

mengabaikan aturan clan rambu telah terbukti mengacaukan situasi lalu lintas di

sepanjang jalan, khususnya perempatan jalan yang telah diatur dengan traffic light. Pada

kasus tabrakan head to head antara dua kereta api (KA) di Brebes akhir 2001, kuat

diduga bahwa masinis telah melanggar sinyal perjalanan. Selanjutnya, telah diberitakan

pula bahwa di sekitar lokasi tabrakan tersebut ternyata para masinis sudah biasa

berspekulasi terhadap perubahan sinyal lampu.[5) lni berarti masinis telah berperilaku

yang membahayakan keselamatan publik. Contoh tak kalah tragisnya adalah kasus

tewasnya 12 penumpang bus akibat meledaknya mercon di Indramayu bulan Agustus

2002

Berbagai kasus di atas menunjukkan bahwa pada ruang publik, deviasi sikap

mental clan perilaku individu atau kelompok dominan dapat mengancam efisiensi

keselamatan keseluruhan sistem, yang berujung pada berkurangnya kenyamanan clan

keselamatan seluruh komponen. Singkatnya, salah-sikap bisa membalikkan logika

normal sehingga banyak peristiwa dapat terjadi di luar koridor rasionalitas yang

mengancam keselamatan publik. Pada kondisi seperti ini, sederet asumsi, teori, clan

hasil perhitungan tentang kecelakaan dan/atau kegagalan sistem/komponen bisa

menjadi tidak bermakna karena temyata untuk interval waktu tertentu kecelakaan dan

kegagalan itu benar-benar terjadi

Makalah ill berangkat dari hipotesis yang menyebutkan bahwa dengan

memperbaiki sikap mental personil maka Budaya Keselamatan akan bisa ditingkatkan,

jumlah human error bisa dikurangi sehingga diperoleh keselamatan produksi (operasi)

yang tinggi. Pembahasan diawali dengan definisi dan ruang lingkup Budaya

Keselamatan, kaitan antara Budaya Keselamatan, sikap mental, dan human error, kaitan

antara nilai, sikap mental clan kompetensi personil, kaitan antara kompetensi clan

Budaya Keselamatan, Norma Keselamatan ABC & TBC, serta definisi dan

pemeringkatan sikap mental. Pembahasan diakhiri dengan kajian tentang potensi olah

raga beta diri Karate untuk membantu menciptakan, meningkatkan, clan

mempertahankan kemampuan fisik clan mental personil dalam rangka meningkatkan

keselamatan produksi.
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ll. BUDAYA KESELAMATAN, SIKAP MENTAL, DAN HUMAN ERROR

lndustri nuklir dikenal sebagai salah satu jenis industri yang sangat tinggi

potensi risikonya terhadap keselamatan publik. Potensi ini timbul dari keunikkan

operasi teknologi nuklir yang di dalamnya mengandung proses-proses yang

melibatkan/menghasilkan radiasi nuklir yang dapat merusak organ tubuh makluk hidup.

Sebagai konsekuensinya, dalam pemanfaatan tenaga nuklir, faktor keselamatan menjadi

kriteria utama (safety first), bukan faktor perbandingan antara manfaat dengan mudarat

(safety last) sebagaimana prinsip yang dipakai dalam penerapan berbagai sistem nilai

tertentu. Paradigma ini mensyaratkan sikap waspada-keselamatan {safety-awareness} di

kalangan para praktisi nuklir untuk meminimalisasi potensi fisiko terkait. Berkaitan

dengan sikap waspada keselamatan ini, publikasi IAEA menyebutkan bahwa Budaya

Keselamatan (selanjutnya disebut Budaya K.) pada personil clan organisasi mengandung

tiga subtansi, yaitu keunggulan dalam bidang keselamatan produksi, dimilikinya

komitmen yang tinggi terhadap keselamatan, serta pengetahuan masalah keselamatan

terkait dengan sistem clan personil, serta pengetahuan rinci clan terkini tentang masalah

keselamatan pekerjaan.[6]

