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ABSTRACT
Steel fabrication work,which includes: welding, cutting, drilling, and
grinding can not be separated from the risks that can cause losses and accidents for
workers, therefore risk management is needed as an effort to maintain the safety
and health of workers. The purpose of this study was to identify the potential
hazard, conduct the risk assessments, and provide the control recommendations to
steel fabrication workers in PT Bangun Karya Perkasa Jaya.
This study was observational descriptive study. The object of this study was
the risk management of Steel fabrication work. The subjects of this study, were: 1
welder; 1 cutting, drilling and grinding worker; 1 SHE coordinator; and 1 SHE
officer. Data are analyzed descriptively with tables and narrations.
The results of this study showed that there were 24 potential hazards: 13
low risk, includes: sparks on skin, scratched, and tripped; 9 medium risk, includes:
fire, explosion due to leakage of oxygen and LPG gas, and electric shock; and 2
high risk, includes: broken cutting wheel that are exposed to workers, grinding
wheel are loose or broken. The company has done the control efforts, such as:
control of engineering, administrative, and personal protective equipment but the
personal protective equipment was still inadequate.
It can be concluded that there are 2 potential hazards that must be controlled
by the company. The company is suggested to provide the training related to the
operation of cutting wheel and grinding machines, choose the workers who are
experts in the operation of cutting wheel and grinding machines, and provide the
personal protective equipment such as coverall.

Keywords : risk management, steel fabrication work
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ABSTRAK
Pekerjaan fabrikasi baja yang meliputi pengelasan, pemotongan,
pengeboran, dan penggerindaan tidak lepas dari adanya risiko yang dapat
menimbulkan kerugian dan kecelakaan bagi tenaga kerja, oleh karena itu
diperlukan manajemen risiko sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan
tenaga kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi
potensi bahaya, melakukan penilaian risiko dan memberi rekomendasi
pengendalian pada pekerjaan fabrikasi baja di PT. Bangun Karya Perkasa Jaya.
Penelitian ini termasuk penelitian observasional deskriptif. Objek
penelitian adalah manajemen risiko pada pekerjaan fabrikasi baja dan subjek
penelitian adalah 1 orang pekerja pengelasan; 1 orang pekerja pemotongan,
pengeboran, dan penggerindaan baja; 1 orang SHE koordinator; 1 orang SHE
officer. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan
menggunakan tabel dan narasi.
Hasil identifikasi bahaya yang dilakukan ditemukan 24 potensi bahaya
yaitu 13 risiko rendah (low) meliputi percikan bunga api mengenai kulit, tergores
material baja, dan tersandung kabel. 9 risiko sedang (medium) meliputi
kebakaran, ledakan akibat kebocoran tabung gas oksigen dan LPG, tersengat
listrik. 2 risiko tinggi (high) meliputi mata cutting wheel pecah mengenai pekerja,
mata gerinda lepas atau pecah. Upaya pengendalian yang dilakukan perusahaan
berupa pengendalian rekayasa teknik, administratif dan alat pelindung diri pada
pekerjaan fabrikasi baja masih belum memadai.
Kesimpulan dari penelitian ini masih terdapat 2 potensi bahaya yang
harus dikendalikan oleh perusahaan, saran untuk pengendalian tambahan antara
lain; memberi pelatihan pengoperasian mesin cutting wheel dan gerinda, memilih
pekerja yang ahli dalam pengoperasian mesin cutting wheel dan gerinda, dan alat
pelindung diri berupa coverall.

Kata kunci : manajemen risiko, pekerjaan fabrikasi baja
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Dewasa ini keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi hal yang

wajib diterapkan dalam setiap proses kerja pada perusahaan. Berdasarkan
UU. No. 1 Tahun 1970 yang merupakan dasar hukum tentang keselamatan
dan kesehatan kerja di Indonesia, dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja
berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan
pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta
produktivitas Nasional, setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja
terjamin pula keselamatannya, serta setiap sumber produksi perlu dipakai
dan dipergunakan secara aman dan efisien.
Keselamatan kerja diterapkan pada perusahaan dengan maksud
untuk mencegah kecelakaan yang berakibat fatal atau menimbulkan
kerugian. Keselamatan kerja termasuk yang berhubungan dengan mesin,
alat kerja, pesawat angkat angkut, bahan dan proses pengolahan, tempat
kerja, serta cara melakukan pekerjaan.
Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan,
sampai tahun 2013 di Indonesia tidak kurang dari enam pekerja meninggal
dunia setiap hari akibat kecelakaan kerja. Angka tersebut tergolong tinggi
dibandingkan negara Eropa yang hanya sebanyak dua orang meninggal per
hari karena kecelakaan kerja. Menurut International Labor Organization
(ILO), di Indonesia rata-rata per tahun terdapat 99.000 kasus kecelakaan
kerja. Dari total jumlah itu, sekitar 70 persen berakibat fatal yaitu kematian
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dan cacat seumur hidup (Hidayatus, 2012).
Fabrikasi baja merupakan suatu rangkaian proses kerja yang
menggabungkan beberapa komponen baja seperti plat, pipa ataupun baja
profil menjadi stuktur baja yang diinginkan, pada umumnya proses fabrikasi
baja terdiri dari pengukuran material, pemotongan, pengeboran, pengelasan,
perakitan, sand blasting, pengecatan, dan finishing. Pekerjaan pengelasan
menggunakan gas oksigen-asetilen maupun oksigen-LPG yang merupakan
tahapan pekerjaan fabrikasi baja termasuk pekerjaan yang berhubungan
dengan api dan bahan-bahan mudah terbakar dan meledak menjadikan
pekerjaan pengelasan memiliki banyak risiko keselamatan kerja. Kebakaran
dapat menimbulkan berbagai macam kerugian yaitu kerugian jiwa, kerugian
materi, produktivitas dan aset menjadi menurun, serta kerugian sosial
(Ramli,2010)
Salah satu kasus kebakaran saat pengelasan terjadi di dekat Kantor
Syahbandar Pelabuhan Perikanan Muara Baru, Jakarta Utara, kebakaran
mulai terjadi saat terdengar ledakan pada Sabtu 23 Februari 2019 pukul
15:44 WIB. Penyebab kebakaran diduga karena percikan api dari las yang
menyebabkan korsleting listrik dan api. Kebakaran tersebut tidak
menimbulkan korban jiwa, akan tetapi sebanyak 18 kapal terbakar.
(Beritasatu.com, 2015)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 50
tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja (SMK3) pasal 1, Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen
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perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang
berkaitan dengan kegiatan guna terciptanya lingkungan dan tempat kerja
yang aman, efisien, dan produktif. Keselamatan dan kesehatan kerja yang
selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya
pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dalam upaya perusahaan
melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja perusahaan perlu
memperhatikan upaya pengendalian risiko
Upaya untuk mengendalikan risiko yang terdapat di perusahaan
adalah

dengan

menerapkan

manajemen

risiko.

Manajemen

risiko

merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi bahaya, penilaian risiko,
dan mengendalikan risiko. Untuk itu sebuah organisasi atau perusahaan
harus melakukan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko
K3 di semua aktivitasnya (Ramli, 2010).
PT. Bangun Karya Perkasa Jaya merupakan perusahaan kontraktor
umum dan konstruksi baja dengan lingkup pekerjaan yang dilakukan
diantaranya di bidang arsitektur berupa perumahan dan pemukiman, gudang
dan industrial plant, bangunan komersial dan fasilitas rekreasi. Bidang sipil
diantaranya jalan raya dan jalan lingkungan, jembatan, serta pelabuhan dan
dermaga. Workshop adalah sebuah area kerja yang digunakan untuk
melakukan proses pembentukan ulang baja melalui proses fabrikasi dan
pengecatan. Proses tersebut menghasilkan baja struktur fabrikasi, contohnya
struktur bangunan, jembatan, rafter, kerangka atap, kanopi, dan coloum
sesuai dengan permintaan konsumen. Pekerjaan pada area fabrikasi meliputi
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pemotongan dengan cutting wheel, pemotongan dengan gas cutting,
pengelasan, pengeboran, dan penggerindaan. Seluruh proses kerja pada area
fabrikasi melibatkan sumber daya manusia (tenaga kerja) sebagai operator
alat kerja. Pekerjaan pada area fabrikasi tidak lepas dari adanya risiko yang
dapat menimbulkan kerugian dan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja, oleh
karena itu diperlukan manajemen risiko sebagai upaya menjaga keselamatan
dan kesehatan tenaga kerja.
Identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko yang tertuang
dalam pengelolaan risiko yang biasa disebut dengan manajemen risiko
merupakan dasar dari penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja, karena itu setiap organisasi harus memiliki apresiasi yang
menyeluruh pada setiap kegiatan yang terkait dengan aspek-aspek
keselamatan dan kesehatan kerja (Suardi, 2007).
1.2

Identifikasi Masalah
PT. Bangun Karya Perkasa Jaya merupakan perusahaan kontraktor

umum dan konstruksi baja yang didirikan pada tanggal 7 Januari 2007 di
Surabaya dengan status Perseroan Terbatas. PT. Bangun Karya Perkasa Jaya
memiliki workshop yang digunakan untuk melakukan proses pembentukan
ulang baja melalui proses fabrikasi dan pengecatan. Produk yang dihasilkan
yaitu baja struktur fabrikasi, contohnya struktur bangunan, jembatan, rafter,
kerangka atap, kanopi, dan coloum sesuai dengan permintaan konsumen.
Pekerjaan pada area fabrikasi meliputi pemotongan dengan gerinda dan
cutting wheel, pemotongan dengan gas cutting, pengelasan, pengeboran,
dan penggerindaan. Seluruh proses kerja pada area fabrikasi melibatkan
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sumber daya manusia (tenaga kerja) sebagai operator alat kerja sehingga
berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja yang berdampak bagi tenaga
kerja, harta benda atau aset perusahaan, serta lingkungan.
Tingginya risiko pada pekerjaan fabrikasi baja perlu diberikan
tindakan penanganan agar tidak menimbulkan kecelakaan kerja dan
kerugian bagi tenaga kerja dan perusahaan, oleh karena itu penelitian ini
dilakukan dengan tujuan untuk melakukan manajemen risiko pada
pekerjaan fabrikasi baja yang dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa
Jaya sebagai upaya untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, sehingga
angka kecelakaan kerja pada pekerjaan fabrikasi baja di PT. Bangun Karya
Perkasa Jaya dapat diminimalisasi.
1.3

Pembatasan dan Perumusan Masalah
Pekerjaan fabrikasi baja sama halnya seperti pekerjaan lainnya yang

tidak lepas dari adanya risiko bahaya pada setiap langkah kerjanya, risiko
bahaya pada pekerjaan fabrikasi baja diantaranya kebakaran, kebisingan,
tergores material baja, tersengat listrik, dan tersandung kabel. Oleh karena
itu, ruang lingkup masalah yang diteliti dibatasi pada pelaksanaan
manajemen risiko keselamatan kerja yang terkait dengan faktor bahaya
mekanik, faktor bahaya listrik, dan faktor bahaya kimia pada pekerjaan
fabrikasi baja di PT. Bangun Karya Perkasa Jaya. Manajemen risiko penting
dilakukan sebagai upaya menurunkan risiko bahaya serta meminimalisasi
angka kecelakaan kerja pada pekerjaan fabrikasi baja di PT. Bangun Karya
Perkasa Jaya.
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Berdasarkan batasan masalah tersebut dapat dijabarkan rumusan
masalah sebagai berikut: “Bagaimana tingkat risiko potensi bahaya
mekanik, listrik, dan kimia pada pekerjaan fabrikasi baja PT. Bangun Karya
Perkasa Jaya?”
1.4

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1

Tujuan umum
Tujuan umum penelitian adalah melakukan manajemen
risiko keselamatan kerja untuk potensi bahaya mekanik, listrik, dan
kimia pada pekerjaan fabrikasi baja PT. Bangun Karya Perkasa Jaya.

1.4.2

Tujuan khusus
a. Melakukan identifikasi potensi bahaya mekanik, potensi bahaya
listrik, dan potensi bahaya kimia pada pekerjaan fabrikasi baja
PT. Bangun Karya Perkasa Jaya.
b. Melakukan penilaian risiko pada pekerjaan fabrikasi baja PT.
Bangun Karya Perkasa Jaya.
c. Memberi rekomendasi pengendalian risiko pada pekerjaan
fabrikasi baja PT. Bangun Karya Perkasa Jaya.

1.4.3

Manfaat penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Bagi pihak perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai masukan untuk meningkatkan kepedulian terhadap
keselamatan kerja.
b. Bagi peneliti, sebagai aplikasi teori yang telah di dapat pada
masa perkuliahan.
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c. Bagi pembaca, sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan
tentang pelaksanaan manajemen risiko serta sebagai data yang
dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Keselamatan Kerja
Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin,

pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja
dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja
bersasaran segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah dan di
permukaan air, di dalam air, maupun udara. Keselamatan kerja menyangkut
segenap proses produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa.
Keselamatan kerja adalah dari, oleh dan untuk setiap tenaga kerja, dan juga
masyarakat pada umumnya (Suma’mur, 2009).
Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah merupakan sarana utama
untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan
kerugian yang berupa luka atau cidera, cacat atau kematian, kerugian harta
benda dan kerusakan peralatan atau mesin dan lingkungan secara luas
(Tarwaka, 2012).
Menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja (1970), syarat-syarat
keselamatan kerja seluruh aspek pekerjaan yang berbahaya dan jenis-jenis
bahaya diatur dengan peraturan perundangan dengan syarat-syarat yang
ditetapkan yakni antara lain:
1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
3. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
4. Memberi alat-alat perlindungan kepada para pekerja.

35
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5. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
6. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
7. Memperoleh kebersihan antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan,
cara dan proses kerjanya.
8. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
9. Mencegah terkena aliran listrik.
10. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan
yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.
2.2

Bahaya
Bahaya adalah segala sesuatu termasuk situasi atau tindakan yang

berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cidera pada manusia, kerusakan
atau gangguan lainnya. Bahaya merupakan sifat melekat (inherent) dan
menjadi bagian suatu zat, sistem kondisi atau peralatan (Ramli, 2010).
Hazard atau bahaya adalah sumber atau keadaan yang berpotensi
terhadap terjadinya kerugian dalam bentuk cidera atau penyakit akibat kerja,
kerusakan properti, kerusakan lingkungan atau kombinasi dari ketiganya.
Karena itu diperlukan upaya pengendalian agar bahaya tersebut tidak
menimbulkan akibat yang merugikan. Pemahaman mengenai bahaya
merupakan syarat utama dalam pengendalian risiko yang efektif (Ramli,
2010).
Bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menjadi penyebab
kerusakan. Ini dapat mencakup substansi, proses kerja, dan atau aspek
lainnya dari lingkungan kerja (Suardi, R., 2007).
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2.3

Potensi Bahaya
Potensi bahaya adalah kondisi atau keadaan baik pada orang,

peralatan, mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses
produksi, dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan,
kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran dan
penyakit akibat kerja (PP no 50 tahun 2012).
Potensi bahaya yang ada di tempat kerja yaitu (Siswanto, 2009).
1. Physical hazards meliputi; penerangan, suhu udara, kelembapan,
cepat rambat udara, suara, getaran mekanik, radiasi, tekanan udara
2. Chemical hazards berupa;gas, uap, debu, kabut, asap, cairan, dan
fumes
3. Mechanical hazards meliputi; bahaya yang timbul dari konstruksi
mesin dan instalasi
4. Electrical

hazards

meliputi;

semua

potensi

bahaya

yang

berhubungan dengan listrik
5. Ergonomic hazards gangguan faal tubuh karena beban kerja yang
terlalu berat, peralatan kerja yang tidak sesuai dan tidak serasi
dengan tenaga kerja, cara mengangkat, dan cara mengangkut yang
tidak benar
6. Biological hazards adalah bahaya dari jasad renik,serangga atau
hewan lain di tempat kerja, berbagai macam penyakit yang timbul
seperti infeksi, alergi, dan sengatan atau gigitan hewan yang
menimbulkan berbagai macam penyakit.
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Potensi

bahaya sebagai sumber risiko khusunya terhadap

keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain (Ramli, 2010).
1. Bahaya Mekanis
Bahaya mekanis bersumber dari peralatan mekanis atau benda
bergerak dengan gaya mekanika yang baik yang digerakkan secara
manual maupun penggerak. Misalnya mesin gerinda, bubut, potong,
press, tempa, pengaduk, dan setiap bagian yang bergerak pada mesin
mengandung bahaya. Gerakan mekanis ini dapat menimbulkan
cedera atau kerusakan seperti tersayat, terjepit, terpotong, atau
terkupas.
2. Bahaya Listrik
Bahaya listrik adalah sumber bahaya yang berasal dari energi listrik.
Energi listrik dapat mengakibatkan berbagai bahaya seperti
kebakaran, sengatan listrik, dan hubungan singkat. di lingkungan
kerja banyak ditemukan sumber bahaya listrik, diantaranya jaringan
listrik maupun peralatan kerja atau mesin yang menggunakan energi
listrik
3. Bahaya Fisik
Bahaya yang berasal dari faktor fisis antara lain:
a. Bising
b. Getaran
c. Suhu (Panas atau dingin)
d. Tekanan udara
e. Cahaya
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f. Radiasi
4. Bahaya Biologis
Di lingkungan kerja terdapat bahaya yang bersumber dari unsur
biologis seperti flora dan fauna yang terdapat di lingkungan kerja
atau berasal dari aktivitas kerja
5. Bahaya Kimia
Bahaya Kimia merupakan bahaya yang bersumer dari senyawa,
unsur, atau bahan kimia. Kecelakaan yang terjadi akibat bahaya
kimia antara lain:
a. Keracunan
b. Iritasi
c. Kebakaran dan peledakan
d. Polusi dan pencemaran lingkungan
6. Ergonomi
Gangguan faal tubuh karena ebban kerja yang terlalu berat, peralatan
kerja yang tidak sesuai dan tidak serasi dengan tenaga kerja, cara
mengangkat dan mengangkut yang salah (Siswanto, 2009).
2.4

