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ABSTRAK 
 

Abdul Haris Firmansyah, 2010. Penerapan Identifikasi Potensi Bahaya dan 
Penilaian Risiko Departemen Plant Area Pelaci PT. Bukit Makmur Mandiri 
Utama Area Kerja marunda Graha Mineral Kalimantan Tengah, Program 
D.IV Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi bahaya terhadap 
sumber-sumber yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja (potensi bahaya) di 
tempat kerja, kemudian dianalisis serta dievaluasi agar dapat dilakukan upaya 
pengendalian. 
 Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah bahwa ditempat kerja 
selalu terdapat sumber bahaya yang memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja 
(potensi bahaya). Sehingga diperlukan pengidentifikasian terhadap sumber bahaya 
tersebut untuk kemudian dilakukan penilaian terhadap nilai resiko yang ada 
sebagai prioritas pengendalian resiko dari potensi bahaya tersebut agar dapat 
mencegah terjadinya kecelakaan sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman. 
 Sejalan dengan masalah dan tujuan, maka penelitian dilaksanakan dengan 
menggunakan metode deskriptif berdasarkan observasi dan wawancara kemudian 
dianalisa atau dievaluasi serta dilakuakn pembandingan dengan perundang-
undangan. 
 Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa potensi bahaya dan risiko baik 
tinggi maupun rendah akan selalu ada di lingkungan kerja sehingga perlu 
identifikasi dan penilaian terhadap risiko dan selanjutnya dilakukan pengendalin 
terhadap potensi bahaya sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang 
aman dan selamat. Kemungkinan kecelakaan kerja yang terjadi di departeman 
Plant area Pelaci, antara lain: terjepit, terjatuh, tertimpa dan terbakar atau 
meledak. Saran yang diberikan adalah pelatihan terhadap karyawan secara 
kontinyu,perlunya keterlibatan mekanik dalam penyusunan IBPR serta tindakan 
yang tegas bagi karyawan yang tidak menggunakan APD. 
 
 
Kata kunci : Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko 
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ABSTRACT 
 

Abdul Haris Firmansyah, 2010. Implementation Hazard Identification and 
Risk Assessment of the Department of Plant Area Pelaci PT. Bukit Makmur 
Mandiri Utama Marunda Graha Mineral Working Area of Central 
Kalimantan, D. IV Occupational Health Program Faculty of Medicine, 
University of Surakarta Eleven March. 
 
 The purpose of this study is to identify the source of danger to sources that 
can cause workplace accidents (potential hazard) in the workplace, then analyzed 
and evaluated in order to control efforts 
 The framework of this research is that there is always a source of 
workplace hazards that allow the occurrence of work accidents (potential hazard). 
So it requires the identification of sources of hazards are to then be evaluated for 
the value of the existing risk as the risk control priorities of the potential danger in 
order to prevent accidents so as to create a safe working environment. 
 Along with the problems and goals, the research carried out by using 
descriptive method based on observations and interviews and then analyzed or 
evaluated, as well as benchmarking with dilakuakn legislation. 
 The result concluded that the potential hazard and either high or low risk 
will always exist in the working environment so that the necessary identification 
and assessment of the risks and then make pengendalin against potential hazards 
in an attempt to create a safe working environment and safe. Possibility of 
accidents occurring in the area Pelaci Plant department, among other: queezed, 
dropped, hit and burn or explode. Advice given is continuous training of 
employees, the need for involvement in the preparation HIRA mechanical and 
decisive action for employees who do not use PPE. 
 
Keywords: Hazard Identification, Risk Assessment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penggunaan teknologi maju sangat diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia secara luas, namun tanpa disertai dengan 

pengendalian yang tepat akan dapat merugikan manusia itu sendiri. 

Penggunaan teknologi maju tidak dapat dielakkan terutama pada era 

industrialisasi yang ditandai adanya peroses mekanisasi, elektrifikasi dan 

modernisasi serta transformasi globalisasi. Dalam keadaan demikian 

penggunaan mesin-mesin, pesawat, istalasi dan bahan-bahan berbahaya 

akan terus meningkat sesuai kebutuhan industrialisasi. Hal tersebut 

disamping memberikan kemudahan bagi suatu proses produksi, tentunya 

efek samping yang tidak dapat dielakkan adalah bertambahnya jumlah dan 

ragam sumber bahaya bagi pengguna teknologi itu sendiri. Disamping itu, 

faktor lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3), proses kerja tidak aman, dan sistem kerja semakin 

komplek dan modern dapat menjadi ancaman tersendiri bagi keselamatan 

dan kesehatan pekerja (Tarwaka, 2008). 

Kasus kecelakaan kerja beberapa tahun terakhir menyebabkan 

meningkatnya jumlah perusahaan yang mengupayakan suatu program 
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pencegahan dan pengendalian terhadap angka-angka kasus kecelakaan. Di 

Indonesia, berdasarkan laporan angka-angka kecelakaan kerja yang tercatat 

pada PT. Jamsostek (Persero), yaitu tahun 2003 tercatat 105.846 kasus, 

tahun 2004 sebesar 95.418 kasus, tahun 2005 meningkat menjadi 99.023 

kasus, tahun 2006 sebesar 95.624 kasus dan tahun 2007 sebesar 95.000 

kasus diantaranya 1.883 kasus kematian akibat kecelakaan kerja atau rata- 

rata 5 tenaga kerja yang meninggal setiap harinya. Dari perbandingan 

beberapa negara dikawasan ASEAN mengenai angka pekerja yang 

meninggal akibat kecelakaan kerja hingga ahun 2005, di indonesia rata- rata 

20 orang meninggal dari 100.000 pekerja, di Malaysia 8,5 banding 100.000 

pekerja, Thailand 8,9 banding 100.000 pekerja, bahkan paling buruk di 

kawasan ASEAN, Indonesia menduduki urutan ke-5 atau terburuk 

dibandingkan dengan Singapura menduduki urutan pertama, disusul 

Malaysia, Thailand dan Filipina (Danggur Konradus SH MH. 2006:5). 

Jenis-jenis pekerjaan mempunyai peranan besar dalam menentukan 

jumlah dan macam kecelakaan. Kecelakaan-kecelakaan diperusahaan 

berlainan dengan kecelakaan-kecelakaan di perkebunan, kehutanan, 

pertambangan, atau perkapalan.  Demikian pula jumlah dan macam 

kecelakaan di berbagai kesatuan operasi dalam suatu proses. Kecelakaan di 

perusahaan pertambangan penuh dengan bahaya-bahaya kecelakaan, baik 

jatuh atau tertimpa benda-benda yang jatuh termasuk atap tambang atau 

dinding yang rubuh, maupun ledakan-ledakan. Jatuh terjadi oleh karena 

sebagian terbesar dari pekerjaan dilakukan setelah naik turun lobang melalui 
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sistim tangga-tangga. Rubuh atau runtuh atap dan dinding lobang biasanya 

sebagai akibat sistim penyokong dinding atau atap yang kurang baik 

pemasangannya atau oleh karena tambang telah berumur tua. Ledakan-

ledakan biasanya akibat meledaknya methan atau debu arang bata halus. 

Ditinjau dari sudut bahaya kecelakaan ini sangatlah penting adanya usaha-

usaha untuk pencegahan kecelakaan yang sebaik-baiknya. Selain 

dilakukannya pemakaian sistim tenaga dan penyokong atap dan dinding 

yang selamat, juga pakaian-pakain pelindung bagi pekerja-pekerjanya harus 

cukup memenuhi persyaratan, antara lain sepatu but, topi pelindung, baju 

kerja dan lain-lainnya. Lingkungan pertambangan, terutama tempat kerja 

dapat disehatkan dengan penerangan yang baik, ventilasi yang baik dan 

usaha-usaha sanitasi. Disamping itu dapat diadakan usaha-usaha lain yang 

mengurangi terjadinya bahaya, seperti pengeboran basah yang sanggup 

mengurangi jumlah debu bebas keudara, cara masuk kedalam tambang 

sesudah cukup waktu berselang setelahnya peledakan dan lain-lainnya, yang 

dengan demikian bahaya debu kepada paru-paru dapat dikurangi. Usaha 

penerangan yang baik antara lain sangat berguna bagi pencegah kesehatan. 

Ventilasi dalam tambang mengurangi antara lain kadar debu, atau gas-gas di 

udara. Sanitasi terutama penting untuk meniadakan wabah-wabah penyakit 

perut dan cacing diantara kaum pekerja. Jelaslah, betapa pentingnya kerja 

sama medis dan tehnik untuk usaha-usaha higene perusahaan dan kesehatan 

kerja dalam perusahaan tambang (Suma’mur, 1996). 
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Secara umum menurut Institut K3 beberapa manfaat yang dapat 

diperoleh dari program keselamatan kerja adalah perlindungan tenaga kerja 

atas hak keselamatan dalam bekerja, jaminan keselamatan bagi setiap orang 

yang berada di sekitar tempat kerja dan di luar tempat kerja, terciptanya 

sumber-sumber produksi secara aman dan efisien, adanya keamanan dan 

kelancaran bekerja kepada tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan 

hidup tenaga kerja (Suma’mur, 1988). 

Undang-undang keselamatan kerja telah memberikan tanggung jawab 

kepada manajemen untuk melaksanakan pencegahan kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja (Syukri Sahab, 1997). 

Di tempat kerja kemungkinan terdapat tiga sumber utama bahaya 

potensial kesehatan kerja yaitu : 1) lingkungan kerja, 2) pekerjaan, serta 3) 

manajemen yang belum terlatih tentang kesehatan dan keselamatan kerja. 

Apabila kondisi bahaya potensial dari ketiga sumber utama tersebut dapat 

diminimalkan, apalagi dieliminasikan maka pekerja dapat lebih leluasa 

mewujudkan tanggung jawabnya masing-masing untuk melakukan 

perawatan diri menuju tingkat kesehatan dan pemeliharaan kesehatan yang 

setinggitingginya (dr. Anies, 2005). 

Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko (IBPR) adalah dasar 

pengelolaan K3 yang disusun berdasarkan tingkat resiko yang ada 

dilingkungan kerja. Setiap bahaya dengan kondisi resiko bagaimanapun 

diharapkan dapat dihilangkan atau diminimalisasikan sampai batas yang 

dapat diterima dan ditoleransi, baik dari kaidah keilmuan maupun tuntutan 
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hukum. Sebelum dilakukan penilaian terhadap  resiko bahaya perlu 

dilakukan pengidentifikasian terhadap resiko bahaya yang merupakan tolak 

ukur kemungkinan terjadinya kecelakaan, dengan pengidentifikasian dan 

penilaian resiko diharapkan tingkat resiko dapat dikendalikan seefektif 

mungkin dan seefisien mungkin. Untuk mengendalikan resiko kecelakaan 

dan penyakit akibat kerja perlu dilakukan identifikasi terhadap sumber 

bahaya ditempat kerja dan dievaluasi tingkat resikonya serta dilakukan 

pengendalian. (Syukri Sahab, 1997). 

Manajemen PT. Bukit Makmur Mandiri Utama menerima bahwa 

pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup yang baik 

adalah landasan utama dalam semua kegiatan operasionalnya. untuk itu PT. 

Bukit Makmur Mandiri Utama harus mempunyai sistem yang dapat 

membantu dalam mengidentifikasikan secara sistematis semua bahaya yang 

ada ditempat kerja, melakukan penilaian resiko dari bahaya tersebut serta 

melakukan langkah pengendalian agar bahaya tersebut tidak menimbulkan 

kecelakaan.  

Sebagai upaya untuk mempertahankan komitmen dan konsistensi 

tujuan tersebut, agar adanya suatu perbaikan yang berkesinambungan dalam 

bidang K3, maka PT. Bukit Makmur Mandiri Utama Jakarta telah 

memasukan beberapa ketentuan standard yang relevan sebagai acuan dasar 

penyusunan kebijakan K3. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis 

tertarik untuk mengamati dan menganalisa secara lebih jauh proses 

penerapan Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko yang telah diterapkan 
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di perusahaan ini. yaitu dengan judul “Identifikasi Bahaya Dan Penilaian 

Resiko Departemen Plant Area Pelaci PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 

Area Kerja Marunda Graha Mineral Kalimantan Tengah”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Bagaimana Penerapan Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Resiko 

Departemen Plant Area Pelaci PT. Bukit Makmur Mandiri Utama Area 

Kerja Marunda Graha Mineral Kalimantan Tengah dalam upaya pencegahan 

potensi bahaya. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Identifikasi Bahaya Dan 

Penilaian Resiko Departemen Plant Area Pelaci PT. Bukit Makmur Mandiri 

Utama Area Kerja Marunda Graha Mineral Kalimantan Tengah dalam 

upaya pencegahan potensi bahaya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Diharapkan sebagai pembuktian dengan penerapan IBPR 

(Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko) dapat meningkatkan rasa 

peduli bagi tenaga kerja terhadap masalah K3 (Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja) dan juga dapat menjadikan perusahaan untuk 
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selalu profesional, terpadu dan berkesinambungan dalam mengelola 

aspek K3. 

 

 

2. Aplikatif 

Diharapkan dari penelitian ini akan memberikan kegunaan dari 

segi pengembangan ilmu serta memperoleh data relevan yang dapat 

digunakan oleh : 

a. Bagi perusahaan  

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan sumbangan 

pemikiran sebagai bahan masukan serta saran yang bermanfaat 

berkaitan dengan IBPR yang yang terintegrasi kedalam sistem 

SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja). 

b. Pihak-pihak lain 

Dari penelitian ini dapat memberikan informasi bagi 

pihak-pihak yang tertarik dan akan mempelajari mengenai 

IBPR. 

c. Bagi penulis 

Dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat 

menembah pengetahuan dan pemehaman penulis terhadap IBPR 

dan faktor-faktor K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada 

umumnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Tinjauan Pustaka 

1. Identifikasi Bahaya 

a.  Definisi Identifikasi Bahaya 

Identifikasi bahaya merupakan langkah awal dari suatu sistem 

manajemen pengendalian resiko yang merupakan suatu cara untuk 

mencari dan mengenali terhadap semua jenis kegiatan, alat, produk, 

dan jasa yang dapat menimbulkan potensi cedera atau sakit yang 

bertujuan dalam upaya mengurangi dampak negatif resiko yang dapat 

mengakibatkan kerugian aset perusahaan, baik berupa manusia, 

material, mesin, hasil produksi maupun finasial (Ichsan, 2004). 

Identifikasi bahaya adalah proses pencarian terhadap semua 

jenis, kegiatan, situasi, produk dan jasa yang dapat menimbulkan 

potensi cidera ataupun sakit. Untuk mengidentifikasi bahaya yang ada 

dapat menggunakan elemen-elemen insiden (Pamapersada Nusantara, 

1999). 

Identifikasi bahaya merupakan dasar pengelolaan keselamatan 

kerja modern. Program pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja 

disusun berdasarkan tingkat resiko yang ada dilingkungan kerja. 
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Setiap bahaya dengan kondisi bagaimanapun, diharapkan dihilangkan 

dan dieliminasi sampai batas yang dapat diterima dan ditolerir. Baik 

dari kaidah keilmuan atau tuntuntan hukum, proses ini merupakan 

tindakan yang proaktif dalam mengelola industri, sebab satu 

kecelakaan terjadi diluar kemampuan atau pengetahuan seseorang 

namun kadang ada juga orang yang mampu menduga suatu 

kecelakaan sebelumnya, asalkan serius melakukan identifikasi bahaya 

karena tidak ada seorangpun yang dapat yang dapat meramalkan 

separah atau besar kerugian yang akan terjadi jika ada sebuah insiden. 

Namun kita dapat mencegahnya dengan program identifikasi bahaya. 

(Pamapersada Nusantara, 1999). 

Melalui teknik analisis keselamatan pekerjaan, maka suatu 

tugas-tugas atau pekerjaan dapat dipisah-pisahkan kedalam suatu 

langkah-langkah dasar dan masing-masing dianalisis untuk 

menemukan potensi bahaya. dari langkah-langkah dasar pemisahan 

pekerjaan, selanjutnya dipertimbangkan masing-masing langkah untuk 

menentukan apakah potensi bahaya dapat mengakibatkan resiko 

terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan kepeda tenaga kerja. 

