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ABSTRAK 

 

Aditya Dwi Saputra 

Gambaran Potensi Bahaya dan Penilaian Risiko Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja di Bagian Spinning IV Production PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. 

Kabupaten Kendal 

 

xxi + 204 halaman + 24 tabel + 24 gambar +  0 grafik + 11 lampiran 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran potensi 

bahaya dan penilaian risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bagian Spinning 

IV Production PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal. Penelitian ini 

menggunakan jenis dan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Uji keabsahan 

data menggunakan teknik triangulasi.  

Hasil penelitian ini berdasarkan identifikasi potensi bahaya di bagian 

Spinning IV production adalah terdapat 61 potensi bahaya, yaitu: di area dryer 

sebanyak 15 potensi bahaya, area melting sebanyak 26 potensi bahaya dan area 

take up sebanyak 20 potensi bahaya. Berdasarkan hasil penilaian risiko, terdapat 

31 potensi bahaya dengan tingkat risiko rendah, 15 potensi bahaya dengan tingkat 

risiko sedang dan 15 potensi bahaya dengan tingkat risiko tinggi. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 61 potensi bahaya di bagian 

Spinning IV Production. Terdapat 43 potensi bahaya mekanik, 3 potensi bahaya 

listrik, 2 potensi bahaya kimia dan 4 potensi bahaya fisik dan di bagian Spinning 

IV Production. Disarankan kepada setiap pimpinan bagian mengawasi secara 

berkala proses pekerjaan yang dilakukan operator, terutama pada pekerjaan yang 

mempunyai tingkat risiko tinggi dan pekerja diwajibkan untuk memakai Alat 

Pelindung Diri (APD) pada saat bekerja. 

 

Kata kunci  : Potensi Bahaya, Penilaian Risiko, Level Risiko 

Kepustakan  : 36 (1964-2015) 
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ABSTRACT 

 

Aditya Dwi Saputra 

The Descibe of Potential Hazard And Risk Assessment of Occupational 

Health And Safety in Spinning IV Production  Section PT. Asia Pacific 

Fibers Tbk. Regency of Kendal 

 

xxi + 204 pages + 24 tables + 24 images + 0 grafic + 11 attachments 

 

The purposed of this research was to describe the potential hazards and risks 

Occupational Health and Safety in the Spinning IV Production Section PT. Asia 

Pacific Fibers Tbk. Regency of Kendal. This research used qualitative and 

descriptive study design. The validity test of the data used triangulation 

techniques. 

The Results of this research were based of hazard identification in Spinning 

IV Production Section there were 61 potential hazards, that there were 15 

potential hazards in the dryer area, there were 26 potential hazards in the melting 

area and there were 20 potential hazards in the take up area. Based on the results 

of the risk assessment contained 31 potential hazards with low risk level, 15 

potential hazards with medium risk level and 15 potential hazards with a high risk 

level.  

The conclusion from this research was that there were 61 potential hazards in 

Spinning IV Production Section. There were 43 mechanical hazards potential, 3 

electrical hazards potential, 2 chemical hazards potential and 4 physical hazards 

potential in Spinning IV Production Section. Suggested to each leader section 

regularly were to supervise the work performed operators, especially in jobs that 

have a high level of risk and workers are required to wear Personal Protective 

Equipment (PPE) when working. 

 

Keywords : Potential Hazard, Risk Assessment, Level of Risk 

Literature : 36 (1964 – 2015) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, tentunya akan berpengaruh 

terhadap masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Meskipun kehidupan 

menjadi semakin maju, tetapi bukan berarti upaya manusia untuk 

mensejahterahkan kehidupannya tidak menimbulkan masalah. Di satu sisi 

perkembangan teknologi memang melahirkan suatu kemajuan, tetapi di sisi yang 

lain justru melahirkan masalah-masalah yang baru. Dengan kemajuan transportasi, 

elektronika, komunikasi dan kemajuan lainnya, kehidupan manusia menjadi lebih 

baik, tetapi sekaligus juga menimbulkan berbagai risiko-risiko (Tulus Winarsunu, 

2008: 2). 

Teknologi memang telah membawa ke dalam kehidupan yang modern. 

Dengan banyaknya teknologi yang baru, manusia dipermudah dalam melakukan 

pekerjaannya, tetapi perubahan-perubahan seperti itu juga akan menimbulkan 

dampak negatif terhadap para pekerja maupun perusahaan, terutama dalam hal 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Menurut Tarwaka (2014: 34) kesehatan kerja 

merupakan suatu unsur kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan kerja dan 

pekerjaan, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi 

efisiensi dan produktivitas kerja. Sedangkan, keselamatan kerja merupakan suatu 

sarana utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat 

menimbulkan kerugian berupa luka atau cidera, cacat atau kematian, kerugian 
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harta benda, kerusakan peralatan atau mesin dan kerusakan lingkungan secara luas 

(Tarwaka, 2014: 7). 

Pada hakekatnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu 

usaha untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari berbagai risiko 

kecelakaan dan bahaya, baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, 

perusahaan, masyarakat dan lingkungan (Cecep D. Sucipto, 2014: 2). Dengan 

adanya penerapan teknologi pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 

diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik dan memiliki tingkat 

kesehatan yang tinggi. Disamping itu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga 

diharapkan untuk dapat menciptakan kenyaman kerja dan keselamatan kerja yang 

tinggi (Cecep D. Sucipto, 2014: 1). 

Potensi bahaya atau yang disebut hazards terdapat hampir di seluruh 

tempat kerja. Keberadaan bahaya ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan 

atau insiden yang membawa dampak terhadap manusia, peralatan, material dan 

lingkungan (Soehatman Ramli, 2010: 78). Menurut PERMENAKER No. 04 tahun 

1993, kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian kecelakaan yang berkaitan 

dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, 

serta kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju 

tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang bisa atau wajar dilalui. 

Menurut H.W. Heinrich (1930) dalam Soehatman Ramli (2010: 33) faktor 

penyebab kecelakaan kerja dalam teori domino adalah tindakan tidak aman dari 

manusia (unsafe act) dan kondisi tidak aman (unsafe condition). Model teori ini, 

kejadian kecelakaan kerja seperti efek batu domino yang tersusun, apabila salah 
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satu terjatuh maka akan menimbulkan kecelakaan dan menyebabkan kerugian. 

Urutan terjadinya kecelakaan kerja menurut teori ini yaitu kurangnya kontrol atau 

ketimpangan sistem manajemen menimbulkan adanya penyebab tidak langsung 

dan penyebab langsung, terjadi kecelakaan dan mengakibatkan kerugian.  

Kecelakaan kerja yang terjadi akan menimbulkan kerugian yang besar, baik 

kerugian material dan kerugian fisik. Kerugian yang terjadi dapat berupa kerugian 

ekonomi, seperti: kerusakan alat atau mesin; bahan dan bangunan; biaya 

pengobatan dan perawatan; tunjangan kecelakaan; jumlah produksi dan mutu 

berkurang; kompensansi kecelakaan  dan penggantian tenaga kerja; serta kerugian 

non ekonomi, seperti: penderitaan korban dan keluarga, aktivitas kerja berhenti 

sementara dan hilangnya waktu bekerja (Anizar, 2009: 7). 

Identifikasi Bahaya (Hazards Identification), Penilaian Risiko (Risk 

Assessment) dan Pengendalian Risiko (Risk Control) atau yang disingkat 

HIRARC merupakan suatu elemen pokok dalam sistem manajemen Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian 

bahaya. HIRARC dilakukan pada seluruh aktivitas organisasi untuk menentukan 

kegiatan organisasi yang mengandung potensi bahaya dan menimbulkan dampak 

serius terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Keseluruhan proses dari 

HIRARC yang disebut juga dengan manajemen risiko (risk management), 

kemudian akan menghasilkan dokumen HIRARC yang sangat berguna untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan kerja (Soehatman Ramli, 2010: 79).  

Menurut International Labour Organization (ILO) pada tahun 2011 terjadi 

lebih dari 336 juta kecelakaan kerja. Pada tahun 2012, tercatat angka kematian 
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karena kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) sebanyak 2 juta kasus pada 

setiap tahunnya. Pada tahun 2013, kejadian kecelakaan kerja menyebabkan 1 

pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik dan sebanyak 160 pekerja mengalami 

sakit akibat kerja. (www.depkes.go.id). Menurut ILO, 2,3 juta orang di seluruh 

dunia meninggal setiap tahun akibat penyakit kerja dan kecelakaan kerja. Selain 

itu, setiap hari terjadi kecelakaan kerja sebanyak 860.000 kasus, dengan 

konsekuensi dalam hal cidera. Kerugian akibat terjadinya penyakit akibat kerja 

dan kecelakaan kerja di seluruh dunia diperkirakan sebesar US $ 2,8 triliun 

(www.issa.int). 

Kecelakaan kerja di Indonesia berdasarkan data dari PT. Jamsostek 

menyebutkan bahwa kejadian kecelakaan kerja pada tahun 2011 sebanyak 99.491 

kasus, dimana 90,85% korban kecelakaan dapat kembali sembuh; 4,15% 

mengalami cacat fungsi; 2,74% mengalami cacat sebagian, serta sisanya 

meninggal dan mengalami cacat total, dengan rata-rata terjadi 414 kasus 

kecelakaan kerja setiap harinya. Sebagian besar kecelakaan kerja, yaitu sebanyak 

70,74% terjadi di dalam lingkungan kerja; 18,32% terjadi di jalan raya, di 

perjalanan menuju dan dari tempat kerja dan sisanya terjadi di luar tempat kerja. 

Sampai akhir tahun 2012 telah terjadi sebanyak 103.074 kasus kecelakaan kerja, 

di mana 91,21% korban kecelakaan kembali sembuh; 3,8% mengalami cacat 

fungsi; 2,61% mengalami cacat sebagian, serta sisanya meninggal dunia dan 

mengalami cacat total, dengan rata-rata terjadi 382 kasus kecelakaan kerja setiap 

harinya. Korban yang mengalami cacat total tetap pada tahun 2012 ini tercatat 

sebanyak 37 kasus atau mengalami peningkatan sebesar 8,82% dari tahun 2011 
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sebanyak 34 kasus. Kasus meninggal dunia pada tahun 2012 tercatat sebanyak 

2.419 kasus dengan peningkatan sebesar 9,06% dari tahun 2011 sebanyak 2.218 

kasus. Dan untuk kasus sembuh tercatat sebanyak 94.018 kasus dengan 

peningkatan sebesar 4,02% dari tahun 2011 sebanyak 90.387 kasus.  

Data PT. Jamsostek pada tahun 2013 menunjukkan bahwa terjadi sebanyak 

103.285 kasus kecelakaan kerja, yang terdiri dari 91,13% sembuh; 3,86% cacat 

fungsi; 2,61% cacat sebagian; 2,36% meninggal dunia dan 0,05% cacat total atau 

rata-rata terjadi 283 kecelakaan kerja setiap hari, dengan korban meninggal rata-

rata 7 orang, cacat 18 orang dan sisanya kembali sembuh. Kasus kecelakaan kerja 

rata-rata tumbuh sebesar 1,76% pada setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2011 

sebanyak 99.491 kasus, naik menjadi 103.074 kasus pada tahun 2012 dan naik 

kembali menjadi 103.285 kasus pada tahun 2013. 

