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ABSTRAK 

 

Segala macam aktivitas yang didalamnya melibatkan faktor manusia, 

mesin, bahan kimia serta melalui beberapa tahap proses kerja memiliki potensi 

bahaya dan potensi bahaya tersebut berisiko bahaya untuk menyebabkan 

terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan penelitian adalah 

untuk menganalisis manajemen risiko pada pekerjaan aircraft paint removal di 

PT. GMF AeroAsia Bandar Udara Soekarno- Hatta Cengkareng.  

Penelitian ini merupakan penelitian desktiptif. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 

proses observasi di lapangan dan wawancara kepada PDCA HSE, pekerja aircraft 

paint removal, serta staff HSE, serta data sekunder yang diperoleh dari 

perusahaan. Waktu penelitian adalah pada bulan April-Mei 2017. 

Hasil yang diperoleh diketahui bahwa tahapan proses kerja aircraft paint 

removal terdiri dari masking pada area- area yang tidak akan dicat, 

mengaplikasikan paint stripper, menyemprotkan air panas, membersihkan residu 

cat, sanding, dan mengaplikasikan bahan anti korosi. Risiko yang berhasil 

teridentifikasi yaitu sebanyak 20 dengan rincian 15 risiko termasuk katagori 

tinggi, 4 risiko termasuk katagori sedang, dan 1 risiko termasuk katagori rendah. 

Perusahaan telah menerapkan pengendalian untuk menurukan risiko- risiko 

tersebut. Pengendalian yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut masih 

menghasilkan 11 risiko sisa. Pengendalian yang dilakukan terhadap 11 risiko sisa 

tersebut masih memerlukan perbaikan.  

Pengendalian risiko yang diterapkan perusahaan sudah mencakup semua 

sumber bahaya yang ada, namun beberapa masih menghasilkan risiko sisa 

sehingga perusahaan perlu memikirkan bentuk pengendalian yang tepat untuk 

mengurangi risiko yang ada. Risio tersebut khususnya risiko terbentur bagian- 

bagian pesawat yang tajam karena risiko tersebut yang paling sering menimbulkan 

kejadian kecelakaan kerja. 
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