Di Indonesia, implementasi Budaya K. sudah memiliki landasan konstitusional

sebagaimana tercantum pada Undang-Undang No. 10/1997 Tentang Ketenaganukliran,

bab V tentang pengawasan, pasal 14 dan 15 yang menyebutkan bahwa pengawasan

terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawas

Tenaga Nuklir (BAPETEN). Pengawasan ini dimaksudkan untuk meningkatkan

kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menimbulkan Budaya Keselamatan di

bidang nuklir. Selanjutnya, pada bagian Penjelasan Atas Undang-Undang No.1 0/1997

pasal 15 tersebut disebutkan bahwa "Budaya Keselamatan adalah sifat dan sikap dalam

organisasi clan individu yang menekankan pentingnya keselamatan." Oleh karena itu,

Budaya K. mensyaratkan agar semua kewajiban yang berkaitan dengan keselamatan

hams dilaksanakan secara bellar, saksama, clan penuh rasa tanggung jawab. [7] Jadi ada

tiga hat yang ditekankan di dalam Budaya K. yaitu sifat clan sikap yang berorientasi

kepada keselamatan (sifat, sikap, clan selamat, 3S). Contoh adopsi Budaya K. pada

tataran konsep kebijakan adalah seperti tercantum dalam Kebijakan Direktur Jendral

BAT AN Tentang Keselamatan Fasilitas Nuklir yang menyebutkan bahwa "Di seluruh

unit ketja BAT AN, keselamatan harus menjadi perhatian utama pada seluruh tahap
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dipahami sebagai kesalahan manusia. Definisi yang rasional clan netral menyebutkan

bahwa human error adalah keputusan dan/atau perilaku manusia yang tidak tepat

dan/atau tidak diinginkan, yang mengurangi, atau berpotensi mengurangi efektivitas,

keselamatan, atau kinerja sistem.[9] Jadi agar masuk kategori human error, sebuah

tindakan harus berpotensi menimbulkan efek negatif terhadap kriteria kinerja sistem

atau manusia. Penalaran lebih lanjut terhadap definisi tersebut sampai pada kesimpulan

bahwa ada kaitan langsung antara faktor sikap mental dengan human error.

m. 

KAIT AN ANT ARA Nll..AI, SIKAP MENTAL PERSONIL,
KOMPETENSI PERSONIL

Pengertian sikap mental di sini tidak dimaksudkan sebagai sikap (posisi) kerja.

Dalam bahasan ini sikap kerja dianggap sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

yang telah mempertimbangkan aspek ergonomi, antropometri, clan bentuk

peralatan/stasiun kerja. Sikap mental di sini lebih dimaksudkan sebagai apresiasi

personil, baik yang tersirat dan/atau yang tersurat melalui pola pikir, pola ucap, dan

pola tindak, terhadap nilai (value) dan/atau norma dan/atau moral yang mendasari

pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan di dalam sebuah sistem atau komunitas, baik

privat (pribadi, kelompok, golongan, dll.) maupun publik. Nilai, norma, clan moral

tersebut biasanya sudah terkodifikasi di dalam prosedur kerja, yang tentunya sudah

disusun sesuai dengan standar clan kode keselamatan yang berlaku. Sikap mental

personil dapat langsung diketahui dari kecenderungannya bereaksi terhadap faktor luar

(manusia, peraturan, kondisi lingkungan, dll.) Reaksi tersebut dapat bersifat positif atau

negatif. Nilai clan sikap mental ini penting di dalam memahami perilaku personil sebab

keduanya akan menentukan cara personil berperilaku clan memandang keadaan

ekstemal. Sikap mental (attitude, A) ini merupakan salah satu unsur kompetensi

manusia selain unsur keahlian (skill, S), clan pengetahuan (knowledge, K) yang

ketiganya biasa disebut KSA.
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IV. KOMPETENSI DAN BUDAY A KESELAMA TAN

Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan yang komplek meliputi

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, clan berbagai kemampuan

serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Definisi lain

memerinci adanya fenomena (wujud) kebudayaan yang terdiri daTi sistem budaya

(sistem nilai, gagasan, clan norma), sistem sosial (komplek aktivitas clan tindakan

berpola dari manusia dalam masyarakat), serta artefak atau kebudayaan fisiko [10]