Fabrikasi Baja
Fabrikasi adalah suatu rangkaian pekerjaan yang melibatkan

komponen material baja (plat, pipa, ataupun baja profil) yang dirangkai dan
dibentuk berdasarkan item tertentu sampai menjadi suatu struktur baja yang
digunakan sebagai alat produksi maupun konstruksi. (Anonim, 2015)
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Pekerjaan fabrikasi secara umum ada 2 macam, yaitu: (Anonim,
2015)
1. Workshop fabrication
Workshop fabrication adalah proses pekerjaan fabrikasi yang
keseluruhan tahap pekerjaannya dilakukan dalam suatu bangunan
atau gedung (workshop). Dalam workshop fabrication telah
dipersiapkan alat dan mesin yang diperlukan untuk melakukan
pekerjaan fabrikasi, misal : mesin las, mesin potong, mesin bending,
overhead crane, dan lain-lain.
2. Site fabrication
Site fabrication adalah proses fabrikasi yang tahapan
pekerjaannya dilakukan di luar bangunan atau workshop (area
terbuka). Segala macam tahapan pekerjaan fabrikasi mulai dari
penimbunan stok material, memotong dan mengebor material,
assembling, pengelasan, finishing, sandblasting, pengecatan dan
pemasangan konstruksi dilakukan di dekat lokasi bangunan akan
didirikan
Dalam proses fabrikasi banyak terpasang mesin-mesin yang
berfungsi sebagai penunjang kelancaran pekerjaan fabrikasi antara lain:
(Anonim. 2015)
a. Mesin bending
b. Mesin roll
c. Mesin sharing
d. Mesin las
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e. Mesin shotblast
f. Mesin pengecatan
Juga terpasang peralatan-peralatan antara lain :
a. Overhead crane
b. Material carriage
c. Instalasi pipa
d. Gas CO2
e. Asetilen
f. Air compressor
g. Water line dan instalasi listrik
h. Dan lain-lain
Tahapan pekerjaan fabrikasi baja pada umumnya yaitu: (Anonim,
2015)
1. Proses marking, yaitu proses pengukuran dan pembentukan sketsa
langsung di material dari semua item berdasarkan shop drawing
2. Proses cutting, yaitu proses pemotongan material menggunakan
cutting torch atau mesin cutting yang ada
3. Proses drilling, yaitu proses pengeboran dan pembuatan lubang baut
sesuai ukuran
4. Proses assembling, yaitu proses penyetelan dan perakitan material
menjadi bentuk jadi
5. Proses welding, yaitu proses pengelasan semua item berdasarkan
prosedur
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6. Proses finishing, proses pembersihan dan penggerindaan semua
permukaan material dari bekas tagweld dan lain-lain
7. Proses blasting, yaitu proses penyemprotan pasir menggunakan
tekanan udara ke semua bagian permukaan material untuk
menghilangkan kotoran, kerak, dan lapisan logam tertentu
8. Proses painting, yaitu proses pengecatan material sesuai prosedur
yang ditentukan
2.5

Risiko
Risiko kecelakaan kerja adalah perpaduan antara kemungkinan

terjadinya kecelakaan (probabilitas) dan akibat (konsekuensi, keparahan).
Baik kemungkinan maupun akibat dapat dinyatakan dan dibuat kategori
kualitatif ataupun kuantitatif (Suma’mur, 2009).
Risiko murni adalah risiko apa saja yang teridentifikasi yang berdiri
sendiri dan dapat dikuantifikasi dan belum diatasi dengan penggunaan suatu
pengendalian. Risiko sisa adalah risiko yang masih ada setelah tindakan
pengendalian (kontrol) diterapkan (Siswanto, 2009).
Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian
berbahaya atau paparan dengan keparahan suatu cidera atau sakit penyakit
yang dapat disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut (OHSAS
18001:2007).
Risiko K3 adalah risiko yang berkaitan dengan sumber bahaya yang
timbul dalam aktivitas biologis yang menyangkut aspek manusia, peralatan,
material, dan lingkungan kerja (Ramli, 2010).
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Risiko dapat bersifat positif atau menguntungkan dan bersifat
negatif atau merugikan. Dalam aspek K3 biasanya risiko bersifat negatif
seperti cedera, kerusakan, atau gangguan operasi. Risiko yang bersifat
negatif harus dihindarkan atau ditekan seminimal mungkin (Ramli, 2010).
2.6

Kecelakaan Kerja
Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak diinginkan dapat

menyebabkan cidera pada manusia atau sesuatu. Kecelakaan dapat terjadi
apabila kontak dengan sumber bahaya (Ramli, 2010).
Ada dua golongan penyebab kecelakaan kerja. Golongan pertama
adalah faktor mekanis dan lingkungan, yaitu meliputi segala sesuatu selain
factor manusia. Golongan kedua adalah factor manusia itu sendiri yang
merupakan penyebab kecelakaan. Untuk menentukan sebab dari suatu
kecelakaan kerja analisis kecelakaan (Suma’mur, 2009).
2.7

Manajemen Risiko
Manajemen risiko dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja

didefinisikan sebagai langkah antisipasi dari timbulnya suatu kejadian yang
berdampak negatif, yaitu menimbulkan gangguan kesehatan atau luka pada
manusia, kerusakan harta benda, peralatan dan lingkungan (Siswanto,
2009).
Manajemen risiko K3 adalah suatu upaya mengelola risiko K3 untuk
mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diinginkan secara
komprehensif, terencana, dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik
(Ramli, 2010).
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Manajemen risiko K3 meliputi (Siswanto, 2009).
1. Pengenalan dan identifikasi berbagai bahaya yang ada dan risiko
yang mungkin terjadi (hazard and risk identification)
2. Menilai tingkat risiko dengan melakukan
a. Analisis tingkat kefatalan, kerusakan atau kesakitan akibat
pengaruh dari risiko
b. Analisis tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko, yaitu
dengan mempertimbangkan tingkat keseringan (frekuensi
suatu kejadian) dan tingkat keparahan, bila suatu risiko
terjadi
3. Memberikan tingkat risiko berdasarkan dari hasil analisis yang
dilakukan dengan membandingkan tingkat risiko yang diperoleh
dengan kriteria risiko yang telah dibuat atau disepakati oleh
manajemen
4. Memutuskan hasil analisis risiko dapat diterima atau tidak, sehingga
perlu dikatakan tindakan pengendalian yang dapat mengurangi
pengaruh dan bahaya dari risiko tersebut.
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Persiapan

Identifikasi
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Risiko
Akibat

Kesempatan

Penilaian
Risiko
Penanganan
Risiko
Gambar 2.1 Manajemen Risiko
Sumber : Siswanto, 2009
2.8

Identifikasi Bahaya
Identifikasi bahaya adalah proses mengetahui bahwa suatu bahaya

ada di tempat kerja dan menentukan karakteristik dari bahaya tersebut
(Siswanto, 2009). Menurut OHSAS 18001:2007, identifikasi bahaya adalah
proses

untuk

mengetahui

adanya

suatu

bahaya

dan menentukan

karakteristiknya.
Identifikasi bahaya adalah upaya sistematis untuk mengetahui
potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Identifikasi bahaya
merupakan langkah awal dalam mengembangkan manajemen risiko K3.
Tanpa melakukan identifikasi bahaya yang baik, tidak mungkin melakukan
pengelolaan risiko dengan baik. (Ramli, 2010).
Manfaat identifikasi bahaya antara lain (Ramli, 2010):
1. Mengurangi peluang kecelakaan
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2. Memberikan pemahaman bagi semua pihak (pekerja, manajemen
dan pihak terkait) mengenai potensi bahaya dari aktivitas
perusahaan.
3. Sebagai landasan sekaligus masukan untuk menentukan strategi
pencegahan dan pengamanan yang tepat dan efektif
4. Memberikan informasi yang terdokumentasi mengenai sumber
bahaya dalam perusahaan kepada semua pihak khususnya pemangku
kepentingan.
Berikut beberapa alat ukur untuk mengidentifikasi bahaya, antara
lain (Siswanto, 2009):
a. Observasi/survey;
b. Inspeksi;
c. Monitoring;
d. Audit;
e. Kuesioner;
f. Data-data statistic (records);
g. Konsultasi dengan pekerja
Teknik

identifikasi

bahaya

ada

berbagai

macam

yang

dapat

diklasifikasikan atas (Ramli, 2010):
1. Teknik Pasif
Bahaya dapat dikenal dengan mudah jika kita mengalaminya
sendiri secara langsung. Cara ini bersifat primitif dan terlambat
karena kecelakaan telah terjadi, baru kita mengenal dan mengambil
langkah pencegahan
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2. Teknik Semi Proaktif
Teknik ini disebut juga belajar dari pengalaman orang lain
karena kita tidak perlu mengalaminya sendiri. Teknik ini lebih baik
karena tidak perlu mengalami sendiri setelah itu baru mengetahui
adanya bahaya. Namun teknik ini kurang efektif karena tidak semua
bahaya diketahui atau pernah menimbulkan dampak kejadian
kecelakaan, tidak semua kejadian dilaporkan atau diinformasikan
kepada pihak lain untuk mengambil pelajaran.
3. Teknik Proaktif
Teknik terbaik untuk mengidentifikasi bahaya adalah dengan
cara

aktif

atau

mencari

bahaya

sebelum

bahaya

tersebut

menimbulkan akibat atau dampak yang merugikan. Teknik aktif juga
memiliki kelebihan seperti, bersifat preventif karena bahaya
dikendalikan sebelum menimbulkan kecelakaan atau cidera, bersifat
peningkatan berkelanjutan (continual improvement) karena dengan
mengenal bahaya dapat dilakukan upaya perbaikan, meningkatkan
kepedulian (awareness) semua pekerja setelah mengetahui dan
mengenal adanya bahaya di sekitar tempat kerjanya, mencegah
pemborosan yang tidak diinginkan karena adanya bahaya dapat
menimbulkan kerugian.
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Berikut beberapa metode proaktif identifikasi bahaya (Ramli,
2010):
a. Data kejadian
Identifikasi bahaya yang dilakukan dengan cara
melihat

informasi

penting

mengenai

suatu

kejadian

kecelakaan yang telah terjadi. Dengan melihat data kejadian
suatu kecelakaan dapat digali dengan leibh mendalam bahaya
apa saja yang berada di dalam lingkungan kerja.
b. Daftar Periksa
Identifikasi bahaya dapat dilakukan dengan membuat
suatu daftar periksa tempat kerja (checklist). Melalui daftar
periksa dapat dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh
kondisi

lingkungan

kerja

sepreti

mesin,

penerangan,

kebersihan, dan penyimpanan material. Daftar periksa
dikembangkan dengan kebutuhan, kondisi, sifat kegiatan,
dan jenis bahaya yang dominan
c. Brainstorming
Identifikasi bahaya dapat dilakukan dengan teknik
brainstorming dalam suatu kelompok atau tim di tempat
kerja. Tim ini dapat berasal dari suatu bidang atau
departemen di tempat kerja. Tim ini dapat berasal dari suatu
departemen atau juga dapat bersifat lintas fungsi. Dalam
pertemuan kelompok ini dibahas kondisi tempat kerja. Setiap
anggota kelompok dapat mengemukakan pendapat atau
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temuannya mengenai bahaya yang ada di lingkungan
masing-masing.
d. What If Analysis
Merupakan teknik identifikasi yang bersifat proaktif
dengan menggunakan kata bantu “what if”. Tujuan teknik
What If adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya
kejadian yang tidak diinginkan dan menimbulkan suatu
konsekuensi serius.
e. Hazops (Hazard and Operability Study)
Merupakan teknik identifikasi bahaya yang sangat
komprehensif

dan

terstruktur.

Digunakan

untuk

mengidentifikasi suatu proses atau unit operasi baik pada
tahap

rancang

bangun,

konstruksi,

operasi,

maupun

modifikasi. Hazops dilakukan dalam bentuk tim dengan
parameter yang ada dalam proses seperti level, suhu,
tekanan, aliran dan lainnya. Kata bantu yang digunakan
antara lain more, no, low, less, high, and etc.
f. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
Merupakan suatu teknik identifikasi bahaya yang
digunakan

pada

peralatan

atau

sistem.

Teknik

ini

mengidentifikasi apa saja kemungkinan kegagalan yang
dapat terjadi serta dampak yang mungkin ditimbulkannya.
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g. Task Analysis
Analisa pekerjaan digunakan untuk mengidentifikasi
bahaya yang berkaitan dengan pekerjaan atau suatu tugas,
misalnya bahaya dalam aktivitas seorang operator tukang las
dan operator alat berat.
h. Event Tree Analysis
Sebuah model logika grafis yang menggambarkan
kombinasi dari suatu kejadian dan urutan dari suatu kejadian
(Siswanto, 2009).
i. Fault Tree Analysis
Sebuah model logika yang menggambarkan secara
grafis

kombinasi

beberapa

kegagalan

yang

dapat

menunjukkan kegagalan utama (Siswanto, 2009)
j. Job Safety Analysis (JSA)
Menurut NOSA (1999), JSA merupakan salah satu
usaha dalam menganalisa tugas dan prosedur yang ada di
suatu

industri.

JSA

didefinisikan

sebagai

metode

mempelajari suatu pekerjaan untuk mengindentifikasi bahaya
dan potensi insiden yang berhubungan dengan setiap
langkah, mengembangkan solusi yang dapat menghilangkan
dan menkontrol bahaya serta incident. Bila bahaya telah
dikenali maka dapat dilakukan tindakan pengendalian yang
berupa perubahan fisik atau perbaikan prosedur kerja yang
dapat mereduksi bahaya kerja. Dalam pelaksanaannya,
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prosedur analisa keselamatan kerja memerlukan latiha,
pengawasan, dan penulisan uraian kerja yang dikenal sebagai
JSA untuk mempermudah pengertian prosedur kerja pada
karyawan.
JSA adalah salah satu teknik analisis yang banyak
digunakan di lingkungan kerja. Teknik ini bermanfaat untuk
mengidentifikasi dan menganalisis bahaya dalam suatu
pekerjaan. Pekerjaan yang memerlukan kajian JSA, JSA
perlu dilakukan untuk jenis-jenis pekerjaan sebagai berikut:
1. Pekerjaan yang sering mengalami kecelakaan atau
memiliki angka kecelakaan tinggi
2. Pekerjaan berisiko tinggi dan dapat berakibat fatal
3. Pekerjaan yang jarang dilakukan sehingga belum
diketahui secara persis bahaya yang ada
4. Pekerjaan yang rumit atau kompleks dimana sedikit
kelalaian dapat berakibat kecelakaan atau cidera
Langkah-langkah melakukan JSA adalah sebagai berikut
(Ramli, 2010):
1. Pilih pekerjaan yang akan dianalisa
2. Pecah pekerjaan menjadi langkah-langkah aktivitas
3. Identifikasi potensi bahaya pada setiap langkah
4. Tentukan langkah pengamanan untuk mengendalikan
bahaya
5. Komunikasikan kepada semua pihak berkepentingan
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2.9

Penilaian Risiko
Penilaian risiko adalah keseluruhan proses mengestimasi besarnya

suatu risiko dan memutuskan apakah risiko tersebut dapat diterima atau
tidak (OHSAS 18001).
Penilaian risiko adalah proses untuk menghitung besarnya risiko dan
menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak (Siswanto,
2009). Penilaian risiko digunakan sebagai langkah untuk menentukan
tingkat risiko ditinjau dari kemungkinan kejadian (likelihood) dan
keparahan yang dapat ditimbulkan (severity). Ada beberapa pendekatan
dalam menggambarkan kemungkinan dan keparahan suatu risiko baik
secara kualitatif, semi kualitatif atau kuantitatif (Ramli, 2010).
Berikut ini adalah beberapa metode dalam penilaian risiko (Suardi,
2007):
1. Menghitung peluang insiden yang terjadi di tempat kerja;
2. Menghitung konsekuensi insiden yang terjadi;
3. Kombinasikan perhitungan peluang dan konsekuensi pada rate
risiko;
4. Menggunakan rating setiap risiko, mengembangkan daftar prioritas
risiko kerja;
5. Menentukan peluang
Peluang insiden yang terjadi di tempat kerja berdasarkan skala
tingkat potensinya. Faktor yang mempengaruhi peluang terjadinya
sebuah insiden (Suardi, 2007):
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a. Berapa kali situasi terjadi
b. Berbagai karakteristik khusus personel yang terlibat
c. Durasi paparan
d. Kondisi lingkungan
e. Kondisi peralatan
Tabel 2.1 Kategori Kemungkinan (Probability) Menurut Standar AS/NZS
4360
Tingkat
Deskriptor
Penjelasan
Kemungkinan terjadi bahaya sangat
1
Jarang (rare)
kecil, hampir tidak pernah terjadi
Biasanya tidak terjadi, namun
Kemungkinan kecil
2
kemungkinan terjadi jarang, frekuensi
(unlikely)
kejadian tahunan
Kemungkinan terjadi bahaya kecil
atau merupakan suatu kebetulan,
3
Mungkin (possible)
frekuensi kejadian dalam waktu
bulanan
Kemungkinan terjadi bahaya pada
Kemungkinan besar
4
suatu keadaan tertentu, frekuensi
(likely)
kejadian hampir 100% terjadi
Hampir pasti (almost Sangat mungkin terjadi, frekuensi
5
certain)
kejadian pasti terjadi
Sumber : Ramli, 2010
6. Menentukan konsekuensi
Untuk menentukan konsekuensi, kita harus membuat
ketetapan pada severity yang berpotensi terjadi. Faktor yang dapat
mempengaruhi konsekuensi harus juga dipertimbangkan, yang
mencakup antara lain (Suardi, 2007):
a. Potensi pada reaksi berantai, dimana sebuah bahaya jika
tidak dihilangkan, akan mengakibatkan kondisi yang lebih
berat;
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b. Konsentrasi substansi. Misalnya, bahan kimia yang memiliki
konsentrasi lebih kecil memiliki konsekuensi bahaya lebih
kecil dibandingkan bahan kimia yang memiliki konsentrasi
lebih besar;
c. Volume material. Misalnya potensi konsekuensi dari
amoniak dalam jumlah kecil mungkin lebih kecil daripada
amoniak dalam jumlah yang besar;
d. Kecepatan proyektil dan pergerakan bagiannya;
e. Ketinggian, akibat yang dihasilkan dari benda yang jatuh
ditentukan dari ketinggian benda itu semula, semakin tinggi
benda tersebut semakin besar pula akibat yang dihasilkan,
begitu juga seseorang yang jatuh dari ketinggian;
f. Jarak pekerja dari bahaya potensial;
g. Berat, contoh seseorang akan mengalami akibat yang lebih
fatal ketika ia kejatuhan benda dengan berat 100 kg
dibandingkan 10 kg.
h. Tingkat gaya dan energi. Misalnya, semakin tinggi voltase
listrik semakin tinggi akibat yang dihasilkan jika tersengat
listrik
Tabel 2.2 Kategori Keparahan (Severity) Menurut Standar AS/NZS 4360
Tingkat
Deskriptor
Penjelasan
Tidak ada cidera (luka ringan),
1
Insignificant
tingkat kerugian finansial rendah
P3K, tetapi karyawan tetap masuk
2
Minor
kerja, kerugian finansial menengah
Cidera yang memerlukan perawatan
3
Moderate
medis, karyawan tidak masuk kerja,
kerugian finansial tinggi
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Tingkat

Deskriptor

4

Major

5

Catasthropic

Penjelasan
Cidera yang serius (cacat anggota
badan atau sebagian), hilangnya
kapasitas produksi, kerugian finansial
mayor/besar
Meninggal dunia, pelepasan bahan
beracun, kerugian finansial sangat
besar

Sumber : Ramli, 2010
7. Menentukan tingkat risiko
Selanjutnya hasil kemungkinan dan konsekuensi yang
diperoleh dimasukkan ke dalam tabel matrik risiko yang akan
menghasilkan peringkat risiko
Besarnya risik dapat diukur dengan menggunakan rumus :
Risiko = Kemungkinan (probability) x Keparahan (severity)
Sumber: Siswanto, 2009
Tabel 2.3 Matriks Penilaian Risiko
1
Insignificant

Kemngkinan

5
5 (H)
Almost certain
4
4 (M)
Likely
3
3 (L)
Moderate
2
2 (L)
Unlikely
1
1 (L)
Rare
Sumber : PT. BKPJ, 2017

2
Minor

Keparahan
3
Moderate

4
Major

5
Catasthropic

10 (H)

15 (E)

20 (E)

25 (E)

8 (M)