Potensi bahaya di tempat kerja dapat disebabkan dari berbagai jenis 

energi sumber bahaya (Tarwaka, 2008). 

b.  Tempat Kerja 

Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan terbuka atau 

tertutup, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atauyang 
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sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan terdapat 

sumber atau sumber-sumber bahay baik di darat, di dalam tanah, 

dipermukaan air, di dalam air dan di udara (Tarwaka, 2008). 

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja yang dimaksud tempat kerja ialah tiap ruangan 

atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana 

tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tempat kerja untuk 

keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-

sumber bahaya. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, 

lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian 

atau berhubung dengan tempat kerja tersebut. 

Sedangkan menurut Permenaker No. Per. 05/MEN/1996 Pasal 1 

tentang SMK3 yang dimaksud tempat kerja adalah setiap ruangan atau 

lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga 

kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan 

suatu usaha dimana terdapat sumber-sumber bahaya baik di darat, 

didalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun udara yang 

berada didalam wilayah kekuasaan hukum republik Indonesia. 

c.  Pengertian Bahaya  

Bahaya pekerjaan adalah faktor-faktor dalam hubungan 

pekerjaan yang dapat mendatangkan kecelakaan, bahaya tersebut 

disebut potensial jika faktor-faktor tersebut belum mendatangkan 

kecelakaan. (Suma’mur, 1996) 
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Bahaya adalah sifat dari suatu bahan, cara kerja suatu alat, cara 

melakukan suatu pekerjaan atau lingkungan kerja yang dapat 

menimbulkan kerusakan harta benda, penyakit akibat kerja atau 

bahakan hilangnya nyawa manusia (Santoso, 2004) 

Bahaya adalah kemungkinan suatu bahan yang dalam keadaan 

tertentu bisa menyebabkan kerugian pada makhluk hidup (Bird dan 

Germain, 1990). 

d.  Sumber Bahaya 

Dalam UU No. 1 tahun 1970 bahwa ditempat kerja terdapat 

sumber bahaya yang mengancam keselamatan maupun kesehatan 

tenaga kerja.  

Kecelakaan penyakit akibat kerja terjadi karena adanya sumber-

sumber bahaya dilingkungan kerja. Sumber bahaya ini bisa berasal 

dari bangunan, peralatan dan instalasi, bahan, proses produksi, cara 

kerja, dan lingkungan kerja (Syukri Sahab, 1997). 

Adapun sumber dari kejadian yang dapat mengakibatkan 

kecelakaan kerja adalah sebagai berikut : 

1)  Manusia dan Cara Kerja 

Termasuk pekerja dan manajemen, kesalahan utam 

sebagian besar kecelakaan, kerugian ataukerusakan terletak pada 

karyawan yang meliputi : 

a) Karyawan yang kurang bergairah 

b) Kurang terampil  
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c) Sedang terganggu emosinya (Bennet N.B Silalahi dan 

Rumondang B. Silalahi, 1995) 

Bahaya dari cara kerja dapat membahayakan tenaga kerja, 

orang lain dan lingkungan disekitarnya. Cara kerja yang 

demikian antara lain cara mengangkat dan mengangkut, apabila 

dilakukan dengan cara yang salah dapat mengakibatkan cedera 

dan yang paling sering adalah cedera pada tulang punggung. 

(Syukri Sahab, 1997) 

2)  Bangunan Peralatan dan Instalasi 

Bahaya dari bangunan, perlatan dan instalasi perlu 

mendapat perhatian. Konstruksi bagunan harus kokoh dan 

memenuhi syarat. Desain ruangan dan tempat kerja harus 

menjamin keselamtan dan kesehatan tenaga kerja.instalasi harus 

memenuhi persyaratan keselamatan kerja baik dalam desain 

maupun konstruksi. Sebelum operasi harus dilakukan percobaan 

untuk menjamin keselamatan serta dioperasikan oleh operator 

yang memenuhi syarat yang sudah ditentukan. 

Perawatan meliputi masin dan alat atau saran lain yang 

digunakan. Elemen ini juga merupakan faktor penyebab utama 

dari insiden. Perawatan peralatan bukan hanya menurut waktu 

pemakaian melainkan juga didasarkan pada kondisi bagian-

bagiannya. Tanpa perawatan yang teratur, keadaan mesin 

berubah menjadi penyebab bahaya. Peralatan yang tidak 
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digunakan dengan mestinya serta tidak dilengkapi dengan alat 

pelindung dan pengaman, peralatan itu depat menimbulkan 

macam-macam bahaya seperti : 

a) Kebakaran 

b) Sengatan listrik 

c) Ledakan 

d) Luka-luka atau cedera 

3)  Material (bahan) 

Tiap-tiap material mempunyai resiko bahaya dengan 

tingkat yang berbeda-beda sesuai sifat bahan, antara lain:  

a) Mudah terbakar 

b) Menimbulkan energi 

c) Mudah meledak 

d) Menimbulkan kerusakan pada kulit dan jaringan tubuh 

e) Menyebabkan kangker 

f) Mengakibatkan kelainan pada janin 

g) Bersifat racun dan radioaktif (Syukri Syahab, 1997) 

4)  Proses 

Bahaya dari proses sangat bervariasi tergantung teknologi 

yang digunakan di industri, ada yang berbahaya dan ada pula 

proses yang kurang berbahaya dari proses ini kadang-kadang 

timbul : 
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a) Asap  

b) Debu  

c) Panas 

d) Bising 

e) Mekanis seperti terjepit, terpotong, tergores, tertimpa 

maupun tertimpa material 

5)  Lingkungan  

Bahaya dari lingkungan kerja dapat digolongkan atas 

berbagai jenis bahaya yang dapat mengakibatkan berbagai 

gangguan kesehatan dan penyakit akibat kerja serta penurunan 

produktivitas dan evektifitas kerja. Bahaya-bahaya lingkungan 

kerja meliputi faktor fisik, kimia, psikologi dan faal kerja 

(Syukri Sahab, 1997). 

Sedangkan menurut Bennet Silalahi, 1995 kondisi 

lingkungan fisik yang dapat merupakan sumber bahaya antara 

lain : 

a) Suhu dan kelembaban kerja 

b) Kebersihan udara 

c) Penerangan dan kuat cahaya 

d) Kekuatan bunyi 

e) Cara kerja dan prinsip kerja 

f) Udara dan gas-gas bertekanan 
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g) Keadaan mesin, perlengkapan dan peralatan kerja serta 

material 

h) Keadaan lingkungan setempat 

e.  Pengaruh Dari Bahaya 

 Pada dasarnya semua yang dapat dikenali dengan panca indera 

adalah bahaya. Apabila dua bahaya atau lebih bertemu bisa 

menimbulakan suatu peristiwa yang disebut kecelakaan. Maka bahaya 

yang terisolasi dengan baik tidak akan tidak akan menjadi kecelakaan 

akan tetapi tidak mungkin kita mengisolasi bahaya secara absolut 

karena dengan definisinya semua yang bisa ditangkap dengan panca 

indra adalah bahaya (Materi Training KYT, 1999) 

    Setiap yang disebabkan oleh bahaya bernmacam-macam 

mulai dari kecelakaan tanpa kerusakan atau cedera sedikitpun sampai 

insoden yang besar yang melibatkan banyak makhluk hidup dalam 

satu komunitas tertentu dan jika terjadi suatu insiden karena 

bertemunya dua bahya atau lebih akibat insiden itu akan mengenai 

tidak kepada manusia saja, lebih jauh lagi satu insiden tunggal akan 

berkembang berurutan menjadi lebih besar menjadi tragedi, yang 

harus diingat bahwa bahaya yang kita identifikasi, tidak didasarkan 

pada efeknya pada manusia belaka tetapi pada komponen-komponen 

lainnya. 

Bahaya yang terpapar pada manusia disebut sebagai bahaya 

kesehatan kerja, program penanganan bahaya kesehatan mencakup : 
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1) Pengenalan paparan 

2) Pengevaluasian sumber bahaya dan potensinya kerugian yang bisa 

terjadi 

3) Pengendalian kerugian atau kerusakan kesehatan karena pengaruh 

tersebut (Pamapersada Nusantara, 1999). 

Bahaya kesehatann biasanya dibagi menjadi 4 kategori antara 

lain, sbb: 

1) Kimia, meliputi uap, debu, asap, kabut, fume 

2) Fisika, meliputi bising, gataran mekanis, tekanan panas 

3) Biologis, meliputi jamur, abkteri, virus 

4) Ergonomi, meliputi sikap dan posisi kerja, cara kerja (Materi 

Training KYT, 1999) 

2.  Penilaian Resiko 

a.  Pengertian Umum 

Penilaian resiko adalah proses untuk menentukan prioritas 

pengendalian terhadap tingkat resiko kecelakaan ataupenyakit akibat 

kerja (Permenaker No. PER. 5/MEN/1996). 

Resiko adalah suatu ukuran yang menyatakan kemungkinan 

keparahan dari suatu kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Resiko 

adalah besarnya kesempatan dua atau lebih bahaya bertemu dan 

mengakibatkan terjadinya sejumlah kerugian sebesar apapun (PT. 

Pamapersada Nusantara, 1999). 
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Istilah penialaian resiko berasal dari industri asuransi yang 

merupakan satu tahap proses dalam mentukan dan memperluas 

pertanggungan yang ditawarkan. Istilah ini diadopsi kedalam 

kesehatan dan keselamatan kerja. Pengertiannya diperluas untuk 

mengikutsertakan spektrum kegiatan yang lebih luas, dari 

pengidentifikasian awal bahaya hingga pembentukan kondisi kerja 

yang aman (John Ridley, 2008).  

       Pada dasarnya penilaian resiko adalah cara-cara yang 

digunakan majikan untuk dapat mengelolan dengan baik resiko yang 

dihadapi oleh pekerjanya dan memastikan bahwa kesehatan dan 

keselamatan mereka tidak terkena resiko pada saat bekerja (John 

Ridley, 2008). 

 Regulasi manajemen (management regulations) 

menempatkan tanggung jawab khusus di pundak majikan untuk : 

1) Mengidentifikasi bahaya yang beresiko terhadap kesehatan dan 

keselamatan kerja pekerjanya 

2) Melakukan penilaian resiko yang sesuai dan mencukupi itu 

berdasarkan situasi dan kondisi operasinya  

3) Menentukan lingkup penilaian : 

a) Semua perlengkapan, baik yang sedang dipakai maupun 

yang baru 

b) Material dan substansi 
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4) Lebih memprioritaskan perlindungan terhadap seluruh angkatan 

kerja ketimbang perorangan 

5) Mempertimbangkan segala resiko dari kegiatan operasional 

yang dapat mempengaruhi orang yang bukan pelekerja seperti 

agen da para pekerja kontrak, kontraktor, tamu dan mereka yang 

datang karena tugas seperti tukang pos, karyawan perusahaan 

utilitas, supir pengantar, dan sebagainya. 

6) Mengangkat sorang penilai : 

a) Untuk melakukan penilaian-penilaian  

b) Yang mempunyai pengetahuan tentang ; proses-proses 

kerja, perundang-undangan kesehatan dan keselamatan 

kerja, standart kesehatan dan keselamatan kerja terbaru 

untuk industri  

7) Memberikan waktu kepada penilai untuk melakukan penilaian 

selama jam kerja (penilai bisa merupakan penyelia atau 

penenggung jawab yang sudah mendapatkan pelatihan 

kesehatan dan keselamatan kerja). 

8) Jika memperkerjakan lima pekerja atau lebih catatlah hasil 

penilaian resiko tersebut (John Ridley, 2008). 

b.  Manfaat Penilaian Resiko 

Basarnya nilai resiko yang diperoleh digunakan sebagai 

landasan dalam melakukan tindakan perbaikan untuk mencegah 

terjadinya insiden akibat adanya suatu bahaya. Selain itu juga dapat 
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digunakan untuk mengetahui bahaya mana yang harus mendapat 

perhatian yang lebih dulu. 

Penilaian resiko yang sudah dilakukan bermanfaat untuk 

melakukan suatu check list bagi hal-hal yang akan diinspeksi, misal :  

1) Inspeksi barang-barang kritis 

2) Observasi tugas terencana 

3) Inspeksi pemeliharaan harian 

4) pemeliharaan dan manfaat. (Pamapersada Nusantara, 1999) 

Pemanfaatan hasil analisis potensi bahaya, dapat dimanfaatkan 

antara lain sebgai berikut: 

1) Evaluasi sejauh mana dilakukan perubahan pada mesin atau 

peralatan yang jadi obyek analisa serta untuk perbaikan desain 

teknik. 

2) Perbaikan metode kerja. 

3) Mengembangkan peralatan perlindungan dan pengaman. 

4) Mempersiapkan instruksi kerja. 

5) Mempersiapkan peraturan keselamatan kerja/penduan untuk objek 

yang akan diteliti. (Syukri Sahab, 1997) 

 c.   Cara Melakukan Penilaian Resiko 

Pada jenis pekerjaan baru yang mengguankan mesin atau 

peralatan baru sebaiknya dilakukan identifikasi, kecuali kalau diyakini 

kalau jenis pekerjaan itu resikonya kecil. Prioritas didasarkan atas 

perkiraan kemungkinan kejadian dan konsekuensi kalau terjadi 
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kecelakaan. Operator mesin dan tenaga mekanik yang memelihara 

suatu mesin juga bisa diwawancarai mengenai kecelakaan yang 

pernah terjadi. dalam menentukan obyek identifikasi yang dipilih, 

perlu memikirkan faktor lain, sehingga kegiatan bisa diintegrasikan, 

misalnya : 

1) Pembaharuan peralatan produksi 

2) Perubahan tempat kerja 

3) Pengembangan metode kerja 

4) Penyempurnaan instruksi kerja. (Syukri Sahab, 1997) 

Penilaian resiko padahakikatnya merupakan proses untuk 

menentukan pengaruh atau akibat pemaparan potensi bahaya yang 

dilaksanakan melalui tahap atau langkah yang berkesinambungan. 

oleh karenanya dalam melakukan penilaian resiko ada dua komponen 

utama, yaitu: 

1) Analisis resiko 

Dalam kegiatan ini, semua jenis bahaya, resiko yang bisa 

terjadi, kontrol atau proteksi yang sudah ada, peluang terjadinya 

resiko, akibat yang mungkin timbul, dibahas secara rinci dan 

dicatat selelngkap mungkin. 

2) Evaluasi tingkat resiko 

Dalam kegiatan ini dilakukan prediksi tingkat resiko 

melaluievaluasi dan merupakan langkah yaang sangat 
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menentukan dalam rangkaian penilaian tingkat resiko (Ichsan, 

2004). 

Menurut biro manajemen resiko PT. Ptrokimia Gresik 

(2008), menghitung besarnya tingkat resiko diperoleh dari hasil 

perkalian antara dampak resiko dan peluang resiko, yaitu: 

a) Dampak resiko (D) 

Merupakan ukuran resiko atau besarnya pengaruh 

terjadinya resiko terhadap tenaga kerja/manusia. 

Skala kriteria dampak didasarkan atas kriteria 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Skala Kriteria Dampak Resiko 

Skala Kriteria Dampak 

1 Insignificant Tidak significant terhadap tenaga 

kerja/manusia 

2 Minor Kecil terhadap tenaga kerja/manusia 

3 Moderate Sedang terhadap tenaga kerja/manusia 

4 Major Besar terhadap tenaga kerja/manusia 

5 Catastropic Significant/sangat besar terhadap 

tenaga kerja/manusia 

(Sumber : Panduan pengisian formulir Identifikasi Resiko K3 

dan Penyakit Akibat Kerja PT. Petrokimia Gresik, 2008) 
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b) Peluang resiko (P) 

Merupakan besarnya kemungkinan atau frekuensi 

terjadinya resiko kecelakaan/kerugian ketika terpapar 

dengan suatu bahaya dalam setiap kegiatan yang 

dilaksanakan. 

