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ABSTRAK 

Penilaian risiko adalah proses mengidentifikasi bahaya, kemudian menilai 

besarnya suatu risiko dan mengendalian risiko. Gas Metal Arc Welding (GMAW) 

adalah kegiatan pengelasan dengan menggunakan kawat gulungan dan gas 

pelindung berupa Argon (Ar) dan Karbondioksida (CO2) melalui proses 

pencairan. 

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bahaya, melakukan penilaian 

risiko murni, dan melakukan penilaian pengendalian risiko pekerjaan pengelasan 

GMAW Unit PPL PT. INKA (Persero) Madiun. Penelitian ini bersifat 

observasional deskriptif dan termasuk penelitian cross sectional.  Subyek 

penelitian sebanyak 6 orang yang terdiri dari 3 orang pekerja pengelasan GMAW, 

1 orang supervisor, 1 orang manager dan 1 orang staff K3LH di PT. INKA 

(Persero) Madiun. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi dan 

wawancara serta data sekunder berupa profil PT. INKA (Persero) Madiun, 

welding procedure, instruksi mutu dan Job Safety Analysis pekerjaan pengelasan 

GMAW 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bahaya yang teridentifikasi pada 

pekerjaan pengelasan GMAW Unit PPL PT. INKA (Persero) Madiun terdapat 19 

potensi bahaya. Penilaian risiko pada pekerjaan pengelasan GMAW Unit PPL PT. 

INKA (Persero) Madiun, didapatkan 7 bahaya dengan risiko rendah, 12 bahaya 

dengan risiko sedang dan 8 bahaya dengan risiko tinggi. Pengendalian risiko 

pekerjaan pengelasan GMAW Unit PPL PT. INKA (Persero) Madiun meliputi 

penerapan SOP pengelasan GMAW, pelatihan dan sertifikasi welder, penggunaan 

alat pelindung diri, penyediaan air minum, pengukuran lingkungan kerja, 

penerapan 5R, penyediaan APAR dan kotak P3K. Pekerjaan Pengelasan GMAW 

Unit PPL PT. INKA (Persero) memiliki risiko tinggi namun pengelasan dapat 

dilakukan dengan mengendalian risiko. 

Perusahaan disarankan segera memperbaiki pengendalian untuk menekan 

tingkat risiko yaitu memberikan masker khusus las, memperketat peraturan 

penggunaan alat pelindung diri, pemasangan manometer dengan benar, 

memberikan dan menggunakan rantai atau tali sabuk untuk mengikat tabung. 

 

Kata kunci: identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, pengelasan 

GMAW, PT. INKA  
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