Menurut data PT. Jamsostek tahun 2011 kejadian kecelakaan kerja di Jawa 

Tengah sebanyak 99.491 kasus atau terjadi sebanyak 414 kecelakaan kerja per 

harinya, sedangkan menurut data kecelakaan kerja Disnakertrans pada tahun 2012 

tercatat di provinsi Jawa Tengah terjadi kasus kecelakaan kerja sebanyak 5.029 

kasus (35,2%) dari total 14.280 kasus kecelakaan kerja, kemudian pada tahun 

2013 sampai triwulan 4 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 4.601 kasus. 

Jumlah kecelakaan kerja menurut Kepala Jamsostek cabang Semarang, sampai 

bulan Oktober tahun 2013 di wilayah Kabupaten Kendal, Grobogan, dan kota 

Semarang adalah sebanyak 1.525 kasus, dengan jumlah angka kecelakaan kerja 

yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun naik menjadi 5 kali lipat. 



6 
 

 
 

Industri tekstil merupakan salah satu industri yang terus mengembangkan 

lingkungan kerjanya menjadi lebih produktif dan efisien untuk menghadapi 

persaingan dengan produk-produk impor. Tetapi dengan perkembangan tersebut, 

risiko bahaya di tempat kerja menjadi semakin besar, sehingga meningkatkan 

kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

DIY, pada tahun 2013 kecelakaan kerja yang terjadi di dalam lokasi kerja lebih 

banyak terjadi di perusahaan tekstil (jogja.tribunnews.com). Contoh kasus 

kecelakaan kerja di perusahaan tekstil terjadi pada tahun 2014, yaitu seorang 

buruh meninggal dunia, karena mengalami luka parah dibagian kepala akibat 

terjepit mesin pemintal benang di PT. Indopanca Centratex Purwakarta 

(video.liputan6.com). 

Angka kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. tahun 

2011 sebanyak 27 kasus (Spinning IV Production 9 kasus atau 33,3%, MKI I 2 

kasus atau 7,4%, MKI II 3 kasus atau 11,1%, Texturizing 3 kasus atau 11,1%, 

Doubling 1 kasus atau 3,7%, Draw Twisting 3 kasus atau 11,1%, Utility 4 kasus 

atau 14,9%, E/I 1 kasus atau 3,7% dan R & D 1 kasus 3,7%) dengan rincian 

63,6% korban di rawat di poliklinik dan 36,4% di rujuk ke RS Wira Tamtama 

Bhakti Semarang, pada tahun 2012 sebanyak 24 kasus (Spinning IV Production 4 

kasus atau 16,6%, Spinning IV Packing 1 kasus atau 4,2%, MKI I 4 kasus atau 

16,6%, MKI II 3 kasus atau 12,5%, Texturizing 6 kasus atau 25%, Waste 

Recycling Plant (WRP) 1 kasus atau 4,2%, Utility 3 kasus atau 12,5%, IT 1 kasus 

atau 4,2% dan E/I 1 kasus atau 4,2%) dengan rincian 17,6% korban di rawat di 

poliklinik dan 82,4% di rujuk ke RS Wira Tamtama Bhakti Semarang. Pada tahun 
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2013 kecelakaan kerja yang terjadi sebanyak 25 kasus (Spinning IV Production 7 

kasus atau 28%, MKI I 3 kasus atau 12%, MKI II 3 kasus atau 12%, Texturizing 7 

kasus atau 28%, Doubling 1 kasus atau 4%, Waste Recycling Plant (WRP) 1 

kasus 4%, PC & QC 2 kasus atau 8% dan Utility 1 kasus atau 4%) dengan rincian 

15,8% korban di rawat di poliklinik dan 84,2% di rujuk ke RS Wira Tamtama 

Bhakti Semarang, sedangkan pada tahun 2014 kecelakaan kerja yang terjadi 

sebanyak 17 kasus (Spinning IV Production 3 kasus atau 17,6%, MKI I 3 kasus 

atau 17,6%, MKI II 3 kasus atau 17,6%, Texturizing 1 kasus atau 5,9%, Doubling 

2 kasus atau 11,8%, PC & QC 1 kasus 5,9%, Utility 1 kasus atau 5,9%, E/I 2 

kasus atau 11,8% dan Store 1 kasus atau 5,9%) dengan rincian 18,2% korban di 

rawat di Poliklinik dan 81,8% di rujuk ke RS Wira Tamtama Bhakti Semarang 

(FSD-PT. APF, 2014). 

PT. Asia Pacific Fibers Tbk. merupakan sebuah perusahaan manufaktur 

chip polyester, serat dan benang filament, yang terletak di Kaliwungu, Kabupaten 

Kendal, dengan jumlah tenaga kerja pada tahun 2014 sebanyak 1.852 orang, yaitu 

laki-laki sebanyak 1.727 orang (93%) dan perempuan sebanyak 125 orang (7%). 

Proses produksi di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal melalui 

beberapa tahapan yaitu dari proses dryer, proses melting, proses take up dan 

proses packing dengan menggunakan tenaga mesin yang sudah modern yang 

dioperasikan oleh tenaga manusia. Proses dryer merupakan suatu proses untuk 

menurunkan kadar air yang terkandung di dalam butiran chips, yang kemudian 

hasil dari proses ini disebut dengan dry chips. Proses selanjutnya adalah proses 

melting atau proses untuk melelehkan dry chips menjadi polymer chips, yang 
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selanjutnya masuk ke dalam proses take up yaitu proses penggulungan benang 

atau proses terakhir dari spinning. Kemudian dilanjutkan pada proses packing, 

yaitu proses membungkus atau pengepakan benang hasil produksi. Hasil produksi 

dari perusahaan ini berupa regular filament yarns dan speciality filament yarns 

(LND-PT. APF, 2014). 

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan pada tanggal 31 

Januari 2015 oleh peneliti di PT. Asia pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal, 

diketahui bahwa terdapat potensi bahaya di setiap tahapan proses produksi, yaitu: 

bahaya mekanik, bahaya listrik, bahaya, bahaya kimiawi, bahaya fisik dan bahaya 

biologis. Pada tahapan proses dryer terdapat berbagai potensi bahaya berupa 

bahaya mekanis, seperti: terbentur mesin produksi, tertimpa bahan baku chips, 

tersayat katrol dan tergores katrol; serta bahaya listrik seperti: tersengat arus 

listrik saat pengoperasian mesin. Pada proses melting terdapat beberapa potensi 

bahaya, yaitu: bahaya mekanis, seperti: terbentur mesin produksi, kejatuhan benda 

saat bekerja, tergores dan terjepit saat membersihkan lubang spinneret, 

kemasukan benda asing pada mata, terlilit serat sintesis, terkena lelehan polymer 

chips serta terkena besi panas; bahaya listrik, seperti: tersengat arus listrik; bahaya 

fisis, seperti: kebisingan dan suhu panas; serta bahaya kimia, seperti: iritasi mata 

dan keracunan karena penggunaan bahan kimia.  

Pada proses take up terdapat beberapa potensi bahaya, yaitu: bahaya 

mekanis, seperti: terbentur mesin produksi, terlindas roda trolley, terjepit roll 

berputar, terlilit serat sintetis, kemasukan benda asing pada mata, tergores dan 

tersayat cutter; bahaya listrik, seperti: tersengat arus listrik saat pengoperasian 
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mesin; bahaya fisis, seperti: kebisingan; serta bahaya kimia, seperti: keracunan 

karena penggunaan bahan kimia. Potensi bahaya yang terdapat dalam proses 

packing, antara lain: bahaya mekanis, seperti: terlindas trolley, terbentur trolley, 

terjepit palet, kejatuhan palet dan kejatuhan benang yang sudah di packing; serta 

bahaya listrik, yaitu tersengat arus listrik pada saat pengoperasian mesin packing. 

Dari hasil observasi, pada setiap tahapan produksi mempunyai bahaya yang 

berbeda, yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan di area kerja. Hal 

ini menunjukkan perlunya upaya pencegahan kecelakaan kerja yang dapat 

dilakukan dengan cara melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan 

pengendalian risiko di perusahaan. 

Kejadian kecelakaan kerja selama 4 tahun terakhir, dominan terjadi di 

departemen Spinning IV Production, yaitu pada tahun 2011 terdapat 9 kasus 

(33%), tahun 2012 terdapat 4 kasus (17%), tahun 2013 terdapat 7 (28%)  kasus 

dan tahun 2014 terdapat 3 kasus (18%). Departemen Spinning IV Production 

merupakan area untuk memproses butiran chip menjadi benang yang 

menghasilkan produk berupa Partially oriented Yarn (POY). Departemen ini 

terdiri dari beberapa area produksi yaitu area dryer, melting floor dan area take up, 

dengan berbagai aktifitas pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan area bekerjanya 

yang memungkinan terjadinya kecelakaan kerja di departemen ini. Potensi bahaya 

yang terdapat di departemen Spinning IV Production antara lain adalah bahaya 

mekanis, bahaya, listrik, bahaya fisis dan bahaya kimia. Upaya pencegahan 

kecelakaan kerja sudah dilakukan PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. antara lain seperti: 

melakukan training induksi K3; training personal FFE;  fire emergency team; 
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basic fire protection dan MSDS secara rutin; pembuatan Form Hot Work Permit, 

Form Cold Work Permit, Form Vessel Entry Permit, Form Fire Report dan Form 

Accident Report; melakukan safety inspection dan safety patrol; adanya Fire and 

Safety Environtment, Safety Meeting; pembentukan Panitia Pembina Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (P2K3); melakukan Safety Campaign dan Fire protection; 

menyediakan Personal Protective Equipment (PPE) atau APD; fire fighting 

equipment serta pembuatan dan pemasangan safety sign. 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada saat observasi awal dengan 

Bapak Heru Indarto selaku Fire and Safety Department Section Head, yang 

menyatakan bahwa “Terdapat berbagai jenis potensi bahaya di area Spinning IV 

Production pada saat proses produksi yang bersumber dari manusia, mesin dan 

lingkungan. Pada tahun 2013 di Spinning IV  terjadi kecelakaan kerja yang cukup 

parah, yaitu seorang karyawan terkena polymer panas pada wajah dan tangan. 

Identifikasi bahaya dan penilaian risiko memang perlu dilakukan, unsur safety 

pada Intruksi Kerja (IK) dan SOP juga belum ada, karena masih mengacu pada 

ISO 90001:2008 yang dimiliki oleh perusahaan”.  