Kaitan antara sikap mental clan budaya secara sederhana ditunjukkan pada

Gambar 2. (II] Berdasarkan skema tersebut dapat ditunjukkan bahwa searang persanil

akan cenderung bersikap, clan selanjutnya berperilaku sesuai dengan nilai clan norma-

berlaku di dalam budaya masyarakatnya. Penalaran lebih lanjut darinorma yang

hubungan tersebut menyimpulkan adanya hubungan timbal balik antara sikap mental

dengan Budaya K. sehingga dapat diharapkan bahwa dengan introduksi nilai, norma,

J 

B:daya (cu/ture) l
/ ""

Perilaku (behaviour)
N orma/moral/nilai

(value)
I

""" /

'I 

Sikap mental (attitude) 1

Gambar 1. Kaitan antara budaya, nilai, sikap mental daD perilaku man usia. [11]

Setelah dimodifikasi.

clan sikap mental yang tepat terhadap anggota representatif dari sebuah kelompok

komunitas akan bisa diciptakan jenis perilaku clan budaya baru bagi kelompok tersebut.

Budaya K. contohnya. Proses ini dapat diartikan sebagai perekayasaan budaya (cultural

engineering) dalam pengertian yang positif, minimal bagi segmen masyarakat yang

mengutamakan penerapan nilai clan norma budaya tertentu. Rekayasa budaya ini sangat

dimungkinkan sebab pada dasarnya sebuah budaya itu dapat bersifat hidup, dinamis,

clan selalu berubah.112]
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I Orang Tua I

Gambar 2. Berbagai somber nilai dalam kehidopan manosia. [13]

Pada Gambar dibedakan antara norma, moral, dan nilai yang mendasari sikap

mental seseorang. Nilai adalah sebuah keyakinan yang luas clan umum tentang cara

berlaku (behaving) atau tentang kondisi akhir (end state) yang ingin dicapai

seseorang.[13] Sedangkan norma merupakan bentuk penjabaran t~ntang cara penerapan

suatu nilai. Selanjutnya, moral adalah ukuran tentang baik clan buruk. Dalam arti yang

luas nilai mencakup norma clan moral sehingga selanjutnya untuk ketiga pengertian

tersebut akan digunakan istilah nilai kecuali untuk beberapa penerapan yang dapat

mengurangi daya jelasnya. Berbagai jenis sumber nilai yang mungkin diterima personil

ditunjukkan pada Gambar 2. Sedangkan pada Tabel 1 disebutkan contoh berbagai nilai

beserta peringkat apresiasinya pada sekelompok mahasiswa di Amerika. (13]
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Tabel 10 Berbagai nilai daD peringkat apresiasinya pada kelompok mahasiswa di
Amerikaol13)

7

18

V. NORMA KESELAMA TAN INDUSTRI

Agar personil produksi memiliki sikap mental yang tinggi clan kondusif bagi

tercapainya keselamatan (attitute toward safety, ATS) maka perlu diintroduksikan nilai

clan norma keselamatan yang akan menjadi subtansi dasar Budaya K. Berkaitan dengan

sikap tersebut maka nilai clan norma yang perlu ditanamkan adalah yang tersirat

dan/atau tersurat dalam prosedur kerja yang sudah merupakan bagian integral dari

kebijakan institusi yang mengutamakan keselamatan, clan sudah tentu hams sesuai

dengan standar keselamatan yang berlaku, yang di dalamnya terkandung Nilai

Keselamatan clan Nilai Kualitas. Norma Keselamatan (safety norm) yang relevan

dengan Budaya K. yang biasa diterapkan di lingkungan industri, khususnya di
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pabrik/bengkel (shop) clan laboratorium adalah yang dikenal sebagai ABC and TBA of

Safety (Always Be Careful and Think Before Acting) yang rinciannya sebagai berikut.

[14]

.

Jaga kebersihan di temp at kerja. Simpan kertas clan kain lap kotor di temp at tertutup.

Lindungi mata anda. Pakai kaca mata pelindung, kaca mata debu, clan pelindung

wajah. Pakai milik anda sendiri.

..

terbang dapat menyebabkan luka senus pada mata.

Berhati-hatilah, minyak clan bensin yang menguap karena udara mampat dapat

terbakar.

langsung. Cek petunjuknya.

Pastikan letak alat pemadam kebakaran. Pelajarilah cara penggunaannya, clan

pastikan jenis api yang dapat dipadamkannya. Ketahuilah lokasi alarm api dan

ketahuilah cara pengoperasiannya.

Rawatlah peralatan dalam kondisi baik dan kembalikan ke tempatnya yang sesuai.