12 (H)

16 (E)

20 (E)

6 (M)

9 (H)

12 (E)

15 (E)

4 (L)

6 (M)

8 (H)

10 (E)

2 (L)

3 (M)

4 (H)

5 (H)

Setelah diperoleh nilai risiko dari hasil perkalian antara
kemungkinan (probability) dan keparahan (severity), selanjutnya
dibuat prioritas risiko untuk setiap bahaya yang teridentifikasi
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sebagai upaya menyusun rencana pengendalian risiko. Tujuan dari
dibuatnya skala prioritas adalah untuk menentukan prioritas tindak
lanjut karena tidak semua aspek bahaya dapat ditindaklanjuti.
Bahaya dengan tingkat risiko sangat tinggi menjadi prioritas utama,
diikuti dengan tingkat tinggi, sedang, dan terakhir rendah.
Tabel 2.4 Prioritas Pengendalian Risiko
Kategori Risiko
Risiko Rendah

Risiko Sedang

Risiko Tinggi

Risiko Sangat
Tinggi/Intolerable

Tindakan Lanjut
1. Tidak
perlu
tindakan
pengendalian tambahan dan tidak
perlu arsip dokumen, cukup
dengan mewajibkan penggunaan
alat pelindung diri, seperti helm,
safety harness, sarung tangan,
kacamata pelindung, sepatu
safety dsb, ssesuai dengan hazard
yang ada
1. Tidak
diperlukan
tindakan
pengendalian tambahan, cukup
dengan pelaksanaan kontrol yang
sudah
2. Monitoring
tindakan
pengendalian
3. Menyediakan kotak P3K, APAR,
dan memasang rambu / tanda
peringatan
1. Membuat
jadwal
waktu
pelaksanaan pengendalian untuk
mengurangi risiko
2. Pekerjaan tidak dapat dimulai
sebelum risiko dikurangi
1. Tindakan pengendalian harus
dilakukan sesegera mungkin
untuk mengurangi risiko sampai
tingkat dibawahnya
2. Sebelum
risiko
dikurangi
pekerjaan tidak boleh dilanjutkan
3. Jika risiko tidak memungkinkan
untuk dikurangi maka pekerjaan
harus dihentikan

Nilai
Risiko

1L, 2L,
3L, 4L

3M, 4M,
6M

4H, 5H,
8H, 9H,
10H, 12H

10E, 12E,
15E, 16E,
20E, 25E

Sumber: PT. BKPJ, 2017
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2.10

Pengendalian Risiko
Pengendalian risiko dilakukan terhadap seluruh bahaya yang

ditentukan dalam proses identifikasi bahaya dan mempertimbangkan
peringkat risiko untuk menentukan prioritas dan cara pengendaliannya.
Selanjutnya dalam menentukan pengendalian harus mempertimbangkan
hirarki pengendalian mulai eliminasi, substitusi, pengendalian teknis,
administratif, dan terakhir penyediaan alat pelindung diri (Ramli, 2010).
Ada beberapa cara dalam melakukan tindakan pengendalian:
a. Mengurangi kemungkinan (reduce likelihood)
b. Mengurangi keparahan (reduce consequence)
c. Pengalihan risiko sebagian atau seluruhnya (risk transfer),
maksudnya adalah risiko yang ada dipindahkan ke pihak asuransi
sehingga yang menanggun risiko tersebut adalah pihak asuransi dan
sejenisnya (Siswanto, 2009)
d. Menghindar dari risiko (risk avoid), maksudnya adalah tidak
menempatkan sesuatu yang berisiko atau keadaan yang berisiko
sehingga risiko dapat dikendalikan (Siswanto, 2009)
Berikut adalah cara pengendalian dengan mengurangi
kemungkinan atau keparahan, untuk melakukan pengendalian ini
terdapat hirarki pengendalian yang harus diikuti, penjelasan tentang
hirarki pengendalian risiko:
a. Eliminasi
Eliminasi merupakan suatu pengendalian risiko yang bersifat
permanen dan harus dicoba untuk diterapkan sebagai pilihan
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prioritas utama. Eliminasi adalah cara pengendalian risiko yang
paling baik, karena risiko terjadinya kecelakaan dan sakit akibat
potensi bahaya ditiadakan.
b. Substitusi
Pengendalian ini dimaksudkan untuk menggantikan bahan dan
peralatan yang berpotensi bahaya dengan bahan dan peralatan yang
kurang berbahaya atau yang lebih aman, sehingga paparan bahaya
selalu dalam batas yang masih dapat diterima
c. Pengendalian teknik
Pengendalian atau rekayasa teknik termasuk merubah struktur objek
kerja untuk mencegah seseorang terpapar kepada potensi bahaya.
d. Administratif
Pengendalian ini dilakukan untuk mengurangi kontak dengan
sumber bahaya dengan memenuhi prosedur atau instruksi kerja.
Pengendalian tersebut diantaranya adalah mengurangi pemaparan
terhadap sumber bahaya dengan rotasi kerja, sistem ijin kerja atau
hanya

dengan

menggunakan

tanda

bahaya.

Pengendalian

administratif ini tergantung dari perilaku manusia untuk mencapai
keberhasilan.
e. Alat pelindung diri (APD)
Alat pelindung diri secara umum merupakan sarana pengendalian
yang digunakan untuk jangka pendek dan bersifat sementara
manakala

sistem

pengendalian

yang

lain

belum

dapat

diimplementasikan. Alat pelindung diri digunakan oleh tenaga kerja
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sebagai pelindung terhadap bahaya. Penggunaan alat pelindung diri
ini bukan untuk mencegah kecelakaan akan tetapi untuk
mengurangi dampak atau konsekuensi dari suatu kejadian.
Keberhasilan pengendalian ini tergantung dari alat pelindung diri
yang digunakan, artinya alat pelindung diri yang digunakan harus
sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.
Keberhasilan penggunaan APD tergantung jika peralatan
perlindungannya (Suardi, 2007):
1. Tepat pemilihannya
2. Digunakan secara benar
3. Sesuai dengan situasi dan kondisi bahaya
4. Senantiasa dipelihara
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BAB III
KERANGKA KONSPETUAL

Pekerjaan
Fabrikasi Baja

Identifikasi
Potensi Bahaya

Mekanik

Listrik

Kimia

Fisik

Biologi

Ergonomi
Monitoring &
Review

Penilaian
Risiko

Pengendalian
Risiko

Keselamatan
Kerja

Keterangan :
: Diteliti
: Tidak Diteliti
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Penjelasan Kerangka Konseptual
Pekerjaan fabrikasi baja pada area workshop meliputi pemotongan
dengan gerinda, pemotongan dengan gas cutting, pengelasan, pengeboran,
dan penggerindaan. Pekerjaan-pekerjaan tersebut memilik potensi bahaya
seperti kebakaran, kebisingan, tersayat material baja, operator tersandung
kabel, dan tersengat listrik yang dapat menimbulkan risiko keselamatan bagi
tenaga kerja.
Upaya mengendalikan risiko keselamatan kerja pada pekerjaan
fabrikasi baja diperlukan penerapan manajemen risiko dengan tahapan
pertama adalah identifikasi bahaya yang bertujuan untuk mengetahui
bahaya yang ada pada pekerjaan fabrikasi baja. Tahap berikutnya
menentukan karakteristik bahaya, dan penilaian risiko untuk menentukan
tingkat risiko dan menentukan apakah risiko yang berada pada pekerjaan
fabrikasi baja dapat diterima atau tidak dapat diterima. Kemudian
menentukan pengendalian risiko sebagai upaya mengendalikan risiko yang
ada pada pekerjaan fabrikasi baja. Tahap akhir melakukan monitoring dan
evaluasi yang bertujuan untuk mengkaji ulang tindakan pengendalian
apakah telah berjalan dengan efektif dan dapat mengendalikan bahaya pada
pekerjaan fabrikasi baja sehingga keselamatan kerja dapat tercapai.
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BAB IV
METODE PENELITIAN
4.1

Jenis Penelitian
Penelitian

ini

bersifat

observasional.

Menurut

tempat

dilaksanakannya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Data hasil
penelitian dianalisis secara deskriptif, dengan melakukan identifikasi
bahaya, penilaian risiko, serta pengendalian risiko pada pekerjaan fabrikasi
baja PT. Bangun Karya Perkasa Jaya.
4.2

Objek dan Subjek Penelitian
Objek penelitian ini adalah manajemen risiko pada pekerjaan

fabrikasi baja PT. Bangun Karya Perkasa Jaya. Subjek pada penelitian ini
adalah 1 orang pekerja pengelasan baja, 1 orang pekerja pemotongan,
pengeboran, dan penggerindaan baja, 1 orang SHE coordinator, dan 1 orang
SHE officer di PT. Bangun Karya Perkasa Jaya.
4.3

Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di area fabrikasi baja PT. Bangun Karya

Perkasa Jaya yang beralamatkan di pergudangan Margomulyo Jaya, blok-H
10-11, Margomulyo Tandes, Surabaya.
Penelitian ini dimulai dari pembuatan proposal penelitian pada bulan
Februari 2019, pengambilan data pada tanggal 14-28 April 2019, dan
pengolahan data pada bulan April-Mei 2019.
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4.4

Variabel, Cara Pengukuran, dan Definisi Operasional

Tabel 4.1 Variabel, Cara Pengukuran, dan Definisi Operasional
No. Variabel Penelitian
Definisi Operasional
1.
Identifikasi Bahaya
Mencari
tahu
bahaya
serta
Mekanik
menetapkan karakteristik bahaya
yang bersumber dari peralatan
mekanik atau benda bergerak
dengan gaya mekanika baik yang
digerakkan secara manual maupun
dengan penggerak. Misalnya mesin
gerinda, bubut, press, tempa, dan
pengaduk.
1. Terbentur
2. Terjepit
3. Tertabrak
4. Terpeleset
5. Tersayat
6. Tertimpa
7. Terpotong
8. Ledakan
2.
Identifikasi Bahaya
Mencari
tahu
bahaya
serta
Listrik
menetapkan karakteristik bahaya
yang bersumber dari energi listrik.
Energi listrik dapat mengakibatkan
berbagai bahaya seperti kebakaran,
sengatan listrik, dan hubungan
singkat

Cara Pengukuran
Observasi dan
wawancara

Kategori Pengukuran
1. Ditemukan
potensi
bahaya
mekanik pada pekerjaan fabrikasi
baja
2. Tidak ditemukan potensi bahaya
mekanik pada pekerjaan fabrikasi
baja

Observasi dan
wawancara

1. Ditemukan potensi bahaya listrik
pada pekerjaan fabrikasi baja
2. Tidak ditemukan potensi bahaya
listrik pada pekerjaan fabrikasi
baja
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No.

Variabel Penelitian

3.

Identifikasi Bahaya
Kimia

4.

Risiko Murni

5.

Penilaian Risiko

Definisi Operasional
arus listrik:
1. Tersetrum
2. Kebakaran
3. Peledakan
4. Radiasi
5. Kematian
Mencari
tahu
bahaya
serta
menetapkan karakteristik bahaya
yang bersumber dari senyawa,
unsur, atau bahan kimia.
1. Keracunan
2. Iritasi
3. Kebakaran
4. Peledakan
5. Polusi dan pencemaran
lingkungan
Risiko yang teridentifikasi, dapat
dikuantifikasi dan belum diatasi
dengan penggunaan suatu kontrol
Proses untuk menentukan apakah
risiko dapat diterima atau tidak,
berdasarkan kemungkinan kejadian
dan keparahan yang diterima.
a. Kemungkinan :
Kemungkinan
atau
peluang
timbulnya kejadian berbahaya atau
paparan

Cara Pengukuran

Observasi dan
wawancara

Kategori Pengukuran

1. Ditemukan potensi bahaya kimia
pada pekerjaan fabrikasi baja
2. Tidak ditemukan potensi bahaya
kimia pada pekerjaan fabrikasi
baja

Observasi dan
wawancara
Skala kemungkinan
dan keparahan
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No.

Variabel Penelitian

Definisi Operasional

Cara Pengukuran

Kategori Pengukuran
Nilai 1: Rare, kemungkinan
terjadi bahaya sangat kecil,
hampir tidak pernah terjadi.
Nilai 2: Unlikely, biasanya tidak
terjadi, namun kemungkinan
terjadi jarang, frekuensi kejadian
tahunan.
Nilai 3: Possible, kemungkinan
terjadi
baaya
kecil
atau
merupakan
suatu
kebetulan,
frekuensi kejadian dalam waktu
bulanan.
Nilai 4: Likely, kemungkinan
terjadi bahaya pada suatu keadaan
tertentu,
frekuensi
kejadian
hampir 100% terjadi.
Nilai 5: Almost certain, sangat
mungkin
terjadi,
frekuensi
kejadian pasti terjadi.
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No.

Variabel Penelitian

Definisi Operasional
b. Keparahan :
Keparahan suatu cidera atau sakit
penyakit yang dapat diakibatkan
oleh kejadian berbahaya atau
paparan

Cara Pengukuran

Kategori Pengukuran
2. Tingkat keparahan adalah akibat
yang ditimbulkan dari suatu
risiko, cara penilaian (AS/NZS
4360, 2004):
Nilai 1: Tidak ada cidera (luka
ringan), tingkat kerugian finansial
rendah.
Nilai 2: P3K, tetapi karyawan
tetap masuk kerja, kerugian
finansial menengah.
Nilai 3: Cidera yang memerlukan
perawatan medis, karyawan tidak
masuk kerja, kerugian finansial
tinggi.
Nilai 4: Cidera yang serius (cacat
anggota badan atau sebagian),
hilangnya kapasitas produksi,
kerugian finansial mayor/besar.
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No.

6.

Variabel Penelitian

Penentuan Kategori
Risiko

Definisi Operasional

Cara Pengukuran

Nilai risiko yang diperoleh dengan
perkalian antara nilai kemungkiinan
dan keparahan

Risk Matrix
(PT. BKPJ, 2017)

Kategori Pengukuran
Nilai 5: Meninggal dunia,
pelepasan
bahan
beracun,
kerugian finansial sangat besar.

Kategori risiko adalah hasil
perkalian
antara
nilai
kemungkinan dan keparahan, cara
penilaian:
Risiko rendah, nilai risiko 1L, 2L,
3L, 4L
Risiko sedang, nilai risiko 3M,
4M, 6M
Risiko tinggi, nilai risiko 4H, 5H,
8H, 9H, 10H, 12H
Risiko sangat tinggi, nilai risiko
10E, 12E, 15E, 16E, 20E, 25E
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No. Variabel Penelitian
7.
Pengendalian Risiko

Definisi Operasional
Menentukan upaya pengendalian
risiko
berdasarkan
hierarki
pengendalian bahaya
Pengendalian
yang
dilakukan
dengan mengetahui pengendalian
yang ada dan dinilai berdasarkan
pedoman perkiraan nilai kontrol.

Cara Pengukuran
Observasi dan
wawancara

Kategori Pengukuran
1. Eliminasi, memodifikasi sebuah
rancangan untuk menghilangkan
bahaya
2. Substitusi, substitusi dengan
material dengan bahaya yang
lebih rendah atau mengurangi
energi yang ada
3. Engineering control, melakukan
rekayasa teknik pada proes atau
alat untuk menurukan risiko
terjadinya insiden
4. Administrasi, pengendalian secara
admnistratif
5. APD, alat pelindung diri yang
sesuai dengan sifat pekerjaan dan
jenis bahaya sesuai hasil
identifikasi
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4.5

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi secara

langsung pada area pekerjaan fabrikasi baja. Sumber data yang digunakan
meliputi:
4.5.1

Data Primer
a.

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung pada pekerjaan
fabrikasi baja yang meliputi pemotongan, pengelasan, pengeboran, dan
penggerindaan baja. Serta melakukan identfikasi bahaya mekanik,
bahaya listrik, bahaya kimia dan memberikan rekomendasi upaya
pengendalian terhadap aspek keselamatan kerja pekerjaan fabrikasi
baja

b.

Wawancara dilakukan dengan bantuan pedoman wawancara kepada 1
orang pekerja pengelasan baja, 1 orang pekerja pemotongan,
pengeboran, dan penggerindaan baja, 1 orang SHE coordinator, dan 1
orang SHE officer di PT. Bangun Karya Perkasa Jaya.

4.5.2

Data Sekunder
Data sekunder bersumber dari benda tertulis seperti buku, penelitian

sebelumnya, peraturan, prosedur, SOP pekerjaan fabrikasi baja dan dokumen
perusahaan seperti gambaran umum dan latar belakang perusahaan, bidang
perusahaan, visi dan misi perusahaan serta dokumen lain terkait identifikasi bahaya
pekerjaan fabrikasi baja.
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4.6

Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan akan

diolah dan dianalisis secara deskriptif yang kemudian di analisis berdasarkan teori
yang sudah ada untuk menarik kesimpulan akhir dari penelitian.
Hasil dari observasi dan wawancara berupa identifikasi bahaya mekanik,
bahaya listrik dan bahaya kimia pada setiap pekerjaan diolah dengan cara
menentukan nilai kemungkinan (probability) dan keparahan (severity), kemudian
menentukan nilai risiko yang berupa hasil perkalian antara nilai kemungkinan dan
keparahan untuk mengetahui tingkat risiko sesuai matriks risiko PT. Bangun Karya
Perkasa Jaya. Hasil pengolahan dan analisis data disajikan dalam bentuk narasi dan
tabel untuk menggambarkan, menyimpulkan, dan memberi rekomendasi tentang
manajemen risiko keselamatan kerja pada pekerjaan fabrikasi baja di PT. Bangun
Karya Perkasa Jaya.
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BAB V
HASIL PENELITIAN
5.1

Sejarah PT. Bangun Karya Perkasa Jaya
PT. Bangun Karya Perkasa Jaya merupakan perusahaan kontraktor umum dan

konstruksi baja yang didirikan pada tanggal 7 Januari 2007 di Surabaya dengan status
Perseroan Terbatas yang telah mendapat pengesahan yang dituangkan dalam
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W1000167HT.01.01-TH.2007, yang kemudian diperbaharui dengan RUPS akta notaris
pada tanggal 22 September 2009 dan dengan RUPS akta notaris pada tanggal 10
September 2014.
PT. Bangun Karya Perkasa Jaya merupakan perusahaan swasta yang bergerak
dalam bidang usaha jasa konstruksi. PT. Bangun Karya Perkasa Jaya mempunyai
komitmen yang tinggi terhadap tanggung jawab profesi dan keinginan untuk maju
bersama lingkungannya. Komitmen tersebut diwujudkan dalam setiap produk
konstruksi dan pelayanan optimal untuk kepuasan pelanggan. Lingkup pekerjaan
yang dilakukan diantaranya :
1. Bidang arsitektur
a. Perumahan dan pemukiman
b. Gudang dan industrial plant
c. Bangunan komersial dan fasilitas rekreasi
2. Bidang Sipil
a. Jalan raya dan jalan lingkungan
b. Jembatan
44
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c. Pelabuhan dan dermaga
5.2

Visi, Misi, dan Tujuan PT. Bangun Karya Perkasa Jaya
Perkembangan PT. Bangun Karya Perkasa Jaya dan hasil-hasil yang telah

dicapai merupakan wujud dari visi dan misi serta komitmen perusahaan, pimpinan,
karyawan, dan seluruh aspek yang ada di PT. Bangun Karya Perkasa Jaya.
5.2.1

Visi
Menjadi perusahaan konstruksi terdepan dan terpercaya serta
berkarakter dengan pelayanan inovatif, komunikatif disertai kepedulian dan
komitmen yang tinggi pada klien.