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Septia Wulandari di area 

produksi Line 3 PT. Coca Cola Amatil Indonesia Central Java pada tahun 2011, 

diketahui bahwa perusahaan telah melakukan identifikasi, penilaian dan 

pengendalian risiko di bagian produksi Line 3 sehingga dapat mencegah 

kecelakaan kerja sesuai dengan undang-undang, Permenaker dan Kepmenaker. 

Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Wildan Zamani di Unit 

Spinning I PT. Sinar Pantja Djaja Semarang pada tahun 2013, diperoleh hasil 

identifikasi bahaya menunjukan bahwa pada area carding terdapat 22 potensi 
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bahaya dan pada area ring spinning terdapat 40 potensi bahaya. Hasil penilaian 

risiko menunjukkan pada area carding terdapat 4 aktivitas dengan risiko medium 

dan pada area ring spinning terdapat 5 aktivitas dengan tingkat risiko medium. 

Berdasarkan 2 penelitian diatas, identifikasi potensi bahaya dilakukan untuk 

mengetahui berbagai jenis potensi bahaya yang ada di tempat kerja, yang 

kemudian dilakukan penilaian risiko terhadap bahaya yang ditemukan, sehingga 

diperoleh rekomendasi pengendalian terhadap risiko-risiko tersebut. Proses 

identifikasi bahaya dan penilaian risiko perlu dilakukan sebagai upaya untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 

Dengan masih adanya angka kecelakaan kerja dan belum adanya 

identifikasi bahaya serta penilaian risiko yang berhubungan dengan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Gambaran Potensi Bahaya dan Penilaian Risiko Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja di Bagian Spinning IV Production PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. 

Kabupaten Kendal”. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1.2.1. Rumusan Masalah Umum 

Bagaimana gambaran potensi bahaya dan penilaian risiko Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja di bagian Spinning IV Production PT. Asia Pacific Fibers, 

Tbk. Kabupaten Kendal? 
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1.2.2. Rumusan Masalah Khusus 

1. Apa saja potensi bahaya mekanis yang terdapat di bagian Spinning IV 

Production PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal? 

2. Apa saja potensi bahaya listrik yang terdapat di bagian Spinning IV 

Production PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal? 

3. Apa saja potensi bahaya kimia yang terdapat di bagian Spinning IV 

Production PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal? 

4. Apa saja potensi bahaya fisik yang terdapat di bagian Spinning IV Production 

PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal? 

5. Bagaimana upaya pengendalian bahaya di bagian Spinning IV Production PT. 

Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran potensi bahaya dan penilaian risiko 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bagian Spinning IV Production PT. Asia 

Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui potensi bahaya mekanis yang terdapat di bagian Spinning 

IV Production PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal. 

2. Untuk mengetahui potensi bahaya listrik yang terdapat di bagian Spinning IV 

Production PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal. 
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3. Untuk mengetahui potensi bahaya kimia yang terdapat di bagian Spinning IV 

Production PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal. 

4. Untuk mengetahui potensi bahaya fisik yang terdapat di bagian Spinning IV 

Production PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal. 

5. Untuk mengetahui upaya pengendalian bahaya di bagian Spinning IV 

Production PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal. 

 

1.4. MANFAAT HASIL PENELITIAN 

1.4.1. PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal 

Penelitian yang akan dilakukan dapat memberikan gambaran kepada 

pekerja, pengelola maupun pihak lainnya mengenai gambaran potensi bahaya di 

bagian Spinning IV Production yang dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dalam hal menganalisis potensi bahaya dan melakukan penilaian risiko 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja menggunakan metode Hazard Identification, 

Risk Assessment and Risk Control (HIRARC). 

1.4.2. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka atau referensi di 

jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai referensi 

akademik. Selain itu dapat menjalin kerjasama dan kemitraan untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja antara Jurusan Ilmu 

Kesehatan Masyarakat dengan PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal. 
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1.4.3. Peneliti 

Merupakan media belajar untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan 

keterampilan bagi peniliti dalam melaksanaan penelitian, khususnya mengenai 

penggunaan metode Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control 

(HIRARC) dalam menganalisis potensi bahaya dan melakukan penilaian risiko di 

bagian Spinning IV Production PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal 

serta dapat mengaplikasikan berbagai teori dan konsep Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja yang diperoleh dibangku perkuliahan. 

 

1.5. KEASLIAN PENELITIAN 

Keaslian penelitian merupakan tabel atau matrik yang memuat tentang 

judul penelitian, nama peneliti, tahun dan tempat penelitian, desain penelitian, 

variabel dan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul yang diambil. 

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian 

No 
Judul 

Penelitian 
Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Identifika

si Bahaya 

dan 

Penilaian 

Risiko 

Keselama

tan dan 

Kesehatan 

Kerja 

Tahun 

2009 

(Studi 

Kasus di 

Unit 

Artia 

Tamado 

Sitorus 

2009, Unit 

Utility PT. 

SK. Keris 

Banten 

Deskriptif  Kriteria 

kekerapan 

dan 

keparaha, 

identifika

si bahaya 

dan 

penilaian 

risiko 

Pelaksanaan 

identifikasi 

potensi bahaya 

dan penilaian 

risiko yang 

dilakukan oleh 

peneliti 

bersama dengan 

para ahli dalam 

hal ini petugas 

K3 dan 

supevisor 

setempat 

mengahasilkan 
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Lanjutan Tabel 1.1: 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Utility 

PT. SK. 

Keris 

Banten) 

    19 macam 

risiko dengan 

tingkat risiko 

rendah 

berjumlah 3 

risiko, tingkat 

risiko sedang 

berjumlah 7 

risiko, tingkat 

risiko tinggi 

berjumlah 8 

risiko dan 

tingkat risiko 

ekstrim 

berjumlah 1 

risiko 

2 Analisis 

Potensi 

Bahaya 

dan 

Upaya 

Pengendal

ian Risiko 

Bahaya 

Pada 

Pekerja 

Pemecah 

Batu 

 

Yuliani 

Setyanin

gsih, 

IdaWah

yuni , 

Siswi 

Jayanti 

 

2010, desa 

pemecah 

batu 

Rowosari, 

Tembalang 

Deskriptif 

kualitatif 

karakteris

tik 

pekerja, 

tingkat 

risiko 

pekerjaan,

Hazards 

Identificat

ion and 

Risk 

Assesment 

Tingkat risiko 

kecelakaan bagi 

pekerja 

pemecah batu 

masing-masing 

variabel yaitu 

karakteristik 

pekerja dengan 

kategori sedang, 

seperti 

keranjang kerja 

alat, palu, ganco 

dan kursi 

dengan kategori 

sedang, dengan 

kategori 

material batu 

dari media, 

seperti 

pengumpulan 

proses kerja, 

membelah, 

mengumpulkan 

dan menyusun 

batu dengan 

kategori sedang, 

dan lingkungan  

bekerja dengan 

media kategori. 

Pekerja 

diharapkan 

untuk memakai 
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Lanjutan Tabel 1.1: 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

      alat kerja 

seperti gerobak 

dan memakai 

pelindung diri 

peralatan 

seperti masker 

dan sarung 

tangan untuk 

mengurangi 

risiko bahaya 

selama bekerja 

3 Identifika

si Bahaya, 

Penilaian 

dan 

Pengendal

ian Risiko 

Area 

Produksi 

Line 3 

Sebagai 

Upaya 

Pencegah

an 

Kecelakaa

n Kerja di 

PT. Coca 

Cola 

Amatil 

Indonesia 

Central 

Java 

Septia 

Wuland

ari 

2011, PT. 

Coca Cola 

Amatil 

Indonesia 

Central 

Java, area 

produksi 

Line 3 

Deskriptif Sumber 

bahaya, 

faktor 

bahaya 

dan 

potensi 

bahaya, 

identifika

si bahaya, 

penilaian 

risiko dan 

pengendal

ian risiko 

Perusahaan 

telah 

melakukan 

identifikasi, 

penilaian, dan 

pengendalian 

risiko bagian 

produksi line 3 

sehingga dapat 

mencegah 

kecelakaan 

kerja sesuai 

dengan 

Undang-

undang, 

Permenaker, 

dan 

Kepmenaker 

4 Analisis 

Potensi 

dan 

Pengendal

ian 

Bahaya 

dengan 

Metode 

Risk 

Assessme

nt dan Job 

Safety  

Bernadu

s 

Hardika 

Christia

wan 

2013, 

UKM 

Wijaya 

Prima Solo 

Deskriptif Potensi 

bahaya, 

faktor 

kecelakaa

n kerja, 

analisis 

potensi 

bahaya 

dengan 

metode 

Job Safety 

Analysis  

Identifikasi 

bahaya dan 

usulan 

pengendalian 

bahaya 

disajikan 

dengan blangko 

JSA, yang 

berisi 65 

aktivitas kerja. 

Aktivitas yang 

teridentifikasi 

bahaya mekanik 

Berjumlah 19 

buah. Bahaya 

kebisingan 
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Lanjutan Tabel 1.1: 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Analysis 

di UKM 

Wijaya 

Prima 

Solo 

   dan Risk 

Assesment 

teridentifikasi 

pada 60 

aktivitas, 

bahaya 

pencahayaan 

pada 29 

aktivitas, dan  

bahaya iklim 

kerja pada 8 

aktivitas. Dari 

57 aktivitas 

yang dilakukan 

secara manual, 

16 aktivitas 

dinilai risikonya 

dan 

teridentifikasi 

bahaya 

ergonomi 

5 Identifika

si Bahay 

Kecelakaa

n Unit 

Spinning I 

Menggun

akan 

Metode 

HIRARC 

di PT. 

Sinar 

Pantja 

Djaja 

Wildan 

Zamani 

2013, Unit 

Spinning I 

PT. Sinar 

Pantja 

Djaja 

Semarang 

Deskriptif 

dengan 

pendekata

n 

crossectio

nal 

Kecelakaa

n, bahaya, 

HIRARC, 

Identifika

si, 

Spinning 

Pada carding 

terdapat 22 

potensi bahaya 

dan pada ring 

spinning 

terdapat 40 

potensi bahaya. 

Hasil penilaian 

risiko 

menunjukkan 

pada carding 

terdapat 4 

aktivitas dengan 

risiko medium 

dan pada ring 

spinning 

terdapat 5 

aktivitas dengan 

tingkat risiko 

medium 

 

Dari keaslian penelitian di atas, ada beberapa hal yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut: 
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1. Penelitian ini mengenai gambaran potensi bahaya dan penilaian risiko 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Spinning IV Production PT. Asia 

Pacific Fibers, Tbk. dan penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. 

2. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2015. 

 

1.6. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

1.6.1. Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten 

Kendal khususnya pada bagian Spinning IV Production. 

1.6.2. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juni tahun 2015. 

1.6.3. Ruang Lingkup Keilmuan 

Penelitian ini termasuk dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan 

fokus kajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan judul “Gambaran Potensi 

bahaya dan Penilaian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bagian 

Spinning IV Production PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal”. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. LANDASAN TEORI 

2.1.1.  Proses Kerja 

Dalam proses produksi terjadi kontak antara manusia dengan mesin, 

material dan lingkungan kerja yang diakomodir oleh proses atau prosedur kerja. 