J anganlah membawa benda lancip di dalam saku anda.

Hindari penggunaan piranti clan peralatan sebelum mendapat instruksi secara benar

dan aman.

.

Mintalah bantuan ketika mengangkat barang yang berat.

Gunakan ventilasi yang cukup ketika menjalankan mesin, atau ketika asap mungkin

dapat membahayakan. Laplah bahan bakar clan pelumas yang tumpah seketika.

Beberapa mesin ukuran kecil mungkin sangat bising. Hindari gangguan

pendengaran dengan memakai alat pelindung telinga yang direkomendasikan.

Ketika memperbaiki mesin bensin ukuran kecil pada mesin pemotong rumput,

gergaji, dll. yakinkan bahwa kabellistriknya telah dicabut. Lakukan hat itu sebelum

mematikan atau memindahkan pisau pemotong untuk ditajamkan.

.

Pakailah baju yang pas. Hindari pemakaian baju yang longgar yang dapat membelit

bagian bergerak. Gulung lengan baju anda, lepaskan cincin dan dasi sebelum

memulai kerja. Cucilah baju yang terkotori minyak secara teratur.

Simpanlah bensin di dalam kaleng yang direkomendasikan clan letakkan di luar

ruangan pada area khusus.
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Nilai clan norma keselamatan tersebut masih harus diperkuat dengan nilai clan

norma kualitas untuk menjamin kualitas basil kerja yang tinggi. Nilai Kualitas yang

perlu ditanamkan adalah sebagaimana yang diajarkan dalam Manajemen Kualitas, yaitu

Ajaran Keseimbangan 13 K yang terdiri dari kepedulian clan keberpihakan kepada

Kejujuran, Kebenaran, Keadilan, Keterbukaan, Ketelitian, Konsistensi, :

Kejelasan,

Kerjasama, Koordinasi,Keteraturan, clanKemandirian, Kebaruan (perubahan),

Keserasian dalam kesemuanyaimplementasinya harus salingyang terkait

clan berkonvergensikonsisten, (bermuara) pada l-K, yaitu(korespondensi),
Keseimbangan. [IS]

Dengan subtansi kedua macam nilai tersebut clan dengan pencapaian level

komitmen sikap yang sesuai akan dapat diharapkan bahwa sikap personil dapat

terbentuk oleh sistem yang berlaku (System-Driven Attitude, SDA). Konsep SDA ini

mutlak diperlukan dalam pengembangan sumber daya manusia, sebab seperti yang

diajarkan dalam Teori x, manusia itu cenderung menampilkan sifat jelek, malas, tidak

kreatif sehingga perlu kontrol eksternal untuk memotivasi diri.[16]

VI. BERBAGAI LEVEL SIKAP MENTAL

Sesuai dengan kedalaman level komitmen yang diperlukan untuk mencapainya,

sikap mental personil di tempat kerja diperingkat menjadi enam level berikut yang

merupakan modifikasi dari sikap mental siswa dalam belajar. Informasi lebih rinci

berkaitan dengan pelatihan sikap mental dapat diacu dari literatur terkait. [17,18)

a. Attending

Attending merupakan aspek sikap mental yang sarna levelnya dengan tahap

pengamatan (observing) pada pengumpulan data. Pada tahap ini, yang merupakan

persyaratan tahap responding, personil mengarahkan perhatiannya kepada instruksi

atasan clan tugas di tangan. Bila personil gaga! melaksanakan tahap ini maka tidak

mungkin pikirannya (state of mind) dapat dibawa ke tahap berikutnya.

b. Responding

Pada level responding ini, personil memberikan respon (tanggapan) terhadap

aktivitas tempat kerja, khususnya terhadap arahan clan tugas dari atasan. Personil akan

bertanya, menjawab pertanyaan, memulai mengerjakan tugas yang diwajibkan,

memberikan respon dalam diskusi, berpartisipasi dalam kegiatan yang diperintahkan,

atau mendiskusikan pekerjaan. Mungkin di dalam responnya, personil menunjukkan
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suatu keinginan tentatif. Bila menjumpai suatu fenomena, kejadian, arahan, atau tugas,

respon personil mungkin dapat positif maupun negatif, tetapi hat itu diarahkan kepada

kegiatan di temp at keIja.