Beberapa jenis peluang yang terjadi antara lain: 

1) Peluang orang terjatuh ketika melewati jalan licin 

2) Peluang pekerja terhisap uap b3 saat menanganinya 

3) Peluang terpukul jarinya ketika memaku dengan 

palu 

4) Peluang tersengat listrik ketika kontak dengan kabel 

yang terkelupas isolasinya 

5) Peluang supir tabrakan ketika mengendarai mobil 

Skala pengukuran peluang resiko didasarkan atas 

kriteria sebgai berikut : 

Tabel 2. Skala Pengukuran Peluang Resiko 

Skala Kriteria Peluang 

1 Rare Kemungkinan terjadinya sangat 

kecil/jarang 

(0-20%) 

2 Unlikely Kemungkinan terjadinya cukup/sekali-kali 

(>20%-40%) 

3 Moderate Kemungkinan terjadinya sedang  
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(>40%-60%) 

4 Likely Kemungkinan terjadinya sering  

(>60%-80%) 

5 Certain Kemungkinan terjadinya hampir selalu 

terjadi/pasti terjadi  

(>80%-100%) 

(Sumber : Panduan pengisian formulir Identifikasi Resiko K3 

dan Penyakit Akibat Kerja PT. Petrokimia Gresik, 2008) 

c) Penentuan tingkat resiko 

Penentuan tingkat resiko adalah dengan 

mengombinasikan perhitungan dari dampak resiko dan 

peluang resiko. 

Resiko = Dampak x Peluang 

Setelah melakukan pengukuran tingkat resiko, maka 

dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu: 

a) Resiko rendah : 1-3 

b) Resiko sedang : >3-12 

c) Resiko tinggi : >12-25 

3. Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko (IBPR) 

Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko (IBPR) adalah dasar 

pengelolaan K3 yang disusun berdasarkan tingkat resiko yang ada 

dilingkungan kerja. Setiap bahaya dengan kondisi resiko bagaimanapun 

diharapkan dapat dihilangkan atau diminimalisasikan sampai batas yang 
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dapat diterima dan ditoleransi, baik dari kaidah keilmuan maupun tuntutan 

hukum. Sebelum dilakukan penilaian terhadap resiko bahaya perlu 

dilakukan pengidentifikasian terhadap resiko bahaya yang merupakan tolak 

ukur kemungkinan terjadinya kecelakaan, dengan pengidentifikasian dan 

penilaian resiko diharapkan tingkat resiko dapat dikendalikan seefektif 

mungkin dan seefisien mungkin. Untuk mengendalikan resiko kecelakaan 

dan penyakit akibat kerja perlu dilakukan identifikasi terhadap sumber 

bahaya ditempat kerja dan dievaluasi tingkat resikonya serta dilakukan 

pengendalian. (Syukri Sahab, 1997). 

4. Kecelakaan Kerja/Insiden 

1.  Pengertian Kecelakaan Kerja  

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang jelas tidak 

dikehendaki dan seringkali tidak terduga semula yang dapat 

menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda atau properti maupun 

korban jiwa yang terjadi di dalam suatu proses kerja industri atau yang 

berkaitan dengannya.dengan demikian kecelakaan kerja mengandung 

unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Tidak diduga semula, oleh karena dibelakang pristiwa kecelakaan 

tidak terdapat unsur-unsur kesengajaan dan perencanaan. 

b. Tidak diinginkan atau diharapkan, karena peristiwa kecelakaan 

akan selalu disertai kerugian baik fisik maupun mental. 

c. Selalu menimbulkan kerugian dan kerusakan, yang sekurang-

kurangnya menyebabkan gangguan proses kerja. 
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Suatu kecelakaan kerja hanya akan terjadi apabila terdapat 

berbagai faktor penyebab secara bersamaan pada suatu tempat kerja 

atau proses produksi. dari beberapa penelitian para ahli memberikan 

indikasi bahwa suatu kecelakaan kerja tidak dapat terjadi dengan 

sendirinya, akan tetapi terjadi oleh satu atau beberapa faktor penyebab 

kecelakaan sekaligus dalam suatu kejadian (Tarwaka, 2008).  

2.  Klasifikasi Kecelakaan 

Jenis-jenis kecelakaan akibat kerja menurut konfrensi ILO tahun 

1952 adalah sebagai berikut : 

a. Klasifikasi kecelakaan dalam industri berdasarkan jenis 

kecelakaan. 

b. Klasifikasi kecelakaan dalam industri berdasarkan perantaranya 

sebagai berikut mesin, alat-alat angkut dan peralatan 

terkelompokkan, material, bahan-bahan dan radiasi, peralatan 

lain, lingkungan kerja. 

c. Klasifikasi kecelakaan dalam industri berdasarkan sifat yang 

diakibatkan. 

d. Klasifikasi kecelakaan dalam industri berdasarkan lokasi tempat 

luka-luka pada tubuh. 

Sistem klasifikasi mejemuk ini menganggap behwa kecelakaan 

jarang disebabkan hanya satu faktor saja, tetapi biasanya hasil dari 

beberapa faktor secara simultan (Tarwaka, 2008).  
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5. Kegiatan Pencegahan Kecelakaan  

Pencegahan kecelakaan berdasar pengetahuan tentang sebab-sebab 

kecelakaan. Sebab-sebab kecelakaan di suatu perusahaan diketahui dengan 

mengadakan analisa kecelakaan. Maka dari itu sebab-sebab dan cara 

analisanya harus betul-betul diketahui (Suma’mur,1967). 

Urutan domino digunakan pada cara berpikir modern dalam prinsip 

pencegahan kecelakaan. jika domino pertama jatuh maka domino-domino 

berikutnya juga akan jatuh. urutan-urutan tersebut adalah sebagai berikut 

(Freeport Indonesia, 1995) : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Teori Domino 

a. Kurangnya Kontrol Pimpinan 

Dalam urutan domino, kurangnya kontrol merupakan urutan 

pertama munuju suatu kejadian yang mengakibatkan kerugian. 

Kontrol dalam hal ini ialah salah satu dari empat fungsi manajemen 

yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. 

Tugas loss control/pencegahan kecelakaan untuk seorang 

pengawas termasuk ; ispeksi, melaksanakan pertemuan kelompok, 
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mengindoktrinasi pekerja baru, penyelidikan, mengulang-ulang 

peraturan dan tata cara dan instruksi kerja yang benar. 

Banyak pengawas yang tidak sadar akan banyaknya tugas yang 

menjadi tanggung jawabnya dalam loss control dan ini menyebabkan 

domino pertama jatuh yang akan diikuti urutan-urutannya menuju 

kerugian. 

b. Penyebab Dasar 

Penyebab dasar terdiri dari dua unsur yaitu : 

1) Faktor personal/pribadi yaitu kurang pengetahuan, keterampilan, 

kurang pengarahan, problem fisik dan mental. 

2) Faktor pekerjaan yaitu standar kerja yang tidak cukup, rancang 

bangun dan pemeliharaan yang tidak memakai standart 

pembelian yang kurang dan lain-lain. 

c. Penyebab Langsung 

Penyebab langsung terdiri dari dua unsur yaitu : 

1) Unsafe act (tindakan tidak aman) adalah pelanggaran terhadap 

tata cara kerja tidak aman yang berpeluang akan terjadinya 

kecelakaan, misalnya: 

a) Mengopersaikan peralatan tanpa wewenang 

b) Mengoperasikan mesin/peralatan dengan kecepatan tidak 

layak 

c) Berada dalam pengaruh obat-obatan dan alkohol 

d) Gagal mengikuti prosedur kerja 
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e) Melepas alat pengaman 

f) Alat pengaman tidak berfungsi 

g) Tidak memakai alat pelindung diri 

h) Menggunakan peralatan yang sudah rusak 

i) Posisi kerja yang salah 

j) Pengangkutan yang tidak layak 

k) Bersenda gurau diwaktu kerja 

l) Kegagalan untuk memperingatkan 

2).  Unsafe condition (keadaan tidak aman) adalah kondisi fisik 

yang berbahaya dan keadaan yang berbahaya yang langsung 

membuka peluang akan terjadi kecelakaan, misalnya: 

a) Peralatan atau material yang rusak 

b) Pelindung atau pembatas yang tidak layak 

c) Alat pelindung diri yang kurang sesuai 

d) Sistem peringatan tanda bahaya yang kurang berfungsi 

e) Kebersihan dan tata ruang tempat kerja yang tidak layak 

f) Kondisi lingkungan kerja mengandung debu, gas, asap, atau 

uap yang melebihi NAB (Nilai Ambang Batas) 

g) Intensitas kebisingan yang melebihi NAB 

h) Paparan radiasi 

i) Temperatur ruang kerja terlalu tinggi atau rendah 

j) Penerangan yang kurang atau berlebihan 

k) Ventilasi yang kurang 
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l) Bahaya kebakaran dan ledakan 

m) Tindakan yang terbatas atau berlebihan 

d. Insiden 

Insiden yang mengakibatkan cidera fisik atau kerusakan harta 

benda digolongkan suatu sumber energi dan biasanya tipe kecelakaan 

kerja antara lain ; terbentur, jatuh kebawah atau pada permukaan yang 

sama, terjepit, terperangkap, terpeleset, terkena akan aliran listrik, 

panas, dingin, radiasi, kebisingan, bahan beracun dan beban 

berlebihan. 

e. Kerugian 

Kerugian yang mempengaruhi di semua bidang usaha dapat 

bersifat ringan, berat atau bencana. Akibat dari suatu kecelakaan dapat 

dinilai dalam bentuk fisik dan kerusakan harta benda atau mempunyai 

dampak terhadap manusia dan biaya/ekonomi. 

Menurut John Ridley (2008) ada 5 (lima) cara/teknik-teknik 

praktis pencegahan kecelakaan, yaitu : 

1) Nyaris 

a) Membudayakan laporan kecelakaan yang nyaris terjadi 

b) Menyelidikinya untuk mencegah kecelakaan serius 

c) Menumbuhkan budaya tidak saling menyalahkan 

2) Identifikasi bahaya 

a) Dengan melakukan inspeksi 
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b) Melalui patroli dan inspeksi keselamatan kerja, dan 

sebagainya 

c) Laporan dari operator 

d) Laporan dalam jurnal-jurnal teknis 

3) Penyingkiran bahaya 

a) Dengan sarana-sarana teknis 

b) Mengubah pabrik 

c) Mengubah material 

d) Mengubah proses 

4) Pengurangan bahaya 

a) Dengan saran teknis, memodifikasi perlengkapan 

b) Pemberian perlindungan/kumbung 

c) Pemberian alat pelindung diri (Personal Protective 

Equipment – PPE) 

5) Melakukan penilaian sisa resiko 

6) Pengendalian resiko residual 

a) Dengan sarana teknis-alarm, pemutusan aliran (trips), dan 

sebagainya 

b) Sistem kerja yang aman 

c) Pelatihan para pekerja 

6. Pengendalian Resiko 

Apabila suatu resiko terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja 

telah teridentifikasi dan dinilai maka pengendalian resiko harus 
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diimplementasikan untuk mengurangi resiko sampai batas-batas yang dapat 

diterima berdasarkan ketentuan peraturan dan standart yang berlaku. 

Pengendalian resiko dapat mengikuti pendekatan hirarki pengendalian 

(hirarchy of control). Hirarki pengendalian resiko adalah suatu urutan-

urutan dalam pencegahan dan pengendalian resiko yang mungkin timbul 

yang terdiri dari beberapa tingkatan secara berurutan. Hirarki pengendalian 

resiko (tarwaka, 2008), antara lain : 

a. Eliminasi (Elimination) 

Eliminasi adalah menghilangkan suatu bahan atau tahapan 

proses yang berbahaya. Eliminasi dapat dicapai dengan memindahkan 

obyek kerja atau sistem kerja yang berhubungan dengan tempat kerja 

yang kehadirannya pada batas yang tidak dapat diterima oleh 

ketentuan, peraturan atau standart baku K3 atau kadarnya melampaui 

nilai ambang batas (NAB) diperkenankan. Eliminasi adalah cara 

pengendalian resiko yang baik, karena resiko terjadinya kecelakaan 

dan penyakit akibat kerja di tiadakan.  

b. Subtitusi (Subtitution) 

Pengendalian ini dimaksudkan untuk menggantikan bahan-

bahan dan peralatan yang lebih berbahaya dengan yang kurang 

berbahaya atau yang lebih aman, sehingga pemaparannya selalu dalam 

batas yang masih diterima. Misalnya: 

1) Mengganti bahan bentuk serbuk dengan bentuk pasta 

2) Proses menyapu diganti dengan proses vakum 
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3) Bahan solvent diganti dengan bahan detergent 

4) Proses pengecatan spray diganti dengan pencelupan 

c. Rekayasa Teknik (Engineering Control) 

Rekayasa teknik termasuk merubah struktur objek kerja untuk 

mencegah seseorang terpapar kepada potensi bahaya, seperti 

pemberian pengeman mesin, penutup ban berjalan, pembuatan 

struktur pondasi mesin dengan cor beton, pemberian alat bantu 

mekanik, pemberian absorben suara pada dindingruang mesin yang 

menghasilkan kebisingan tinggi. 

d. Isolasi (Isolation) 

Isolasi merupakan pengendalian resiko dengan cara memisahkan 

seseorang dari objek kerja, seperti menjalankan mesin-mesin produksi 

dari tempat tertutup (Control Room). 

e. Pengendalian Administrasi (Administration Control) 

Pengendalian administrasi dilakukan dengan menyediakan suatu 

sistem kerja yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang terpapar 

potensi bahaya. Metode pengendalian ini sangat tergantutng dari 

prilaku pekerjanya danmemerlukan pengawasan yang teratur untuk 

dipatuhinya pengendalian administrasi ini. Metode ini meliputi ; 

rekruitmen tenaga kerja baru sesuai jenis pekerjaan yang akan 

ditangani, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, rotasi kerja 

untuk mengurangi kebosanan dan kejenuhan, penerapan prosedur 
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kerja, pengaturan kembali jadwal kerja, training keahlian dan training 

K3. 

f. Alat Pelindung Diri (Personal Protective Equipment) 

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan pilihan terakhir yang 

dapat kita lakukan untuk mencegah bahaya dengan pekerja. Akan 

tetapi penggunaan APD bukanlah pengendalian dari sumber bahaya 

itu. Alat pelindung diri sebaiknya tidak digunakan sebagai pengganti 

dari sarana pengendalian resiko lainnya. Alat pelindung diri ini 

disarankan hanya digunakan bersamaan dengan penggunaan alat 

pengendali lainnya. Dengan demikian perlindungan keamanan dan 

kesehatan personel akan lebih efektif. Keberhasilan pengguanaan 

APD tergantung jika peralatan pelindungnya tepat pemilihannya, 

digunakan secara benar, sesuai dengan situasi dan kondisi bahaya 

serta senantiasa dipelihara. 

 

7. Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko PT. BUMA  

Setiap aktifitas kerja pasti memiliki potensi dan faktor bahaya  

sehingga  dapat menimbulkan resiko terjadinya kecelakaan dan Penyakit 

Akibat Kerja (PAK). Di PT. BUMA jobsite MGM setiap aktifitas kerja 

memiliki lembaran IBPR dan Kontrol Pengendalian. Hal ini untuk 

mengidentifikasi secara sitematis semua bahaya di tempat kerja, melakuakn 

penilaian resiko dari bahaya tersebut serta melakukan langkah pengendalian 

agar bahaya tersebut tidak menimbulkan kacelakaan. Kebijakan mengenai 
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IBPR tercantum dalam B’Safe pada elemen 2 Inspeksi dan Audit 

(K3LH/2002/02.01/STD), formulir IBPR yang digunakan dapat dilihat di 

Lampiran 9. Seluruh karyawan harus berpartisipasi melakukan proses IBPR 

dan kontrol pengendalian bahaya berjalan secara terus menerus di area 

tanggung jawabnya/kerjanya.  

Seluruh karyawan mendapatkan pelatihan Identifikasi Bahaya dan 

Penilaian Resiko (IBPR) dan kontrol pengendalian baik itu dalam safety talk 

(pembicaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja), maupun pelatihan 

Identifikasi Bahaya secara khusus agar pelaksanaan IBPR dan kontrol 

pengendalian bahaya berjalan dengan baik. 

Lembaran IBPR dan Kontrol Pengendalian terdiri dari : 

a. Lambang PT. BUMA. 

b. Tabel IBPR Dan Kontrol Pengendalian. 

c. Tanggal Pembuatan IBPR. 

d. Tim Perumus/Pembuat IBPR Dan Kontrol Pengendalian. 

e. Tanggal IBPR Dan Kontrol Pengendalian Harus Direview Ulang. 

f. Persetujuan Dari Project Manager. 