Kegiatan produksi menggunakan jenis proses yang bersifat fisis atau kimia, 

misalnya dalam proses pengolahan minyak digunakan proses fisis dan kimia 

dengan kondisi operasi seperti temperatur yang tinggi atau rendah, tekanan, aliran 

bahan, perubahan bentuk dari reaksi kimia, penimbunan dan lainnya. Seluruh 

proses ini mengandung bahaya, seperti tekanan yang berlebihan atau temperatur 

yang terlalu tinggi dapat menimbulkan bahaya ledakan atau kebakaran. Proses 

produksi dibuat melalui sistem dan prosedur operasi yang diperlukan sesuai 

dengan sifat dan jenis kegiatan. Secara langsung sistem dan prosedur tidak 

bersifat bahaya, tetapi dapat mendorong timbulnya potensi bahaya (Soehatman 

Ramli, 2010: 75-76). Di dalam proses kerja terdapat sumber-sumber bahaya, 

yaitu: 

2.1.1.1. Manusia 

Manusia dapat menjadi sumber bahaya di tempat kerja pada saat 

melakukan aktivitasnya masing-masing. Misalnya ketika pekerja sedang 

melakukan pengelasan, maka dalam proses pengelasan tersebut akan 

menimbulkan berbagai jenis bahaya (Soehatman Ramli, 2010: 75). 



20 

 

 
 

2.1.1.2. Peralatan 

Peralatan kerja yang digunakan di tempat kerja, seperti mesin, pesawat 

uap, pesawat angkat, alat angkut, tangga dan lain sebagainya dapat menjadi 

sumber bahaya bagi manusia yang menggunakannya. Misalnya pada penggunaan 

tangga yang sudah tidak baik atau rusak dapat menyebabkan bahaya jatuh dari 

ketinggian (Soehatman Ramli, 2010: 76). 

2.1.1.3. Material 

Material yang berupa bahan baku atau hasil produksi mengandung 

berbagai jenis bahaya sesuai dengan sifat dan karateristiknya masing-masing. 

Misalnya material yang berupa bahan kimia mengandung bahaya seperti iritasi, 

keracunan, pencemaran lingkungan dan kebakaran (Soehatman Ramli, 2010: 76). 

2.1.1.4.  Proses 

Kegiatan produksi di tempat kerja menggunkan berbagai jenis proses yang 

bersifat fisik atau kimia. Proses produksi yang dilakukan di perusahaan 

merupakan serangkaian proses majemuk yang cukup rumit. Setiap proses 

produksi dapat menimbulkan berbagai dampak (risiko bahaya) seperti paparan 

debu, asap, panas, bising dan lain sebagainya (Soehatman Ramli, 2010: 76). 

2.1.1.5.  Sistem dan Prosedur 

Proses produksi di tempat kerja dilakukan melalui suatu sistem dan 

prosedur operasi yang diperlukan sesuai dengan jenis dan sifat kegiatan masing-

masing. Sistem dan prosedur secara langsung tidak bersifat berbahaya, tetapi 

dapat mendorong timbulnya berbagai jenis bahaya yang potensial (Soehatman 

Ramli, 2010: 76). 
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2.1.2.  Unsafe Action 

Unsafe action adalah tindakan berbahaya dari para tenaga kerja yang 

mungkin dilatar belakangi oleh berbagai sebab (Tarwaka, 2014: 13). Faktor 

manusia atau unsafe action dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain: 

1. Tidak seimbangnya fisik tenaga kerja, yaitu posisi tubuh yang menyebabkan 

mudah lelah, cacat fisik, cacat sementara dan kepekaan panca indera terhadap 

sesuatu 

2. Kurang pendidikan, seperti kurang pengalaman, salah pengertian terhadap 

suatu perintah, kurang terampil, salah mengartikan SOP (Standard 

Operational Procedure), sehingga mengakibatkan kesalahan pemakaian alat 

kerja 

3. Menjalankan pekerjaan tanpa mempunyai kewenangan 

4. Menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahliannya 

5. Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) hanya berpura-pura 

6. Mengangkut beban yang berlebihan 

7. Bekerja berlebihan atau melebihi jam kerja (Anizar, 2009: 3). 

 

2.1.3.  Unsafe Condition 

Unsafe condition adalah kondisi yang tidak aman dari mesin, peralatan, 

pesawat, bahan, proses kerja, lingkungan dan tempat kerja serta sifat pekerjaan 

dan sistem kerja (Tarwaka, 2014: 13). Faktor lingkungan atau unsafe condition 

dapat disebabkan oleh berbagai hal berikut: 

1. Peralatan yang sudah tidak layak pakai 
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2. Pengamanan gedung yang kurang standar 

3. Terpapar bising 

4. Terpapar radiasi 

5. Pencahayaan dan ventilasi yang kurang atau berlebihan 

6. Kondisi suhu yang membahayakan 

7. Dalam keadaan pengamanan yang berlebihan 

8. Sistem peringatan yang berlebihan 

9. Sifat pekerjaan yang mengandung potensi bahaya (Anizar, 2009: 4). 

 

2.1.4. Potensi Bahaya 

Menurut Tarwaka (2014: 266) potensi bahaya adalah suatu yang 

berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cidera, sakit, kecelakaan 

atau bahkan dapat menyebabkan kematian yang berhubungan dengan proses dan 

sistem kerja. Setiap proses produksi, peralatan atau mesin dan tempat kerja yang 

digunakan untuk menghasilkan suatu produk selalu mengandung potensi bahaya 

tertentu, yang apabila tidak mendapatkan perhatian secara khusus dapat 

menyebabkan kecelakaan kerja. Potensi bahaya ini berasal dari berbagai kegiatan 

atau aktivitas dalam pelaksanaan operasi pekerjaan atau berasal dari luar proses 

kerja (Tarwaka, 2014: 16). Menurut Soehatman Ramli (2010: 66) potensi bahaya 

diklasifikasikan menjadi 5 yaitu: 

2.1.4.1. Bahaya Mekanis 

Merupakan bahaya yang bersumber dari peralatan mekanis atau benda 

yang bergerak dengan gaya mekanik yang digerakkan secara manual atau dengan 
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penggerak. Bagian yang bergerak pada mesin mengandung bahaya, seperti: 

gerakan memotong, menempa, menjepit, menekan, mengebor dan bentuk gerakan 

lainnya. Gerakan mekanis ini dapat menimbulkan cidera atau kerusakan, seperti: 

tersayat, tergores, terjepit, terpotong, terkupas dan lain sebagainya (Soehatman 

Ramli,2010: 66). 

2.1.4.2. Bahaya Listrik 

Merupakan bahaya yang berasal dari energi listrik. Energi listrik dapat 

mengakibatkan berbagai bahaya, seperti sengatan listrik, hubungan singkat dan 

kebakaran. Di tempat kerja banyak ditemukan bahaya listrik, baik dari jaringan 

listrik, peralatan kerja maupun mesin-mesin yang menggunakan energi listrik 

(Soehatman Ramli, 2010: 66). Kondisi potensi bahaya, seperti kontak dengan 

listrik akibat kurang kehati-hatian dapat terjadi selama analisis rekayasa, instalasi, 

pelayanan, tes serta pemeliharaan listrik dan peralatan listrik. Untuk menurunkan 

pemaparan pada sebagian besar potensi bahaya tersebut tidaklah sulit atau mahal 

apabila pengamanan dan prosedur keamanan dikenalkan pada tahap rancangan (B. 

Boedi Rijanto, 2011: 309). 

2.1.4.3. Bahaya Kimiawi 

Merupakan bahaya yang berasal dari bahan yang dihasilkan selama 

produksi. Bahan ini terhambur ke lingkungan karena cara kerja yang salah, 

kerusakan atau kebocoran dari peralatan atau instalasi yang digunakan dalam 

proses kerja. Bahan kimia yang terhambur ke lingkungan kerja dapat 

menyebabkan gangguan lokal dan gangguan sistemik (Cecep D. Sucipto, 2014: 

45). Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia antara lain: 
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1. Keracunan oleh bahan kimia yang bersifat beracun (toxic) 

2. Iritasi, oleh bahan kimia yang memiliki sifat iritasi, seperti asam keras, cuka 

air aki dan lainnya 

3. Kebakaran dan peledakan 

4. Polusi dan pencemaran lingkungan (Soehatman Ramli, 2010: 67). 

2.1.4.4. Bahaya Fisik 

Bahaya fisik merupakan bahaya seperti: ruangan yang terlalu panas, terlalu 

dingin, bising, kurang penerangan, getaran yang berlebihan, radiasi dan lain 

sebagainya (Cecep D. Sucipto , 2014: 15). Sedangkan menurut Soehatman Ramli 

(2010: 68), bahaya fisik adalah bahaya yang berasal dari faktor-faktor fisik. 

Faktor fisika adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisika yang dalam 

keputusan ini terdiri dari iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang mikro, sinar 

ultra ungu dan medan magnet (PerMenKenTrans No.PER.13/MEN/X/2011). 

2.1.4.4.1. Iklim Kerja 

Iklim kerja (panas)  adalah hasil perpaduan antara suhu, kelembaban, 

kecepatan gerakan udara dan panas radiasi dengan tingkat pengeluaran panas dari 

tubuh tenaga kerja sebagai akibat pekerjaanya (PerMenKenTrans No. 

PER.13/MEN/X/2011). Sedangkan menurut Schulzt (1970) dalam Tulus 

Winarsunu (2008: 93) mengemukakan bahwa iklim keselamatan kerja paling 

tidak harus meliputi 3 hal yang harus dibuat secara sehat dan menyenangkan, 

yaitu: 

1. Lingkungan fisik kerja 

2. Aspek psiko-sosial dari lingkungan komunitas 
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3. Hubungan pekerja manajemen dan kebijakan kepegawaian. 

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.13/Men/X/2011 Tahun 2011 tentang nilai ambang faktor fisika dan faktor 

kimia di tempat kerja, nilai ambang batas ISSB yang diperkenankan di jelaskan 

pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1.  Nilai Ambang Batas Iklim Kerja Indeks Suhu Basah dan Bola (ISBB)   

yang Diperkenankan 

Pengaturan Waktu 

Kerja Setiap Jam 

ISBB (
o
C) 

Beban kerja 

Ringan Sedang Berat 

75% - 100 % 31,0 28,0 - 

50% - 75% 31,0 29,0 27,5 

25% - 50% 32,0 30,0 29,0 

0% - 25% 32,2 31,1 30,5 

Sumber: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.13/Men/X/2011 Tahun 2011 

 

Keterangan: 

Indek Suhu Basah dan bola untuk di luar ruangan dengan panas radiasi: 

ISSB = 0,7 Suhu basah alami + 0,2 Suhu bola + 0,1 Suhu kering 

Indeks Suhu dan Bola untuk di dalam atau di luar ruangan tanpa panas radiasi: 

ISSB = 0,7 Suhu basah alami + 0,3 Suhu bola 

Catatan: 

1. Beban kerja ringan membutuhkan kalori sampai dengan 200 kkal/jam. 

2. Beban kerja sedang membutuhkan kalori lebih dari 200 sampai dengan 

kurang dari 350 kkal/jam. 