5.2.2

Misi
Memberikan kepuasan kepada para pelanggan baik dalam disain
maupun kualitas dan mutu bangunan yang dihasilkan dengan harga yang
kompetitif.

5.3

Gambaran Umum PT. Bangun Karya Perkasa Jaya
PT. Bangun Karya Perkasa Jaya merupakan perusahaan yang bergerak

dibidang konstruksi umum dan konstruksi baja. Dalam pekerjaannya PT. Bangun
Karya Perkasa Jaya menerapkan manajemen strategi diantaranya :
1. Segmen pasar
2. Bisnis yang berkarakter
3. Business care
4. Membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan
5. Komunikatif dan konsisten
6. Proses menjadi besar
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7. Inovatif
8. Komitmen
9. Customer is a Lifetime Partner
PT. Bangun Karya Perkasa Jaya memiliki komitmen yang tinggi terhadap
tanggun jawab profesi dan keinginan yang besar untuk maju bersama lingkungannya.
Keinginan ini diwujudkan dalam kualitas tinggi terhadap setiap produk konstruksi
dan pelayanan optimal demi kepuasan pelanggan. Untuk mencapai hal tersebut, PT.
Bangun Karya Perkasa Jaya menerapkan moto “Kepercayaan dan kepuasan
pelanggan adalah kunci sukses kami”.
5.4

Struktur Organisasi K3 PT. Bangun Karya Perkasa Jaya
Struktur organisasi PT. Bangun Karya Perkasa Jaya terdiri dari 2 bagian

manager, yaitu Direktur Utama dan Direktur Keuangan. Direktur Utama terdiri dari
Kadiv Komersial dan Industri, Kadiv Jalan dan Jembatan, Kadiv Pelabuhan dan
Dermaga, Kadiv Presidential, dan Brand & Business Development. Masing-masing
Kadiv tersebut membawahi Project Manager dan Brand & Business Development
membawahi Marketing. Sedangkan Direktur Keuangan membawahi 3 bagian yaitu,
PGA Manager, KA Finance, dan KA Tax & Accounting.Di sebuahproyek,
seorangProject ManagermembawahiSite Manager, Maintenance Head, Design
Coordinator, danConstruction Manager.
5.5

Pekerjaan Fabrikasi Baja di PT. Bangun Karya Perkasa Jaya
Pekerjaan fabrikasi baja merupakan rangkaian pekerjaan pembuatan struktur

baja dari bahan profil baja dan plat baja. Pekerjaan fabrikasi baja di PT. Bangun
Karya Perkasa Jaya dilakukan dalam sebuah workshop untuk fabrikasi baja, dalam
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workshop disediakan alat dan mesin yang dibutuhkan sebagai penunjang pekerjaan
fabrikasi diantaranya mesin las, mesin potong, mesin bor, gerinda, dan instalasi listrik
sebagai sumber energi. Pekerjaan fabrikasi baja di PT. Bangun Karya Perkasa Jaya
meliputi :
1. Pengelasan
Jenis pengelasan yang dilakukan di PT. Bangun Karya Perkasa Jaya adalahlas
listrik. Pengelasan dilakukan oleh tenaga kerja yang telah memiliki surat izin
pengelasan. Pengelasan listrik dilakukan dengan dua metode yaitu las mig
(metal inert gas) yang menggunakan kawat pengumpan secara terus menerus
dan las tig (tungsten inert gas) yang menggunakan batang pengelasan panjang
yang dengan perlaha dimasukkan ke dalam proses pengelasan. PT. Bangun
Karya Perkasa Jaya mewajibkan penggunaan alat pelindung diri pada pekerja
pengelasan diantaranya berupa kedok las, apron, safety shoes, sarung tangan
las, masker, dan safety helmet.
2. Pemotongan
Pemotongan baja menggunakan mesin cutting wheel dan gas cutting. PT.
Bangun Karya Perkasa Jaya mewajibkan penggunaan alat pelindung diri pada
pekerja pemotongan diantaranya berupa face shield/kedok las, sarung tangan,
apron, safety boot, ear plug, masker, dan safety helmet.
3. Pengeboran
Pengeboran baja dengan tujuan pembuatan lubang buat sesuai ukuran
menggunakan mesin bor magnet dan bor duduk. PT. Bangun Karya Perkasa
Jaya mewajibkan penggunaan alat pelindung diri pada pekerja pengeboran
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baja diantaranya berupa sarung tangan listrik, masker, ear plug, safety shoes,
dan safety helmet.
4. Finishing (Penggerindaan)
Proses akhir dari fabrikasi baja yaitu merapikan permukaan baja dan hasil las
menggunakan mesin gerinda tangan. PT. Bangun Karya Perkasa Jaya
mewajibkan penggunaan alat pelindung diri pada pekerja penggerindaan
diantaranya berupa sarung tangan, masker, safety shoes, apron, face shield,
ear plug dan safety helmet.
5.6

Identifikasi Bahaya PT. Bangun Karya Perkasa Jaya
Identifikasi bahaya pada pekerjaan fabrikasi baja PT. Bangun Karya Perkasa

Jaya dilakukan dengan metode observasi dan wawancara kepada SHE coordinator,
SHE officer, pekerja pengelasan, pemotongan, pengeboran, dan penggerindaan baja.
Hasil identifikasi bahaya pada pekerjaan fabrikasi baja ditampilkan secara lengkap
pada tabel 5.1 berikut :
Tabel 5.1 Hasil Identifikasi Bahaya pada Pekerjaan Fabrikasi Baja PT. Bangun
Karya Perkasa Jaya
Pengendalian yang
Langkah Pekerjaan
Potensi bahaya
Risiko
telah dilakukan
A. Pengelasan
1. Menyambung
1. Kebakaran
Luka bakar,
- Penyediaan
baja dengan
kematian
APAR layak
metode
pakai
pengelasan
- Pengondisian
menggunakan
lingkungan
las mig dan las
2. Ledakan
Luka bakar,
- Memastikan
tig
akibat
kematian
tabung LPG
kebocoran
dan Oksigen
gas oksigen
yang
atau LPG
digunakan
tidak bocor
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-

-

-

-

-

3. Percikan
bunga api
mengenai
kulit

Luka bakar

-

4. Tersengat
listrik

Kematian

-

-

-

5. Tergores
material baja

Luka sayatan

-

-

6. Tersandung
kabel

Lecet, luka
memar
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-

Pemeriksaan
kebocoran
dengan
cairan sabun
Pemberian
flashback
arrestor
Memastikan
tabung dalam
posisi berdiri
Penyediaan
APAR layak
pakai
Larangan
merokok saat
bekerja
Alat
pelindung
diri (kedok
las, sarung
tangan las,
apron)
Inspeksi alat
sebelum
bekerja
Pastikan
kabel yang
digunakan
tidak lecet
atau rusak
Mewajibkan
penggunaan
sarung
tangan dan
alas kaki
yang kering
Penggunaan
sarung
tangan
Penataan
material yang
baik
Penataan
kabel di
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lingkungan
kerja
B. Pemotongan
1. Pemotongan
baja
menggunakan
cutting wheel

1. Kebakaran

Luka bakar,
kematian

-

2. Percikan
bunga api
mengenai
kulit

Luka bakar

-

-

-

3. Tersengat
listrik

Kematian

-

-

-

4. Tersandung
kabel

Lecet, luka
memar
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-

Penyediaan
APAR layak
pakai
Pengondisian
lingkungan
Memasang
dinding
pembatas
Memastikan
area
pemotongan
jauh dari
pekerja
lainnya
Alat
pelindung
diri
(faceshield)
Inspeksi alat
sebelum
bekerja
Pastikan
kabel yang
digunakan
tidak lecet
atau rusak
Gunakan
sarung
tangan dan
alas kaki
yang kering
Penataan
kabel di
lingkungan
kerja
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2. Pemotongan
baja
menggunakan
gas cutting

5. Mata cutting
wheel pecah
mengenai
pekerja

Luka sayatan

1. Kebakaran

Luka bakar,
kematian

-

-

-

2. Ledakan
akibat
kebocoran
gas oksigen
atau LPG

Luka bakar,
kematian

-

-

-

-

-

-

3. Percikan
bunga api
mengenai
kulit

Luka bakar

-

4. Tergores
material baja

Luka sayatan

-

-
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Pemberian
cover pada
cutting wheel
Inspeksi alat
sebelum
bekerja
Penyediaan
APAR layak
pakai
Pengondisian
lingkungan
Memastikan
tabung LPG
dan Oksigen
yang
digunakan
tidak bocor
Pemeriksaan
kebocoran
dengan
cairan sabun
Pemberian
flashback
arrestor
Memastikan
tabung dalam
posisi berdiri
Penyediaan
APAR layak
pakai
Larangan
merokok saat
bekerja
Alat
pelindung
diri (kedok
las, sarung
tangan las,
apron)
Penggunaan
sarung
tangan
Penataan
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C. Pengeboran
1. Pengeboran
baja
menggunakan
bor magnet
dan bor duduk

5. Tersandung
kabel

Lecet, luka
memar

-

1. Tergores
material baja

Luka sayatan

-

-

2. Tersandung
kabel

Lecet, luka
memar

-

3. Tersengat
listrik

Kematian

-

-

4. Jari terjepit
mesin

Luka memar,
jari terputus

-

5. Tertimpa
mesin bor
magnet

Luka memar,
patah tulang

-

-
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material yang
baik
Penataan
kabel di
lingkungan
kerja
Penggunaan
sarung
tangan
Penataan
material yang
baik
Penataan
kabel di
lingkungan
kerja
Inspeksi alat
sebelum
bekerja
Gunakan
sarung
tangan dan
alas kaki
yang kering
Mewajibkan
penggunaan
sarung
tangan anti
slip
Penggunaan
gerobak
dorong (acro)
saat
membawa
mesin bor
Inspeksi alat
secara
berkala
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D. Penggerindaan
1. Merapikan
dan meratakan
permukaan
baja dan hasil
las
menggunakan
mesin gerinda

1. Tersandung
kabel

Lecet, luka
memar

-

2. Tergores
material baja

Luka sayatan

-

-

3. Mata gerinda
lepas atau
pecah

Luka sayatan

-

Penataan
kabel di
lingkungan
kerja
Penggunaan
sarung
tangan
Penataan
material yang
baik
Pemeriksaan
mesin secara
berkala
sebelum
memulai
pekerjaan

Berdasarkan Tabel 5.1 Hasil Identifikasi Bahaya pada Pekerjaan Fabrikasi
Baja PT. Bangun Karya Perkasa Jaya yang disusun berdasarkan hasil observasi dan
wawancara teridentifikasi 24 potensi bahaya dengan risiko terburuk adalah kematian.
5.7

Penilaian Risiko Awal PT. Bangun Karya Perkasa Jaya
Penilaian risiko bahaya dilakukan dengan cara menentukan nilai probability

dan severity dari setiap potensi bahaya yang teridentifikasi. Hasil perkalian antara
nilai probability dan severity merupakan nilai risiko yang dituangkan dalam bentuk
matrik dapat digunakan untuk mengetahui setiap risiko termasuk dalam kategori
rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Hasil penilaian risiko dijelaskan sebagai
berikut :
1.

Menyambung baja dengan metode pengelasan menggunakan las mig dan las tig
Tahapan pekerjaan yang pertama adalah pengelasan menggunakan las mig dan

las tig. Pada tahapan pekerjaan ini ditemukan 6 potensi bahaya, yaitu kebakaran,
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ledakan akibat kebocoran gas oksigen atau LPG, percikan bunga api mengenai kulit,
tersengat listrik, tergores material baja, dan tersandung kabel. Pada penilaian risiko
awal untuk bahaya kebakaran diberikan nilai probablity 4 karena bahaya
kemungkinan besar dapat terjadi, sedangkan nilai severity diberikan nilai 5 karena
kejadian tersebut menyebabkan meninggal dunia dan / atau pelepasan bahan beracun.
Hasil perkalian antara nilai probability dan severity yaitu 20E dan tergolong kategori
sangat tinggi, dapat dilihat pada tabel 5.2.
Bahaya kedua yaitu ledakan akibat kebocoran gas oksigen dan LPG, untuk
penilaian risiko awal diberikan nilai probability sebesar 3 karena bahaya mungkin
terjadi, dan nilai severity 5 karena kejadian tersebut berpotensi menyebabkan
meninggal dunia dan / atau pelepasan bahan beracun. Hasil perkalian antara nilai
probability dan severity yaitu 15E dan tergolong dalam kategori sangat tinggi, dapat
dilihat pada tabel 5.2.
Bahaya ketiga yaitu percikan bunga api mengenai kulit, untuk penilaian risiko
awal diberikan nilai probability sebesar 4 karena bahaya kemungkinan besar dapat
terjadi, dan nilai severity 2 karena kejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera
atau luka yang membutuhkan perawatan P3K, akan tetapi tidak kehilangan hari kerja.
Hasil perkalian antara nilai probability dan severity yaitu 8M dan tergolong dalam
kategori sedang, dapat dilihat pada tabel 5.2.
Bahaya keempat yaitu tersengat listrik, untuk penilaian risiko awal diberikan
nilai probability sebesar 3 karena bahaya mungkin terjadi, dan nilai severity 5 karena
kejadian tersebut berpotensi menyebabkan meninggal dunia dan / atau pelepasan
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bahan beracun. Hasil perkalian antara nilai probability dan severity yaitu 15E dan
tergolong dalam kategori sangat tinggi, dapat dilihat pada tabel 5.2.
Bahaya kelima yaitu tergores material baja, untuk penilaian risiko awal diberikan
nilai probability sebesar 4 karena bahaya kemungkinan besar dapat terjadi, dan nilai
severity 2 karena kejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera atau luka yang
membutuhkan perawatan P3K, akan tetapi tidak kehilangan hari kerja. Hasil
perkalian antara nilai probability dan severity yaitu 8M dan tergolong dalam kategori
sedang, dapat dilihat pada tabel 5.2.
Bahaya keenam yaitu tersandung kabel, untuk penilaian risiko awal diberikan
nilai probability sebesar 3 karena bahaya mungkin terjadi, dan nilai severity 2 karena
kejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera atau luka yang membutuhkan
perawatan P3K, akan tetapi tidak kehilangan hari kerja. Hasil perkalian antara nilai
probability dan severity yaitu 6M dan tergolong dalam kategori sedang, dapat dilihat
pada tabel 5.2.
2.

Pemotongan baja menggunakan cutting wheel
Bahaya pertama yaitu kebakaran, untuk penilaian risiko awal diberikan nilai

probability sebesar 4 karena bahaya kemungkinan besar dapat terjadi, dan nilai
severity5kejadian tersebut berpotensi menyebabkan meninggal dunia dan / atau
pelepasan bahan beracun. Hasil perkalian antara nilai probability dan severity yaitu
20E dan tergolong dalam kategori sangat tinggi, dapat dilihat pada tabel 5.2.
Bahaya kedua yaitu percikan bunga api mengenai kulit, untuk penilaian risiko
awal diberikan nilai probability sebesar 4 karena bahaya kemungkinan besar dapat
terjadi, dan nilai severity 2 karena kejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera

TUGAS AKHIR MANAJEMEN RISIKO KESELAMATAN…

MAWAHIBUL F.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
56

atau luka yang membutuhkan perawatan P3K, akan tetapi tidak kehilangan hari kerja.
Hasil perkalian antara nilai probability dan severity yaitu 8M dan tergolong dalam
kategori sedang, dapat dilihat pada tabel 5.2.
Bahaya ketiga yaitu tersengat listrik, untuk penilaian risiko awal diberikan nilai
probability sebesar 3 karena bahaya mungkin terjadi, dan nilai severity 5 karena
kejadian tersebut berpotensi menyebabkan meninggal dunia dan / atau pelepasan
bahan beracun. Hasil perkalian antara nilai probability dan severity yaitu 15E dan
tergolong dalam kategori sangat tinggi, dapat dilihat pada tabel 5.2.
Bahaya keempat yaitu tersandung kabel, untuk penilaian risiko awal diberikan
nilai probability sebesar 3 karena bahaya mungkin terjadi, dan nilai severity 2 karena
kejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera atau luka yang membutuhkan
perawatan P3K, akan tetapi tidak kehilangan hari kerja. Hasil perkalian antara nilai
probability dan severity yaitu 6M dan tergolong dalam kategori sedang, dapat dilihat
pada tabel 5.2.
Bahaya kelima yaitu cutting wheel pecah mengenai pekerja, untuk penilaian
risiko awal diberikan nilai probability sebesar 3 karena bahaya mungkin terjadi, dan
nilai severity 4 karena kejadian tersebut berpotensi menyebakan cidera yang serius
(cacat anggota badan atau sebagian) dan hilangnya kapasitas produksi. Hasil
perkalian antara nilai probability dan severity yaitu 12E dan tergolong dalam kategori
sangat tinggi, dapat dilihat pada tabel 5.2.
3.

Pemotongan baja menggunakan gas cutting
`Bahaya pertama yaitu kebakaran, untuk penilaian risiko awal diberikan nilai

probability sebesar 4 karena bahaya kemungkinan besar dapat terjadi, dan nilai
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severity5 karena kejadian tersebut berpotensi menyebabkan meninggal dunia dan /
atau pelepasan bahan beracun. Hasil perkalian antara nilai probability dan severity
yaitu 20E dan tergolong dalam kategori sangat tinggi, dapat dilihat pada tabel 5.2.
Bahaya kedua yaitu ledakan akibat kebocoran gas oksigen dan LPG, untuk
penilaian risiko awal diberikan nilai probability sebesar 3 karena bahaya mungkin
terjadi, dan nilai severity 5 karena kejadian tersebut berpotensi menyebabkan
meninggal dunia dan / atau pelepasan bahan beracun. Hasil perkalian antara nilai
probability dan severity yaitu 15E dan tergolong dalam kategori sangattinggi, dapat
dilihat pada tabel 5.2.
Bahaya ketiga yaitu percikan bunga api mengenai kulit, untuk penilaian risiko
awal diberikan nilai probability sebesar 4 karena bahaya kemungkinan besar dapat
terjadi, dan nilai severity 2 karena kejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera
atau luka yang membutuhkan perawatan P3K, akan tetapi tidak kehilangan hari kerja.
Hasil perkalian antara nilai probability dan severity yaitu 8M dan tergolong dalam
kategori sedang, dapat dilihat pada tabel 5.2.
Bahaya keempat yaitu tergores material baja, untuk penilaian risiko awal
diberikan nilai probability sebesar 4 karena bahaya kemungkinan besar dapat terjadi,
dan nilai severity 2 karena kejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera atau luka
yang membutuhkan perawatan P3K, akan tetapi tidak kehilangan hari kerja. Hasil
perkalian antara nilai probability dan severity yaitu 8M dan tergolong dalam kategori
sedang, dapat dilihat pada tabel 5.2.
Bahaya kelima yaitu tersandung kabel, untuk penilaian risiko awal diberikan nilai
probability sebesar 3 karena bahaya mungkin terjadi, dan nilai severity 2 karena
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kejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera atau luka yang membutuhkan
perawatan P3K, akan tetapi tidak kehilangan hari kerja. Hasil perkalian antara nilai
probability dan severity yaitu 6M dan tergolong dalam kategori sedang, dapat dilihat
pada tabel 5.2.
4.