c. Complying

Pada level complying ini personil melaksanakan instruksi dan menyelesaikan

tugas di tangannya. Dalam hat ini, personil bereaksi dengan cara seperti yang diminta

atau menunjukkan ketaatan terhadap aturan, penyelesaian tugas, partisipasi dalam

diskusi, dan berkonsentrasi pada pelaksanaan tanggung jawab. Dengan kata lain, pada

level sikap ini motivasi berperilaku yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh faktor

ekstemal karena personil melaksanakan tanggung jawab karena keinginan orang lain,

bukan karena keyakinan pribadinya terhadap manfaat pelaksanaan tugas.

d Accepting

Pada level ini, dalam perilaku, pendirian, clan posisinya personil telah

menunjukkan manfaat dari sebuah nilai dengan secara berulang clan mandiri bertindak

yang sesuai nilai tersebut. Dalam hal ini, personil bertindak secara konsisten sesuai

dengan pikiran atau perilaku tunggal, clan dapat menunjukkan alas an daripada sekedar

kepatuhan untuk melaksanakan tugas, menunjukkan tanggung jawab secara mandiri,

melaksanakan tugas dengan kesadaran sendiri, singkatnya tanpa tekanan daTi luar.

Personil melakukan artikulasi alasan yang melatarbelakangi sebuah tindakan,

menyatakan sebuah dasar untuk mendukung sebuah posisi, menampilkan tanggung

jawab secara mandiri, clan mengerjakan tugas secara suka Tela.

e. Preferring

Pada level ini, dalam perilaku, pendirian, clan posisinya personil telah

menunjukkan manfaat suatu nilai dengan secara berulang clan mandiri bertindak sesuai

dengan nilai tersebut secta melakukan identifikasi alasan untuk tindakannya.:. Personil

mungkin akan membela sebuah posisi, mengundang kritik, menolak pemyataan yang

bertentangan dengan keyakinannya, atau mengusulkan suatu pemikiran. Perilaku

personil akan selalu konsisten sepanjang waktu clan pada berbagai situasi. Personil

melakukan artikulasi dukungan untuk sebuah posisi, menyatakan altematif terhadap

posisi yang dipilih, menyatakan alasan kenapa sebuah altematif dipilih, mengharap

kritik terhadap posisi yang dipilih serta pekerjaan yang telah diselesaikan.
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f. Integrating

Pada level ill, personil menunjukkan sebuah pola perilaku-berbasis nilai,

dimana personil telah memulai mengembangkan pola perilaku yang merefleksikan nilai

dan prinsip setelah melakukan pengujian yang tangguh (thoughtful) terhadap berbagai

altematif dan konsekue~si, dan bertindak secara konsisten atas dasar nilai dan prinsip

tersebut sebagai individu yang bisa mengarahkan dirinya sendiri (self-directing).

Selanjutnya, personil akan mengevaluasi aktivitas, obyek, dan argumen; menggunakan

kriteria untuk membuat penilaian (judgements),' dan mendasarkan tindakannya pada

pertimbangan atas nilai dan faktor lain yang terkait pada sistuasi yang tertentu, tidak

atas dasar nilai tersendiri atau faktor tunggal yang lain. Personil mengevaluasi kegiatan,

obyek, dan alasan; menerapkan kriteria untuk penilaian, dan mendasarkan tindakannya

kepada pertimbangan nilai clan faktor lain yang terkait dengan situasi yang ada, tidak

mendasarkannya kepada nilai semata atau kepada faktor tunggal.

Kemampuan personil untuk mencapai level integrating selain dipengaruhi oleh

faktor luar (external pressure) juga oleh faktor motivasi. Motivasi yang terkait erat

dengan pemenuhan kebutuhan internal inilah yang akan menentukan apakah perilaku

personil dapat dibangkitkan, diarahkan, atau dipertahankan untuk mencapai sasaran

kegiatan.