3. Beban kerja berat membutuhkan kalori dari 350 sampai dengan kurang dari 

500 kkal/jam. 
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2.1.4.4.2. Kebisingan 

Kebisingan adalah salah satu faktor fisik berupa bunyi yang dapat 

menimbulkan akibat buruk bagi kesehatan dan keselamatan kerja (Anizar, 2009: 

155). Sedangkan menurut Suma’mur (2009: 116) kebisingan merupakan bunyi 

atau suara yang keberadaannya tidak dikehendaki (noise is unwanted sound). 

Kebisingan dapat menyebabkan kehilangan pendengaran, menggangu 

pidato dan pendengaran, menyebabkan kejengkelan dan merusak pekerjaan pada 

sejumlah batas. Kehilangan pendengaran, juga dikenal sebagai permulaan yang 

berubah, mungkin bersifat sementara atau bersifat tetap, tergantung pada lamanya 

dan kesederhanaan yang didapat (Anizar, 2009: 159). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi risiko kehilangan pendengaran berhubungan dengan terpaparnya 

kebisingan, faktor-faktor tersebut antara lain: 

1. Intensitas kebisingan (tingkat tekanan suara) 

2. Jenis kebisingan (wide band, narrow band, impulse) 

3. Lamanya terpapar per hari 

4. Jumlah lamanya terpapar (dalam tahun) 

5. Usia yang terpapar 

6. Masalah pendengaran yang telah diderita sebelumnya 

7. Lingkungan yang bising 

8. Jarak pendengar dengan sumber kebisingan (Anizar, 2009: 161). 
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Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.13/Men/X/2011 Tahun 2011 tentang nilai ambang faktor fisika dan faktor 

kimia di tempat kerja, nilai ambang batas kebisingan di jelaskan pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Nilai Ambang Batas Kebisingan 

Waktu Pemaparan Per Hari Intensitas Kebisingan dalam dBA 

8 Jam  85 

4  88 

2  91 

1  94 

   

30 Menit  97 

15  100 

7,5  103 

3,75  106 

1,88  109 

0,94  112 

   

28,12 Detik  115 

14,06  118 

7,03  121 

3,52  124 

1,76  127 

0,88  130 

0,44  133 

0,22  136 

0,11  139 

Sumber: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.13/Men/X/2011 Tahun 2011 

 

Catatan: tidak boleh terpajan lebih dari 140 dBA, walaupun sesaat. 

 

2.1.4.4.3. Getaran 

Getaran adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah 

bolak-balik dari kedudukan keseimbangannya. Nilai ambang batas getaran alat 

kerja yang kontak langsung maupun tidak langsung pada lengan dan tangan 

tenaga kerja ditetapkan sebesar 4 meter per detik kuadrat (m/det
2
), sedangkan 
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NAB getaran yang kontak langsung maupun tidak langsung pada seluruh tubuh 

ditetapkan sebesar 0,5 meter per detik kuadrat (m/det
2
) (PerMenKenTrans No. 

PER.13/MEN/X/2011). 

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.13/Men/X/2011 Tahun 2011 tentang nilai ambang faktor fisika dan faktor 

kimia di tempat kerja, nilai ambang batas getaran di jelaskan pada tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Nilai Ambang Batas Getaran untuk Pemaparan Lengan dan Tangan 

Jumlah Waktu 

Pemaparan  

Per Hari Kerja 

Nilai Percepatan pada Frekuensi Dominan 

Meter Per Detik 

Kuadrat (m/det
2
) 

Gravitasi  

4 jam dan kurang dari 8 jam 4 0,40 

2 jam dan kurang dari 4 jam 6 0,61 

1 jam dan kurang dari 2 jam 8 0,81 

Kurang dari 1 jam 12 1,22 

Sumber: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.13/Men/X/2011 Tahun 2011 

 

Catatan: 1 Gravitasi = 9,81 m/det
2 

 

2.1.4.4.4. Gelombang Mikro 

Radiasi frekuensi radio dan gelombang mikro (microwave) adalah radiasi 

elektromagnetik dengan frekuensi 30 Kilo Hertz sampai 300 Giga Herzt 

(PerMenKenTrans No. PER.13/MEN/X/2011). Menurut peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.13/Men/X/2011 Tahun 2011 tentang 

nilai ambang faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja, nilai ambang batas 

radiasi frekuensi radio dan gelombang mikro di jelaskan pada tabel 2.4. 
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Tabel 2.4. Nilai Ambang Batas Radiasi Frekuensi Radio dan Gelombang Mikro 

Frekuensi Power 

Density 

(mW/cm
2
) 

Kekuatan 

Medan 

Listrik 

(V/m) 

Kekuatan 

Medan 

Magnit 

(A/m) 

Waktu 

Pemaparan 

(menit) 

30 kHz - 100kHz  1842 163 6 

100 kHz - 1MHz  1842 16,3/f 6 

1 MHz - 30 MHz  1842/f 16,3/f 6 

30 MHz - 100 MHz  61,4 16,3/f 6 

100 MHz - 300 MHz 10 61,4 0,163 6 

300 MHz - 3 GHz f/30   6 

3 GHz - 30 GHz 100   33.878
1,079

 

30 GHz - 300 GHz 100   67,62/f
0,476 

Sumber: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.13/Men/X/2011 Tahun 2011 

 

Keterangan: 

KHz  : Kilo Hertz 

MHz  : Mega hertz 

GHz  : Giga Hertz 

f  : Frekuensi dalam MHz 

mW/cm
2
 : Milli Watt per senti meter persegi 

V/m  : Volt per Meter 

A/m  : Amper per Meter 

 

2.1.4.4.5. Sinar Ultra Ungu 

Menurut Soeripto M., (2008: 402) pemanjanan radiasi sinar ungu dapat 

terjadi dari alam maupun dari sumber buatan manusia, seperti proses pekerjaan 

pengelasan dan beberapa pekerjaan logam panas atau pijar dapat menghasilkan 

radiasi ultra ungu. Berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor PER.13/Men/X/2011 Tahun 2011 pasal 9 menyatakan bahwa nilai ambang 

batas sinar ultra ungu ditetapkan sebesar 0.0001 milliWatt per sentimeter persegi 

(mW/cm
2
). Nilai  ambang batas pemaparan radiasi sinar ultra ungu yang 

diperkenankan di jelaskan pada tabel 2.5. 
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Tabel 2.5. Nilai Ambang Batas Radiasi Sinar Ultra Ungu yang Diperkenankan 

Masa Pemaparan Per Hari Iradiasi Efektif (Ieff) mW/cm
2
 

8 jam 0,0001 

4 jam 0,0002 

2 jam 0,0004 

1 jam 0,0008 

  

30 menit 0,0017 

15 menit 0,0033 

10 menit 0,005 

5 menit 0,01 

1 menit 0,05 

  

30 detik 0,1 

10 detik 0,3 

1 detik 3 

0,5 detik 6 

0,1 detik 30 

Sumber: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.13/Men/X/2011 Tahun 2011 

 

2.1.4.4.6.  Medan Magnet 

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.13/Men/X/2011 Tahun 2011 medan magnet statis adalah suatu medan atau 

area yang ditimbulkan oleh pergerakkan arus listrik. Nilai  ambang batas 

pemaparan medan magnit statis yang diperkenankan di jelaskan pada tabel 2.6.  

Tabel 2.6. Nilai Ambang Batas Medan Magnit Statis yang Diperkenankan 

No. Bagian Tubuh Kadar Tertinggi Diperkenankan 

(Ceilling) 

1 Seluruh Tubuh (tempat kerja 

umum) 

2 T 

2 Seluruh tubuh (pekerja khusus 

dan lingkungan kerja yang 

terkendali) 

8 T 

3 Anggota gerak (Limbs) 20 T 

4 Pengguna peralatan medis 0,5 mT 
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elektronik 

Nilai Ambang Batas (NAB) medan magnit frekuensi 1-30 kHz: 

No. Bagian Tubuh NAB (TWA) Rentang 

Frekuensi 

1 Seluruh tubuh 60/f mT 1 - 300 Hz 

2 Lengan dan paha 300/f mT 1 - 300 Hz 

3 Tangan dan kaki 600/f mT 1 - 300 Hz 

4 Anggota tubuh dan seluruh 

tubuh 

0,2 mT 300 Hz – 30 KHz 

Sumber: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.13/Men/X/2011 Tahun 2011 

 

Keterangan : 

mT : milli Tesla 

f : frekuensi dalam Hz 

 

2.1.4.5. Bahaya Biologis 

Menurut Cecep D. Sucipto (2014: 39) bahaya biologis adalah bahaya yang 

ada di lingkungan kerja, yang disebabkan infeksi akut dan kronis oleh parasit, 

jamur dan bakteri. Sedangkan menurut Soehatman Ramli (2010: 68) bahaya 

biologis merupakan bahaya yang bersumber dari unsur biologi seperti flora dan 

fauna yang terdapat di lingkungan kerja atau berasal dari aktifitas kerja. Potensi 

bahaya ini ditemukan dalam industri makanan, farmasi, pertanian, pertambangan, 

minyak dan gas bumi. 

 

2.1.5. Potensi Kecelakaan Kerja 

2.1.5.1.  Pengertian Kecelakaan Kerja 

Kecelakaan menurut M. Sulaksmono (1997) dalam Anizar (2009: 2) 

adalah suatu kejadian tak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses 

suatu aktivitas yang telah diatur. Kecelakaan timbul sebagai akibat dari 
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pengelolaan potensi bahaya dan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 

yang rendah. Menurut Tarwaka (2014: 10) mengemukakan bahwa kecelakaan 

kerja adalah suatu kejadian yang jelas tidak dikehendaki dan sering kali 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. Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan 

berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini 

dapat berarti bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada 

waktu melaksanakan pekerjaan (Anizar, 2009: 2). Kecelakaan kerja di industri 

dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu: 

2.1.5.1.1. Kecelakaan Industri (Industrial Accident) 

Kecelakaan industri atau industrial accident merupakan suatu kecelakaan 

yang terjadi di tempat kerja yang disebabkan karena adanya potensi bahaya yang 

tidak terkendali (Tarwaka, 2014: 11). Menurut H.W. Heinrich (1930) dalam 

Soehatman Ramli (2010: 33) faktor penyebab kecelakaan kerja dalam teori 

domino adalah tindakan tidak aman dari manusia (unsafe act) dan kondisi tidak 

aman (unsafe condition). Teori tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Frank 

Bird yang menggolongkan penyebab kecelakaan menjadi 2, yaitu: 

1.  Penyebab Langsung (Immidiate Cause) 

Penyebab langsung adalah pemicu yang langsung menyebabkan terjadinya 

kecelakaan, misalnya terpeleset karena ceceran minyak di lantai. Penyebab 

langsung hanyalah sekedar gejala bahwa ada sesuatu yang tidak baik dalam 

organisasi yang mendorong terjadinya kondisi tidak aman. Karena itu, dalam 
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konsep pencegahan kecelakaan kerja, adanya penyebab langsung harus di evaluasi 

lebih dalam untuk mengetahui faktor dasar yang turut mendorong terjadinya 

kecelakaan. 