Berikut contoh gambar IBPR beserta keterangannya: 
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Gambar 2. Contoh IBPR 

KETERANGAN GAMBAR : 

1. Lambang PT. BUMA. 

2. Tulisan Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Resiko (IBPR) dan Kontrol 

Pengendalian. 

3. Nomor (IBPR) dan Kontrol Pengendalian. 

4. Jenis kegiatan/operasi/bahan/dsb. 

5. Tempat/lokasi. 

6. Aspek K3LH. 

7. Waktu. 

8. Aspek legal. 

9. Dampak K3LH. 

10. Nilai resiko. 

11. Aspek penting (Yes/No). 
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12. Kontrolpencegahan & penanggulangan keadaan darurat yang sudah 

ada. 

13. PIC/penanggung jawab/pelaksana. 

14. Nilai resiko setelah dilakukan kontrol. 

15. Tingkat penurunan (Cukup/Tidak). 

16. Daftar kontrol tambahan. 

17. PIC/ penanggung jawabpelaksana kontrol tambahan. 

18. Deadline/waktu yang ditargetkan 

19. Status dari daftar kontrol tambahan 

20. Nilai resiko yang ada setelah dilakukan kontrol tambahan 

Tingkat resiko dapat diukur dengan menggunakan formula Resiko (R) 

Resiko (R) = Probability (P) x Frequency (F) x Saverity (S) 

Probability (P) dan Saverity (S) dihitung dalam sekala 1 sampai 5 

Frequency (F) dihitung dalam skala 2,3, atau 5 

Nilai resiko dinyatakan dalam skala 2 - 125. Penilaian resiko berdasarkan 

setiap resiko/dampak K3LH yang muncul dari bahaya/aspek K3LH 

terindentifikasi. Aspek K3LH dengan nilai resiko setelah ada kontrol lebih dari 27 

(kode bahaya A/AA) maka dikategorikan kritikal atau aspek K3LH penting 

sehingga dipersyaratkan untuk membuat kontrol tambahan lain yang diperlukan. 

Tabel 3. Nilai Resiko, Tingkat Bahaya dan Kode Bahaya.  

NILAI RESIKO TINGKAT BAHAYA KODE BAHAYA 

2 sampai dengan 8 Bahaya Resiko Rendah C 

9 sampai dengan 27 Bahaya Resiko Sedang B 
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28 sampai dengan 48 Bahaya Resiko Tinggi A 

49 sampai dengan125 Sangat Bahaya (KRITIS) AA 

Sumber : B’Safe Elemen 02.01 (K3LH/2002/02.01/STD) 

Tabel 4. Kemungkinan (Probability) dari dampak/resiko K3LH 

Penjelasan Nilai 1-5 

0% Kemungkinan Terjadi (Insidan, Penyakit, Pencemaran 

Lingkungan Dan/Atau Tuntutan Legal). 

1 

1% - 25% Kemungkinan Terjadi (Insidan, Penyakit, Pencemaran 

Lingkungan Dan/Atau Tuntutan Legal). 

2 

26% - 50% Kemungkinan Terjadi (Insidan, Penyakit, 

Pencemaran Lingkungan Dan/Atau Tuntutan Legal). 

3 

51% - 75% Kemungkinan Terjadi (Insidan, Penyakit, 

Pencemaran Lingkungan Dan/Atau Tuntutan Legal). 

4 

> 75% Kemungkinan Terjadi (Insidan, Penyakit, Pencemaran 

Lingkungan Dan/Atau Tuntutan Legal). 

5 

Sumber : B’Safe Elemen 02.01 (K3LH/2002/02.01/STD) 

Tabel 5. Keparahan (Saverity) dari dampak/resiko K3LH 

No. Penjelasan NILAI 

(1 - 5) 

1. KERUGIAN < US$ 100 : Sakit Ringan : Dampak 

Lingkungan Internal Ringan. 

1 

2. Minor Injury : Kerugian Antara US$ 100 Sampai Dengan 

US$ 1000 ; Sakit Tanpa Gangguan Fungsi ; Dampak 

2 
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Lingkungan Internal Serius. 

3. LTI Tanpa Cacat Permanen ; Kerugian Antara US$ 1000 

Sampai Dengan US$ 5000 ; Sakit Dengan Gangguan Fungsi 

; Dampak Lingkungan Eksternal Ringan. 

3 

4. LTI Dengan Cacat Permanen ; Kerugian Antara US$ 5000 

Sampai Dengan US$ 10000 ; Sakit Dengan Gangguan 

Fungsi  Menyeluruh ; Dampak Lingkungan Eksternal Serius 

Jangka Pendek. 

4 

5. Fatality ; Kerugian Diatas US$ 10000 ; Potensi Epidemic 

Komunitas ; Dampak Lingkungan Eksternal Serius Jangka 

Penjang. 

5 

Sumber : B’Safe Elemen 02.01 (K3LH/2002/02.01/STD) 

Tabel 6. Keseringan (Frequency) dari bahaya / aspek K3LH 
NO. PENJELASAN NILAI (2,3,5) 

1. SEDIKIT BAHAYA / aspek muncul dalam 5 

(lima) tahun. 

5 

2. SEDIKIT BAHAYA / aspek muncul dalam 

setahun 

3 

3. SEDIKIT BAHAYA / aspek muncul dalam 

sebulan 

2 

4. SEDIKIT BAHAYA / aspek muncul dalam 

seminggu 

3 

5. Sekali atau berkali-kali bahaya / aspek muncul 5 
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dalam sehari 

Sumber : B’Safe Elemen 02.01 (K3LH/2002/02.01/STD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Kerangka Pemikiran 

 

 

 Tempat Kerja 
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KETERANGAN :  

   :  Dilaksanakan 

   :  Tidak Dilaksanakan 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Sumber Bahaya 

Penilaian Resiko 

Pengendalian Resiko 

Kondisi Aman 

Insiden/Kecelakaan 

Identifikasi Bahaya Tidak Dilakukan  
Identifikasi Bahaya 

Tidak Dilakukan 
Penilaian Resiko 
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Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah 

menggunakan metode diskriptif. Pengertian penelitian dengan metode 

deskriptif adalah  jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian 

atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek 

yang diteliti (Kountur dan Ronny,2006). 

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non 

hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan 

hipotesis (Suharsimi Arikunto, 1996) 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian  dilakasanakan di PT. Bukit Makmur Mandiri Utama area 

kerja Marunda Geraha Mineral, Desa Batu Bua II, Kecamatan Laung 

Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Penelitian  ini 

dilaksanakan sejak tanggal 7 Pebruari 2010 – 4 April 2010. 

 

C. Objek Penelitian 

Sebagai obyek penelitian adalah lembaran-lembara Identifikasi 

Bahaya dan Penilaian Resiko dari seluruh aktifitas kegiatan kerja yang ada 

di departemen Plant area Pelaci PT. Bukit Makmur Mandiri Utama area 

kerja Marunda Graha Mineral Kalimantan Tengah. 

 

D. Sumber Data 

 
41 
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Data-data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini 

berasal dari: 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara 

serta melakukan diskusi dengan karyawan di PT. Bukit Makmur 

Mandiri Utama Area Kerja Marunda Graha Mineral Kalimantan 

Tengah. 

2. Data Skunder 

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta catatan-

catatan perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta dari sumber /data 

lain sebagai pelengkap skripsi ini. 

 

E. Teknik Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Observasi lapangan 

Teknik pengumpulan dan pengambilan data dengan pengamatan 

serta survei langsung ke lapangan dan pengamatan langsung terhadap 

penerapan dan pengelolaan identifikasi bahaya dan keselamatan dan 

kesehatan kerja, serta mencari potensi dan faktor bahaya. 

2. Wawancara 
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Yaitu teknik pengambilan dan pengumpulan data dengan cara 

wawancara langsung dengan karyawan yang berwenang serta 

memiliki keterkaitan langsung dengan masalah keselamatan dan 

kesehatan kerja yang diteliti. 

3. Kepustakaan 

Kegiatan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data 

dan mempelajari dokumen-dokumen serta catatan-catatan perusahaan 

yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan cara, data yang telah didapatkan akan 

diamati kebenarannya, sejauh mana data tersebut diaplikasikan dalam setiap 

pekerjaan, menyusun data secara teratur sebagai bahan penelitian dan 

kemudian bahan tersebut dianalisa dengan cara membandingkan antara 

kenyataan yang terjadi dilapangan dengan teori-teori dan perundang-

undangan mengenai identifikasi bahaya dan penilaian resiko (IBPR). 

Setelah itu peneliti akan melakukan analisa berdasarkan landasan sosiologis 

yang ada serta penilaian terhadap pengaplikasian data yang diteliti sehari-

hari di PT.BUMA area kerja Marunda Graha Mineral Kalimantan Tengah. 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A.   Gambaran Umum Perusahaan  
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Di PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) Area kerja Marunda 

Graha Mineral (MGM) terdapat 8 Departemen sebagai pendukung utama 

dari aktifitas kerja perusahaan yaitu : 

1. Departemen SHE 

2. Departemen Produksi 

3. Departemen Engineering 

4. Departemen PGA (Personal General Affair) 

5. Departemen Finance 

6. Departemen Logistik 

7. Departemen Hauling 

8. Departemen Plant 

Pada departemen Plant terbagi menjadi 2 bagian yaitu departemen 

Plant Kawi (Workshop Kawi) dan departemen Plant Pelaci (Workshop 

Pelaci) tugas dan tanggung jawab departemen ini atara lain: 

1. Terhadap ketersediaan alat, untuk menjamin alat yang dikelola 

memiliki kesiapan kerja yang tinggi (High Availability),  

2. Kemampuan alat untuk kerja yang terbaik (Best Performance)  dengan 

biaya perawatan yang wajar.  

 

 

Departemen Plant Area Kawi dan area Pelaci memiliki pekerjaan 

tugas dan tanggung jawab yang sama namun alat yang dikerjakan baik itu 

dirawat maupun diperbaiki berbeda-beda. Departemen Plant area Kawi 
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melayani perbaikan/service untuk unit seluruh departemen sedangkan area 

Pelaci melayani perbaikan/service untuk unit sarana Hauling yaitu unit 

Volvo FM 12. unit Volvo FM 12 atau biasa disebut sebagai dolly digunakan 

sebagai unit sarana untuk mengangkut batubara dari tambang menuju ke 

stock pile/tempat penimbunan batubara sementara di pelabuhan.  

Dalam melakukan aktifitas kerja departemen Plant area Pelaci 

memiliki IBPR untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat timbul. 

Ada 35 jenis aktifitas kerja dan IBPR di departemen plant area pelaci ini 

antara lain:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7. Daftar IBPR departemen Plant Area Pelaci PT. BUMA MGM 
NO Nomor IBPR  Jenis Aktifitas 
1 001/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Pekerjaan las dengan busur  las listrik 
2 002/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Pengelasan dengan Oxigen & Acytelene 
3 003/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Pemotongan dengan Gauging Kompresor 
4 004/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Pemotongan drum bekas dengan Oxigen & Acytelene. 
5 005/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Pengantian tabung gas. 
6 006/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Membongkar dan memasang Under Carriage  
7 007/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Mengoperasikan unit sarana mekanik 
8 008/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Penggantian Spring unit DT 
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9 009/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Membongkar pasang cutting idge greader 
10 010/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Pengoperasian Jack buaya 
11 011/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010  Penggantian Bucket PC 
12 012/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Pemasangan jaringan dan tiang listrik 
13 
 

013/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 
 

Bongkar pasang transmisi dan pergantian kampas 
kopling DT 

14 014/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Mengganti shaft propeller  
15 015/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Menghidupkan Power Plane 
16 016/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Menggunakan perkakas tangan bertenaga 
17 017/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Mengganti Seal Hub Volvo 
18 018/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Adjustment Bliding Linning Brake DT  
19 019/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Pengoperasian Washing Machine (Karchaer )  
20 020/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Pengambilan sample oil 
21 021/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Greasing Dump Truck  
22 022/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Penyimpanan tool 
23 023/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Penggantian Accu Unit 
24 024/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Penanganan Oli Bekas 
25 025/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 penggantian v-belt pompa 
26 026/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Jamper Battery unit 
27 027/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Solder Handling 
28 028/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 pemasangan ac unit 
29 029/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Penanganan unit Over Heat 
30 030/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Fasilitas penirisan filter bekas 
31 031/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Bongkar pasang torque rod unit Dump Truck 
32 032/IBPR/PLT/PLC/II/ 2010 Install Altenator all unit 
33 033/IBPR/PLT/PLC/II/ 2011 Penggantian hose hydraulic 
34 034/IBPR/PLT/PLC/II/ 2011 Bongkar pasang Spring unit DT bagian depan 
35 035/IBPR/PLT/PLC/II/ 2012 mengganti belt ac all unit 

Sumber : Data Skunder Perusahaan 

B. IBPR Departemen Plant Area Pelaci 

Ada 35 IBPR departeman Plant area Pelaci Dalam melakukan 

identifikasi bahaya, dalam penelitiannya penulis hanya mengambil 5 IBPR 

dari 35 IBPR secara random untuk dijabarkan dan dibahas dalam penelitian 

ini. Berikut potensi bahaya penilaian resiko serta pengendalian resiko sesuai 

dengan jenis kegiatan yang dilakukan oleh karyawan departemen Plant area 

Pelaci. 
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1. Mengoperasikan Unit Sarana Mekanik 

Dalam setiap aktifitasnya para mekanik departemen Plant area 

Pelaci memiliki unit sarana yang digunakan sebagai kendaraan 

operasional. Sebelum mengoperasikan unit sarana, para mekanik yang 

akan mengendarainya harus mengerti dan mematuhi kegiatan dari 

IBPR mengoperasikan unit sarana mekanik, baik itu dalam operasi 

melakukan pengecekan unit, memastikan kondisi unit untuk 

mengetahui kondisi unit dalam keadaan baik, serta pada saat 

mengoperasikan unit, untuk menghindari potensi bahaya yang dapat 

terjadi. Pekerjaan ini memiliki nomer IBPR 007/IBPR/PLT/PLC/II/ 

2010. Ada 3 jenis operasi yang dapat menimbulkan potensi bahaya 

dalam kegiatan ini dan ada 6 potensi bahaya yang dapat timbul. 

Bantuan dari helper sangat diperlukan dalam kegaitan ini untuk 

menghindari kejadian tetabrak, menabrak ataupun tersenggol. Helper 

adalah orang yang membantu atau dapat juga disebut sebagai asisten 

dalam suatu kegiatan pekerjaan. sangat diperlukan dalam kegiatan ini 

untuk menghindari kejadian tetabrak, menabrak ataupun tersenggol. 

nilai resiko seluruhnya dapat ditekan menjadi tingkat bahaya resiko 

sedang.  

Tabel 8. Poteensi Bahaya Mengoperasikan unit sarana mekanik 
NILAI 
RESIKO 
TANPA 
KONTROL 
YANG ADA 

NILAI 
RESIKO 
DENGAN 
KONTROL 
YANG ADA 

JENIS 
OPERASI 

POTENSI 
BAHAYA 

P S F R 
KONTROL 
PENCEGAHAN  P S F R 

PENUR
UNAN 
CUKUP / 
TIDAK ? 

