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sistematis untuk menentukan tingkat  keseringan suatu kejadian mungkin 

akan terjadi dan dampak atau pengaruh yang akan timbul, sedangkan 

evaluasi risiko merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan 

prioritas yang digunakan oleh manajemen risiko dengan cara 

membandingkan tingkatan suatu risiko dengan standar, target ataupun 

kriteria lainnya yang ditentukan sebelumnya oleh manajemen (Susanto, 

2008). 

3.5.1 Hazard Identification (Identifikasi Bahaya) 

Identifikasi bahaya adalah proses untuk mengenali adanya suatu 

bahaya dan menetapkan karakteristiknya (OHSAS 18001 : 1999). 

Identifikasi bahaya merupakan penetapan atau penentuan dari suatu bahan, 

sistim, proses dan karakteristik tempat kerja yang dapat menimbulkan 

akibat yang tidak diinginkan (Astra, 2008).  

Cara melakukan identifikasi bahaya pada pekerjaan, yaitu (PT. 

Asahimas Flat Glass, Tbk, 2005) : 

a. Lokasi, proses pekerjaan dan peralatan yang digunakan 

b. Identifikasi cara kerja dan situasi bahaya serta kejadian merugikan 

yang mungkin terjadi 

c. Identifikasi korban yang mungkin berpotensi terluka 

d. Frekuensi dan durasi pekerjaan  

e. Detil risiko dan keparahan luka  
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Berbagai aktivitas yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi 

bahaya, antara lain (Suardi, 2007) : 

a. Konsultasi dengan pekerja, bertanya pada pekerja tentang berbagai 

masalah yang ditemukan, keadaan yang hampir terkena bahaya dan 

kecelakaan kerja yang tidak terekam. 

b. Konsultasi dengan tim K3. 

c. Mempertimbangkan : 

1) Cara personel menggunakan peralatan dan material. 

2) Kesesuaian peralatan yang digunakan pada berbagai aktivitas dan 

lokasinya. 

3) Proses personel tersebut dapat terluka baik secara langsung 

maupun tidak langsung oleh berbagai aspek tempat kerja.   

d. Melakukan safety audit. 

e. Pengujian pada bagian dari perusahaan atau peralatan kerja dan 

kebisingan. 

f. Evaluasi teknis dan keilmuan. 

g. Menganalisis rekaman dan data, seperti insiden yang hampir terkena 

bahaya, keluhan personel, tingkat penyakit dan turn over karyawan. 

h. Informasi dari designer, konsumen, suplier dan organisasi. 

i. Pemantauan lingkungan dan kesehatan. 

j. Survei yang dilakukan pada karyawan. 

Salah satu teknik identifikasi bahaya adalah dengan melakukan Job 

Safety Analysis (JSA). JSA adalah suatu proses identifikasi bahaya dan 

risiko yang didasarkan pada tiap tahap suatu proses pekerjaan.  
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JSA merupakan cara untuk meneliti bahaya pada tiap langkah kerja, 

kemudian mencari penyelesaian dari tiap bahaya sehingga bahaya dapat 

dikendalikan sejak dini (Siswanto, 2009).  

Metode yang digunakan dalam JSA, meliputi (Siswanto, 2009) : 

a. Metode observasi (pengamatan) 

b. Metode diskusi (konsultasi) 

c. Metode review atau meninjau kembali prosedur kerja yang sudah ada 

Langkah dalam melakukan JSA (Siswanto, 2009) : 

a. Memilih pekerjaan yang akan dianalisis 

b. Menguraikan urutan prosedur kerja 

c. Mengidentifikasi berbagai bahaya yang ada pada tiap langkah 

pekerjaan serta mengidentifikasi berbagai kemungkinan yang 

berpotensi untuk terjadinya kecelakaan 

d. Memberikan rekomendasi pengendalian untuk menghindarkan 

terjadinya kecelakaan yang telah diidentifikasi pada tiap langkah 

pekerjaan. 

Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengetahui potensi bahaya 

yang ada, antara lain (Suardi, 2007) : 

a. Informasi mengenai data kecelakaan kerja dan penyakit serta angka 

absensi. 

b. Laporan dari Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(P2K3), supervisor, atau keluhan pekerja. 

c. Material Safety Data Sheet (MSDS). 

d. Walk through Survey 

20 

Dengan demikian setelah dilakukan identifikasi potensi bahaya 

yang ada di lingkungan kerja, dapat diketahui secara kualitatif potensi 

bahaya yang ada di tempat kerja, menetukan lokasi, jenis dan metode 

pengujian yang diperlukan.  

3.5.2 Hazard Assessment  (Penilaian Risiko) 

Penilaian risiko pada hakikatnya merupakan proses untuk 

menentukan pengaruh atau akibat dari pemaparan potensi bahaya yang 

dilaksanakan melalui tahap atau langkah yang berkesinambungan. 

Penilaian risiko bertujuan untuk memperkirakana nilai kerugian dalam 

berbagai kondisi dan kejadian yang mungkin terjadi, baik dari aspek 

keselamatan dan kesehatan kerja, finansial dan legal (Shahab, 2004). 

Penilaian risiko merupakan komponen yang menilai sejauhmana 

dampak dari event (peristiwa atau kejadian) dapat mengganggu pencapaian 

tujuan organisasi (Anonim, 2007). 

Metode penilaian resiko, antara lain (Suardi, 2007) : 

a. Menentukan peluang 

Peluang insiden yang terjadi ditempat kerja ditentukan dengan 

menggunakan skala berdasarkan tingkat potensinya. Peluang dalam 

penilaian risiko merupakan kemungkinan terjadinya bahaya dari suatu 

aktifitas (likelihood). Faktor yang dapat mempengaruhi peluang terjadinya 

sebuah insiden (Suardi, 2007) :  

a. Berapa kali situasi terjadi. 

b. Berbagai karakteristik khusus personel yang terlibat. 

c. Durasi paparan. 
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d. Kondisi lingkungan. 

e. Kondisi peralatan. 

Tabel  3.1 Penentuan peluang atau likelihood 
 

 Likelihood 
Rare Kemungkinan terjadi bahaya sangat kecil 
Unlikely Biasanya tidak terjadi, namun kemungkinan terjadi tetap ada 
Possible Kemungkinan terjadinya bahaya kecil atau merupakan suatu kebetulan 
Likely Kemungkinan terjadi bahaya pada suatu keadaan tertentu 
Almost 
certain 

Sangat mungkin terjadi bahaya 

Sumber : Siswanto, 2009 
 

b. Menentukan konsekuensi. 

 Konsekuensi adalah akibat dari suatu kejadian yang dinyatakan 

secara kuantitatif atau kualitatif, berupa kerugian, sakit, cidera, keadaan 

merugikan atau menguntungkan, bisa juga berupa rentangan akibat yang 

mungkin terjadi dan berhubungan dengan suatu kejadian (Djunaidi, 2008).  

Dampak atau konsekuensi yang merugikan bagi organisasi dapat 

diklasifikasikan menjadi (Priyanta, 2008) : 

a) Finansial 

b) Keselamatan dan kesehatan 

c) Lingkungan 

d) Masyarakat sekitar 

e) Reputasi perusahaan  

Menentukan konsekuensi dilakukan dengan membuat ketetapan pada 

severity yang berpotensi terjadi dan meninjau informasi yang dikumpulkan 

sejak tahap identifikasi, mencakup statistik insiden serta data manufaktur.  

 