2.  Penyebab Tidak Langsung (Basic Cause) 

Penyebab tidak langsung merupakan faktor yang turut memberikan 

kontribusi terhadap kejadian kecelakaan, misalnya dalam kasus terpeleset adalah 

adanya bocoran atau tumpuhan bahan, kondisi penerangan tidak baik, terburu-

buru atau kurangnya pengewasan di lingkungan kerja (Soehatman Ramli, 2010: 

34). Model teori ini seperti efek batu domino yang tersusun, apabila salah satu 

terjatuh maka akan menimbulkan kecelakaan dan menyebabkan kerugian. Urutan 

terjadinya kecelakaan kerja menurut teori ini yaitu kurangnya kontrol atau 

ketimpangan sistem manajemen menimbulkan adanya penyebab tidak langsung 

dan penyebab langsung, terjadi kecelakaan dan mengakibatkan kerugian. 

Disamping faktor manusia, ada faktor lain penyebab kecelakaan kerja yaitu 

ketimpangan sistem manajemen, seperti perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, 

pemantauan dan pembinaan. Penyebab kecelakaan tidak selalu tunggal tetapi 

bersifat multicausal, sehingga penangananya harus secara terencana dan 

komprehensip yang mendorong lahirnya konsep sistem manajemen keselamatan 

dan kesehatan kerja (Soehatman Ramli, 2010: 34). 
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Gambar 2.1.  Teori Domino Terjadinya Kecelakaan 

(Sumber: Soehatman Ramli, 2010: 33) 

 

Sedangkan menurut teori konsep energi kecelakaan terjadi karena adanya 

kontak dengan sumber energi seperti mekanis, kimia, kinetis, fisis yang dapat 

mengakibatkan cidera pada manusia, alat atau lingkungan. Teori ini 

dikembangkan antara lain oleh Derek Viner (1998) yang disebut Konsep Energi. 

Di alam energi hadir dalam berbagai bentuk seperti energi kinetik, kimia, 

mekanik, radiasi, panas dan lainnya. Dalam kondisi normal, energi ini biasa 

terkandung atau terkungkung dalam wadahnya misalnya energi kimia dalam 

bahan kimia dan energi listrik berada di dalam kabel (Soehatman Ramli, 2010: 

31). 

Dalam konsep ini, kecelakaan kerja terjadi akibat energi yang lepas dari 

penghalangnya mencapai penerima (recepient). Jika isolasi rusak atau terkelupas, 

maka energi listrik dapat mengenai tubuh manusia atau benda lain yang dapat 

mengakibatkan cidera atau kebakaran. Mesin gerinda akan memancarkan berbagai 

jenis energi seperi energi kinetik, mekanik, listrik, suara dan getaran. Benda yang 
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jatuh dari ketinggian akan menimbulkan energi kinetik sesuai dengan bobot dan 

ketinggiannya (Soehatman Ramli, 2010: 31). 

Cidera atau kerusakan terjadi karena kontak dengan energi yang 

melampaui ketahanan atau ambang batas kemampuan penerima. Besarnya 

keparahan atau kerusakan tergantung besarnya energi yang diterima. Benda yang 

jatuh dari ketinggian dapat mengakibatkan kerusakan atau cidera berat bagi 

penerimanya. Energi suara dari mesin gerinda dapat mengakibatkan gangguan 

mulai dari cidera ringan dampai ketulian tergantung intenstas kebisingan yang 

datang dan ketahanan fisik manusia yang menerimanya. Namun kontak dengan 

energi tidak terjadi begitu saja, tetapi selalu ada penyebabnya, misalnya karena 

pengaman tidak dipasang, kabel tidak memenuhi syarat atau terkelupas, pekerja 

tidak menggunakan sarung tangan atau karena bekerja dengan peralatan listrik 

yang masih berenergi (Soehatman Ramli, 2010: 33). 

2.1.5.1.2. Kecelakaan di Dalam Perjalanan (Community Accident) 

Kecelakaan di dalam perjalanan atau community accident merupakan 

kecelakaan di dalam perjalanan merupakan kecelakaan yang terjadi di luar tempat 

kerja dalam kaitannya dengan adanya hubungan kerja (Tarwaka, 2014: 11). 

2.1.5.2.  Klasifikasi Kecelakaan Kerja 

Menurut International Labour Organitation (ILO) pada tahun 1962 

terdapat beberapa klasifikasi kecelakaan akibat kerja, antara lain (Anizar, 2009: 

4): 

2.1.5.2.1.  Menurut Jenis Kecelakaan 

Klasifikasi kecelakaan kerja menurut jenis kecelakaan, yaitu: 
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1. Terjatuh 

2. Tertimpa benda jatuh 

3. Tertumbuk atau terkena benda-benda, terkecuali benda jatuh 

4. Terjepit oleh benda 

5. Gerakan-gerakan melebihi kemampuan 

6. Pengaruh suhu tinggi 

7. Terkena arus listrik 

8. Kontak dengan bahan-bahan berbahaya atau radiasi 

9. Jenis-jenis lain, termasuk kecelakaan-kecelakaan yang data-datanya tidak 

cukup atau kecelakaan-kecelakaan lain yang belum masuk klasifikasi 

kecelakaan di atas (Anizar, 2009: 4). 

2.1.5.2.2.  Menurut Penyebab 

Klasifikasi kecelakaan akibat kerja menurut penyebab, antara lain: 

1.  Mesin 

Klasifikasi mesin yang termasuk dalam klasifikasi kecelakaan akibat kerja 

menurut penyebab, yaitu: 

1) Pembangkit tenaga, terkecuali motor-motor listrik 

2) Mesin penyalur (transmisi) 

3) Mesin-mesin untuk mengerjakan logam 

4) Mesin-mesin pengolah kayu 

5) Mesin-mesin pertanian 

6) Mesin-mesin pertambangan 

7) Mesin-mesin lain yang tidak termasuk klasifikasi tersebut (Anizar, 2009: 5). 



37 

 

 
 

2. Alat Angkut dan Alat Angkat 

Klasifikasi alat angkut dan alat angkat yang termasuk dalam klasifikasi 

kecelakaan akibat kerja menurut penyebab, yaitu: 

1) Mesin angkat dan peralatannya 

2) Alat angkutan di atas rel 

3) Alat angkutan lain yang beroda, terkecuali kereta api 

4) Alat angkutan udara 

5) Alat angkutan air 

6) Alat-alat angkutan lain (Cecep D. Sucipto, 2014: 93). 

3.  Peralatan Lain 

Klasifikasi peralatan lain yang termasuk dalam klasifikasi kecelakaan 

akibat kerja menurut penyebab, yaitu: 

1) Bejana bertekanan 

2) Dapur pembakar dan pemanas 

3) Instalasi pendingin 

4) Instalasi listrik, termasuk motor listrik, tetapi dikecualikan alat-alat listrik 

(tangan) 

5) Alat-alat listrik (tangan) 

6) Alat-alat kerja dan perlengkapannya, kecuali alat-alat listrik 

7) Tangga 

8) Peralatan lain yang belum termasuk klasifikasi tersebut (Anizar, 2009: 5). 
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4.  Bahan-Bahan, Zat-Zat dan Radiasi 

Klasifikasi bahan-baahn, zat-zat dan radiasi yang termasuk dalam 

klasifikasi kecelakaan akibat kerja menurut penyebab, yaitu: 

a. Bahan peledak 

b. Debu, gas, cairan dan zat-zat kimia terkecuali bahan peledak 

c. Benda-benda melayang 

d. Radiasi 

e. Bahan dan zat lain yang belum termasuk golongan tersebut (Cecep D. 

Sucipto, 2014: 93). 

5.  Lingkungan Kerja 

Klasifikasi lingkungan yang termasuk dalam klasifikasi kecelakaan akibat 

kerja menurut penyebab dibagi menjadi 3, yaitu: 

a. Di luar bangunan 

b. Di dalam bangunan 

c. Di bawah tanah (Anizar, 2009:6). 

2.1.5.2.3. Menurut Sifat Luka atau Kelainan 

Klasifikasi kecelakaan akibat kerja menurut sifat luka dan kelainan, antara 

lain: 

1. Patah tulang 

2. Dislokasi atau keseleo 

3. Regang otot atau urat 

4. Memar dan luka dalam lainnya 

5. Amputasi 
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6. Luka-luka lain 

7. Luka di permukaan 

8. Gegar dan remuk 

9. Luka bakar 

10. Keracunan-keracunan mendadak 

11. Mati lemas 

12. Pengaruh arus listrik 

13. Pengaruh radiasi 

14. Luka-luka yang banyak dan berlainan sebabnya (Anizar, 2009: 6). 

2.1.5.2.4. Menurut Letak Kelainan atau Luka di Tubuh 

Klasifikasi kecelakaan akibat kerja menurut letak kelainan dan luka di 

tubuh dibagi menjadi 2, yaitu: 

1. Kepala 

2. Leher 

3. Badan 

4. Anggota atas 

5. Anggota bawah 

6. Banyak tempat 

7. Kelainan umum 

8. Letak lain yang tidak dapat dimasukan klasifikasi tersebut (Cecep D. Sucipto, 

2014: 94). 
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2.1.6.  Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja 

Potensi bahaya dan risiko di tempat kerja yang tidak dikendalikan akan 

menyebabkan potensi terjadinya kecelakaan kerja yang akan menimbulkan 

kerugian yang besar, baik itu kerugian material dan fisik (Anizar, 2009: 7). 

Menurut Soehatman Ramli (2010) kerugian akibat kecelakaan kerja dikategorikan 

menjadi 2, yaitu: 

2.1.6.1.  Kerugian Langsung 

Kerugian langsung adalah Suatu kerugian yang dapat dihitung secara 

langsung dari mulai terjadi peristiwa sampai dengan tahap rehabilitasi (Tarwaka, 

2014: 21). Kerugian langsung dibagi menjadi dua, yaitu: 

2.1.6.1.1. Biaya Pengobatan dan Kompensasi 

Kecelakaan mengakibatkan cidera, baik cedera ringan, berat, cacat dan 

menimbulkan kematian. Cidera ini akan mengakibatkan tidak mampu 

menjalankan tugasnya dengan baik sehingga mempengaruhi produktivitasnya. 

Jika terjadi kecelakaan perusahaan harus mengeluarkan biaya pengebotan dan 

tunjangan kecelakaan sesuai sesuai ketentuan yang berlaku (Soehatman Ramli, 

2010:19). 