1 Melakukan 
pengecekan unit  1 Terjepit 5 4 3 60 

1 buka tutup mesin secara 
hati-hati, perhatikan posisi 
tangan 2 4 3 24 Cukup 
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2 tempatkan tutup mesin / 
mesin pada posisi yang aman           

 2 Terpeleset/Tergelincir 5 4 3 60 

1 perhatikan perlintasan 
berjalan dan alat-alat yang 
berada disekitar 2 4 3 24 Cukup 

 
3 Terbakar/Short 
Electrycal system 5 4 3 60 

1 lepaskan suber catu daya 
dan dipasang lock out dan 
danger tag terlebih dahulu 2 4 3 24 Cukup 

                       

2 Memastikan 
kondisi unit  

 

1 Terjepit  5 3 3 45 
1 buka tutup mesin secara 
hati-hati 2 4 3 24 Cukup 

 

 

           
2. tempatkan peralatan pada 
posisi yang aman           

           

3 jika tempat yang akan 
diperiksa pada posisi 
menggantung maka pasang 
ganjal atau atau sandaran 
tutup mesin dengan bener dan 
kokoh           

 

 

2 Terjatuh  5 3 3 45 
1 pastikan kondisi di sekitar 
kerja bersih 2 4 3 24 Cukup 

  

 

          
2. lakukan pemindahan alat 
dengan hati-hati          

3  
Mengoperasikan 
unit 1 Menabrak 5 4 3 60 

1. saat mengoperasikan unit 
gunakan bantuan helper  2 4 3 24 Cukup 

 2 Tersenggol 5 3 3 45 
1. saat mengoperasikan unit 
gunakan bantuan helper  2 4 3 24 Cukup 

  

 
3 Terbakar/Short 
Electrical system  5 4 2 40 

1. saat mengoperasikan unit 
gunakan bantuan helper  2 4 3 24 Cukup 

Sumber : IBPR Departemen Plant area Pelaci PT. BUMA area kerja MGM 

Ada beberapa potensi bahaya yang dapat timbul berdasarkan 

potensi bahaya yang dapat terjadi seperti Terbakar/Short Electrycal 

system saat melakukan pengecekan unit nilai resikonya termasuk 

dalam tingkat bahaya “sangat tinggi (KRITIS)” (60) setelah dilakukan 

kontrol pencegahan dengan  melepaskan suber catu daya dan dipasang 

lock out dan danger tag terlebih dahulu sebelum melakukan 

pengecekan unit, nilai P (Probability) atau kemungkinannya dapat 
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berkurang menjadi 2 (sebelumnya 5) sehingga nilai resiko setelah 

dilakukan kontrol berkurang menjadi 24. 

 

2. Pengoperasian Jack buaya 

Jack buaya ialah dongkrak untuk unit dengan kapasitas > 5 ton, 

dalam mengoperasikan jack buaya para mekanik harus dapat 

menggunakannya dengan baik serta berhati-hati karena beban 

dongkrak ini sangat berat. untuk mengoperasikannya mekanik harus 

memompa dongkrak dan setiap pompaan dari mekanik akan membuat 

salah satu bagian dari dongkrak akan terangkat. Pekerjaan ini 

memiliki nomor IBPR 010/IBPR/PLT/PLC/II/2010. Ada 4 jenis 

operasi yang dapat menimbulkan potensi bahaya dalam kegiatan ini 

kontrol pengendaliannya mengacu pada elemen 03.09 B’Safe PT. 

BUMA. Nilai resiko pada potensi bahaya yang terdapat di dalam 

kegiatan ini seluruhnya termasuk kedalam tingkat bahaya resiko tinggi 

(36). 

Tabel 9. Poteensi Bahaya Pengoperasian Jack buaya 
NILAI 
RESIKO 
TANPA 
KONTROL 
YANG ADA 

RESIKO 
DENGAN 
KONTROL 
YANG ADA 

JENIS OPERASI POTENSI 
BAHAYA 
 
 

P S F R 

KONTROL 
PENCEGAHAN 

P S F R 

PENURUN
AN CUKUP 
/ TIDAK ? 

1 Menyiapkan jack buaya 
dengan alat bantu angkat 

1 Tergelincir 4 3 3 36 1 B'SAFE 
K3LH/2003/08.03/STD 

2 4 3 24 Cukup 

 2 Tertimpa 4 3 3 36 1 K3LH/2003/08.03/STD 2 3 3 18 Cukup 

2 Melihat kondisi unit yang 
akan menggunakan jack 
buaya 

1 Terjepit 4 3 3 36 1 B'SAFE 
K3LH/2003/03.09/STD , 
B'SAFE 
K3LH/2003/08.03/STD 

2 2 5 20 Cukup 
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 2 Tergelicir/ 
Terpeleset 

4 3 3 36 1 B'SAFE 
K3LH/2003/03.09/STD , 
B'SAFE 
K3LH/2003/08.03/STD 

2 2 5 20 Cukup 

  3 Tertimpa 4 3 3 36 1 B'SAFE 
K3LH/2003/03.09/STD , 
B'SAFE 
K3LH/2003/08.03/STD 

2 2 5 20 Cukup 

3 Memeriksa kondisi jack 
dalam keadaan normal dan 
tidak ada kebocoran 

1 Terjepit 4 3 3 36 1 B'SAFE 
K3LH/2003/03.09/STD , 
B'SAFE 
K3LH/2003/08.03/STD 

2 2 5 20 Cukup 

 2 Terpukul 
handle jack 

4 3 3 36 1 B'SAFE 
K3LH/2003/03.09/STD , 
B'SAFE 
K3LH/2003/08.03/STD 

          

4 Menggunakan jack buaya 
sesuai dengan kapasitas 
beban (memompa jack buaya 
manual) 

1 Tertimpa  4 3 3 36 1 B'SAFE 
K3LH/2003/03.09/STD , 
B'SAFE 
K3LH/2003/08.03/STD 

3 3 2 18 Cukup 

  
2 Tergelincir 

 

4 3 3 36 1 B'SAFE 
K3LH/2003/03.09/STD , 
B'SAFE 
K3LH/2003/08.03/STD 

2 3 2 12 Cukup 

  
3 Tergores 

 

4 3 3 36 1 B'SAFE 
K3LH/2003/03.09/STD , 
B'SAFE 
K3LH/2003/08.03/STD 

3 3 2 18 Cukup 

   
4 Terpukul handle jack 

 

4 3 3 36 1 B'SAFE 
K3LH/2003/03.09/STD , 
B'SAFE 
K3LH/2003/08.03/STD 

2 3 3 18 Cukup 

Sumber : IBPR Departemen Plant area Pelaci PT. BUMA area kerja MGM  

Keterangan :   

1. B'SAFE K3LH/2003/03.09/STD tentang pengendalian perkakas (tools) 

(Lampiran 10)  

2. B'SAFE K3LH/2003/08.03/STD tentang standar spesifikasi alat 

pelindung diri (Lampiran 9). 

untuk seluruh potensi bahaya diadakan pengendalian resiko oleh 

dokumen B’Safe  antara lain B'SAFE K3LH/2003/03.09/STD tentang 

pengendalian perkakas (tools) (Lampiran 10) dan B'SAFE 
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K3LH/2003/08.03/STD tentang standar spesifikasi alat pelindung diri 

(Lampiran 9). 

 

3. Menghidupkan Power Plant 

Power plant di departemen plant area pelaci ialah 2 buah genset 

dalam satu ruangan, karena area ini tidak terdapat listrik dari PLN 

maka power plant di departemen ini selalu menyala/hidup. power 

plant merupakan sumber tenaga listrik utama pada departemen ini, 

selain dua buah genset (power plant) tersebut masih terdapat satu buah 

genset sebagai cadangan jika terjadi kerusakan pada genset (power 

plant) utama.   

Pekerjaan ini memiliki nomor IBPR 

015/IBPR/PLT/PLC/II/2010. Ada 5 jenis operasi yang dapat 

menimbulkan potensi bahaya dalam kegiatan ini. Setelah terjadi 

penurunan resiko bahaya nilai resiko akhir di analisa kembali apakah 

nilai resiko tersebut telah berkurang tingkat bahayanya menjadi 

bahaya resiko rendah atau bahaya resiko sedang (Lampiran 6). 

Tabel 10. Potensi Bahaya Menghidupkan Power Plant 
NILAI 
RESIKO 
TANPA 
KONTROL 
YANG ADA 

RESIKO 
DENGAN 
KONTROL 
YANG ADA 

  
JENIS OPERASI 

POTENSI 
BAHAYA 

P S F R 

KONTROL 
PENCEGAHAN  

P S F R 

PENURU
NAN 
CUKUP / 
TIDAK ? 

1. Memeriksa kondisi 
sekeliling Genset 
sebelum dirunning 

1. Tergelincir 5  
3 

 

3 45 1. House keeping area 
genset, absorban bila ada 
ceceran oli 

2 3 3 18 Cukup 

 2. Terbentur 5  
3 

 

3 45 1. penggunaan APD standart 1 3 3 9 Cukup 
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 3. Terjepit 5  
3 

 

3 45 1. perhatikan posisi 
sekeliling dan tangan secara 
hati-hati sebelum 
melakukan kegiatan 

1 3 3 9 Cukup 

2. Memeriksa panel 
indikator pada keadaan 
normal 

1. Tergelincir di 
area kerja licin 

5  
3 

 

3 45 1. House keeping area 
genset, absorban bila ada 
ceceran oli  

1 3 3 9 Cukup 

 2. Terjepit 5 3 3 45 1. perhatikan posisi 
sekeliling dan tangan secara 
hati-hati sebelum 
melakukan kegiatan 

2 3 3 18 Cukup 

 3. Terbentur 5 3 3 45  penggunaan APD standart 1 3 3 9 Cukup 

3. Memeriksa kondisi 
kabel instalasi & 
koneksi antar panel 

1. Tersengat listrik 5 5 3 75 1. P2H Genset 1 5 3 15 Cukup 

  2. Terjepit 5 3 3 45 1. P2H Genset 1 3 3 9 Cukup 

 3. Korsleting/ short 
electrical 

5 5 2 50 1. P2H Genset 1 5 2 10 Cukup 

4. Starting genset  1. Tersengat listrik 5 5 3 75 1. P2H Genset 1 5 3 15 Cukup 

5. Finishing job 1. Terbentur  5 3 3 45 1. P2H Genset 2 3 3 18 Cukup 

 2. Tersengat listrik 5 5 3 75 1. P2H Genset 1 5 3 15 Cukup 

 3. Tergelincir 5 3 3 45 1. House keeping area 
genset, absorban bila ada 
ceceran oli 

1 3 3 9 Cukup 

Sumber : IBPR Departemen Plant area Pelaci PT. BUMA area kerja MGM 

 

Keterangan :  

1.  APD Standart : Alat Pelindung Diri standart, meliputi safety helmet dan 

safety shoes 

2. P2H Genset : Pemeriksaan Perawatan Harian Genset 

Jika nilai resiko telah berkurang menjadi < 28 maka tindakan 

kontrol pencegahan telah CUKUP untuk mengurangi nilai resiko 

menjadi lebih aman. Tetapi apabila nilai resiko masih diatas 28 maka 

perlu dibuat tindakan kontrol tambahan hingga nilai resiko tersebut < 

28 (Lampiran 6). nilai resiko sebelum dilakukan kontrol pencegahan 

yang paling tinggi ialah potensi bahaya tersengat listrik (75) namun 
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hanya dengan P2H (Pemerikasaan dan Perawatan Harian) Genset 

potensi bahaya tersengat listrik dapat berkurang menjadi 15 (tingkat 

bahaya resiko sedang). 

 

4. Penyimpanan Tool 

Dalam setiap aktifitasnya melakukan kegiatan service dan 

bongkar pasang mesin unit volvo para mekanik tidak dapat lepas dari 

peralatan sebagai penunjang kegiatan mereka sehari-hari. Agar dapat 

selalu bekerja secara cepat dan tepat para mekanik harus disiplin 

dalam menempatkan alat/peralatan kerja mereka. IBPR penyimpanan 

tool berguna untuk memestikan nilai resiko serta nilai dari penurunan 

resiko setelah terjadi kontrol pencegahan. 

 

Tabel 11. Potensi Bahaya Penyimpanan Tool 
NILAI 
RESIKO 
TANPA 
KONTROL 
YANG ADA 

RESIKO 
DENGAN 
KONTROL 
YANG ADA 

JENIS OPERASI POTENSI 
BAHAYA 

P S F R 

KONTROL 
PENCEGAHAN  

P S F R 

PENURU
NAN 
CUKUP / 
TIDAK ? 

1 Tergores tangan 
pada bagian tool 
yang tajam 

4 3 5 60 1 B'SAFE 
K3LH/2003/03.09/STD  

1 3 5 15 Cukup 1 Membersihkan tool 
sebelum dikembalikan 
ke tool room 

2 Terjepit 4 3 5 60 1 B'SAFE 
K3LH/2003/03.09/STD  

1 3 5 15 Cukup 

1 Tertimpa 4 4 5 80 1 B'SAFE 
K3LH/2003/03.09/STD  

1 4 5 20 Cukup 

2 Terjepit 4 3 5 60 1 B'SAFE 
K3LH/2003/03.09/STD  

1 3 5 15 Cukup 

2 Memeriksa kondisi 
tool sebelum akan 
dikembalikan di tool 
room/alokasi 
penempatan 

3 Tergores tangan 
pada bagian tool 
yang tajam 

4 3 5 60 1 B'SAFE 
K3LH/2003/03.09/STD  

1 3 5 15 Cukup 

3 Memasang service 
tag/Service tag pada 
tool yang mengalami 
kerusakan  

1 Tertimpa 4 4 3 48 1 B'SAFE 
K3LH/2003/03.09/STD 

1 4 3 12 Cukup 
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2 Terjepit 4 3 3 36 1 B'SAFE 
K3LH/2003/03.09/STD  

1 3 3 9 Cukup 

1 Tergelincir 4 3 3 36 1 B'SAFE 
K3LH/2003/03.09/STD 

2 3 3 18 Cukup 4 Mengalokasikan 
masing-masing tool 
sesuai penempatan 
yang tersedia 

2 Tertimpa 4 4 3 48 1 B'SAFE 
K3LH/2003/03.09/STD 

2 3 3 18 Cukup 

Sumber : IBPR Departemen Plant area Pelaci PT. BUMA area kerja MGM 

Keterangan :  

1.  B’Safe K3LH/2003/03.09/STD (Lampiran 10) tentang Pengendalian 

perkakas 

Pekerjaan ini memiliki nomer IBPR 

022/IBPR/PLT/PLC/II/2010. Ada 4 jenis operasi yang dapat 

menimbulkan potensi bahaya dalam kegiatan ini. kontrol pencegahan 

telah cukup untuk menurunkan penilaian resiko menjadi tidak 

berbahaya. seluruh potensi bahaya dilakukan kontrol pencegahan 

untuk meminimalisir terjadinya potensi bahaya dan untuk menurunkan 

nilai resiko menjadi bahaya resiko sedang atau rendah kontrol 

pencegahan yang dilakukan mengacu pada dokumen B’Safe 

K3LH/2003/03.09/STD (Lampiran 10) tentang Pengendalian 

perkakas, pada dokumen tersebut diatur seluruh hal mengenai 

peralatan kerja (perkakas) sehingga dapat mengurangi nilai 

kemungkinan (probability) terjadinya resiko menjadi lebih rendah 

sehingga hasil nilai resiko seluruhnya dapat berkurang menjadi bahaya 

resiko sedang. 

 

5. Penanganan Oli Bekas 
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Setiap unit akan mengalami kegiatan service dan penggantia oli, 

oli hasil dari kegaitan ini harus ditampung dan ditangani dengan biak. 

Oli bekas merupakan salah satu limbah dari kegiatan departemen plant 

area pelaci jika tidak ditangani secara serius maka dapat menimbulkan 

dampak terhadap lingkungan dan dapat mengakibatkan faktor bahaya 

kimia yaitu keracunan dan iritasi terhadap kulit.  

Pekerjaan ini memiliki nomer IBPR 

024/IBPR/PLT/PLC/II/2010. Ada 3 jenis operasi yang dapat 

menimbulkan potensi bahaya dalam kegiatan ini. Kontrol pencegahan 

telah cukup untuk menurunkan penilaian resiko menjadi tidak 

berbahaya. 

 

 

Tabel 12. Potensi Bahaya Penanganan Oli Bekas 
NILAI 
RESIKO 
TANPA 
KONTROL 
YANG ADA 

RESIKO 
DENGAN 
KONTROL 
YANG ADA 

JENIS OPERASI POTENSI 
BAHAYA 

P S F R 

KONTROL 
PENCEGAHAN  

P S F R 

PENURU
NAN 
CUKUP / 
TIDAK ? 