Pengeboran baja menggunakan bor magnet dan bor duduk
Bahaya pertama yaitu tergores material baja, untuk penilaian risiko awal

diberikan nilai probability sebesar 4 karena bahaya kemungkinan besar dapat terjadi,
dan nilai severity2 karenakejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera atau luka
yang membutuhkan perawatan P3K, akan tetapi tidak kehilangan hari kerja. Hasil
perkalian antara nilai probability dan severity yaitu 8M dan tergolong dalam kategori
sedang, dapat dilihat pada tabel 5.2.
Bahaya kedua yaitu tersandung kabel, untuk penilaian risiko awal diberikan nilai
probability sebesar 3 karena bahaya mungkin terjadi, dan nilai severity2 karena
kejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera atau luka yang membutuhkan
perawatan P3K, akan tetapi tidak kehilangan hari kerja. Hasil perkalian antara nilai
probability dan severity yaitu 6M dan tergolong dalam kategori sedang, dapat dilihat
pada tabel 5.2.
Bahaya ketiga yaitu tersengat listrik, untuk penilaian risiko awal diberikan nilai
probability sebesar 3 karena bahaya mungkin terjadi, dan nilai severity5 karena
kejadian tersebut berpotensi menyebabkan meninggal dunia dan / atau pelepasan
bahan beracun. Hasil perkalian antara nilai probability dan severity yaitu 15E dan
tergolong dalam kategori sangat tinggi, dapat dilihat pada tabel 5.2.
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Bahaya keempat yaitu jari / tangan terjepit mesin, untuk penilaian risiko awal
diberikan nilai probability sebesar 3 karena bahaya mungkin terjadi, dan nilai
severity3 karena kejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera yang memerlukan
perawatan medis dan menyebabkan hilangnya hari kerja. Hasil perkalian antara nilai
probability dan severity yaitu 9H dan tergolong dalam kategori tinggi, dapat dilihat
pada tabel 5.2.
Bahaya kelima yaitu tertimpa mesin bor, untuk penilaian risiko awal diberikan
nilai probability sebesar 3 karena bahaya mungkin terjadi, dan nilai severity3 karena
kejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera yang memerlukan perawatan medis
dan menyebabkan hilangnya hari kerja. Hasil perkalian antara nilai probability dan
severity yaitu 9H dan tergolong dalam kategori tinggi, dapat dilihat pada tabel 5.2.
5.

Merapikan dan meratakan permukaan baja dan hasil las menggunakan mesin
gerinda
Bahaya pertama yaitu tersandung kabel, untuk penilaian risiko awal diberikan

nilai probability sebesar 3 karena bahaya mungkin terjadi, dan nilai severity2 karena
kejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera atau luka yang membutuhkan
perawatan P3K, akan tetapi tidak kehilangan hari kerja. Hasil perkalian antara nilai
probability dan severity yaitu 6M dan tergolong dalam kategori sedang, dapat dilihat
pada tabel 5.2.
Bahaya kedua yaitu tergores material baja, untuk penilaian risiko awal diberikan
nilai probability sebesar 4 karena bahaya kemungkinan besar dapat terjadi, dan nilai
severity2 karena kejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera atau luka yang
membutuhkan perawatan P3K, akan tetapi tidak kehilangan hari kerja. Hasil

TUGAS AKHIR MANAJEMEN RISIKO KESELAMATAN…

MAWAHIBUL F.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
60

perkalian antara nilai probability dan severity yaitu 8M dan tergolong dalam kategori
sedang, dapat dilihat pada tabel 5.2.
Bahaya ketiga yaitu mata gerinda lepas atau pecah, untuk penilaian risiko awal
diberikan nilai probability sebesar 3 karena bahaya mungkin terjadi, dan nilai
severity4 karena kejadian tersebut berpotensi menyebakan cidera yang serius (cacat
anggota badan atau sebagian) dan hilangnya kapasitas produksi. Hasil perkalian
antara nilai probability dan severity yaitu 12E dan tergolong dalam kategori sangat
tinggi, dapat dilihat pada tabel 5.2.
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Tabel 5.2 Hasil Penilaian Risiko Awal pada Pekerjaan Fabrikasi Baja PT. Bangun Karya Perkasa Jaya
Tanpa Pengendalian
Langkah Kerja
A. Pengelasan
1. Menyambung
baja dengan
metode
pengelasan
menggunakan
las mig dan las
tig

B. Pemotongan
1. Pemotongan
baja
menggunakan
cutting wheel

Potensi Bahaya

1. Kebakaran
2. Ledakan akibat
kebocoran gas
oksigen dan LPG
3. Percikan bunga
api mengenai
kulit
4. Tersengat listrik

Risiko

Luka bakar,
kematian
Luka bakar,
kematian

Severity

Risk
Score

4

5

20E

Sangat
Tinggi

3

5

15E

Sangat
Tinggi

4

2

8M

Sedang

3

5

15E

Sangat
Tinggi

4

2

8M

Sedang

3

2

6M

Sedang

4

5

20E

Sangat
Tinggi

4

2

8M

Sedang

3

5

15E

Sangat
Tinggi

Luka bakar

Kematian

5. Tergores material
baja
6. Tersandung kabel

Luka sayatan

1. Kebakaran

Luka bakar,
kematian
Luka bakar

2. Percikan bunga
api mengenai
kulit
3. Tersengat listrik

Risk
Category

Probability

Lecet, luka
memar

Kematian
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4. Tersandung kabel
5. Mata cutting
wheel pecah
mengenai pekerja
2. Pemotongan
baja
menggunakan
gas cutting

1. Kebakaran
2. Ledakan akibat
kebocoran gas
oksigen dan LPG
3. Percikan bunga
api mengenai
kulit
4. Tergores material
baja
5. Tersandung kabel

C. Pengeboran
1. Pengeboran
baja
menggunakan
bor magnet dan
bor duduk

Lecet, luka
memar
Luka sayatan

Luka bakar,
kematian
Luka bakar,
kematian

2

6M

Sedang

3

4

12E

Sangat
Tinggi

4

5

20E

Sangat
Tinggi

3

5

15E

Sangat
Tinggi

4

2

8M

Sedang

4

2

8M

Sedang

3

2

6M

Sedang

4

2

8M

Sedang

3

2

6M

Sedang

3

5

15E

Sangat
Tinggi

3

3

9H

Tinggi

3

3

9H

Tinggi

Luka bakar

Luka sayatan
Lecet, luka
memar

1. Tergores material
baja
2. Tersandung kabel

Luka sayatan

3. Tersengat listrik

Kematian

4. Jari/tangan
terjepit mesin bor

Luka memar, luka
sayatan, jari
terputus
Luka memar,

5. Tertimpa mesin

3

Lecet, luka
memar
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bor magnet
D. Penggerindaan
1. Merapikan dan
meratakan
permukaan baja
dan hasil las
menggunakan
mesin gerinda

patah tulang

1. Tersandung kabel

Lecet, luka
memar

2. Tergores material
baja
3. Mata gerinda
lepas atau pecah

Luka sayatan
Luka sayatan

3

2

6M

Sedang

4

2

8M

Sedang

3

4

12E

Sangat
Tinggi
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Keterangan :
: Warna hijau menandakan risiko termasuk pada kategori risiko
rendah, nilai risiko 1L, 2L, 3L, 4L.
: Warna kuning menandakan risiko termasuk pada kategori risiko
sedang, nilai risiko 3M, 4M, 6M.
: Warna oranye menandakan risiko termasuk pada kategori risiko
tinggi, nilai risiko 4H, 5H, 8H, 9H, 10H, 12H
: Warna merah menandakan risiko termasuk pada kategori sangat
tinggi, nilai risiko 10E, 12E, 15E, 16E, 20E, 25E.
Berdasarkan Tabel 5.2 Penilaian Risiko pada Pekerjaan Fabrikasi Baja PT.
Bangun Karya Perkasa Jaya ditentukan nilai risiko dari masing-masing potensi
bahaya dengan rincian kategori risiko bahaya rendah sebanyak 0, kategori risiko
bahaya sedang sebanyak 12, kategori risiko tinggi sebanyak 2, dan kategori risiko
bahaya sangat tinggi sebanyak 11. Berdasarkan penilaian risiko pada pekerjaan
fabrikasi baja PT. Bangun Karya Perkasa Jaya tersebut terdapat risiko bahaya yang
tidak dapat diterima pada kategori risiko bahaya tinggi dan sangat tinggi sehingga
diperlukan tindakan pengendalian untuk menurunkan nilai risiko sampai pada tingkat
risiko rendah atau dapat diterima.
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5.8

Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Penentuan Pengendalian

Risiko PT. Bangun Karya Perkasa Jaya
Sebagai upaya dalam mengidentifikasi bahaya, peneliti melakukan observasi
secara langsung pada pekerjaan fabrikasi baja di PT. Bangun Karya Perkasa Jaya, dan
untuk mempermudah proses identifikasi bahaya menggunakan bantuan lembar job
safety analysis, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung dengan pekerja
pengelasan, pemotongan, pengeboran, dan penggerindaan baja dengan tujuan untuk
mengetahui bahaya yang terdapat pada pekerjaan fabrikasi baja. Data yang diperoleh
dari hasil observasi dan wawancara dianalisis untuk mengetahui nilai masing-masing
risiko pada pekerjaan fabrikasi baja, kemudian hasil yang didapat berupa nilai risiko
dapat dievaluasi sehingga dapat ditentukan prioritas risiko yang akan dikendalikan
serta tindakan pengendalian yang tepat terhadap risiko yang ada. Kajian risiko
keselamatan kerja pada pekerjaan fabrikasi baja ini diharapkan dapat meminimalisasi
dampak risiko yang ditimpulkan. Hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan
penentuan pengendalian risiko di tampilkan berikut ini:
1.

Menyambung baja dengan metode pengelasan menggunakan las mig dan las tig
Bahaya pertama pada pekerjaan pengelasan adalah kebakaran, pengendalian yang

telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya adalah dengan penyediaan
APAR yang layak pakai dan pengondisian lingkungan sebelum memulai pekerjaan.
Setelah dilakukan pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya, dilakukan
penilaian risiko kembali. Di dapatkan untuk nilai probability 2karena bahaya
kemungkinan kecil terjadi pada kondisi tertentu dan nilai severity 3 karena kejadian
kejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera yang memerlukan perawatan medis
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dan menyebabkan hilangnya hari kerja. Hasil perkalian antara nilai probability dan
severity yaitu 6M dan tergolong kategori sedang, dapat dilihat pada tabel 5.3..
Bahaya kedua pada pekerjaan pengelasan adalah ledakan akibat kebocoran gas
oksigen dan LPG, pengendalian yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa
Jaya adalah dengan memastikan tabung LPG dan oksigen yang digunakan tidak
bocor, pemeriksaan kebocoran dengan cairan sabun, pemberian flashback arrestor,
memastikan tabung selalu dalam posisi berdiri, dan larangan merokok saat bekerja.
Setelah dilakukan pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya, dilakukan
penilaian risiko kembali. Di dapatkan untuk nilai probability 1karena bahaya jarang
terjadi dan nilai severity 3 karena kejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera
yang memerlukan perawatan medis dan menyebabkan hilangnya hari kerja. Hasil
perkalian antara nilai probability dan severity yaitu 3M dan tergolong kategori
sedang, dapat dilihat pada tabel 5.3.
Bahaya ketiga pada pekerjaan pengelasan adalah percikan bunga api mengenai
kulit, pengendalian yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya adalah
dengan penyediaan alat pelindung diri berupa kedok las, sarung tangan las, dan
apron. Setelah dilakukan pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya,
dilakukan penilaian risiko kembali. Di dapatkan untuk nilai probability 2 karena
bahaya kemungkinan kecil terjadi pada kondisi tertentu dan nilai severity 1karena
kejadian tersebut tidak menimbulkan cedera atau hanya menyebabkan luka ringan.
Hasil perkalian antara nilai probability dan severity yaitu 2L dan tergolong kategori
rendah, dapat dilihat pada tabel 5.3.
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Bahaya

keempat

pada

pekerjaan

pengelasan

adalah

tersengat

listrik,

pengendalian yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya adalah
dengan inspeksi alat sebelum memulai pekerjaan, memastikan kabel tidak lecet atau
rusak, dan mewajibkan pengunaan sarung tangan dan alas kaki yang kering. Setelah
dilakukan pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya, dilakukan penilaian
risiko kembali. Di dapatkan untuk nilai probability 1karena bahaya kemungkinan
kecil terjadi pada kondisi tertentu dan nilai severity 3 karena kejadian tersebut
berpotensi

menimbulkan

cidera

yang

memerlukan

perawatan

medis

dan

menyebabkan hilangnya hari kerja. Hasil perkalian antara nilai probability dan
severity yaitu 3M dan tergolong kategori sedang, dapat dilihat pada tabel 5.3.
Bahaya kelima pada pekerjaan pengelasan adalah tergores material baja,
pengendalian yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya adalah
dengan penggunaan sarung tangan dan penataan material yang baik. Setelah
dilakukan pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya, dilakukan penilaian
risiko kembali. Di dapatkan untuk nilai probability 2karena bahaya kemungkinan
kecil terjadi pada kondisi tertentu dan nilai severity 1kejadian tersebut tidak
menimbulkan cedera atau hanya menyebabkan luka ringan. Hasil perkalian antara
nilai probability dan severity yaitu 2L dan tergolong kategori rendah, dapat dilihat
pada tabel 5.3.
Bahaya keenam pada pekerjaan pengelasan adalah tersandung kabel,
pengendalian yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya adalah
dengan penataan kabel di lingkungan kerja. Setelah dilakukan pengendalian oleh PT.
Bangun Karya Perkasa Jaya, dilakukan penilaian risiko kembali. Di dapatkan untuk
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nilai probability 1 karena bahaya jarang terjadi dan nilai severity 2 karena kejadian
tersebut berpotensi menimbulkan cidera atau luka yang membutuhkan perawatan
P3K, akan tetapi tidak kehilangan hari kerja. Hasil perkalian antara nilai probability
dan severity yaitu 2L dan tergolong kategori rendah, dapat dilihat pada tabel 5.3.
2.

Pemotongan baja menggunakan cutting wheel
Bahaya pertama pada pekerjaan pemotongan menggunakan cutting wheel adalah

kebakaran, pengendalian yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya
adalah dengan penyediaan APAR yang layak pakai dan pengondisian lingkungan
sebelum memulai pekerjaan. Setelah dilakukan pengendalian oleh PT. Bangun Karya
Perkasa Jaya, dilakukan penilaian risiko kembali. Di dapatkan untuk nilai probability
2 karena bahaya kemungkinan kecil terjadi pada kondisi tertentu dan nilai severity 3
karena kejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera yang memerlukan perawatan
medis dan menyebabkan hilangnya hari kerja. Hasil perkalian antara nilai probability
dan severity yaitu 6M dan tergolong kategori sedang, dapat dilihat pada tabel 5.3.
Bahaya kedua pada pekerjaan pemotonganmenggunakan cutting wheeladalah
percikan bunga api mengenai kulit, pengendalian yang telah dilakukan oleh PT.
Bangun Karya Perkasa Jaya adalah dengan memasang dinding pembatas, memastikan
area pemotongan jauh dari pekerja lainnya, serta penggunaan alat pelindung diri
berupa faceshield. Setelah dilakukan pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa
Jaya, dilakukan penilaian risiko kembali. Di dapatkan untuk nilai probability2karena
bahaya kemungkinan kecil terjadi pada kondisi tertentudan nilai severity1 karena
kejadian tersebut tidak menimbulkan cedera atau hanya menyebabkan luka ringan.
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Hasil perkalian antara nilai probability dan severity yaitu 2L dan tergolong kategori
rendah, dapat dilihat pada tabel 5.3.
Bahaya ketiga pada pekerjaan pemotonganmenggunakan cutting wheeladalah
tersengat listrik, pengendalian yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa
Jaya adalah dengan melalukan inspeksi alat sebelum memulai pekerjaan, memastikan
kabel yang digunakan tidak lecet atau rusak, serta mewajibkan penggunaan sarung
tangan dan alas kaki yang kering. Setelah dilakukan pengendalian oleh PT. Bangun
Karya Perkasa Jaya, dilakukan penilaian risiko kembali. Di dapatkan untuk nilai
probability1karena bahaya jarang terjadidan nilai severity3 karena kejadian tersebut
berpotensi

menimbulkan

cidera

yang

memerlukan

perawatan

medis

dan

menyebabkan hilangnya hari kerja. Hasil perkalian antara nilai probability dan
severity yaitu 3M dan tergolong kategori sedang, dapat dilihat pada tabel 5.3.
Bahaya keempat pada pekerjaan pemotongan menggunakan cutting wheel adalah
tersandung kabel, pengendalian yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa
Jaya adalah dengan penataan kabel di lingkungan kerja. Setelah dilakukan
pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya, dilakukan penilaian risiko
kembali. Di dapatkan untuk nilai probability1karena bahaya jarang terjadidan nilai
severity2 karena kejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera atau luka yang
membutuhkan perawatan P3K, akan tetapi tidak kehilangan hari kerja.. Hasil
perkalian antara nilai probability dan severity yaitu 2L dan tergolong kategori rendah,
dapat dilihat pada tabel 5.3.
Bahaya kelima pada pekerjaan pemotongan menggunakan cutting wheel adalah
mata cutting wheel pecah mengenai pekerja, pengendalian yang telah dilakukan oleh
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PT. Bangun Karya Perkasa Jaya adalah dengan pemberian cover pada cutting wheel
dan inspeksi alat sebelum memulai pekerjaan. Setelah dilakukan pengendalian oleh
PT. Bangun Karya Perkasa Jaya, dilakukan penilaian risiko kembali. Di dapatkan
untuk nilai probability1karena bahaya jarang terjadidan nilai severity4 karena
kejadian tersebut berpotensi menyebakan cidera yang serius (cacat anggota badan
atau sebagian) dan hilangnya kapasitas produksi. Hasil perkalian antara nilai
probability dan severity yaitu 4H dan tergolong kategori tinggi, dapat dilihat pada
tabel 5.3.
Dikarenakan risiko masih tergolong dalam kategori tinggi maka diperlukan
tindakan pengendalian tambahan agar risiko turun pada kategori yang dapat diterima,
maka disarankan melakukan pengendalian tambahan berupa memberikan jangka
waktu tertentu untuk mengganti mata cutting wheel sehingga peluang cutting wheel
lepas mengenai pekerja dapat diminimalisasi, dapat dilihat pada tabel 5.3
3.