2.1.6.1.2. Kerusakan Sarana Produksi 

Kerugian langsung lainnya adalah kerusakan sarana produksi akibat 

kecelakaan seperti kebakaran, peledakan dan kerusakan. Perusahaan harus 

mengeluarkan biaya untuk perbaikan kerusakan (Soehatman Ramli, 2010:19). 

 



41 

 

 
 

2.1.6.2.  Kerugian Tidak langsung 

Menurut Tarwaka (2014: 21) kerugian tidak langsung adalah kerugian 

berupa biaya yang dikeluarkan dan meliputi suatu yang tidak terlihat pada waktu 

atau beberapa waktu setelah terjadinya kecelakaan. Kerugian tidak langsung di 

bagi menjadi 4, yaitu: 

2.1.6.2.1. Kerugian Jam Kerja 

Jika terjadi kecelakaan kerja, kegiatan produksi akan terhenti sementara 

untuk membantu korban yang cidera, penanggulangan kejadian, perbaikan 

kerusakan atau penyelidikan kejadian. Kerugian jam kerja yang hilang akibat 

kecelakaan jumlahnya cukup besar yang dapat mempengearuhi produktivitas 

(Soehatman Ramli, 2010: 19). 

2.1.6.2.2. Kerugian Produksi 

Kecelakaan juga menyebabkan kerugian terhadap proses produksi akibat 

kerusakan atau cidera pada pekerja. Perusahaan tidak bisa berproduksi sementara 

waktu sehingga kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan (Soehatman 

Ramli, 2010: 20). 

2.1.6.2.3. Kerugian Sosial 

Kecelakaan kerja dapat menimbulkan dampak sosial baik terhadap 

keluarga korban yang terkait langsung, maupun lingkungan sosial sekitarnya. 

Apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan, keluarganya akan turut 

menderita. Bila korban tidak mampu bekerja atau meninggal, maka keluarga akan 

kehilangan sumber kehidupan, keluarga terlantar yang dapat menimbulkan 

kesengsaraan (Soehatman Ramli, 2010: 20). 
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2.1.6.2.4. Citra dan Kepercayaan Konsumen 

Kecelakaan menimbulkan citra negatif bagi organisasi karena dinilai tidak 

peduli keselamatan, tidak aman atau merusak lingkungan. Citra ini dapat rusak 

dalam sekejap jika terjadi bencana atau kecelakaanyang berdampak luas. Sebagai 

akibatnya, masyarakat akan meninggalkan bahkan mungkin akan memboikot 

setiap produk dari perusahaan tersebut. Sebaliknya perusahaan yang peduli K3 

akan dihargai dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan penanam modal 

(Soehatman Ramli, 2010: 20). 

 

2.1.7. Risiko 

2.1.7.1.  Pengertian Risiko 

Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya 

atau paparan dengan keparahan dari cidera atau gangguan kesehatan yang 

disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut (Soehatman Ramli, 2010: 64). 

Menurut Tarwaka (2014: 270) risiko adalah suatu kemungkinan terjadinya 

kecelakaan dan kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu. 

Sedangkan tingkat risiko merupakan perkalian antara tingkat kekerapan 

(probability) dan keparahan (consequences atau severity) dari suatu kejadian yang 

dapat menyebabkan kerugian, kecelakaan atau cedera dan sakit yang mungkin 

timbul dari pemaparan suatu hazard di tempat kerja. 

2.1.7.2.  Jenis-Jenis Risiko 

Jenis-jenis risiko menurut Soehatman Ramli (2010: 21), antara lain: 
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2.1.7.2.1. Risiko Keuangan (Financial Risk) 

Setiap organisasi atau perusahaan mempunyai risiko keuangan yang 

berkaitan dengan aspek keuangan. Terdapat berbagai risiko keuangan, seperti 

piutang macet, perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang dan lain-lain 

(Soehatman Ramli, 2010: 22). 

2.1.7.2.2.  Risiko Pasar (Market Risk) 

Risiko pasar atau market risk dapat terjadi terhadap perusahaan yang 

produknya dikonsumsi atau digunakan secara luas oleh masyarakat. Setiap 

organisasi atau perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap produk dan jasa 

yang dihasilkannya (Soehatman Ramli, 2010: 22). 

2.1.7.2.3.  Risiko Alam (Natural Risk) 

Risiko alam atau natural risk dapat berupa bencana alam yang merupakan 

risiko yang dihadapi oleh siapa saja dan dapat terjadi setiap saat tanpa bisa diduga 

waktu, bentuk dan kekuatannya. Risiko alam ini menjadi salah satu ancaman 

bisnis global. Bencana alam yang terjadi dapat berupa gempa bumi, tsunami, 

tanah longsor, angin atau badai dan letusan gunung berapi (Soehatman Ramli, 

2010: 24). 

2.1.7.2.4.  Risiko Operasional 

Risiko operasional dalam perusahaan tergantung dari jenis, bentuk dan 

skala bisnis masing-masing. Risiko ini dapat berasal dari kegiatan operasional 

yang berkaitan dengan bagaiman cara mengelola perusahaan yang baik dan benar. 

Yang termasuk ke dalam risiko operasional yaitu ketenagakerjaan, teknologi dan 

risiko K3 (Soehatman Ramli, 2010: 25). 
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2.1.7.2.5.  Risiko Keamanan (Security Risk) 

Masalah keamanan dapat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha 

kegiatan suatu perusahaan seperti pencurian asset perusahaan, data informasi, data 

keuangan dan lain sebagainya. Risiko ini dapat dikurangi dengan menerapkan 

sistem manajemen keamanan dengan pendekatan risiko (Soehatman Ramli, 2010: 

29). 

2.1.7.2.6.  Risiko Sosial 

Risiko sosial merupakan risiko yang timbul dan berkaitan dengan 

lingkungan sosial dimana organisasi atau perusahaan beroperasi. Aspek sosial 

budaya seperti tingkat kesejahteraan, latar belakang budaya dan pendidikan dapat 

menimbulkan risiko positif dan negatif. Budaya kurang peduli akan keselamatan 

di masyarakat akan mempengaruhi keselamatan operasi perusahaan (Soehatman 

Ramli, 2010: 30). 

 

2.1.8. Pendekatan Pencegahan Kecelakaan 

Prinsip mencegah kecelakaan kerja adalah dengan menghilangkan faktor 

penyebab kecelakaan yang disebut tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak 

aman. Namun, berdasarkan teori domino dalam praktik pencegahan kecelakaan 

kerja tidak semudah yang dibayangkan karena menyangkut berbagai unsur yang 

saling terkait mulai dari penyebab langsung, penyebab dasar dan latar belakang. 

Terdapat berbagai pendekatan dalam pencegahan kecelakaan, antara lain 

(Soehatman Ramli, 2010: 37): 
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2.1.8.1.  Pendekatan Energi 

Sesuai dengan konsep energi, kecelakaan bermula karena adanya sumber 

energi yang mengalir mencapai penerima (recepient). Karena itu pendekatan 

energi mengendalikan kecelakaan melalui 3 titik, yaitu: 

2.1.8.1.1.  Pengendalian pada Sumber Bahaya 

Bahaya yang menjadi sumber terjadinya kecelakaan dapat dikendalikan 

langsung pada sumbernya dengan melakukan pengendalian secara teknis atau 

administratif. Sebagai contoh pengendalian pada sumbernya adalah mesin uang 

bising dapat dikendalikan dengan mematikan mesin, mengurangi tingkat 

kebisingan, memodifikasi mesin, memasang peredam pada mesin yang lebih 

rendah tingkat kebisingannya (Soehatman Ramli, 2010: 37). 

2.1.8.1.2.  Pendekatan pada Jalan Energi 

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penetrasi pada jalan energi, 

sehingga intensitas energi mengalir ke penerima dapat dikurangi, contohnya 

seperti kebisingan dapat dikurangi tingkat bahayanya dengan memasang dinding 

kedap suara, menjauhakan manusia dari sumber bisisng, atau mengurangi waktu 

paparan (Soehatman Ramli, 2010: 38). 

2.1.8.1.3.  Pengendalian pada Penerima 

Pendekatan ini dilakukan melalui pengendalian terhadap penerima baik 

manusia, benda atau material, jika pengendalian pada sumber dan energi tidak 

dapat dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, perlindungan diberikan dengan 

kepada penerima dengan meningkatakan ketahanannya menerima energi yang 

datang (Soehatman Ramli, 2010: 38). 
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Gambar 2.2. Strategi Pengendalian Bahaya 

(Sumber: Soehatman Ramli, 2010: 38) 

 

2.1.8.2.  Pendekatan Manusia 

Pendekatan secara manusia didasarkan hasil statistik yang menyatakan 

bahwa 80 % kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor manusia dengan tindakan 

yang tidak aman. Karena itu, untuk mencegah kecelakaan kerja dilakukan 

berbagai upaya pembinaan unsur manusia untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan sehingga kesadaran K3 meningkat (Soehatman Ramli, 2010: 39). 

2.1.8.3.  Pendekatan Teknis 

Pendekatan ini berhubungan dengan kondisi fisik, peralatan, material, 

proses maupun lingkungan kerja yang tidak aman. Untuk mencegah kecelakaan 

yang bersifat teknis dilakukan upaya keselamatan antara lain: 

1. Rancang bangunan yang aman yang disesuaikan dengan persyaratan teknis 

dan standar yang berlaku untuk menjamin kelayakan instalasi atau peralatan 

kerja. 
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2. Sistem penanganan pada peralatan atau intalasi untuk mencegah kecelakaan 

dalam pengoperasian alat atau instalasi, misalnya tutup pengaman mesin, 

sistem inter lock, sistem alarm, sistem instrumentasi dan lain sebagainya 

(Soehatman Ramli, 2010: 39). 

2.1.8.4.  Pendekatan Administratif 

Pendekatan secara administratif dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

antara lain: 

1. Pengaturan waktu dan jam kerja, sehingga tingkat kelelahan dan paparan 

bahaya dapat dikurangi 

2. Penyediaan alat keselamatan kerja 

3. Mengembangkan dan menetapkan prosedur dan peraturan tentang K3 

4. Mengatur pola kerja, sistem produksi dan proses kerja (Soehatman Ramli, 

2010: 40). 

2.1.8.5.  Pendekatan Manajemen 

Banyak kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor manajemen yang 

tidak kondusif, sehingga mendorong terjadinya kecelakaan. Upaya pencegahan 

yang dilakukan antara lain: 

1. Menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) 

2. Mengembangkan organisasi K3 yang efektif 

3. Mengembangkan komitmen dan kepemimpinan dalam K3, khususnya untuk 

manajemen tingkat atas (Soehatman Ramli, 2010: 40). 

Manajemen risiko merupakan upaya untuk mencegah dan mengurangi 

risiko yang mungkin timbul akibat proses pekerjaan. Risiko yang timbul dapat 
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diidentifikasi, dinilai dan dikendalikan sedini mungkin melalui pendekatan 

preventif, inovatif dan partisipatif (Tarwaka, 2014: 264).  