1 Tertimpa 4 3 5 60 1 B'SAFE 
K3LH/2003/03.12/STD , 
B'SAFE 
K3LH/2004/03.06/STD   

1 3 5 15 Cukup 1 Menyiapkan wadah 
penanganan Oli 
sebelum dimasukan 
ke waste oil drum 

2 Tergores bagian 
yang tajam 

4 3 3 36 1 B'SAFE 
K3LH/2003/03.12/STD , 
B'SAFE 
K3LH/2004/03.06/STD 

2 3 3 18 Cukup 

2 Mengoperasikan 
lube truck sebagai 
penampung oli bekas 
pada saat service di 
lapangan 

1 
Menabrak/Tertabrak 

4 5 2 40 1 SIMPER 2 5 2 20 Cukup 

1 Tertimpa 4 4 3 48 1 B'SAFE 
K3LH/2004/03.06/STD , 
B'SAFE 
K3LH/2003/03.12/STD                                                                                                                                                                                                       

2 4 3 24 Cukup 3 Menempatkan waste 
oil drum pada tempat 
penampungan 
sementara  

2 Tergores bagian 
yang tajam 

4 3 3 36 1 B'SAFE 
K3LH/2004/03.06/STD  

2 3 3 18 Cukup 
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3 Terjepit 4 3 3 36 1 B'SAFE 
K3LH/2004/03.06/STD  

2 3 3 18 Cukup 

4 Drum oli jatuh 
(tertumpah) 

4 4 3 48 1 B'SAFE 
K3LH/2004/03.06/STD , 
B'SAFE 
K3LH/2003/03.12/STD 

2 4 3 24 Cukup 

Sumber : IBPR Departemen Plant area Pelaci PT. BUMA area kerja MGM 

Keterangan :  

1. B'SAFE K3LH/2003/03.12/STD (Lampiran 13) tentang Pengendalian 

Peralatan Angkat dan Angkut 

2. B'SAFE K3LH/2004/03.06/STD  (Lampiran 14) tentang Pengendalian 

Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Material Safety Data Sheet 

(MSDS) 

3. SIMPER, SIMPER (Surat Izin Mengemudi Perusahaan) 

Untuk mencegah terjadinya potensi bahaya tersebut dan untuk 

menurunkan nilai resiko maka dilakukan usaha kontrol pencegahan 

antara lain dengan cara : 

a. B'SAFE K3LH/2003/03.12/STD (Lampiran 13) tentang 

Pengendalian Peralatan Angkat dan Angkut 

b. B'SAFE K3LH/2004/03.06/STD  (Lampiran 14) tentang 

Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Material 

Safety Data Sheet (MSDS) 

c. SIMPER, SIMPER (Surat Izin Mengemudi Perusahaan) 

merupakan syarat utama karyawan membawa unit operasional di 

perusahaan, orang yang telah memiliki SIMPER merupakan 

orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi dan telah diuji 

dalam mengoperasionalkan kendaraan.  
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C.  Pengandalian Potensi Bahaya 

Untuk mengantisipasi potensi bahaya Departemen Plant area Pelaci 

(workshop Pelaci) melakukan kontrol pencegahan dan penanggulangan 

keadaan darurat yang sudah ada sebagai upaya preventif untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan. berikut kontrol pencegahan berdasarkan potensi 

bahaya yang dapat muncul. 

 

 

 

 

 

Tabel 13. Kontrol pencegahan berdasarkan potensi bahaya yang dapat muncul 
No Potensi bahaya Kontrol Pencegahan Dan Pengendalian 

Potensi Bahaya 

1 Terbakar/meledak 1. Penggunaan APD standart 
2. P5M sebelum bekerja 
3. Membersihkan benda kerja dan lingkungan 

disekitar dari bahan yang mudah terbakar 
2 Terjatuh 1. P5M sebelum bekerja 

2. Penggunaan APD standart 
3. Memastikan kondisi disekitar tempat kerja 

bersih 
4. Melakukan pemindahan alat dengan hati-

hati 
3 Terpeleset/tergelincir 1. P5M sebelum bekerja  

2. Penggunaan APD standart 
3. Kebersihan tempat kerja 
4. Perhatikan perlintasan berjalan dan alat-alat 

disekitar 
4 Terjepit 1. P5M sebelum bekerja 

2. Penggunaan APD standart 
3. Kebersihan tempat kerja 
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4. Perhatikan perlintasan berjalan dan alat-alat 
disekitar 

5 Tersengat listrik 1. P5M sebelum bekerja 
2. Penggunaan APD standart 
3. Perhatikan posisi jari, tangan dan 

keseimbangan 
6 Tertimpa 1. P5M sebelum bekerja 

2. Penggunaan APD standart 
7 Tangan lecet 1. P5M sebelum bakerja 

2. Penggunaan APD standart 
8 Tergores 1. P5M sebelum bekerja 

2. Penggunaan APD standart 
9 Terkena serpihan 

material 
1. P5M sebelum bekerja 
2. Penggunaan APD standart 

10 Terpukul palu 1. P5M sebelum bekerja 
2. Penggunaan APD standart 

 

Keterangan :  

1. P5M (Pembicaraan 5 Menit) 

2. APD standar (Safety Helmet dan Safety Shoes) 

Dalam mengendaliakan potensi bahaya sangat diperlukan kepatuhan 

para karyawan dalam tindakan pencegahan terjadinya kecelakaan akibat 

kerja seperti melakukan P5M (Pembicaraan 5 Menit) sebelum bekerja dan 

kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri baik itu APD standar (Safety 

Helmet dan Safety Shoes) maupun APD khusus (APD sesuai dengan jenis-

jenis pekerjaan yang dilakukan) sesuai dengan aktifitas kerja yang 

dilakukan.dalam hal ini para karyawan cukup disiplin dalam menggunakan 

APD, tetapi masih ada sebagaian kecil karyawan yang lalai menggunakan 

APD dengan alasan risih dan ketidak nyamanan. 
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BAB V 

PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

PT. BUMA area kerja Marunda Graha Mineral telah menerapkan 

Identifikasi bahaya dan penilaian resiko (IBPR) dalam setiap ektifitas kerja 

masing-masing departemennya setiap aktifitas kerja tersebut memiliki satu 

lembaran (IBPR) yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya yang 

mungkin dapat muncul beserta nilai resiko dari bahaya tersebut. Di 

departemen Plant area Pelaci PT. BUMA area kerja Marunda Graha Mineral 

terdapat 35 aktifitas kerja beserta IBPR nya. Hal ini telah sesuai dengan 

Permenaker 05/Men/1996 yang berbunyi sumber bahaya yang teridentifikasi 

harus dinilai untuk menentukan tingkat resiko yang merupakan tolak ukur 

kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Berdasarkan 

hasil penilaian resiko dan identifikasi sumber bahaya telah dilakukan 

dengan mempertimbangkan, kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan 

bahaya dan jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat 

terjadi di proses kegiatan departemen Plant area Pelaci PT. BUMA area 

Kerja Marunda Graha Minelral kita dapat mengidentifikasi atau menentukan 

tindakan yang akan kita lakukan terhadap setiap resiko. 

 

 

 

 
60 
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B. IBPR Departemen Plant Area Pelaci 

1. Mengoperasikan Unit Sarana Mekanik 

Menurut IBPR dalam B’safe setiap potensi bahaya yang dapat 

muncul dijabarkan dalam kolom dampak K3LH serta diadakan 

penilaian resikonya setelah dilakukan penilaian resiko diadakan 

kontrol pencegahan guna meminimalisir nilai resiko yang dapat terjadi 

IBPR mengenai jenis kegiatan mengoperasikan unit sarana mekanik 

telah sesuai dengan format IBPR PT. BUMA yaitu seluruh potensi 

bahaya yang dapat terjadi diadakan penilaia resiko serta dilakukan 

kontrol pengendalian setalah diadakan kontrol pengendalian nilai 

resiko di ukur kembali, jika nilai resiko < 28 (bahaya resiko sedang) 

maka kontrol pengendalian dirasa telah cukup, tetapi jika nilai resiko 

masih > 27 maka perlu dilakukan kontrol tambahan. agar nilai resiko 

dapat berkurang menjadi bahaya resiko sedang.  

Pada jenis kegiatan ini nilai penurunan resiko tertinggi 60%, 

terendah 40%  dan rata-rata penurunan terjadi sebanyak 53%. 

Jenis operasi dari kegiatan ini antara lain : 

a. Melakukan pengecekan unit  

Dalam melakukan pengecekan unit potensi bahaya yang 

timbul ialah terjepit, terpeleset/tergelincir dan terbakar/short 

electrycal. Nilai resiko tanpa kontrol yang ada dari ketiga 

potensi bahaya tersebut adalah 60 dan temasuk tingkat bahaya 

tinggi. Setelah dilakukan kontrol pencegahan dari ketiga potensi 
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bahaya tersebut nilai resiko yang ada turun menjadi 24 dan 

termasuk dalam tingkat bahaya resiko sedang. Sehingga tidak 

perlu untuk menyusun langkah tindakan pengendalian 

tambahan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada 

elemen 02.01 B’safe jika hasil penilaian resiko masih diatas 

angka 27 (penilaian resiko dengan kontrol yang telah ada), maka 

tim IBPR harus menyusun langkah tindakan pengendalian 

tambahan yang diperlukan.  

Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 60% 

dari seluruh potensi bahaya yang dapat timbul. 

b. Memastikan kondisi unit 

 Pada jenis operasi memastikan kondisi unit terdapat 2 

potensi bahaya yang dapat terjadi yaitu; terjepit dan terjatuh 

kedua potensi bahaya tersebut menimbulkan nilai resiko 45 serta 

tergolong dalam tingkat bahaya resiko tinggi sehinnga harus 

dilakukan kontrol pengendalian setelah dilakukan kontrol 

pengendalian ada dapat mengurangi nilai resiko menjadi 24 

(tingkat bahaya resiko sedang). 

 Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 47% dari 

seluruh potensi bahaya yang dapat timbul. 

c. Mengoperasikan unit 

Masing-masing potensi bahaya pada jenis operasi 

mengopersikan unit memiliki nilai resiko yang berbeda-beda 
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yaitu; menabrak (60), tersenggol (45) dan terbakar/short 

electrical system (40) serta memiliki 1 jenis kegiatan kontrol 

pengendalian. Walaupun hanya memiliki 1 jenis kegiatan 

kontrol pengendalian tetapi dapat mengurangi nilai resiko 

setelah kontrol menjadi 24 (tingkat bahaya resiko sedang). 

Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 60% 

untuk potensi bahaya menabrak, 47% pada potensi bahaya 

tersenggol dan 40% pada potensi bahaya terbakar/short 

electrical system. 

 

2. Pengoperasian Jack Buaya 

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sering dilakukan di 

departeman Plant area Pelaci dengan penerapan IBPR mangenai 

pengoperasian jack buaya hal ini telah sesuai dengan standar IBPR 

PT. BUMA. seluruh kontrol pencegahan masih mengacu pada 

Dokumen-dokumen pada elemen B’Safe. Potensi bahaya yang dapat 

terjadi tergelincir, tertimpa, terjepit dan terpukul handle jack. seluruh 

nilai resiko yang dapat timbul memiliki nilai yang sama 36, dengan 

jenis potensi bahaya yang berbeda-beda seharusnya didapatkan nilai 

resiko yang berbeda pula karena kemungkinan terjadi, keparahan yang 

dapat ditimbulkan dari potensi bahaya tersebut serta keseringan 

timbulnya potensi bahaya tersebut juga berbeda-beda. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxxvi 
 

Penurunan resiko yang tertinggi terjadi pada potensi bahaya 

tergelincir pada jenis operasi menggunakan jack buaya sesuai dengan 

kapasitas beban (memompa jack buaya manual) yaitu sebanyak 

66,7%, terendah yaitu tergelincir pada jenis operasi menyiapkan jack 

buaya dengan alat bantu angkat 33% dan rata-rata nilai penurunan 

resiko ialah 48%. 

 Jenis operasi dari kegiatan ini antara lain : 

a. Menyiapkan jack buaya dengan alat bantu bantu angkat 

Pada jenis operasi ini terdapat dua jenis bahaya yang dapat 

ditimbulkan yaitu ; tergelincir dan tertimpa jenis operasi tersebut 

memiliki nilai resiko yang sama yaitu 36 pada jenis operasi ini 

kedua potensi bahaya yang dapat timbul diadakan kontrol 

pencegahan berdasarkan dokumen B’Safe elemen 08.03 

(lampiran 9). Setelah dilakukan kontrol pencegahan nilai resiko 

dapat berkurang menjadi 24 (potensi bahaya tergelincir) dan 18 

(potensi bahaya tertimpa). 

 Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 33% pada 

potensi bahaya tergelincir dan 50% pada potensi bahaya 

tertimpa. 

b. Melihat kondisi unit yang akan menggunakan jack buaya 

Pada operasi ini terdapat 3 jenis potensi bahaya yang dapat 

ditimbulkan serta memiliki nilai resiko yang sama (36 termasuk 

dalam tingkat bahaya resiko tinggi) yaitu ; terjepit, 
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tergelincir/terpeleset dan tertimpa kontrol pencegahan dari 

ketiga resiko tersebut mengacu pada dokumen B’Safe elemen 

03.09 (Lampiran 10) dan elemen 08.03 (Lampiran 9) setelah 

diadakan kontrol pencegahan nilai resiko dapat berkurang 

menjadi 20 dan termasuk dalam tingkat bahaya resiko sedang. 

Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 44% 

pada potensi bahaya terjepit dan tergelincir/terpeleset dan 

tertimpa. 

c. Memeriksa kondisi jack dalam keadaan normal dan tidak ada 

kebocoran 

Terjepit dan terpukul handle jack adalah potensi bahaya 

yang dapat ditimbulkan dari operasi ini nilai resiko dari potensi 

bahay ini sama yaitu 36 (termasuk dalam bahaya resiko tinggi) 

sehingga harus dilakuakn tindakan pencegahan terhadap 

terjadinya kecelakaan kerja kontrol pengendalian yang 

laksanakan mengacu pada B’Safe elemen 03.09 (Lampiran 10) 

dan elemen 08.03 (Lampiran 9) setelah dilakukan penilaian 

resiko setelah dilakukan kontrol, nilai resiko dapat berkurang 

menjadi 20 (bahaya resiko sedang) sehingga tindakan kontrol 

terhadap potensi bahaya yang dapat timbul telah dirasa cukup. 

 Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 36% dari 

seluruh potensi bahaya yang dapat timbul. 
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d. Menggunakan jack buaya sesuai dengan kapasitas beban 

(memompa jack buaya manual) 

Jenis operasi ini memiliki potensi bahaya yang terbanyak 

dibandingkan dengan jenis operasi lainnya pada aktifitas IBPR 

pengoperasian jack buaya yaitu tertimpa, tergelincir, tergores 

dan terpukul handle jack keempat potensi bahaya tersebut 

memiliki nilai resiko yang sama dan termasuk dalam bahaya 

resiko tinggi (36) setelah dilakukan kontrol pencegahan nilai 

resiko dapat berkurrang menjadi 18 (bahaya resiko sedang) 

untuk potensi bahaya tertimpa, tergores dan terpukul handle jack 

serta 12 (bahaya resiko sedang) untuk potensi bahaya tergelincir. 

 Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 50% dari 

potensi bahaya tertimpa, tergores dan terpukul handle jack. 

sedangkan pada potensi bahaya tergelincir terjadi penurunan 

resiko sebanyak 66,7%. 

 

3. Menghidupkan Power Plant 

Peroses pengisian kolom serta pembuatan IBPR menghidupkan 

power plant telah sesuai dengan standar pengisian serta pembuatan 

IBPR PT. BUMA secara umum, namun dalam pengisisn lembaran 

IBPR terjadi penurunan resiko yang sangat signifikan pada potensi 

bahaya tersengat listrik pada jenis operasi starting genset yaitu dari 75 
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menjadi 15 hanya dengan 1 jenis kegiatan pengendalian yaitu 

Pemeriksaan Perawatan Harian (P2H). 

Nilai penurunan resiko tertinggi pada kegiatan ini ialah 80%, 

terendah 60% dan rata-rata 75%. 

Ada lima jenis operasi yang terdapat dalam  kegiatan ini yaitu : 

a. Memeriksa kondisi sekeliling genset sebelum di running 

Nilai resiko dari masing-masing potensi bahaya yang ada 

pada operasi ini ialah 45 (termasuk dalam tinkat bahaya resiko 

tinggi) yaitu tergelincir, terbentur dan terjepit kontrol 

pencegahan yang dilakukan pada potensi bahaya tergelincir 

antara lain ; house keping area genset, absorban bila ada ceceran 

oli, penggunaan APD standart (safety helmet dan safety shoes) 

perhatikan posisi sekeliling dan tangan secara hati-hati sebelum 

melakukan kegiatan. setelah dilakukan kontrol pencegahan nilai 

resiko dapat berkurang menjadi lebih rendah, 18 untuk potensi 

bahaya tergelincir dan 9 untuk potensi bahaya terbentur dan 

terjepit. 

Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 40% 

dari potensi bahaya tergelincir, sedangkan pada potensi bahaya 

terbentur dan terjepit terjadi penurunan resiko sebanyak 80%. 

b. Memeriksa panel indikator pada keadaan normal  

Tergelincir di area kerja yang licin, terjepit dan terbentur 

merupakan potensi bahaya yang dapat terjadi pada jenis operasi 
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ini. Nilai resiko dari ke tiga potensi bahaya ini ialah 45 (bahaya 

resiko tinggi) kontrol pencegahan yang diterapkan sama dengan 

kontrol pencegahan yang terapkan pada jenis operasi memeriksa 

kondisi genset senbelum di running. Nilai resiko setelah 

dilakukan kontrol dapat berkurang menjadi 18 untuk potensi 

bahaya terjepit dan 9 untuk potensi bahaya tergelincir di area 

licin dan terbentur. Tingkat bahaya setelah kontrol dapat 

berkurang menjadi tingkat bahaya resiko sedang. 

Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 80% 

dari potensi bahaya tergelincir di area kerja yang licin dan 

terbentur, sedangkan pada potensi bahaya terjepit terjadi 

penurunan resiko sebanyak 60%. 

c. Memeriksa kondisi kabel instalasi dan koneksi antar panel 

Tersengat listrik,terjepit dan konsleting/short electrical 

merupakan jenis potensi bahaya yang terdapat pada IBPR ini. 

Tersengat listrik merupakan potensi bahaya yang memiliki nilai 

resiko tinggi yaitu 75 (termasuk dalam tingkat bahaya sangat 

bahaya ‘KRITIS’), konsleting/short electrical yaitu 50 (tingkat 

bahaya sangat bahaya ‘KRITIS’) dan tersengat listrik yaitu 45 

(tingkat bahaya resiko tinggi). Hanya dengan satu jenis tindakan 

kontrol pengendalian nilai resiko dapat berkurang menjadi 

bahaya resiko sedang, yaitu dengan kontrol pengendalian P2H 

(Pemeriksaan Perawatan Harian) Genset. 
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Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 80% 

dari potensi bahaya tersengat listrik, terjepit dan 

konsleting/short electrical. 

d. Starting genset 

Potensi bahaya yang dapat timbul dari kegiatan ini hanya 

satu yaitu tersengat listrik namuan memiliki nilai resiko yang 

tinggi dan termasuk dalam tingkat bahaya ‘sangat bahaya 

(KRITIS)’ 75. Kontrol pencegahan yang ada hanaya satu yaitu 

P2H genset dan dapat mengurangi nilai resiko menjadi 15 

(tingkat bahaya resiko sedang). 

Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 80% 

dari potensi bahaya tersengat listrik. 

e. Finishing job 

Ada tiga potensi bahaya yang dapat timbul dari kegiatan 

ini antara lain ; terbentur (nilai resiko = 45), tersengat listrik 

(nilai resiko = 75) dan tergelincir (nilai resiko = 45) setelah 

dilakukan kontrol pencegahan nilai resiko dapat berkurang 

menjadi resiko bahaya sedang yaitu 18,15 dan 9. 

Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 60% 

dari potensi bahaya terbentur serta 80% pada potensi bahaya 

tersengat listrik tergelincir. 
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4. Penyimpanan Tool 

Pada IBPR jenis operasi penyimpanan tool telah sesuai dengan 

standar IBPR yang berlaku di PT. BUMA. hanya saja seluruh kegiatan 

kontrol pencegahan yang ada mengacu pada dokumen B’Safe elemen 

03.09 tentang pengendalian perkakas (tools). pada kegiatan 

pencegahan sebaiknya dijabarkan tindakan perbuata yang sebaiknya 

dilakukan guna menghindari potensi bahaya yang dapat terjadi. tidak 

berdasarkan pada sebuah dokumen saja. 

Jenis operasi yang ada pada kegiatanini antara lain : 

a. Membersihkan tool sebelum dikembalikan ke tool room, potensi 

bahaya yang terdapat pada opersi ini yaitu ; tergores tangan pada 

bagian tool yang tajam dan terjepit. Pada jenis operasi ini terjadi 

penurunan nilai resiko sebanyak 75% dari potensi bahaya yang 

dapat timbul setelah dilakukan kontrol pencegahan. 

b. Memeriksa kondisi tool sebelum akan akan dikembalikan di tool 

room/lokasi penempatan, potensi bahaya yang terdapat pada 

opersi ini yaitu; tertimpa, terjepit dan tergores tangan pada 

bagian tool yang tajam. Pada jenis operasi ini terjadi penurunan 

nilai resiko sebanyak 75% dari potensi bahaya yang dapat 

timbul setelah dilakukan kontrol pencegahan. 

c. Memasang service tag/service tag pada tool yang mengalami 

kerusakan; tertimpa dan terjepit. Pada jenis operasi ini terjadi 
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penurunan nilai resiko sebanyak 75% dari potensi bahaya yang 

dapat timbul setelah dilakukan kontrol pencegahan. 

d. Mengalokasikan masing-masing tool sesuai penempatan yang 

tersedia; tergelincir dan tertimpa. Pada jenis operasi ini terjadi 

penurunan nilai resiko sebanyak 50% dari potensi bahaya 

tergelincir dan 60% pada potensi bahaya tertimpa yang dapat 

timbul setelah dilakukan kontrol pencegahan. 

Seluruh potensi bahaya yang terdapat pada kegiatan ini 

dilakukan pencegahan berdasarkan B’Safe elemen 03.09 (Lampiran 

10). Setelah dilakukan kontrol pencegahan nilai resiko dapat turun 

menjadi tingkat bahaya resiko sedang. 

Nilai penurunan resiko tertinggi pada kegiatan ini ialah 75%, 

terendah 50% dan rata-rata 71%. 

 

5. Penanganan Oli Bekas 

Departeman Plant area Pelaci telah menerapkan IBPR dalam 

setiap kegiatan kerjanya seperti pada kegiatan penangan oli bekas 

telah terdapat IBPRnya serta IBPR tersebut telah sesuai dengan 

standar IBPR PT. BUMA, hanya saja sebaiknya potensi bahaya yang 

dapat terjadi sebaiknya dapat dibagi-bagi lagi sesuia dengan jenis 

potensi bahaya yang dapat ditimbulkan seperti potensi bahaya fisika 

dan  kimia.  
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Nilai penurunan resiko tertinggi pada kegiatan ini ialah 75%, 

terendah 50% dan rata-rata 54%. 

 Ada 3 jenis operasi yang ada pada kegiatan ini antara lain : 

a. Menyiapkan wadah penanganan oli sebelum dimasukkan ke waste 

oil drum 

Potensi bahaya yang dapat timbul dari operasi ini antara 

lain tertimpa (60) dan tergores tangan bagian yang tajam (36) 

kontrol pencegahan yang dilakukan mengacu pada dokumen 

B’Safe  elemen 03.12 (Lampiran 13) dan 03.06 (Lampiran 14) 

setelah dilakukan kontrol pencegahan nilai resiko dianalisa 

kembali dan setelah danalisa terjadi penurunan resiko menjadi 

15 dan 18. 

Pada jenis operasi ini terjadi penurunan nilai resiko 

sebanyak 75% pada potensi bahaya tertimpa dan 50% pada 

potensi bahaya tergores tangan bagian yang tajam. 

b. Mengoperasikan lube truck sebagai penampung oli bekas pada saat 

service dilapangan 

Potensi bahaya dari kegiatan ini ialah menabrak/tertabrak 

dan termasuk dalam tingkat bahaya resiko tinggi, perlu tindakan 

pengendalian untuk potensi bahaya yang dapat terjadi yaitu para 

operator yang mengoperasikan alat harus memiliki SIMPER 

(SIM Perusahaan) sehingga dapat dipastikan operator yang 

mengendarai unit tersebut telah terlatih dan mengerti mengenai 
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operasi yang dilakukannya. Seelah dilaukan kontrol pencegahan 

nilai resiko dapat turun menjadi 20 dan tergolong dalam tingkat 

bahaya resiko sedang. 

Pada jenis operasi ini terjadi penurunan nilai resiko 

sebanyak 50%. 

c. Menempatkan waste oil drum pada tempat penampungan sementara 

Tertimpa, tergores bagian yang tajam, terjepit serta drum oli 

jatuh (tertumpah) ialah potensi bahay yang dapat terjadi pada operasi 

ini. Tingkat bahaya yang ada termasuk dalam tingkat bahay resiko 

tinggi sehingg diperlukankontrol pengendalian untuk mengaasi 

kejadian ini. Kontrol pengendaliannya mengacu pada dokumen b’safe 

elemen 03.06 (lampiran 14) dan 03.12 (lampiran 13). Setelah 

dilakukan kontrol pencegahan nilai resiko yang ada dapat tereduksi 

menjadi tingkat bahaya resiko sedang. 

Pada jenis operasi ini terjadi penurunan nilai resiko sebanyak 

50% pada semua potensi bahaya setelah dilakukan tindakan kontrol 

pencegahan. 

 

Perusahaan harus merencanakan evaluasi  dan pengendalian kegiatan-

kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan resiko 

kecelakaan kerja yang tinggi. Pengendalian ini dapat di capai dengan cara 

mendokumentasikan dan menerapkan kebijakan standar bagi tempat kerja, 

perancangan tempat kerja dan bahan, prosedur dan instruksi kerja untuk 
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mengatur dan mengendalikan resiko yang ada pada kegiatan, produk barang 

dan jasa seperti yang telah disyaratkan dalam Kepmenaker 05/Men/1996. 

Setelah Perusahaan membuat rencana kerja maka rencana tersebut harus di 

analisis lagi. 

 

C.  Pengendalian Potensi Bahaya 

Dalam kegiatan pencegahan dari identifikasi yang telah dilakukan di 

departemen Plant area Pelaci Perusahaan telah menyediakan alat pelindung 

diri sesuai dengan jenis potensi bahaya yang dapat ditimbulkan. seperti 

penyediaan APD standart (safety helmet dan safety shoes). Hal ini berarti 

telah sesuai dengan Undang-undang No.01 tahun 1970 pasal 14 ayat 3 

tentang kewajiban pengurus untuk menyediakan alat pelindung diri kepada 

tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya secara cuma-cuma. Untuk 

masalah kedisiplinan tenaga kerja dalam menggunakan alat pelindung diri 

telah berjalan secara optimal walaupun sebagian kecil masih ada yang lalai. 

Hal ini telah sesuai dengan Permenakertrans No.01/MEN/1981 pasal 5 ayat 

2 yang menyebutkan bahwa tenaga kerja harus memakai APD yang 

diwajibkan perusahaan untuk mencegah Penyakit Akibat Kerja (PAK). 

BAB V 

PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum Perusahaan 
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PT. BUMA area kerja Marunda Graha Mineral telah menerapkan 

Identifikasi bahaya dan penilaian resiko (IBPR) dalam setiap ektifitas kerja 

masing-masing departemennya setiap aktifitas kerja tersebut memiliki satu 

lembaran (IBPR) yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya yang 

mungkin dapat muncul beserta nilai resiko dari bahaya tersebut. Di 

departemen Plant area Pelaci PT. BUMA area kerja Marunda Graha Mineral 

terdapat 35 aktifitas kerja beserta IBPR nya. Hal ini telah sesuai dengan 

Permenaker 05/Men/1996 yang berbunyi sumber bahaya yang teridentifikasi 

harus dinilai untuk menentukan tingkat resiko yang merupakan tolak ukur 

kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Berdasarkan 

hasil penilaian resiko dan identifikasi sumber bahaya telah dilakukan 

dengan mempertimbangkan, kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan 

bahaya dan jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat 

terjadi di proses kegiatan departemen Plant area Pelaci PT. BUMA area 

Kerja Marunda Graha Minelral kita dapat mengidentifikasi atau menentukan 

tindakan yang akan kita lakukan terhadap setiap resiko. 

 

 

 

B. IBPR Departemen Plant Area Pelaci 

6. Mengoperasikan Unit Sarana Mekanik 

Menurut IBPR dalam B’safe setiap potensi bahaya yang dapat 

muncul dijabarkan dalam kolom dampak K3LH serta diadakan 

 
60 
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penilaian resikonya setelah dilakukan penilaian resiko diadakan 

kontrol pencegahan guna meminimalisir nilai resiko yang dapat terjadi 

IBPR mengenai jenis kegiatan mengoperasikan unit sarana mekanik 

telah sesuai dengan format IBPR PT. BUMA yaitu seluruh potensi 

bahaya yang dapat terjadi diadakan penilaia resiko serta dilakukan 

kontrol pengendalian setalah diadakan kontrol pengendalian nilai 

resiko di ukur kembali, jika nilai resiko < 28 (bahaya resiko sedang) 

maka kontrol pengendalian dirasa telah cukup, tetapi jika nilai resiko 

masih > 27 maka perlu dilakukan kontrol tambahan. agar nilai resiko 

dapat berkurang menjadi bahaya resiko sedang.  

Pada jenis kegiatan ini nilai penurunan resiko tertinggi 60%, 

terendah 40%  dan rata-rata penurunan terjadi sebanyak 53%. 

Jenis operasi dari kegiatan ini antara lain : 

d. Melakukan pengecekan unit  

Dalam melakukan pengecekan unit potensi bahaya yang 

timbul ialah terjepit, terpeleset/tergelincir dan terbakar/short 

electrycal. Nilai resiko tanpa kontrol yang ada dari ketiga 

potensi bahaya tersebut adalah 60 dan temasuk tingkat bahaya 

tinggi. Setelah dilakukan kontrol pencegahan dari ketiga potensi 

bahaya tersebut nilai resiko yang ada turun menjadi 24 dan 

termasuk dalam tingkat bahaya resiko sedang. Sehingga tidak 

perlu untuk menyusun langkah tindakan pengendalian 

tambahan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada 
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elemen 02.01 B’safe jika hasil penilaian resiko masih diatas 

angka 27 (penilaian resiko dengan kontrol yang telah ada), maka 

tim IBPR harus menyusun langkah tindakan pengendalian 

tambahan yang diperlukan.  

Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 60% 

dari seluruh potensi bahaya yang dapat timbul. 

e. Memastikan kondisi unit 

 Pada jenis operasi memastikan kondisi unit terdapat 2 

potensi bahaya yang dapat terjadi yaitu; terjepit dan terjatuh 

kedua potensi bahaya tersebut menimbulkan nilai resiko 45 serta 

tergolong dalam tingkat bahaya resiko tinggi sehinnga harus 

dilakukan kontrol pengendalian setelah dilakukan kontrol 

pengendalian ada dapat mengurangi nilai resiko menjadi 24 

(tingkat bahaya resiko sedang). 

 Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 47% dari 

seluruh potensi bahaya yang dapat timbul. 

f. Mengoperasikan unit 

Masing-masing potensi bahaya pada jenis operasi 

mengopersikan unit memiliki nilai resiko yang berbeda-beda 

yaitu; menabrak (60), tersenggol (45) dan terbakar/short 

electrical system (40) serta memiliki 1 jenis kegiatan kontrol 

pengendalian. Walaupun hanya memiliki 1 jenis kegiatan 
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kontrol pengendalian tetapi dapat mengurangi nilai resiko 

setelah kontrol menjadi 24 (tingkat bahaya resiko sedang). 

Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 60% 

untuk potensi bahaya menabrak, 47% pada potensi bahaya 

tersenggol dan 40% pada potensi bahaya terbakar/short 

electrical system. 

 

7. Pengoperasian Jack Buaya 

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sering dilakukan di 

departeman Plant area Pelaci dengan penerapan IBPR mangenai 

pengoperasian jack buaya hal ini telah sesuai dengan standar IBPR 

PT. BUMA. seluruh kontrol pencegahan masih mengacu pada 

Dokumen-dokumen pada elemen B’Safe. Potensi bahaya yang dapat 

terjadi tergelincir, tertimpa, terjepit dan terpukul handle jack. seluruh 

nilai resiko yang dapat timbul memiliki nilai yang sama 36, dengan 

jenis potensi bahaya yang berbeda-beda seharusnya didapatkan nilai 

resiko yang berbeda pula karena kemungkinan terjadi, keparahan yang 

dapat ditimbulkan dari potensi bahaya tersebut serta keseringan 

timbulnya potensi bahaya tersebut juga berbeda-beda. 