Pemotongan baja menggunakan gas cutting
Bahaya pertama pada pekerjaan pemotongan baja menggunakan gas cutting

adalah kebakaran, pengendalian yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa
Jaya adalah dengan penyediaan APAR yang layak pakai dan pengondisian
lingkungan sebelum memulai pekerjaan. Setelah dilakukan pengendalian oleh PT.
Bangun Karya Perkasa Jaya, dilakukan penilaian risiko kembali. Di dapatkan untuk
nilai probability2karena bahaya kemungkinan kecil terjadi pada kondisi tertentudan
nilai severity3 karena kejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera yang
memerlukan perawatan medis dan menyebabkan hilangnya hari kerja. Hasil perkalian
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antara nilai probability dan severity yaitu 6M dan tergolong kategori sedang, dapat
dilihat pada tabel 5.3.
Bahaya kedua pada pekerjaan pemotongan baja menggunakan gas cutting adalah
ledakan akibat kebocoran gas oksigen dan LPG, pengendalian yang telah dilakukan
oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya adalah dengan memastikan tabung LPG dan
oksigen yang digunakan tidak bocor, pemeriksaan kebocoran dengan cairan sabun,
pemberian flasback arrestor, memastikan tabung dalam posisi berdiri, dan larangan
merokok pada saat bekerja. Setelah dilakukan pengendalian oleh PT. Bangun Karya
Perkasa Jaya, dilakukan penilaian risiko kembali. Di dapatkan untuk nilai
probability2karena bahaya kemungkinan kecil terjadi pada kondisi tertentudan nilai
severity3 karena kejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera yang memerlukan
perawatan medis dan menyebabkan hilangnya hari kerja. Hasil perkalian antara nilai
probability dan severity yaitu 6M dan tergolong kategori sedang, dapat dilihat pada
tabel 5.3.
Bahaya ketiga pada pekerjaan pemotongan baja menggunakan gas cuttingadalah
percikan bunga api mengenai kulit, pengendalian yang telah dilakukan oleh PT.
Bangun Karya Perkasa Jaya adalah dengan pemberian alat pelindung diri berupa
kedok las, sarung tangan las, dan apron. Setelah dilakukan pengendalian oleh PT.
Bangun Karya Perkasa Jaya, dilakukan penilaian risiko kembali. Di dapatkan untuk
nilai probability2karena bahaya kemungkinan kecil terjadi pada kondisi tertentu dan
nilai severity1 karena kejadian tersebut tidak menimbulkan cedera atau hanya
menyebabkan luka ringan. Hasil perkalian antara nilai probability dan severity yaitu
2L dan tergolong kategori rendah, dapat dilihat pada tabel 5.3
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Bahaya keempat pada pekerjaan pemotongan baja menggunakan gas
cuttingadalah tergores material baja, pengendalian yang telah dilakukan oleh PT.
Bangun Karya Perkasa Jaya adalah dengan penggunaaan sarung tangan dan penataan
material yang baik. Setelah dilakukan pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa
Jaya, dilakukan penilaian risiko kembali. Di dapatkan untuk nilai probability2karena
bahaya kemungkinan kecil terjadi pada kondisi tertentudan nilai severity1 karena
kejadian tersebut tidak menimbulkan cedera atau hanya menyebabkan luka ringan.
Hasil perkalian antara nilai probability dan severity yaitu 2L dan tergolong kategori
rendah, dapat dilihat pada tabel 5.3
Bahaya kelima pada pekerjaan pemotongan baja menggunakan gas cutting
adalah tersandung kabel, pengendalian yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya
Perkasa Jaya adalah dengan penataan kabel di lingkungan kerja. Setelah dilakukan
pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya, dilakukan penilaian risiko
kembali. Di dapatkan untuk nilai probability1karena bahaya jarang terjadidan nilai
severity2 karena kejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera atau luka yang
membutuhkan perawatan P3K, akan tetapi tidak kehilangan hari kerja. Hasil
perkalian antara nilai probability dan severity yaitu 2L dan tergolong kategori rendah,
dapat dilihat pada tabel 5.3.
4.

Pengeboran baja menggunakan bor magnet dan bor duduk
Bahaya pertama pada pekerjaan pengeboran adalah tergores material baja,

pengendalian yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya adalah
dengan penggunaan sarung tangan dan penataan material yang baik. Setelah
dilakukan pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya, dilakukan penilaian
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risiko kembali. Di dapatkan untuk nilai probability2karena bahaya kemungkinan
kecil terjadi pada kondisi tertentudan nilai severity1 karena kejadian tersebut tidak
menimbulkan cedera atau hanya menyebabkan luka ringan. Hasil perkalian antara
nilai probability dan severity yaitu 2L dan tergolong kategori rendah, dapat dilihat
pada tabel 5.3.
Bahaya kedua pada pekerjaan pengeboran adalah tersandung kabel, pengendalian
yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya adalah dengan penataan
kabel di lingkungan kerja. Setelah dilakukan pengendalian oleh PT. Bangun Karya
Perkasa Jaya, dilakukan penilaian risiko kembali. Di dapatkan untuk nilai
probability1karena bahaya jarang terjadi dan nilai severity2 karena kejadian tersebut
berpotensi menimbulkan cidera atau luka yang membutuhkan perawatan P3K, akan
tetapi tidak kehilangan hari kerja. Hasil perkalian antara nilai probability dan severity
yaitu 2L dan tergolong kategori rendah, dapat dilihat pada tabel 5.3.
Bahaya ketiga pada pekerjaan pengeboran adalah tersengat listrik, pengendalian
yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya adalah dengan inspeksi
alat sebelum memulai pekerjaan dan mewajibkan penggunaan sarung tangan dan alas
kaki yang kering. Setelah dilakukan pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa
Jaya, dilakukan penilaian risiko kembali. Di dapatkan untuk nilai probability2karena
bahaya kemungkinan kecil terjadi pada kondisi tertentu dan nilai severity3 karena
kejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera yang memerlukan perawatan medis
dan menyebabkan hilangnya hari kerja. Hasil perkalian antara nilai probability dan
severity yaitu 6M dan tergolong kategori sedang, dapat dilihat pada tabel 5.3.

TUGAS AKHIR MANAJEMEN RISIKO KESELAMATAN…

MAWAHIBUL F.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
74

Bahaya keempat pada pekerjaan pengeboran adalah jari / tangan terjepit mesin
bor, pengendalian yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya adalah
dengan mewajibkan penggunaan sarung tangan anti slip bagi pekerja. Setelah
dilakukan pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya, dilakukan penilaian
risiko kembali. Di dapatkan untuk nilai probability3karena bahaya mungkin terjadi
dan nilai severity2 karena kejadian tersebut berpotensi menimbulkan cidera atau luka
yang membutuhkan perawatan P3K, akan tetapi tidak kehilangan hari kerja. Hasil
perkalian antara nilai probability dan severity yaitu 6M dan tergolong kategori
rendah, dapat dilihat pada tabel 5.3.
Bahaya kelima pada pekerjaan pengeboran adalah tertimpa mesin bor,
pengendalian yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya adalah
dengan penggunaan alat bantu berupa gerobak dorong (acro) saat membawa mesin
bor serta inspeksi alat secara berkala. Setelah dilakukan pengendalian oleh PT.
Bangun Karya Perkasa Jaya, dilakukan penilaian risiko kembali. Di dapatkan untuk
nilai probability1karena bahaya jarang terjadidan nilai severity3 karena kejadian
tersebut berpotensi menimbulkan cidera yang memerlukan perawatan medis dan
menyebabkan hilangnya hari kerja. Hasil perkalian antara nilai probability dan
severity yaitu 3M dan tergolong kategori sedang, dapat dilihat pada tabel 5.3.
5.

Merapikan dan meratakan permukaan baja dan hasil las menggunakan mesin
gerinda
Bahaya pertama pada pekerjaan penggerindaan adalah tersandung kabel,

pengendalian yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya adalah
dengan penataan kabel di lingkungan kerja. Setelah dilakukan pengendalian oleh PT.

TUGAS AKHIR MANAJEMEN RISIKO KESELAMATAN…

MAWAHIBUL F.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
75

Bangun Karya Perkasa Jaya, dilakukan penilaian risiko kembali. Di dapatkan untuk
nilai probability1 karena bahaya jarang terjadidan nilai severity2 karena kejadian
tersebut berpotensi menimbulkan cidera atau luka yang membutuhkan perawatan
P3K, akan tetapi tidak kehilangan hari kerja. Hasil perkalian antara nilai probability
dan severity yaitu 1 dan tergolong kategori rendah, dapat dilihat pada tabel 5.3.
Bahaya kedua pada pekerjaan penggerindaan adalah tergores material baja,
pengendalian yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya adalah
dengan penggunaan sarung tangan dan penataan material yang baik. Setelah
dilakukan pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya, dilakukan penilaian
risiko kembali. Di dapatkan untuk nilai probability 2 karena bahaya kemungkinan
kecil terjadi pada kondisi tertentudan nilai severity 1 karena kejadian tersebut tidak
menimbulkan cedera atau hanya menyebabkan luka ringan. Hasil perkalian antara
nilai probability dan severity yaitu 2L dan tergolong kategori rendah, dapat dilihat
pada tabel 5.3.
Bahaya ketiga pada pekerjaan penggerindaan adalah mata gerinda lepas atau
pecah, pengendalian yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya
adalah dengan pemeriksaan mesin secara berkala sebelum memulai pekerjaan.
Setelah dilakukan pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya, dilakukan
penilaian risiko kembali. Di dapatkan untuk nilai probability1karena bahaya jarang
terjadidan nilai severity4 karena kejadian tersebut berpotensi menyebakan cidera yang
serius (cacat anggota badan atau sebagian) dan hilangnya kapasitas produksi. Hasil
perkalian antara nilai probability dan severity yaitu 4H dan tergolong kategori tinggi,
dapat dilihat pada tabel 5.3.
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Dikarenakan risiko masih tergolong dalam kategori tinggi maka diperlukan
tindakan pengendalian tambahan agar risiko turun pada kategori yang dapat diterima,
maka disarankan melakukan pengendalian tambahan berupa memberikan jangka
waktu tertentu untuk mengganti mesin gerinda sehingga peluang mata gerinda lepas
dapat diminimalisasi, dapat dilihat pada tabel 5.3.
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Tabel 5.3 Hasil Idnetifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian Risiko pada Pekerjaan Fabrikasi Baja PT. Bangun
Karya Perkasa Jaya
Dengan
Kategori
Pengendalian
Kategori Pengendalian
Pengendalian
Langkah Kerja
Potensi Bahaya
Risiko
Risiko
Risiko
Risiko
Tambahan
Awal
P
S RS
A. Pengelasan
Menyambung baja
dengan metode
pengelasan
menggunakan las mig
dan las tig

1. Kebakaran

Luka
bakar,
kematian
Sangat
Tinggi

2. Ledakan
akibat
kebocoran
gas oksigen
dan LPG

Luka
bakar,
kematian

Sangat
Tinggi

Administrasi :
a. Memindahka
n material
mudah
terbakar dari
area
pekerjaan
a. Penyediaan
APAR layak
pakai
Administrasi :
a. Memastikan
tabung LPG
dan oksigen
tidak bocor
b. Pemeriksaan
kebocoran
dengan
cairan sabun
c. Memastikan
tabung
dalam posisi
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2

3

6M

Sedang

1

3

3M

Sedang
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3. Percikan
bunga api
mengenai
kulit
4. Tersengat
listrik

Luka
bakar

Sedang

Kematian

Sangat
Tinggi

berdiri
d. Larangan
merokok
saat bekerja
e. Penyediaan
APAR layak
pakai
Rekayasa
Teknik :
Pemberian
flashback
arrestor
APD :
Kedok las,
sarung tangan
las, apron
Administrasi :
a. Inspeksi alat
sebelum
bekerja
b. Pastikan
kabel yang
digunakan
tidak lecet
atau rusak
c. Mewajibkan
penggunaan
sarung
tangan dan
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2

1

2L

Rendah

1

3

3M

Sedamg
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B. Pemotongan
1. Pemotongan
baja
menggunakan
cutting wheel

5. Tergores
material
baja

Luka
sayatan

6. Tersandung
kabel

Lecet,
luka
memar

1. Kebakaran

Luka
bakar,
kematian

Sedang

Sedang

Sangat
Tinggi

2. Percikan
bunga api
mengenai
kulit

Luka
bakar
Sedang

alas kaki
yang kering
Administrasi :
Penataan
material dengan
baik
APD :
Sarung tangan
Administrasi :
Penataan kabel
dengan baik
Administrasi :
b. Memindahka
n material
mudah
terbakar dari
area
pekerjaan
a. Penyediaan
APAR layak
pakai
Administrasi :
Memastikan
area
pemotongan
jauh dari pekerja
lainnya
APD :
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2

1

2L

Rendah

1

2

2L

Rendah

2

3

6M

Sedang

2

1

2L

Rendah
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3. Tersengat
listrik

Kematian

Sangat
Tinggi

4. Tersandung
kabel

Lecet,
luka
memar

Sedang

faceshield
Administrasi :
a. Inspeksi alat
sebelum
bekerja
b. Pastikan
kabel yang
digunakan
tidak lecet
atau rusak
d. Mewajibkan
penggunaan
sarung
tangan dan
alas kaki
yang kering
Administratif :
Penataan kabel
di lingkungan
kerja
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1

3

3M

Sedang

1

2

2L

Rendah
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5. Mata cutting Luka
wheel pecah sayatan
mengenai
pekerja

Sangat
Tinggi

1. Pemotongan
baja
menggunakan
gas cutting

1. Kebakaran

Luka
bakar,
kematian
Sangat
Tinggi

2. Ledakan
akibat

Luka
bakar,

Sangat
Tinggi

Rekayasa
Teknik :
Pemberian cover
pada cutting
wheel
Administrasi :
Inspeksi alat
sebelum bekerja

Administrsai :
c. Memindahka
n material
mudah
terbakar dari
area
pekerjaan
d. Penyediaan
APAR layak
pakai
Administrasi :
a. Memastikan
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1

4

4H

Tinggi

2

3

6M

Sedang

2

3

6M

Sedang
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Administrasi :
1. Training
pengoperasi
an mesin
cutting
wheel
2. Memilih
pekerja
yang ahli
dalam
pengoperasi
an mesin
cutting
wheel
Alat Pelindung
Diri :
Coverall
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kebocoran
gas oksigen
dan LPG

3. Percikan
bunga api
mengenai
kulit
4. Tergores
material
baja

kematian

Luka
bakar

Luka
sayatan

Sedang

Sedang

tabung LPG
dan oksigen
tidak bocor
b. Pemeriksaan
kebocoran
dengan
cairan sabun
c. Memastikan
tabung
dalam posisi
berdiri
d. Larangan
merokok
saat bekerja
e. Penyediaan
APAR layak
pakai
Rekayasa
Teknik :
Pemberian
flashback
arrestor
APD :
Kedok las,
sarung tangan
las, apron
Administrasi :
Penataan
material dengan
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1
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Rendah

2

1

2L

Rendah
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baik
APD :
Sarung tangan

C. Pengeboran
Pengeboran baja
menggunakan bor
magnet dan bor
duduk

5. Tersandung
kabel

Lecet,
luka
memar

1. Tergores
material
baja

Luka
sayatan

2. Tersandung
kabel

Lecet,
luka
memar

3. Tersengat
listrik

Kematian

Sedang

Sedang

Sedang

Sangat
Tinggi

Administrasi :
Penataan kabel
di lingkungan
kerja
Administrasi :
Penataan
material dengan
baik
APD :
Sarung tangan
Administrasi :
Penataan kabel
di lingkungan
kerja
Administrasi :
a. Inspeksi alat
sebelum
bekerja
b. Pastikan
kabel yang
digunakan
tidak lecet
atau rusak
c. Mewajibkan
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1

2

2L

Rendah

2

1

2L

Rendah

1

2

2L

Rendah

2

3

6M

Sedang
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4. Jari/tangan
terjepit
mesin bor

5. Tertimpa
mesin bor

Luka
memar,
luka
sayatan,
jari
terputus

Tinggi

Luka
memar,
patah
tulang
Tinggi

D. Penggerindaan
Merapikan dan
meratakan permukaan
baja dan hasil las
menggunakan mesin
gerinda

1. Tersandung
kabel

Lecet,
luka
memar

2. Tergores

Luka

Sedang
Sedang

penggunaan
sarung
tangan dan
alas kaki
yang kering
Administrasi :
Mewajibkan
penggunaan
sarung tangan
anti slip
APD :
Sarung tangan
anti slip
Rekayasa
Teknik :
Penggunaan
gerobak dorong
(acro) saat
membawa mesin
bor
Administrasi :
Inspeksi alat
secara berkala
Administrasi :
Penataan kabel
di lingkungan
kerja
Administrasi :
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3

2

6M

Rendah

1

3

3M

Sedang

1

2

2L

Rendah

2

1

2L

Rendah
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material
baja

3. Mata
gerinda
lepas atau
pecah

sayatan

Luka
sayatan

Sangat
Tinggi

Penataan
material dengan
baik
APD :
Sarung tangan
Rekayasa
Teknik :
Pemberian cover
pada cutting
wheel
Administrasi :
Pemeriksaan
mesin secara
berkala sebelum
memulai
pekerjaan
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1

4

4H
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Tinggi

Administrasi :
1. Training
pengoperasi
an mesin
gerinda
2. Memilih
pekerja
yang ahli
dalam
pengoperasi
an mesin
gerinda
Alat Pelindung
Diri :
Coverall
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Berdasarkan tabel 5.3 Hasil Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan
Penentuan Pengendalian Risiko pada Pekerjaan PT. Bangun Karya Perkasa Jaya
ditemukan 24 potensi bahaya pada pekerjaan fabrikasi baja dengan potensi bahaya
kebakaran, ledakan akibat kebocoran gas oksigen dan LPG, dan tersengat listrik
termasuk dalam kategori sangat tinggi. Setelah dilakukan pengendalian oleh PT.
Bangun Karya Perkasa Jaya didapatkan kategori risiko bahaya rendah sebanyak
13, kategori risiko sedang sebanyak 9, kategori risiko tinggi 2, dan kategori risiko
sangat tinggi 0.
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BAB VI
PEMBAHASAN
6.1