vB. KARATE, PEMBINAAN MENTAL, DAN KESELAMA TAN

Di dalam mendesain sebuah mesin yang dimaksudkan untuk melaksanakan

pekeIjaan tertentu agar memberikan produktivitas sebesar-besarnya bagi kita maka

mesin tersebut harnslah kuat (robust). Pengertian robust di sini mengandung arti bahwa

parameter desain mesin tersebut mampu bertahan terhadap kondisi operasi .[19] Atau,

kineIja mesin tersebut harns tidak peka terhadap berbagai gangguan, baik selama

manufakturing maupun selama beroperasi, setidaknya selama jangka waktu tertentu

sesuai umur ekonomisnya. Selanjutnya, untuk sebuah proses dikatakan robust hila

relatif tidak terpengaruh oleh faktor eksternal.[20] Konsep robust tersebut berlaku pula

untuk manusia, dimana secara umum manusia, megill, atau proses akan dapat menjadi

robust bilamana ia mampu mengatasi semua kondisi eksternal yang dihadapi.
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Untuk mesin dan peralatan mekanik yang lain seperti halnya PLTN, pengertian

kelembarnan tersebut mungkin cukup mencakup pengertian fisik saja (physical inertia),

misalnya kelembaman panas clan kelembaman mekanik yang besarnya mudah untuk

dikuantifikasi. Sedangkan untuk manusia, persoalannya menjadi sangat komplek karena

menyangkut aspek non-fisik (psikologis, psychological inertia) yang sudah tentu susah

untuk dikuantifikasi. Kelembaman psikis ini jelas terkait dengan faktor sikap mental

clan nilai, clan diperkirakan malah jauh lebih berperan dalam kegiatan prestatif, apalagi

pada sistuasi yang mengancarn. Pada manusia, faktor keselarnatan yang tinggi juga

diperlukan, tetapi lebih dari sekedar segi fisik tapi juga segi emosional/kejiwaan yang

keduanya perlu pembinaan yang seimbang.

Sebuah konsep yang relevan dengan berbagai aspek kerja manusia termasuk

kerja fisik adalah konsep stress clan strain. Stress mengacu kepada sesuatu yang tidak

sesuai dengan keinginan (undesirable): kondisi, situasi, tugas atau faktor lain yang

menimpa seseorang. Sedangkan strain mengacu kepada akibat yang ditimbulkan oleh

stress pada diri seseorang. Strain dapat diukur dengan mengamati perubahan pada

parameter indikator, misalnya: aspek kimiawai darah, konsumsi oksigen, aktivitas

elektris otot dan otak, denyut jantung, suhu badan, tingkat kerja, kesalahan, sikap badan,

dan sikap mental. [9) Beberapa indikator untuk mengukur strain ini ditunjukkan pacta

Gambar 3.

Olah raga Karate telah diketahui umum sangat berpotensi untuk pembinaan fisik

clan mental. Dari segi kuantitatif, contoh respon terhadap stress fisik dan emosi dari

tubuh seorang Karateka ditunjukkan pada Tabel 2 clan Tabel 3 yang menampilkan basil

penelitian tentang aspek fisiologis clan conditioning dari Karate yang mencakup kondisi

denyut jantung, tekanan darah, tingkat pemafasan, clan volume udara terhisap pada

pada tubuh sejumlah Karateka sebelum, pada saat, clan setelah melaksanakan

berbagai rangkaian teknik (KATA). Penelitian yang dilakukan selama 6 tahun mulai

tahun 1978 di Laboratorium Fisiologi Terapan, Brooklyn Center, Long Island

University ini menggunakan obyek penelitian sejumlah 50 -100 Karateka, berumur

antara 18 -45 tahun, dengan rerata pengalaman latihan 4 tahun, tinggi badan 171 Cm,

clan berat badan 71 Kg.12l]
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Gambar 3. Beberapa parameter indikator untuk pengukuran strain akibat stress.19)

Analisis terhadap Tabel 2 clan Tabel 3 menunjukkan bahwa dengan melakukan

beberapa rangkaian teknik Karate secara teratur akan dapat ditingkatkan daya tahan

tubuh seseorang terhadap berbagai parameter strain akibat aktivitas fisik clan emosi

(baca: kerja) sehingga akan meningkatkan daya tahan terhadap stress. Kesimpulan ini

selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebagai hasil dari latihan fisik rutin

ditemukan bahwa jantung terlatih pada seorang atlit berukuran lebih besar clan lebih

kuat serta marnpu memompa darah lebih banyak. Sebagai hasil dari bertarnbahnya

efisiensi pemompaan, maka untuk beban kerja tertentu, jantung seorang atlit berdenyut