Penurunan resiko yang tertinggi terjadi pada potensi bahaya 

tergelincir pada jenis operasi menggunakan jack buaya sesuai dengan 

kapasitas beban (memompa jack buaya manual) yaitu sebanyak 

66,7%, terendah yaitu tergelincir pada jenis operasi menyiapkan jack 
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buaya dengan alat bantu angkat 33% dan rata-rata nilai penurunan 

resiko ialah 48%. 

 Jenis operasi dari kegiatan ini antara lain : 

e. Menyiapkan jack buaya dengan alat bantu bantu angkat 

Pada jenis operasi ini terdapat dua jenis bahaya yang dapat 

ditimbulkan yaitu ; tergelincir dan tertimpa jenis operasi tersebut 

memiliki nilai resiko yang sama yaitu 36 pada jenis operasi ini 

kedua potensi bahaya yang dapat timbul diadakan kontrol 

pencegahan berdasarkan dokumen B’Safe elemen 08.03 

(lampiran 9). Setelah dilakukan kontrol pencegahan nilai resiko 

dapat berkurang menjadi 24 (potensi bahaya tergelincir) dan 18 

(potensi bahaya tertimpa). 

 Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 33% pada 

potensi bahaya tergelincir dan 50% pada potensi bahaya 

tertimpa. 

f. Melihat kondisi unit yang akan menggunakan jack buaya 

Pada operasi ini terdapat 3 jenis potensi bahaya yang dapat 

ditimbulkan serta memiliki nilai resiko yang sama (36 termasuk 

dalam tingkat bahaya resiko tinggi) yaitu ; terjepit, 

tergelincir/terpeleset dan tertimpa kontrol pencegahan dari 

ketiga resiko tersebut mengacu pada dokumen B’Safe elemen 

03.09 (Lampiran 10) dan elemen 08.03 (Lampiran 9) setelah 
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diadakan kontrol pencegahan nilai resiko dapat berkurang 

menjadi 20 dan termasuk dalam tingkat bahaya resiko sedang. 

Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 44% 

pada potensi bahaya terjepit dan tergelincir/terpeleset dan 

tertimpa. 

g. Memeriksa kondisi jack dalam keadaan normal dan tidak ada 

kebocoran 

Terjepit dan terpukul handle jack adalah potensi bahaya 

yang dapat ditimbulkan dari operasi ini nilai resiko dari potensi 

bahay ini sama yaitu 36 (termasuk dalam bahaya resiko tinggi) 

sehingga harus dilakuakn tindakan pencegahan terhadap 

terjadinya kecelakaan kerja kontrol pengendalian yang 

laksanakan mengacu pada B’Safe elemen 03.09 (Lampiran 10) 

dan elemen 08.03 (Lampiran 9) setelah dilakukan penilaian 

resiko setelah dilakukan kontrol, nilai resiko dapat berkurang 

menjadi 20 (bahaya resiko sedang) sehingga tindakan kontrol 

terhadap potensi bahaya yang dapat timbul telah dirasa cukup. 

 Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 36% dari 

seluruh potensi bahaya yang dapat timbul. 

h. Menggunakan jack buaya sesuai dengan kapasitas beban 

(memompa jack buaya manual) 

Jenis operasi ini memiliki potensi bahaya yang terbanyak 

dibandingkan dengan jenis operasi lainnya pada aktifitas IBPR 
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pengoperasian jack buaya yaitu tertimpa, tergelincir, tergores 

dan terpukul handle jack keempat potensi bahaya tersebut 

memiliki nilai resiko yang sama dan termasuk dalam bahaya 

resiko tinggi (36) setelah dilakukan kontrol pencegahan nilai 

resiko dapat berkurrang menjadi 18 (bahaya resiko sedang) 

untuk potensi bahaya tertimpa, tergores dan terpukul handle jack 

serta 12 (bahaya resiko sedang) untuk potensi bahaya tergelincir. 

 Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 50% dari 

potensi bahaya tertimpa, tergores dan terpukul handle jack. 

sedangkan pada potensi bahaya tergelincir terjadi penurunan 

resiko sebanyak 66,7%. 

 

8. Menghidupkan Power Plant 

Peroses pengisian kolom serta pembuatan IBPR menghidupkan 

power plant telah sesuai dengan standar pengisian serta pembuatan 

IBPR PT. BUMA secara umum, namun dalam pengisisn lembaran 

IBPR terjadi penurunan resiko yang sangat signifikan pada potensi 

bahaya tersengat listrik pada jenis operasi starting genset yaitu dari 75 

menjadi 15 hanya dengan 1 jenis kegiatan pengendalian yaitu 

Pemeriksaan Perawatan Harian (P2H). 

Nilai penurunan resiko tertinggi pada kegiatan ini ialah 80%, 

terendah 60% dan rata-rata 75%. 

Ada lima jenis operasi yang terdapat dalam  kegiatan ini yaitu : 
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f. Memeriksa kondisi sekeliling genset sebelum di running 

Nilai resiko dari masing-masing potensi bahaya yang ada 

pada operasi ini ialah 45 (termasuk dalam tinkat bahaya resiko 

tinggi) yaitu tergelincir, terbentur dan terjepit kontrol 

pencegahan yang dilakukan pada potensi bahaya tergelincir 

antara lain ; house keping area genset, absorban bila ada ceceran 

oli, penggunaan APD standart (safety helmet dan safety shoes) 

perhatikan posisi sekeliling dan tangan secara hati-hati sebelum 

melakukan kegiatan. setelah dilakukan kontrol pencegahan nilai 

resiko dapat berkurang menjadi lebih rendah, 18 untuk potensi 

bahaya tergelincir dan 9 untuk potensi bahaya terbentur dan 

terjepit. 

Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 40% 

dari potensi bahaya tergelincir, sedangkan pada potensi bahaya 

terbentur dan terjepit terjadi penurunan resiko sebanyak 80%. 

g. Memeriksa panel indikator pada keadaan normal  

Tergelincir di area kerja yang licin, terjepit dan terbentur 

merupakan potensi bahaya yang dapat terjadi pada jenis operasi 

ini. Nilai resiko dari ke tiga potensi bahaya ini ialah 45 (bahaya 

resiko tinggi) kontrol pencegahan yang diterapkan sama dengan 

kontrol pencegahan yang terapkan pada jenis operasi memeriksa 

kondisi genset senbelum di running. Nilai resiko setelah 

dilakukan kontrol dapat berkurang menjadi 18 untuk potensi 
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bahaya terjepit dan 9 untuk potensi bahaya tergelincir di area 

licin dan terbentur. Tingkat bahaya setelah kontrol dapat 

berkurang menjadi tingkat bahaya resiko sedang. 

Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 80% 

dari potensi bahaya tergelincir di area kerja yang licin dan 

terbentur, sedangkan pada potensi bahaya terjepit terjadi 

penurunan resiko sebanyak 60%. 

h. Memeriksa kondisi kabel instalasi dan koneksi antar panel 

Tersengat listrik,terjepit dan konsleting/short electrical 

merupakan jenis potensi bahaya yang terdapat pada IBPR ini. 

Tersengat listrik merupakan potensi bahaya yang memiliki nilai 

resiko tinggi yaitu 75 (termasuk dalam tingkat bahaya sangat 

bahaya ‘KRITIS’), konsleting/short electrical yaitu 50 (tingkat 

bahaya sangat bahaya ‘KRITIS’) dan tersengat listrik yaitu 45 

(tingkat bahaya resiko tinggi). Hanya dengan satu jenis tindakan 

kontrol pengendalian nilai resiko dapat berkurang menjadi 

bahaya resiko sedang, yaitu dengan kontrol pengendalian P2H 

(Pemeriksaan Perawatan Harian) Genset. 

Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 80% 

dari potensi bahaya tersengat listrik, terjepit dan 

konsleting/short electrical. 

i. Starting genset 
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Potensi bahaya yang dapat timbul dari kegiatan ini hanya 

satu yaitu tersengat listrik namuan memiliki nilai resiko yang 

tinggi dan termasuk dalam tingkat bahaya ‘sangat bahaya 

(KRITIS)’ 75. Kontrol pencegahan yang ada hanaya satu yaitu 

P2H genset dan dapat mengurangi nilai resiko menjadi 15 

(tingkat bahaya resiko sedang). 

Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 80% 

dari potensi bahaya tersengat listrik. 

j. Finishing job 

Ada tiga potensi bahaya yang dapat timbul dari kegiatan 

ini antara lain ; terbentur (nilai resiko = 45), tersengat listrik 

(nilai resiko = 75) dan tergelincir (nilai resiko = 45) setelah 

dilakukan kontrol pencegahan nilai resiko dapat berkurang 

menjadi resiko bahaya sedang yaitu 18,15 dan 9. 

Pada jenis operasi ini terjadi penurunan sebanyak 60% 

dari potensi bahaya terbentur serta 80% pada potensi bahaya 

tersengat listrik tergelincir. 

 

 

9. Penyimpanan Tool 

Pada IBPR jenis operasi penyimpanan tool telah sesuai dengan 

standar IBPR yang berlaku di PT. BUMA. hanya saja seluruh kegiatan 

kontrol pencegahan yang ada mengacu pada dokumen B’Safe elemen 
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03.09 tentang pengendalian perkakas (tools). pada kegiatan 

pencegahan sebaiknya dijabarkan tindakan perbuata yang sebaiknya 

dilakukan guna menghindari potensi bahaya yang dapat terjadi. tidak 

berdasarkan pada sebuah dokumen saja. 

Jenis operasi yang ada pada kegiatanini antara lain : 

e. Membersihkan tool sebelum dikembalikan ke tool room, potensi 

bahaya yang terdapat pada opersi ini yaitu ; tergores tangan pada 

bagian tool yang tajam dan terjepit. Pada jenis operasi ini terjadi 

penurunan nilai resiko sebanyak 75% dari potensi bahaya yang 

dapat timbul setelah dilakukan kontrol pencegahan. 

f. Memeriksa kondisi tool sebelum akan akan dikembalikan di tool 

room/lokasi penempatan, potensi bahaya yang terdapat pada 

opersi ini yaitu; tertimpa, terjepit dan tergores tangan pada 

bagian tool yang tajam. Pada jenis operasi ini terjadi penurunan 

nilai resiko sebanyak 75% dari potensi bahaya yang dapat 

timbul setelah dilakukan kontrol pencegahan. 

g. Memasang service tag/service tag pada tool yang mengalami 

kerusakan; tertimpa dan terjepit. Pada jenis operasi ini terjadi 

penurunan nilai resiko sebanyak 75% dari potensi bahaya yang 

dapat timbul setelah dilakukan kontrol pencegahan. 

h. Mengalokasikan masing-masing tool sesuai penempatan yang 

tersedia; tergelincir dan tertimpa. Pada jenis operasi ini terjadi 

penurunan nilai resiko sebanyak 50% dari potensi bahaya 
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tergelincir dan 60% pada potensi bahaya tertimpa yang dapat 

timbul setelah dilakukan kontrol pencegahan. 

Seluruh potensi bahaya yang terdapat pada kegiatan ini 

dilakukan pencegahan berdasarkan B’Safe elemen 03.09 (Lampiran 

10). Setelah dilakukan kontrol pencegahan nilai resiko dapat turun 

menjadi tingkat bahaya resiko sedang. 

Nilai penurunan resiko tertinggi pada kegiatan ini ialah 75%, 

terendah 50% dan rata-rata 71%. 

 

10. Penanganan Oli Bekas 

Departeman Plant area Pelaci telah menerapkan IBPR dalam 

setiap kegiatan kerjanya seperti pada kegiatan penangan oli bekas 

telah terdapat IBPRnya serta IBPR tersebut telah sesuai dengan 

standar IBPR PT. BUMA, hanya saja sebaiknya potensi bahaya yang 

dapat terjadi sebaiknya dapat dibagi-bagi lagi sesuia dengan jenis 

potensi bahaya yang dapat ditimbulkan seperti potensi bahaya fisika 

dan  kimia.  

Nilai penurunan resiko tertinggi pada kegiatan ini ialah 75%, 

terendah 50% dan rata-rata 54%. 

 Ada 3 jenis operasi yang ada pada kegiatan ini antara lain : 

d. Menyiapkan wadah penanganan oli sebelum dimasukkan ke waste 

oil drum 
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Potensi bahaya yang dapat timbul dari operasi ini antara 

lain tertimpa (60) dan tergores tangan bagian yang tajam (36) 

kontrol pencegahan yang dilakukan mengacu pada dokumen 

B’Safe  elemen 03.12 (Lampiran 13) dan 03.06 (Lampiran 14) 

setelah dilakukan kontrol pencegahan nilai resiko dianalisa 

kembali dan setelah danalisa terjadi penurunan resiko menjadi 

15 dan 18. 

Pada jenis operasi ini terjadi penurunan nilai resiko 

sebanyak 75% pada potensi bahaya tertimpa dan 50% pada 

potensi bahaya tergores tangan bagian yang tajam. 

e. Mengoperasikan lube truck sebagai penampung oli bekas pada saat 

service dilapangan 

Potensi bahaya dari kegiatan ini ialah menabrak/tertabrak 

dan termasuk dalam tingkat bahaya resiko tinggi, perlu tindakan 

pengendalian untuk potensi bahaya yang dapat terjadi yaitu para 

operator yang mengoperasikan alat harus memiliki SIMPER 

(SIM Perusahaan) sehingga dapat dipastikan operator yang 

mengendarai unit tersebut telah terlatih dan mengerti mengenai 

operasi yang dilakukannya. Seelah dilaukan kontrol pencegahan 

nilai resiko dapat turun menjadi 20 dan tergolong dalam tingkat 

bahaya resiko sedang. 

Pada jenis operasi ini terjadi penurunan nilai resiko 

sebanyak 50%. 
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f. Menempatkan waste oil drum pada tempat penampungan sementara 

Tertimpa, tergores bagian yang tajam, terjepit serta drum oli 

jatuh (tertumpah) ialah potensi bahay yang dapat terjadi pada operasi 

ini. Tingkat bahaya yang ada termasuk dalam tingkat bahay resiko 

tinggi sehingg diperlukankontrol pengendalian untuk mengaasi 

kejadian ini. Kontrol pengendaliannya mengacu pada dokumen b’safe 

elemen 03.06 (lampiran 14) dan 03.12 (lampiran 13). Setelah 

dilakukan kontrol pencegahan nilai resiko yang ada dapat tereduksi 

menjadi tingkat bahaya resiko sedang. 

Pada jenis operasi ini terjadi penurunan nilai resiko sebanyak 

50% pada semua potensi bahaya setelah dilakukan tindakan kontrol 

pencegahan. 

 

Perusahaan harus merencanakan evaluasi  dan pengendalian kegiatan-

kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan resiko 

kecelakaan kerja yang tinggi. Pengendalian ini dapat di capai dengan cara 

mendokumentasikan dan menerapkan kebijakan standar bagi tempat kerja, 

perancangan tempat kerja dan bahan, prosedur dan instruksi kerja untuk 

mengatur dan mengendalikan resiko yang ada pada kegiatan, produk barang 

dan jasa seperti yang telah disyaratkan dalam Kepmenaker 05/Men/1996. 

Setelah Perusahaan membuat rencana kerja maka rencana tersebut harus di 

analisis lagi. 
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C.  Pengendalian Potensi Bahaya 

Dalam kegiatan pencegahan dari identifikasi yang telah dilakukan di 

departemen Plant area Pelaci Perusahaan telah menyediakan alat pelindung 

diri sesuai dengan jenis potensi bahaya yang dapat ditimbulkan. seperti 

penyediaan APD standart (safety helmet dan safety shoes). Hal ini berarti 

telah sesuai dengan Undang-undang No.01 tahun 1970 pasal 14 ayat 3 

tentang kewajiban pengurus untuk menyediakan alat pelindung diri kepada 

tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya secara cuma-cuma. Untuk 

masalah kedisiplinan tenaga kerja dalam menggunakan alat pelindung diri 

telah berjalan secara optimal walaupun sebagian kecil masih ada yang lalai. 

Hal ini telah sesuai dengan Permenakertrans No.01/MEN/1981 pasal 5 ayat 

2 yang menyebutkan bahwa tenaga kerja harus memakai APD yang 

diwajibkan perusahaan untuk mencegah Penyakit Akibat Kerja (PAK). 
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