Tingkat Risiko Keselamatan Kerja Untuk Potensi Bahaya Mekanik

Pada Pekerjaan Fabrikasi Baja
Menurut Tarwaka (2008), proses penilaian risiko harus dilakukan secara
sistematis dan terencana. Penilaian risiko dilakukan untuk mengetahui nilai risiko,
kategori risiko, risiko sisa serta pengendalian tambahan yang diperlukan dengan
tujuan mengurangi risiko yang ada pada pekerjaan fabrikasi baja PT. Bangun
Karya Perkasa Jaya.
Pengendalian risiko merupakan langkah penting dan menentukan dalam
keseluruhan manajemen risiko, tahap ini sudah merupakan realisasi dari upaya
pengelolaan risiko dalam perusahaan. Risiko yang telah diketahui besar dan
potensi akibatnya harus dikelola dengan tepat, efektif dan sesuai dengan kondisi
perusahaan. Pengendalian dapat lebih terfokus kepada potensial yang dinilai
memiliki risiko tinggi sehingga lebih efektif dan efisien (Ramli, 2010).
Identifikasi bahaya adalah upaya sistematis untuk mengetahui potensi
bahaya yang ada di lingkungan kerja. Identifikasi bahaya merupakan langkah awal
dalam mengembangkan manajemen risiko K3. Tanpa melakukan identifikasi
bahaya yang baik, tidak mungkin melakukan pengelolaan risiko dengan baik.
(Ramli, 2010). Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan,
terdapat 20 potensi bahaya mekanik pada pekerjaan fabrikasi baja PT. Bangun
Karya Perkasa Jaya.
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1. Menyambung baja dengan metode pengelasan menggunakan las mig dan
las tig
Potensi bahaya kebakaran pada saat menyambung baja dengan metode
pengelasan menggunakan las mig dan las tig dapat terjadi apabila percikan
bunga api dari proses pengelasan mengenai material mudah terbakar yang ada
di sekitar area pengelasan. Kebakaran memiliki dampak yang fatal karena
dapat menyebabkan luka bakar berat dan kematian pekerja, dilihat pada
lampiran 2.
Pada penilaian risiko murni kebakaran saat pengelasan memiliki nilai
risiko sebesar 20E yang termasuk pada kategori sangat tinggi, sehingga harus
dilakukan pencegahan kecelakaan maka dilakukan hierarki pengendalian oleh
PT. Bangun Karya Perkasa Jaya berupa pengendalian administratif yaitu
mengondisikan lingkungan sebelum bekerja dengan menghindarkan material
mudah terbakar dari area pengelasan dan penyediaan APAR layak pakai di
setiap area pengelasan. Menurut Daryanto (2012) pemadaman api bahan kimia
kering atau karbon dioksida harus berada di dekat tempat kerja untuk
membantu menanggulangi terjadi kebakaran.
Risiko sisa yang didapatkan dari pengendalian yang telah dilakukan PT.
Bangun Karya Perkasa Jaya sebesar 6M yang termasuk kategori sedang.
Risiko sedang termasuk dalam kategori yang dapat diterima (acceptable)
sehingga tidak memerlukan tindakan pengendalian tambahan, cukup dengan
pelaksanaan dan monitoring tindakan pengendalian yang sudah ada.
Potensi bahaya percikan bunga api mengenai kulit pada saat menyambung
baja dengan metode pengelasan menggunakan las mig dan las tig dapat terjadi
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apabila pekerja pengelasan tidak menggunakan alat pelindung diri yang
diwajibkan saat melakukan pekerjaan pengelasan sehingga percikan bunga api
langsung mengenai kulit, dilihat pada lampiran 2.
Pada penilaian risiko murni bahaya percikan api mengenai kulit memiliki
nilai risiko sebesar 8M yang termasuk dalam kategori sedang, maka dilakukan
tindakan pengendalian menurut hierarki pengendalian oleh PT. Bangun Karya
Perkasa Jaya berupa pengendalian alat pelindung diri berupa kedok las, sarung
tangan las, dan apron. Seluruh pekerjaan pengelasan wajib menggunakan
sarung tangan tahan api seperti sarung tangan kulit atau las untuk melindungi
kulit dari percikan bunga api atau bahaya panas saat pengelasan (ANSI
Z49.1). Alat pelindung diri seperti kedok las dan apron juga wajib digunakan
pekerja pengelasan untuk melindungi kepala dan tubuh dari bahaya terbakar,
percikan bunga api dan radiasi (American Welding Society, 2008).
Risiko sisa yang didapatkan dari pengendalian yang telah dilakukan oleh
PT. Bangun Karya Perkasa Jaya sebesar 2L yang termasuk dalam kategori
rendah. Risiko dengan kategori rendah termasuk dalam kategori yang dapat
diterima (acceptable) dan tidak memerlukan tindakan pengedalian tambahan,
cukup dengan mewajibkan penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan
hazard yang ada.
Potensi bahaya tergores material baja pada saat menyambung baja dengan
metode pengelasan menggunakan las mig dan las tig dapat terjadi apabila
pekerja tidak memakai alat pelindung diri yang diwajibkan oleh perusahaan
sehingga saat pengelasan baja kulit dapat langsung terkena bagian baja yang
tajam, dilihat pada lampiran 2.
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Pada penilaian risiko murni tergores material baja saat pengelasan
memiliki nilai risiko sebesar 8M yang termasuk pada kategori sedang,
sehingga harus dilakukan pencegahan kecelakaan maka dilakukan hierarki
pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya berupa pengendalian
administratif yaitu penataan material dengan baik dan pengendalian alat
pelindung diri berupa sarung tangan. Risiko sisa yang didapatkan dari
pengendalian yang telah dilakukan PT. Bangun Karya Perkasa Jaya sebesar 2L
yang termasuk kategori rendah. Risiko dengan kategori rendah termasuk
dalam kategori yang dapat diterima (acceptable) dan tidak memerlukan
tindakan pengedalian tambahan, cukup dengan mewajibkan penggunaan alat
pelindung diri sesuai dengan hazard yang ada.
Potensi bahaya tersandung kabel pada saat menyambung baja dengan
metode pengelasan menggunakan las mig dan las tig dapat terjadi apabila
pekerja tidak berhati-hati dan kurang waspada terhadap letak kabel saat
bekerja, dilihat pada lampiran 2.
Pada penilaian risiko murni bahaya tersandung kabel memiliki nilai risiko
sebesar 6M yang termasuk dalam kategori sedang, maka dilakukan tindakan
pengendalian menurut hierarki pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa
Jaya berupa pengendalian administrasi yaitu penataan kabel dengan baik.
Menurut Work Cover NSW (2007), mengubah desain tempat kerja dapat
mengurangi risiko tersandung maupun terpeleset.
Risiko sisa yang didapatkan dari pengendalian yang telah dilakukan oleh
PT. Bangun Karya Perkasa Jaya sebesar 2L yang termasuk dalam kategori
rendah.Risiko dengan kategori rendah termasuk dalam kategori yang dapat
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diterima (acceptable) dan tidak memerlukan tindakan pengedalian tambahan,
cukup dengan mewajibkan penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan
hazard yang ada.
Potensi bahaya mekanik pada saat menyambung baja dengan metode
pengelasan menggunakan las mig dan las tig termasuk dalam kategori rendah
dan sedang atau masuk dalam kategori yang dapat diterima (acceptable),
sehingga tidak diperlukan tindakan pengendalian tambahan guna menurunkan
nilai risiko.
2. Pemotongan baja menggunakan cutting wheel
Potensi bahaya kebakaran pada saat pemotongan baja menggunakan
cutting wheel dapat terjadi apabila percikan bunga api dari proses pemotongan
mengenai material mudah terbakar yang ada di sekitar area pemotongan.
Kebakaran memiliki dampak yang fatal karena dapat menyebabkan luka bakar
berat dan kematian pekerja, dilihat pada lampiran 3.
Pada penilaian risiko murni bahaya kebakaran saat pemotongan baja
memiliki nilai risiko sebesar 20E yang termasuk dalam kategori sangat tinggi,
maka dilakukan tindakan pengendalian menurut hierarki pengendalian oleh
PT. Bangun Karya Perkasa Jaya berupa pengendalian administratif yaitu
mengondisikan lingkungan sebelum bekerja dengan menghindarkan material
mudah terbakar dari area pemotongan dan penyediaan APAR yang layak
pakai di setiap area pemotongan baja, risiko sisa yang didapatkan dari
pengendalian yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya
sebesar 6M yang termasuk dalam kategori sedang. Risiko sedang termasuk
dalam kategori yang dapat diterima (acceptable) sehingga tidak memerlukan
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tindakan pengendalian tambahan, cukup dengan pelaksanaan dan monitoring
tindakan pengendalian yang sudah ada.
Potensi bahaya percikan bunga api mengenai kulit pada saat pemotongan
baja menggunakan cutting wheel dapat terjadi apabila pekerja pemotongan
tidak menggunakan alat pelindung diri yang diwajibkan saat melakukan
pekerjaan pemotongan sehingga percikan bunga api langsung mengenai kulit,
dilihat pada lampiran 3.
Pada penilaian risiko murni bahaya kebakaran saat pemotongan baja
memiliki nilai risiko sebesar 8M yang termasuk dalam kategori sedang, maka
dilakukan tindakan pengendalian menurut hierarki pengendalian oleh PT.
Bangun Karya Perkasa Jaya berupa pengendalian administratif yaitu
memastikan area pemotongan jauh dari pekerja lainnya, pengendalian
rekayasa teknik yaitu memasang dinding pembatas dan alat pelindung diri
berupa faceshield. Risiko sisa yang didapatkan dari pengendalian yang telah
dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya sebesar 2L yang termasuk
dalam kategori rendah. Risiko dengan kategori rendah termasuk dalam
kategori yang dapat diterima (acceptable) dan tidak memerlukan tindakan
pengedalian tambahan, cukup dengan mewajibkan penggunaan alat pelindung
diri sesuai dengan hazard yang ada.
Potensi bahaya tersandung kabel pada saat pemotongan baja menggunakan
cutting wheel dapat terjadi apabila pekerja tidak berhati-hati dan kurang
waspada terhadap letak kabel saat bekerja, dilihat pada lampiran 3.
Pada penilaian risiko murni tersandung kabel memiliki nilai risiko sebesar
6M yang termasuk pada kategori sedang, maka dilakukan tindakan
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pengendalian menurut hierarki pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa
Jaya berupa pengendalian administrasi yaitu penataan kabel di lingkungan
kerja, risiko sisa yang didapatkan dari pengendalian yang telah dilakukan oleh
PT. Bangun Karya Perkasa Jaya sebesar 2L yang termasuk dalam kategori
rendah. Risiko dengan kategori rendah termasuk dalam kategori yang dapat
diterima (acceptable) dan tidak memerlukan tindakan pengedalian tambahan,
cukup dengan mewajibkan penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan
hazard yang ada.
Potensi bahaya mata cutting wheel pecah mengenai pekerja pada saat
pemotongan baja menggunakan cutting wheel dapat terjadi apabila mata
gerinda yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan material, dilihat pada
lampiran 3.
Pada penilaian risiko murni mata cutting wheel lepas mengenai pekerja
memiliki nilai risiko sebesar 12E yang termasuk pada kategori sangat tinggi,
maka dilakukan tindakan pengendalian menurut hierarki pengendalian oleh
PT. Bangun Karya Perkasa Jaya berupa pengendalian administrasi berupa
inspeksi alat sebelum bekerja dan rekayasa teknik yaitu pemberian cover pada
cutting wheel, risiko sisa yang didapatkan dari pengendalian yang telah
dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya sebesar 4H yang termasuk
dalam kategori tinggi. Dikarenakan risiko masih tergolong dalam kategori
tinggi, maka diperlukan tindakan pengendalian tambahan guna menurunkan
tingkat risiko berdasarkan hierarki pengendalian risiko sesegera mungkin,
pekerjaan tidak dapat dilanjutkan sebelum risiko dikurangi.
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3. Pemotongan menggunakan gas cutting.
Potensi bahaya kebakaran pada saat pemotongan menggunakan gas
cuttingdapat terjadi apabila percikan bunga api dari proses pemotongan
mengenai material mudah terbakar yang ada di sekitar area pemotongan.
Kebakaran memiliki dampak yang fatal karena dapat menyebabkan luka bakar
berat dan kematian pekerja, dilihat pada lampiran 4.
Pada penilaian risiko murni bahaya kebakaran saat pemotongan baja
memiliki nilai risiko sebesar 20E yang termasuk dalam kategori sangat tinggi,
maka dilakukan tindakan pengendalian menurut hierarki pengendalian oleh
PT. Bangun Karya Perkasa Jaya berupa pengendalian administrasi yaitu
mengondisikan lingkungan sebelum bekerja dengan menghindarkan material
mudah terbakar dari area pemotongan dan penyediaan APAR layak pakai di
sekitar area pemotongan baja, risiko sisa yang didapatkan dari pengendalian
yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya sebesar 6M yang
termasuk dalam kategori sedang. Risiko sedang termasuk dalam kategori yang
dapat diterima (acceptable) sehingga tidak memerlukan tindakan pengendalian
tambahan, cukup dengan pelaksanaan dan monitoring tindakan pengendalian
yang sudah ada.
Potensi bahaya percikan bunga api mengenai kulit pada saat pemotongan
menggunakan gas cutting dapat terjadi apabila pekerja pemotongan tidak
menggunakan alat pelindung diri yang diwajibkan saat melakukan pekerjaan
pemotongan baja sehingga percikan bunga api langsung mengenai kulit,
dilihat pada lampiran 4.

TUGAS AKHIR MANAJEMEN RISIKO KESELAMATAN…

MAWAHIBUL F.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
96

Pada penilaian risiko murni percikan bunga api mengenai kulit memiliki
nilai risiko sebesar 8M yang termasuk pada kategori sedang, maka dilakukan
tindakan pengendalian menurut hierarki pengendalian oleh PT. Bangun Karya
Perkasa Jaya berupa pengendalian rekayasa teknik yaitu memasang dinding
pembatas, pengendalian administrasi yaitu memastikan area pemotongan jauh
dari pekerja lainnya dan pengendalian alat pelindung diri berupa
faceshield.Risiko sisa yang didapatkan dari pengendalian yang telah dilakukan
oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya sebesar 2L yang termasuk dalam
kategori rendah. Risiko dengan kategori rendah termasuk dalam kategori yang
dapat diterima (acceptable) dan tidak memerlukan tindakan pengedalian
tambahan, cukup dengan mewajibkan penggunaan alat pelindung diri sesuai
dengan hazard yang ada.
Potensi bahaya tergores material baja pada saat pemotongan baja
menggunakan gas cutting dapat terjadi apabila pekerja tidak memakai alat
pelindung diri yang diwajibkan oleh perusahaan sehingga saat pemotongan
baja kulit dapat langsung terkena bagian baja yang tajam, dilihat pada
lampiran 4.
Pada penilaian risiko murni tergores material baja saat pemotongan baja
memiliki nilai risiko sebesar 8M yang termasuk pada kategori sedang,
sehingga harus dilakukan pencegahan kecelakaan maka dilakukan hierarki
pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya berupa pengendalian
administratif yaitu penataan material dengan baik dan pengendalian alat
pelindung diri berupa sarung tangan.Alat pelindung diri seperti kedok las,
faceshield, sarung tangan las, apron, masker dan lainnya. Meskipun tidak bisa
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menghilangkan bahaya, APD berfungsi untuk mengurangi akibat dari bahaya
yang dapat menimpa pekerja (Martono, 2013). Risiko sisa yang didapatkan
dari pengendalian yang telah dilakukan PT. Bangun Karya Perkasa Jaya
sebesar 2L yang termasuk kategori rendah. Risiko dengan kategori rendah
termasuk dalam kategori yang dapat diterima (acceptable) dan tidak
memerlukan tindakan pengedalian tambahan, cukup dengan mewajibkan
penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan hazard yang ada.
Potensi bahaya tersandung kabel pada saat pemotongan baja menggunakan
gas cutting dapat terjadi apabila pekerja tidak berhati-hati dan kurang waspada
terhadap letak kabel saat bekerja, dilihat pada lampiran 4.
Pada penilaian risiko murni bahaya tersandung kabel memiliki nilai risiko
sebesar 6M yang termasuk dalam kategori sedang, maka dilakukan tindakan
pengendalian menurut hierarki pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa
Jaya berupa pengendalian administrasi yaitu penataan kabel dengan baik,
risiko sisa yang didapatkan dari pengendalian yang telah dilakukan oleh PT.
Bangun Karya Perkasa Jaya sebesar 2L yang termasuk dalam kategori rendah.
Risiko dengan kategori rendah termasuk dalam kategori yang dapat diterima
(acceptable) dan tidak memerlukan tindakan pengedalian tambahan, cukup
dengan mewajibkan penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan hazard
yang ada.
Potensi bahaya mekanik pada saat pemotongan menggunakan gas cutting
termasuk dalam kategori rendah dan sedang atau masuk dalam kategori yang
dapat diterima (acceptable), sehingga tidak diperlukan tindakan pengendalian
tambahan guna menurunkan nilai risiko.
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4. Pengeboran baja menggunakan bor magnet dan bor duduk
Potensi bahaya tergores material baja pada saat pengeboran baja
menggunakan bor magnet dan bor duduk dapat terjadi apabila pekerja tidak
memakai alat pelindung diri yang diwajibkan oleh perusahaan sehingga saat
pengeboran baja kulit dapat langsung terkena bagian baja yang tajam, dilihat
pada lampiran 5.
Pada penilaian risiko murni tergores material baja saat pengeboran baja
memiliki nilai risiko sebesar 8M yang termasuk pada kategori sedang,
sehingga harus dilakukan pencegahan kecelakaan maka dilakukan hierarki
pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya berupa pengendalian
administratif yaitu penataan material dengan baik dan pengendalian alat
pelindung diri berupa sarung tangan.Risiko sisa yang didapatkan dari
pengendalian yang telah dilakukan PT. Bangun Karya Perkasa Jaya sebesar 2L
yang termasuk kategori rendah.Risiko dengan kategori rendah termasuk dalam
kategori yang dapat diterima (acceptable) dan tidak memerlukan tindakan
pengedalian tambahan, cukup dengan mewajibkan penggunaan alat pelindung
diri sesuai dengan hazard yang ada.
Potensi bahaya tersandung kabel pada saat pengeboran baja menggunakan
bor magnet dan bor duduk dapat terjadi apabila pekerja tidak berhati-hati dan
kurang waspada terhadap letak kabel saat bekerja, dilihat pada lampiran 5.
Pada penilaian risiko murni bahaya tersandung kabel memiliki nilai risiko
sebesar 6M yang termasuk dalam kategori sedang, maka dilakukan tindakan
pengendalian menurut hierarki pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa
Jaya berupa pengendalian administrasi yaitu penataan kabel dengan baik,
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risiko sisa yang didapatkan dari pengendalian yang telah dilakukan oleh PT.
Bangun Karya Perkasa Jaya sebesar 2L yang termasuk dalam kategori rendah.
Risiko dengan kategori rendah termasuk dalam kategori yang dapat diterima
(acceptable) dan tidak memerlukan tindakan pengedalian tambahan, cukup
dengan mewajibkan penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan hazard
yang ada.
Potensi bahaya jari / tangan terjepit mesin bor pada saat pengeboran baja
menggunakan bor magnet dan bor duduk dapat terjadi dikarenakan mesin bor
memiliki mata bor yang berputar kencang yang berpotensi menjepit jari /
tangan pekerja apabila kurang waspada, diluhat pada lampiran 5.
Pada penilaian risiko murni bahaya jari / tangan terjepit mesin bor pada
saat pengeboran baja memiliki nilai risiko sebesar 9H yang termasuk dalam
kategori tinggi, maka dilakukan tindakan pengendalian menurut hierarki
pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya berupa pengendalian
administrasi yaitu mewajibkan penggunaan sarung tangan anti slip dan
pengendalian alat pelindung diri berupa penyediaan sarung tangan anti
slip.Risiko sisa yang didapatkan dari pengendalian yang telah dilakukan oleh
PT. Bangun Karya Perkasa Jaya sebesar 6M yang termasuk dalam kategori
rendah Risiko dengan kategori rendah termasuk dalam kategori yang dapat
diterima (acceptable) dan tidak memerlukan tindakan pengedalian tambahan,
cukup dengan mewajibkan penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan
hazard yang ada.
Potensi bahaya tertimpa mesin bor pada saat pengeboran baja
menggunakan bor magnet dapat terjadi apabila magnet pada dudukan mesin

