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ABSTRAK 
 

Confined space merupakan  suatu ruang terbatas yang mempunyai bahaya 
bagi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Analisis kasus kecelakaan yang 
dilakukan OSHA menunjukkan seringnya kecelakaan terjadi di confined space, 
oleh karena itu perlu adanya langkah awal untuk mencegah terjadinya kecelakaan 
tersebut dengan melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifkasi bahaya fisik, bahaya 
kimia, bahaya mekanik dan penilaian risiko yang ada pada proses pembersihan 
tangki penyimpanan bahan kimia asam fosfat serta mengidentifikasi kesesuaian 
pengendalian bahaya yang sudah dilakukan di PT. Petrokimia. 

Penelitian ini termasuk penelitian dekriptif observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Data primer dikumpulkan dengan observasi dan 
wawancara serta data sekunder yang diperoleh dari perusahaan.. Objek penelitian 
ini adalah pekerjaan pembersihan pembersihan tangki penyimpanan bahan kimia 
asam fosfat di PT. Petrokimia. Sumber informasi adalah 1 orang safety officer, 
dan 3 orang petugas senior pembersihan tangki. Data yang diperoleh kemudian di 
analisis secara deskriptif dengan menggunakan tabel dan dibandingkan dengan 
standart dan teori yang ada. Metode yang digunakan penulis dalam melakukan 
penilaian risiko mengacu pada PT. Petrokimia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahaya kimia berupa kekurangan oksigen dan 
kandungan gas berbahaya dan beracun yaitu Karbon Monoksida dan Hidrogen 
Fluorida. Bahaya fisik yang terdapat dalam pekerjaan pembersihan antara lain  
permukaan lantai licin, engulfment atau terliputi serta jatuh dari ketinggian. 
Bahaya mekanik yaitu terpental, tersengat listrik dan tertabrak alat kerja.  Hasil 
penilaian risiko menunjukkan 4 langkah kerja dengan tingkat risiko bahaya tinggi, 
kemudian 4 langkah kerja dengan tingkat risiko bahaya sedang, dan 1 langkah 
kerja dengan tingkat risiko bahaya rendah. Upaya pengendalian yang telah 
dilakukan antara lain isolasi, ventilasi, penerangan, training, rotasi kerja, safety 
permit, safety briefing, pengetesan udara atmosfer dan pemberian APD. 

Manajemen perusahaan disarankan untuk merevisi ulang Job safety Analysis 
(JSA) serta melaksanakan pengendalian bahaya yang belum ada yaitu 
pemeriksaan kesehatan, pembuatan instruksi kerja, pengetesan udara pada bagian 
atas, tengah dan bawah tangki serta membentuk tim penyelamat. 
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