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Memahami kesalahan manusia (human error).  
 
o Pada dasarnya semua manusia tidak terkecuali apapun, dapat 

melakukan kesalahan (error) meskipun sudah terdidik dan 
terlatih.  

o Setiap kesalahan dalam bentuk apapun selalu memiliki latar 
belakang. 

o Kemampuan untuk dapat mengidentifikasi kesalahan pada 
tahap awal berguna untuk mencegah terjadinya kesalahan.  
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Kecelakaan 

Kegagalan 
Peralatan 20% 

Kesalahan 
Manusia 80% 

Kesalahan Manusia 

Kesalahan 
Perorangan 30% 

Kesalahan 
Kelompok 70% 

Sumber: 
Department of Engergy. Human Performance Improvement Handbook - Volume 1: Concepts and Principles. 
June 2009. Washington DC, USA. 
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Dari 80% kesalahan yang dilakukan oleh manusia, terdiri atas:   

 

o 70% disebabkan oleh kesalahan kelompok (lembaga/institusi/ 

organisasi/perusahaan). Kesalahan terjadi karena kelemahan 
tersembunyi pada organisasi. Kelemahan yang dibuat oleh 
pekerja di masa lalu yang tidak tampak karena tidak 
menimbulkan masalah.  

o 30% disebabkan oleh kesalahan perorangan yang menangani 

peralatan atau sistem di lingkungan kerja.   
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5 Prinsip dasar alam memahami kesalahan manusia  

(human error).  
 
1. Semua manusia bisa berbuat salah. Bahkan pekerja yang 

hebatpun bisa berbuat salah.  
2. Situasi yang menyebabkan kesalahan dapat diprediksi, dikelola, 

dan dicegah.  
3. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh proses dan nilai organisasi.  
4. Pekerja mencapai kinerja tertinggi karena dorongan dan 

penguatan yang diterima oleh pimpinan, rekan kerja dan 
bawahan.  

5. Kesalahan bisa dihindari dengan memahami sebab kejadian dan 
mengambil pelajaran dari kesalahan masa lalu.  
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Skematik Kesalahan Manusia (Human Error) 
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Apabila manusia tidak berbuat kesalahan secara sengaja: 
 
1. Kesalahan (error) adalah tindakan manusia yang 

menyimpang dari tindakan yang diharapkan.  
2. Tindakan tidak terencana atau dipikirkan terlebih dulu.  
3. Kesalahan manusia terjadi akibat ketidakcocokan antara 

keterbatasan manusia dengan kondisi lingkungan di 
tempat kerja, termasuk ketidaksesuaian manajemen, 
kepemimpinan, dan kelemahan organisasi yang membuat 
kondisi menjadi muncul ke permukaan.   
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Slip, Lapse, dan Mistake 
 
o Slip terjadi ketika suatu aksi fisik gagal mewujudkan hasil yang 

diinginkan. Slip dapat diartikan sebagai luput. 
 

o Lapse merupakan suatu kondisi yang melibatkan kegagalan 
terkait ingatan atau mengingat ulang. Lapse dapat diartikan 
sebagai khilaf.  
 

o Mistake merupakan kejadian ketika seseorang mempergunakan 
rencana yang tidak memadai untuk mencapai hasil yang 
diinginkan. Mistake biasanya melibatkan kesalahan interprestasi 
atau kurangnya pengetahuan.  Mistake dapat diartikan sebagai 
keliru.  
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Beberapa hal yang dapat menjelaskan bagaimana 
ketidaktepatan atau aksi yang salah bisa terjadi: 
 
• Waktu (terlalu cepat, terlalu lambat, alpa). 
• Durasi (terlalu lama, terlalu singkat). 
• Urutan (terbalik, berulang-ulang, gangguan). 
• Obyek (salah tindakan pada obyek yang benar, atau obyek yang salah). 
• Tekanan (terlalu sedikit atau terlampau banyak). 

• Arahan (salah memberikan arahan, salah memahami arahan). 

• Kecepatan (terlalu cepat atau terlalu lambat). 

• Jarak (terlalu jauh atau terlalu dekat).  
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Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam lingkungan 
kerja terkait kesalahan manusia. 
 
o Stress. 
o Kelelahan pikiran.  
o Keterbatasan memori.  
o Keterbatasan fokus perhatian.  
o Pola pikir.  
o Sulit melihat kesalahan sendiri.  
o Keterbatasan prespektif. 
o Rentan terhadap emosi.  
o Kelelahan fisik.  
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Sikap/Perilaku 
 
Sikap/perilaku merupakan suatu kondisi mental atau perasaan 
terhadap suatu obyek atau subyek. Dikatakan bahwa persepsi 
seseorang terhadap risiko lebih banyak dipengaruhi oleh 
perasaannya dibandingkan dengan pemikirannya.   
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Sikap yang dapat menimbulkan risiko berbuat salah: 
 
o Rasa bangga. 
o Heroik. 
o Fatalistik (takdir). 
o Fanatisme membabibuta. 
o Invulnerability (rasa kebal terhadap kesalahan). 
o Polyanna (rasa optimis berlebihan). 
o Sikap "ban gundul" (kinerja masa lalu menjadi pembenaran 

pada kondisi saat ini). 
o Efek Halo (kepercayaan buta akan kompetensi seseorang). 
o Pilot-Co-Pilot (Keengganan junior menegur senior). 
o Ikut-ikutan. 
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