TUGAS AKHIR MANAJEMEN RISIKO KESELAMATAN…

MAWAHIBUL F.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
100

bor tidak melekat dengan benar serta beban yang berat dari mesin bor saat
dipindahkan dengan diangkat oleh pekerja berpotensi mesin bor terjatuh dan
menimpa pekerja, dilihat pada lampiran 5.
Pada penilaian risiko murni tertimpa mesin bor memiliki nilai risiko
sebesar 9H yang termasuk pada kategori sedang, maka dilakukan tindakan
pengendalian menurut hierarki pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa
Jaya berupa pengendalian administrasi yaitu inspeksi alat secara berkala dan
penggunaan gerobak dorong (acro) saat membawa mesin bor, risiko sisa yang
didapatkan dari pengendalian yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya
Perkasa Jaya sebesar 3M yang termasuk dalam kategori sedang. Risiko sedang
termasuk dalam kategori yang dapat diterima (acceptable) sehingga tidak
memerlukan tindakan pengendalian tambahan, cukup dengan pelaksanaan dan
monitoring tindakan pengendalian yang sudah ada.
Potensi bahaya pada saat pengeboran baja menggunakan bor magnet dan
bor duduk termasuk dalam kategori rendah dan sedang atau masuk dalam
kategori yang dapat diterima (acceptable), sehingga tidak diperlukan tindakan
pengendalian tambahan guna menurunkan nilai risiko.
5. Merapikan dan meratakan permukaan baja dan hasil las menggunakan
mesin gerinda
Potensi bahaya tergores material baja pada saat merapikan dan meratakan
permukaan baja dan hasil las menggunakan mesin gerinda dapat terjadi
apabila pekerja tidak memakai alat pelindung diri yang diwajibkan oleh
perusahaan sehingga saat penggerindaan baja kulit dapat langsung terkena
bagian baja yang tajam, dilihat pada lampiran 6.
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Pada penilaian risiko murni tergores material baja saat pengelasan
memiliki nilai risiko sebesar 8M yang termasuk pada kategori sedang,
sehingga harus dilakukan pencegahan kecelakaan maka dilakukan hierarki
pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya berupa pengendalian
administratif yaitu penataan material dengan baik dan pengendalian alat
pelindung diri berupa sarung tangan.Risiko sisa yang didapatkan dari
pengendalian yang telah dilakukan PT. Bangun Karya Perkasa Jaya sebesar 2L
yang termasuk kategori rendah.Risiko dengan kategori rendah termasuk dalam
kategori yang dapat diterima (acceptable) dan tidak memerlukan tindakan
pengedalian tambahan, cukup dengan mewajibkan penggunaan alat pelindung
diri sesuai dengan hazard yang ada.
Potensi bahaya tersandung kabel pada saat merapikan dan meratakan
permukaan baja dan hasil las menggunakan mesin gerinda dapat terjadi
apabila pekerja tidak berhati-hati dan kurang waspada terhadap letak kabel
saat bekerja, dilihat pada lampiran 6.
Pada penilaian risiko murni bahaya tersandung kabel memiliki nilai risiko
sebesar 6M yang termasuk dalam kategori sedang, maka dilakukan tindakan
pengendalian menurut hierarki pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa
Jaya berupa pengendalian administrasi yaitu penataan kabel dengan baik,
risiko sisa yang didapatkan dari pengendalian yang telah dilakukan oleh PT.
Bangun Karya Perkasa Jaya sebesar 2L yang termasuk dalam kategori rendah.
Risiko dengan kategori rendah termasuk dalam kategori yang dapat diterima
(acceptable) dan tidak memerlukan tindakan pengedalian tambahan, cukup

TUGAS AKHIR MANAJEMEN RISIKO KESELAMATAN…

MAWAHIBUL F.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
102

dengan mewajibkan penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan hazard
yang ada.
Potensi bahaya mata gerinda lepas atau pecah mengenai pekerja pada saat
merapikan dan meratakan permukaan baja dan hasil menggunakan mesin
gerinda dapat terjadi apabila mesin gerinda yang digunakan dalam kondisi
rusak atau tidak layak, dilihat pada lampiran 6.
Pada penilaian risiko murni mata gerinda lepas mengenai pekerja memiliki
nilai risiko sebesar 12E yang termasuk pada kategori sedang, sehingga
dilakukan hierarki pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya berupa
pengendalian administratif yaitu pemeriksaan mesin secara berkala sebelum
memulai pekerjaan, risiko sisa yang didapatkan dari pengendalian yang telah
dilakukan PT. Bangun Karya Perkasa Jaya sebesar 4H yang termasuk kategori
tinggi. Dikarenakan risiko masih tergolong dalam kategori tinggi, maka
diperlukan tindakan pengendalian tambahan guna menurunkan tingkat risiko
berdasarkan hierarki pengendalian risiko sesegera mungkin, pekerjaan tidak
dapat dilanjutkan sebelum risiko dikurangi.
Maka disarankan untuk melakukan pengendalian tambahan sesuai dengan
hierarki pengendalian (Tarwaka, 2008) berupa, pengendalian administratif
yaitu trainingatau pelatihan pengoperasian mesin gerinda, memilih pekerja
yang ahli dalam pengoperasian mesin gerinda sehingga kemungkinan mata
gerinda pecah dapat diminimalisasi, dan pengendalian alat pelindung diri
berupa coverall dengan tujuan mengurangi dampak keselamatan kerja dari
mata gerinda yang pecah.
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6.2

Tingkat Risiko Keselamatan Kerja Untuk Potensi Bahaya Listrik

Pada Pekerjaan Fabrikas Baja
Kriteria risiko diperlukan sebagai landasan untuk melakukan pengendalian
bahaya dan mengambil keputusan untuk menentukan sistem pengaman yang akan
digunakan. Peluang (likelihood) dan tingkat keparahan (severity) yang didapat
dari penilaian risiko, digunakan untuk menentukan level atau tingkat risiko
(Ramli, 2010).Penilaian risiko dilakukan untuk mengetahui nilai risiko, kategori
risiko, risiko sisa serta pengendalian tambahan yang diperlukan dengan tujuan
mengurangi risiko yang ada pada pekerjaan fabrikasi baja PT. Bangun Karya
Perkasa Jaya.
Pengendalian risiko terhadap bahaya yang teridentifikasi dilakukan setelah
penilaian sebelumnya, sehingga pengendalian risiko dapat diprioritaskan pada
bahaya dengan kategori sangat tinggi dan tinggi atau yang tidak dapat diterima
perusahaan.
Identifikasi bahaya adalah proses mengetahui bahwa suatu bahaya ada di
tempat kerja dan menentukan karakteristik dari bahaya tersebut (Siswanto, 2009).
Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, terdapat 3 potensi
bahaya listrik pada pekerjaan fabrikasi baja PT. Bangun Karya Perkasa Jaya.
1. Potensi bahaya tersengat listrik
Potensi bahaya tersengat listrik pada saat menyambung baja dengan
metode pengelasan, pemotongan baja, dan pengeboran baja dapat terjadi
dikarenakan terdapat sumber listrik bertegangan tinggi yang berada pada area
kerja sebagai sumber energi utama pada pekerjaan fabrikasi baja. Menurut
Daryanto (2012) tersengat arus listrik berisiko terhadap keselamatan dan
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kesehatan pekerja karena dapat menyebabkan shock, pingsan, dan meninggal
dunia. Dilihat pada lampiran 7.
Pada penilaian risiko murni bahaya tersengat listrik pada saat
menyambung baja dengam metode pengelasan, pemotongan baja, dan
pengeboran baja memiliki nilai risiko sebesar 15E yang termasuk dalam
kategori sangat tinggi, maka dilakukan tindakan pengendalian menurut
hierarki pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya berupa
pengendalian administrasi berupa inspeksi alat sebelum bekerja, memastikan
kabel tidak lecet atau rusak, dan pengendalian alat pelindung diri berupa
sarung tangan dan alas kaki yang kering.Alat pelindung diri seperti kedok las,
faceshield, sarung tangan las, apron, masker dan lainnya. Meskipun tidak bisa
menghilangkan bahaya, APD berfungsi untuk mengurangi akibat dari bahaya
yang dapat menimpa pekerja (Martono, 2013). Risiko sisa yang didapatkan
dari pengendalian yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya
sebesar 6M yang termasuk dalam kategori sedang.Risiko sedang termasuk
dalam kategori yang dapat diterima (acceptable) sehingga tidak memerlukan
tindakan pengendalian tambahan, cukup dengan pelaksanaan dan monitoring
tindakan pengendalian yang sudah ada.
Potensi bahaya listrik pada saat menyambung baja dengan metode
pengelasan, pemotongan baja, dan pengeboran baja termasuk dalam kategori
sedang atau masuk dalam kategori yang dapat diterima (acceptable), sehingga
tidak diperlukan tindakan pengendalian tambahan guna menurunkan nilai
risiko.
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6.3

Tingkat Risiko Keselamatan Kerja Untuk Potensi Bahaya Kimia Pada

Pekerjaan Fabrikasi Baja
Penilaian risiko adalah keseluruhan proses mengestimasi besarnya suatu
risiko dan memutuskan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak (OHSAS
18001:2007). Penilaian risiko dilakukan untuk mengetahui nilai risiko, kategori
risiko, risiko sisa serta pengendalian tambahan yang diperlukan dengan tujuan
mengurangi risiko yang ada pada pekerjaan fabrikasi baja PT. Bangun Karya
Perkasa Jaya.
OHSAS 18001:2007 menyatakan pengendalian risiko dilakukan dengan
urutan eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, dan alat pelindung diri.
Pengendalian risiko risiko diperlukan guna menghilangkan atau mengurangi risiko
yang memiliki dampak keselamatan dan kesehatan bagi pekerja.
Menurut OHSAS 18001:2007, identifikasi bahaya adalah proses untuk
mengetahui adanya suatu bahaya dan menentukan karakteristiknya Berdasarkan
penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, terdapat 5 potensi bahaya kimia
pada pekerjaan fabrikasi baja PT. Bangun Karya Perkasa Jaya.
1. Menyambung baja dengan metode pengelasan menggunakan las mig dan
las tig
Potensi bahaya ledakan akibat kebocoran gas oksigen dan LPG pada saat
menyabung baja menggunakan metode pengelasan dapat terjadi apabila
terdapat kebocoran gas oksigen atau LPG pada bagian katup tabung sehingga
gas tersebut dapat bereaksi dengan sumber api disekitarnya, dilihat pada
lampiran 2.
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Pada penilaian risiko murni ledakan saat pengelasan memiliki nilai risiko
sebesar 15E yang termasuk pada kategori sangat tinggi, sehingga harus
dilakukan pencegahan maka dilakukan hierarki pengendalian oleh PT. Bangun
Karya Perkasa Jaya berupa pengendalian administratif yaitu memastikan
tabung LPG dan oksigen tidak bocor, pemeriksaan kebocoran dengan cairan
sabun, memastikan tabung dalam posisi berdiri, dan larangan merokok saat
bekerja, serta pengendalian rekayasa teknik berupa pemberian flashback
arrestor pada tabung, risiko sisa yang didapatkan dari pengendalian yang telah
dilakukan PT. Bangun Karya Perkasa Jaya sebesar 6M yang termasuk kategori
sedang. Dikarenakan risiko masih tergolong dalam kategori sedang.Risiko
sedang termasuk dalam kategori yang dapat diterima (acceptable) sehingga
tidak

memerlukan

tindakan

pengendalian

tambahan,

cukup

dengan

pelaksanaan dan monitoring tindakan pengendalian yang sudah ada.
Potensi bahaya kimia pada saat menyambung baja dengan metode
pengelasan menggunakan las mig dan las tig termasuk dalam kategori sedang
atau masuk dalam kategori yang dapat diterima (acceptable), sehingga tidak
diperlukan tindakan pengendalian tambahan guna menurunkan nilai risiko.
2. Pemotongan menggunakan gas cutting
Potensi

bahaya

ledakan

akibat

kebocoran

gas

oksigen

dan

LPGpemotongan baja menggunakan gas cuttingdapat terjadi apabila terdapat
kebocoran gas oksigen atau LPG pada bagian katup tabung sehingga gas
tersebut dapat bereaksi dengan sumber api disekitarnya, dilihat pada lampiran
4.
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Pada penilaian risiko murni bahaya ledakan akibat kebocoran gas oksigen
dan LPG memiliki nilai risiko sebesar 8M yang termasuk dalam kategori
sangat tinggi, maka dilakukan tindakan pengendalian menurut hierarki
pengendalian oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya berupa pengendalian
administrasi yaitu memastikan tabung LPG dan oksigen tidak bocor,
pemeriksaan kebocoran dengan cairan sabun, memastikan tabung dalam
posisis berdiri, larangan merokok saat bekerja dan penyediaan APAR layak
pakai, serta pengendalian rekayasa teknik berupa pemberian flashback
arrestor pada tabung, risiko sisa yang didapatkan dari pengendalian yang telah
dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya sebesar 2L yang termasuk
dalam kategori rendah. Risiko dengan kategori rendah termasuk dalam
kategori yang dapat diterima (acceptable) dan tidak memerlukan tindakan
pengedalian tambahan, cukup dengan mewajibkan penggunaan alat pelindung
diri sesuai dengan hazard yang ada.
Potensi bahaya kimia pada saat pemotongan menggunakan gas cutting
termasuk dalam kategori sedang atau masuk dalam kategori yang dapat
diterima (acceptable), sehingga tidak diperlukan tindakan pengendalian
tambahan guna menurunkan nilai risiko.
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BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
7.1

Kesimpulan
1. Potensi bahaya yang teridentifikasi pada pekerjaan fabrikasi baja PT.
Bangun Karya Perkasa Jaya sebanyak 24 (dua puluh delapan) potensi
bahaya, dengan rincian 19 potensi bahaya mekanik, 3 potensi bahaya
listrik, dan 2 potensi bahaya kimia.
2. Hasil penilaian risiko pada pekerjaan fabrikasi baja PT. Bangun Karya
Perkasa Jaya didapatkan 13 risiko rendah, 9 risiko sedang, dan 2 risiko
tinggi
3. Pengendalian yang sudah dilakukan oleh PT. Bangun Karya Perkasa Jaya
meliputi beberapa pengendalian yaitu pengendalian dengan rekayasa
teknik, administratif, dan alat pelindung diri. Pengendalian tambahan yang
disarankan penulis meliputi beberapa pengendalian yaitu pengendalian
administratif dan alat pelindung diri

7.2

Saran
1. Pengendalian tambahan yaitu pengendalian administratif berupa training
atau pelatihan pengoperasian mesin cutting wheel dan gerinda, dan
memilih pekerja yang ahli dalam pengoperasian mesin gerinda
2. Pengendalian tambahan yaitu pengendalian alat pelindung diri berupa
coverall untuk pekerjaan pemotongan dan penggerindaan baja.
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Lampiran 1
LEMBAR PANDUAN WAWANCARA
Nama

:

Umur

:

Lama Kerja

:

No.

Pertanyaan

A.

Pekerjaan :

1.

Peralatan apa saja yang digunakan ?

2.

Jawaban

Apakah peralatan tersedia dalam kondisi
layak ?
Apakah dilakukan pengecekan rutin pada

3.

peralatan ? Jika ada, kapan dan berapa kali
?

4.

Apakah ada pelatihan terkait keselamatan
kerja ?

5.

Apakah ada SOP atau instruksi kerja untuk
pekerjaan yang dilakukan ?

6.

Apakah anda melakukan pekerjaan lain ?

B.

Identifikasi Bahaya

1.

Apakah terdapat instruksi kerja di area kerja
?

2.

Potensi bahaya apa saja yang ada pada area
kerja?

3.

Dari beberapa potensi bahaya tersebut,
manakah yang paling berpotensi
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menimbulkan potensi kecelakaan ?
4.

Apakah pernah dilakukan identifikasi
bahaya pada pekerjaan anda ?
Bagaimana hasil identifikasi bahaya ?

5.

6.

Siapa saja yang dilibatkan dalam
melakukan identifikasi bahaya ?

7.

Persiapan/data apa saja yang diperlukan
untuk melakukan identifikasi bahaya ?

8.

Metode apa yang digunakan dalam
melakukan identifikasi bahaya ?

C.
1.

Penilaian Risiko
Apakah pernah terjadi kecelakaan pada
pekerjaan anda ?

2.

Kecelakaan seperti apa yang paling sering
terjadi ?

3.

Apa penyebab terjadinya kecelakaan
tersebut?

4.

Seberapa parah akibat dari kecelakaan
tersebut ?

5.

Apakah sudah pernah dilakukan penilaian
risiko pada pekerjaan ?

6.

Bagaimana hasil penilaian risiko yang telah
dilakukan ?
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7.

Upaya pengendalian apa yang telah
dlakukan untuk mengendalikan bahaya ?

D.

1.

Alat Pelindung Diri
Apa saja APD yang diperlukan pada
pekerjaan ?

2.

Apakah APD yang disediakan sudah sesuai
dan sering digunakan ?

3.

Apakah APD dalam kondisi baik dan layak
digunakan ?
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Lampiran2

Proses Pekerjaan Pengelasan
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Lampiran4

Proses Pekerjaan Pemotongan Menggunakan Gas Cutting
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Lampiran5

Proses Pekerjaan Pengeboran Baja Menggunakan Bor Magnet
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Lampiran6

Proses Pekerjaan Penggerindaan Baja
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Lampiran 7

Mesin Las

Sumber Listrik Pekerjaan Fabrikasi Baja
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Lampiran 8

Flashback Arrestor
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Lampiran 9

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEKERJAAN FABRIKASI
1. Lakukan Tool Box Meeting setiap pagi kepada para pekerja untuk memberi arahan tentang Pekerjaan yang akan dilakukan
oleh Supervisor dan Safety Officer (pastikan kondisi tenaga kerja dalam keadaan sehat)
2. Pastikan pekerja sudah memahami tentang kemungkinan bahaya yang akan timbul serta pengendalian bahaya tersebut.
3. Inspeksi Area kerja untuk melihat apakah area kerja aman atau tidak
4. Pastikan pekerja memiliki ijin kerja.
5. InspeksiAlat Pelindung Diri (APD) pekerja
6. Pastikan semua pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai pekerjaan
7. Apabila menggunakan perancah, pastikan perancah berdiri dengan kokoh.
8. Pastikan Pekerjaan fabrikasi jauh dari bahan yang mudah terbakar
9. Pastikan tersedia APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di area fabrikasi
10. Proses Penandaan
a. Periksa gambar dan revisi dokumen terbaru
b. Pilih rencana pemotongan berdasarkan ukuran material.
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c. Periksa bujur sangkar dan / atau dimensi material.
d. Selama menandai cadangan cadangan untuk ujung pemotongan.
e. Periksa jumlah tanda berdasarkan gambar detail.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEKERJAAN FABRIKASI
10. Proses Pemotongan
a. Periksa kondisi peralatan.
b. Pilih peralatan berdasarkan jenis dan dimensi material.
c. Susun posisi simbol tanda alat pemotong.
d. Digunakan rel ganda untuk garis potong panjang.
e. Periksa kualitas dan kuantitas setelah proses pemotongan.
11. Proses Pengeboran
a. Periksa alat & peralatan pada kondisi baik.
b. Memilih mesin dan alat pengeboran berdasarkan kebutuhan material dan dimensi.
c. Periksa simbol tanda sebelum memulai pekerjaan.
d. Pilih putaran mesin berdasarkan ketebalan dan diameter lubang.
e. Periksa dimensi lubang setelah proses pengeboran.
12. Proses Fabrikasi
a. Pekerjaan pengelasan dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat sebagai welder
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b. Periksa kondisi peralatan.
c. Periksa tanda sebelum melakukan pengelasan agar tidak terjadi kesalahan
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Lampiran 10
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