20 -40 kali per menit lebih rendah dibanding non-atlit. Dengan demikian pada

kondisi istirahat, jantung seorang atlit akan lebih banyak waktu rileksnya. Selanjutnya,

dipercaya bahwa agar suatu latihan fisik dapat bermanfaat maka harus menghasilkan

rentang denyut jantung 120-140 kali per menit dan dipertahankan selama waktu

tertentu. Dari Tabel 2 dan Tabel 3 terlihat bahwa tergantung jenis KATA-nya, pada saat

pelaksanaan, tingkat denyut jantung meningkat menjadi 152 -168 per menit, yang

berarti lebih tinggi daTi tingkat yang dapat menstimulasi volume langkah maksimum.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa KATA-KATA tersebut dapat

merepresentasikan sebuah beban kerja tunggal yang cukup untuk meningkatkan denyut

jantung di atas level stress minimum yang diperlukan untuk latihan yang memberikan

efek positifterhadap sistem kardiovaskuler.[211

254
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Tabel 2. Denyut Jantun~ daft Tekanan D_arah Selama_Pelaksanaan KA TA

Heian 1 50 68 92

91

91

92

94

95

110

115

92

104

152

155

35

36

35

44

38

59

49

35

69

60

130n4 172n4

16Sn4Heian 2

Heian 3

Heian 4

Heian 5

Bassai Oai

Empi

Tekki

50

50

50

50

100

50

50

100

50

68

67

67

67

71

130n3

130n3

130n2

138n3

135/80

138n8

140m

133/80

144n5

147

153

161n2

172/70

153 165n2

165/86

181m

168

161

156

155

156

69

78

78

77

170ns
155/85

177/72

Hangetsu

Jion

Sumber: Okazaki, and Stricevic, M. V.,
International, Tokyo, 1984.

"The Textbook of Modern Karate", Kodansha

~abeI3. Tin!!kat Respirasi daD Ventilasi Selama Pelaksanaan KATA

Heian 1

Heian 2

Heian 3

Heian 4

Heian 5

Bassai Dai

Empi

Tekki 1

50

50

50

14

15

1,058

1,087

1,115

1,030

1,137

1,088

0,811

1,060

1,088

1,250

14,812

16,306

15,616

14,420

15,922

13,056

13,802

14,843

13,056

16,256

13

13

12

18

1,448

1,499

1,642

1,264

1,385

1,504

1,163

1,438

1,656

1,213

19,346

19,493

19,710

22,765

20,788

36,112

34,915

18,694

36,444

40,052

14

50

50

100

50

50

100

14

14 15

24

30

13

22

33

12

17

14

12Hangetsu

Jion 50 13

Sumber.:- Okazaki,-, and Stricevic, M. V.,
International, Tokyo. 1984.

"The TextbOOk of Modem Karate", Kodansha



Prosiding Seminar ke-7 Teknologi dan Keselamatan PL1N Serta Fasilitas Nuklir
Bandung, 19 Februari 2002 ISSN: 0854 -2910

Kemampuan sistem kardiovaskuler ill untuk memompa darah pembawa bahan bakar

clan oksigen ke seluruh tubuh akan memberikan efek positif terhadap parameter

indikator strain. Dengan demikian kemampuan tersebut akan dapat meningkatkan

kapasitas kerja seseorang sekaligus mempertinggi daya tahan terhadap stress fisik dan

cmos!.

Selanjutnya perlu ditambahkan bahwa selama latihan, seorang Karateka tidak

hanya menjalani proses conditioning sistem kardiovaskuler tetapi juga menghayati segi

spiritual, sekaligus melakukan latihan fisik yang meliputi kekuatan, daya tahan,

ketangkasan, clan kelenturan yang melibatkan sebagian besar otot clan jenis persendian,

clan yang mencakup semua semua jenis gerakan tubuh yang mencakup fleksi, ekstensi,

abduksi, rotasi, clan sirkumduksi.

Dengan pribadi-terkendali di dalam rentang parameter kehidupan yang lebar

berbasiskan kemampuan fisik clan mental tersebut di atas maka yang bersangkutan akan

tidak mudah mengalami kelelahan fisik dan mental yang dapat memicu timbulnya

pengambilan keputusan dan/atau perilaku yang salah dan latau yang tidak diinginkan,

singkatnya mereduksi human error, karena ketaatannya kepada nilai yang dianut relatif

tidak bervariasi terhadap perubahan paparan fisik dan psikologis, disamping

pembawaannya yang tenang, sabar, percaya. din, pemberani, sadar -keselamatan, dan

tidak reaktif Mentalitas seperti ill merupakan modal berharga di dalam beraktivitas di

ruangan publik yang menuntut integritas tinggi. Integritas mensyaratkan adanya

peningkatan nilai-nilai yang kondusif bagi terciptanya keselamatan produksi

vm. 

KESIMPULAN

Sebagai komponen kompetensi, sikap mental berperan penting di dalam

kegiatan prestatif manusia, khususnya pada aplikasi teknologi. Teknologi dalam arti

metode, teknik, produk maupun jasa. Mengingat teknologi diciptakan untuk

mempermudah pekerjaan manusia, maka introduksinya haruslah mendatangkan

manfaat, bukan malah sebaliknya. Dengan demikian di dalam perencanaan introduksi

teknologi maka kecukupan kompetensi personil menjadi prasyarat utama yang harus
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dipersiapkan dengan matang, tidak hanya dalam hat pengetahuan (knowledge), clan

keahlian (skill), tetapi juga sikap mental (attitude). Alih sikap mental ini diperlukan

untuk menutup kesenjangan budaya agar dapat tercipta suasana kondusif untuk proses

adaptasi yang mengawali aplikasi teknologi.

Sesuai dengan kedalaman level komitmen, maka hanya personil yang mencapai

level sikap tertinggi saja, yaitu integrating yang seharusnya dipercaya untuk menangani

pekerjaan yang berrisiko tinggi. Untuk itu personil bersangkutan selain hams menjalani

pelatihan pengetahuan (knowledge) clan keahlian (skill), juga pelatihan sikap mulai dari

level terendah sampai tertinggi. Pada level tertinggi, integrating, personil akan mampu

bertindak sesuai nilai yang dia yakini, tanpa dorongan pengaruh faktor luar, ~etapi

secara mandiri dan semata-mata karena keyakinannya akan manfaat dati nilai tersebut.

Selanjutnya, dari segi ekstemal perlu diciptakan mekanisme keIja berbasis kualitas

untuk dapat memberikan kontrol ekstemal kepada personil sehingga dapat dipastikan

sikap mental personil yang tinggi yang tak gayut situasi. Untuk menjamin kinerja

keselamatan yang tinggi, ke dalam sistem tersebut harus diintroduksikan nilai-nilai

keselamatan. Dengan demikian pada akhimya diciptakan sikap mental personil seperti

yang diharapkan (system -driven attitude toward safety, SDATS).

Selanjutnya, hila proses berkerja dipandang sebagai aktivitas fisik dan psikis

(emosi) maka satu hal penting yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa jenis beban

kerja tertentu dapat menimbulkan stress fisik clan psikis yang dirasakan ol.eh tubuh

sebagai strain. Pada kondisi tertentu, beban kerja tersebut mungkin sedemikian

besarnya sehingga ketidakmampuan bertahan terhadap strain yang timbul akibat stress

akan mengancam integritas clan ketahanan mental personil sehingga menimbulkan

kelelahan fisik clan mental yang dapat memicu timbulnya keputusan dan/atau perilaku

yang salah dan/atau tidak dlinginkan (baca: human error):.

Berkaitan dengan kerja fisik clan mental, olah raga Karate telah terbukti dapat

membantu menanamkan, mempertahankan, clan meningkatkan ketahanan fisik clan

mental. Hal ini dicapai dengan cara mempertinggi daya tahan terhadap strain akibat

stress fisik dan psikis, baik melalui latihan fisik teratur dengan intensitas dan durasi

optimal (conditioning) maupun melalui pemahaman aspek spiritual Karate. Proses

conditioning ini mengikuti Hukum Roux dimana pelaksanaan teknik dengan intensitas

clan durasi yang optimal akan dapat menghasilkan efek conditioning berupa adaptasi

fisiologis clan fungsional organ tubuh, khususnya sistem kardiovaskuler, sehingga

diperoleh manfaat jangka panjang berupa peningkatan kapasitas kerja, baik fisik
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positif 5K antara

keselamatan operasi,
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