 

2.1.9.  Manajemen Risiko (HIRARC) 

Manajemen risiko adalah suatu upaya mengelola risiko K3 untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, 

terencana dan terstruktur dalam suatu sistem yang baik (Soehatman Ramli, 2010: 

39). Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) atau 

yang disebut juga manajemen risiko merupakan elemen pokok dalam manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berkaitan langsung sebagai upaya 

pencegahan dan pengendalian bahaya (Soehatman Ramli, 2010: 79). Proses dalam 

manajemen risiko ada 3, yaitu: 

2.1.9.1.  Identifikasi Bahaya (Hazard Identification) 

Identifikasi bahaya adalah suatu proses yag dapat dilakukan untuk 

mengenali seluruh situasi atau kejadian yang berpotensi sebagai penyebab 

terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin timbul di tempat 

kerja (Tarwaka, 2014: 267). Identifikasi bahaya dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui potensi bahaya dari suatu bahan, alat atau sistem (Shandy Irawan, 

dkk, 2015: 16).  Idententifikasi potensi bahaya ditempat kerja disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu: 

1. Kegagalan komponen 

2. Kondisi yang menyimpang 

3. Kesalahan manusia dan organisasi 
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4. Pengaruh kecelakaan di luar 

5. Kecelakaan akibat adanya sabotase (Tarwaka, 2014: 17-18). 

 

Untuk mengetahui potensi bahaya di lingkungan kerja dapat menggunakan 

teknik identifikasi bahaya yang diklasifikasikan sebagai berikut: 

2.1.9.1.1.  Teknik Pasif 

Bahaya dapat dikenal dengan mudah jika dialami sendiri secara langsung, 

cara ini bersifat primitif dan terlambat karena kecelakaan setelah terjadi, baru 

dikenal dan diambil langkah pencegahannya. Teknik atau metode ini sangat 

rawan, karena tidak semua bahaya dapat menunjukkan eksistensinya, sehingga 

dapat terlihat dengan mudah (Soehatman Ramli, 2010: 88). 

2.1.9.1.2.  Teknik Semi Proaktif 

Teknik ini disebut juga belajar dari pengalaman orang lain, karena tidak 

perlu dialami sendiri. Teknik in lebih baik, tidak perlu mengalami sendiri setelah 

itu baru mengetahui adanya bahaya. Namun teknik ini kurang efektif karena: 

1. Tidak semua bahaya telah diketahui atau pernah menimbulkan dampak 

kejadian kecelakaan. 

2. Tidak semua kejadian dilaporkan atau diinformasikan kepada pihak lain 

untuk diambil sebagai pelajaran. 

3. Kecelakaan kerja telah terjadi yang berarti tetap menimbulkan kerugian, 

walaupun menimpa pihak lain (Soehatman Ramli, 2010: 88). 
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2.1.9.1.3.  Metode Proaktif 

Metode terbaik untuk mengidentifikasi bahaya adalah cara proaktif atau 

mencari bahaya sebelum bahaya tersebut menimbulkan akibat atau dampak yang 

merugikan. Tindakan proaktif memiliki kelebihan, antara lain (Soehatman Ramli, 

2010: 89): 

1. Bersifat preventif karena bahaya dikendalikan sebelum menimbulkan 

kecelakaan atau cidera. 

2. Bersifat peningkatan berkelanjutan (continual improvement) karena dengan 

mengenal bahaya dapat dilakukan upaya perbaikan. 

3. Meningkatkan awarness setiap pekerja setelah mengetahui dan mengenal 

adanya bahaya di sekitar tempat kerjanya. 

4. Mencegah pemborosan yang tidak diinginkan, karena dengan adanya bahaya 

dapat menimbulkan kerugian. 

Menurut Soehatman Ramli, (2010: 89) terdapat berbagai teknik 

identifikasi bahaya yang bersifat proaktif, antara lain: 

1. Data kejadian 

2. Daftar periksa 

3. Brainstroming 

4. What If Analysis 

5. Hazops (Hazards and Operability Study) 

6. Analisa Moda Kegagalan dan Efek (Failure Mode and Effect Analysis) 

7. Task Analysis 

8. Event Tree Analysis 
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9. Analisa Pohon Kegagalan (Fault Tree Analysis) 

10. Analisa Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis).  

 

2.1.9.2.  Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

Menurut B. Boedi Rijanto (2011, 263) penilaian risiko atau risk 

assessment adalah proses analisa untuk menilai risiko dan mengidentifikasi 

tindakan-tindakan kontrol yang diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi 

risiko yang ada, agar masih dalam batas ditoleransi. Sedangkan, menurut Ridley 

(2003) dalam Fran dan Darminto (2014) penilaian risiko adalah cara-cara yang 

digunakan untuk mengelola risiko dalam pekerjaan yang dilakukan dan 

memastikan kesehatan dan keselamatan para pekerja terhindar dari risiko pada 

saat bekerja. 

Penilaian risiko digunakan sebagai langkah saringan untuk menentukan 

tingkat risiko yang ditinjau dari kemungkinan kejadian (likelihood) dan keparahan 

yang dapat ditimbulkan (severity) (Soehatman Ramli, 2010: 97). Setiap potensi 

Bahaya yang ditemukan pada tahap identifikasi bahaya akan dilakukan penilaian 

risiko untuk menentukan tingkat risiko (risk rating) dari bahaya-bahaya tersebut 

(Shandy Irawan, dkk, 2015: 16). Penilaian Risiko (Risk Assessment) terdiri dari 2 

tahapan proses, yaitu: 

2.1.9.2.1.  Analisa Risiko  

Analisa risiko merupakan suatu tahapan proses untuk menentukan 

besarnya suatu risiko yang merupakan kombinasi antara kemungkinan terjadinya 

(likelihood) dan keparahan bila risiko tersebut terjadi (severity atau consequences) 
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(Soehatman Ramli, 2010: 82). Sedangkan menurut Samaneh Zolfagharian dan 

Aziruddin Ressang (2011: 154) risiko dapat dinilai dan disajikan menggunakan 

matriks dengan memperkirakan probabilitas dan konsekuensi secara kualitatif atau 

dengan nilai-nilai kuantitatif. Teknik yang dapat digunakan untuk melakukan 

analisa risiko, yaitu teknik semi kuantitatif, yang dalam analisa risiko lebih baik 

dalam mengungkapkan tingkat risiko dibandingkan dengan teknik kualitatif. 

Teknik  ini juga dapat menggambarkan tingkat risiko yang lebih konkrit 

dibandingkan dengan teknik kualitatif. Nilai risiko digambarkan dalam angka-

angka numerik, tetapi nilai ini tidak bersifat absolut, seperti risiko A bernilai 2 

dan risiko B bernilai 4, bukan berarti risiko B secara absolut 2 kali lipat dari risiko 

A (Soehatman Rami, 2010; 86). 

Tabel 2.7. Skala Kemungkinan atau Likelihood 

Tingkat Deskripsi Keterangan 

A Almost Certain Dapat terjadi setiap saat 

B Likely Kemungkinan terjadi sering 

C Possible Dapat terjadi sekali-sekali 

D Unlikely Kemungkinan jarang terjadi 

E Rare Hampir tidak pernah atau sangat jarang terjadi 

Sumber: AS/NZS 4360: 2004 Risk Management 

Tabel 2.8. Skala Keparahan atau Consequence 

Tingkat Deskripsi Keterangan 

1 Insignifant  Tidak terjadi cedera, kerugian finansial kecil 

2 Minor  Cedera ringan, kerugian finansial sedang 

3 Moderate  Cedera sedang, perlu penanganan medis, 

kerugian finansial besar 

4 Major  Cedera berat >  1 orang, kerugian besar, 

gangguan produksi 

5 Catostrophic Fatal > 1 orang, kerugian sangat besar dan 

dampak luas yang berdampak panjang, 

terhentinya seluruh kegiatan 

Sumber: AS/NZS 4360: 2004 Risk Management 
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Setelah hasil dari analisa sudah diperoleh, selanjutanya dikembangkan 

dengan matrik atau peringkat risiko yang mengkombinasikan antara kemungkinan 

dan keparahannya. Peringkat risiko sebaiknya dikembangkan oleh masing-masing 

perusahaan atau organisasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. 

Matriks risiko atau risk matriks merupakan tabel yang mencakup 2 kategori, yaitu 

kategori frekuensi atau likelihood pada bagian kolom dan kategori keparahan atau 

dampak pada bagian baris (Samaneh Zolfagharian dan Aziruddin Ressang, 2011: 

154). 

Tabel 2.9. Skala Risk Matriks Peringkat Risiko 

Frekuensi Risiko 

(Likelihood) 

Dampak Risiko (Consequence) 

1 2 3 4 5 

A H H E E E 

B M H H E E 

C L M H E E 

D L L M H E 

E L L M H H 

Sumber: AS/NZS 4360: 2004 Risk Management 

Keterangan: 

E : Risiko Sangat tinggi - Extreme Risk; immediate action required 

H : Risiko Tinggi - High Risk; senior management attetion needed 

M : Risiko Sedang - Moderate Risk; management responsibiliy must be specified 

L : Risiko Rendah - Low Risk; manage by routine procedures 

 

2.1.9.2.1.  Evaluasi Risiko 

Evaluasi risiko merupakan suatu tahapan proses untuk menilai apakah 

risiko tersebut dapat diterima atau tidak, dengan membandingkan terhadap 

standard yang berlaku atau kemampuan organisasi (perusahaan) dalam 

menghadapi risiko tersebut (Soehatman Ramli, 2010: 82). Evaluasi risiko 
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dilakukan setelah melakukan analisa risiko, sehingga dapat diketahui apakah suatu 

risiko tersebut dapat diterima atau tidak. 

1.  Teknik Evaluasi Risiko 

Untuk mendapatkan yang tepat dan baik mengenai risiko ditempat kerja, 

dilakukan penentuan peringkat risiko atau prioritas risiko. Peringkat risiko 

digunakan sebagai alat manajemen dalam mengambil suatu keputusan, sehingga 

dapat menentukan skala prioritas dalam penangannya. Dalam menentukkan 

prioritas masalah dapat menggunakan konsep ALARP (As Low As Reasonably 

Praticable) (Soehatman Ramli, 2010: 98) 

2.  Kriteria Risiko 

Kriteria risiko dilakukan sabagai landasan untuk melakukan pengendalian 

bahaya dan mengambil keputusan untuk menentukan sistem pengaman yang akan 

digunakan. Konsep ALARP dijelaskan pada gambar 2.3. 
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Gambar 2.3. Konsep ALARP 

 (Sumber: Soehatman Ramli, 2010: 99) 
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2.1.9.3.  Pengendalian Risiko (Risk Control) 

Menurut Soehatman Ramli (2010: 102) pengendalian risiko merupakan 

langkah yang menentukan dalam keselurahan manajemen risiko. Berkaitan 

dengan risiko K3, strategi dalam pengendalian risiko dilakukan dengan beberapa 

cara, yaitu: menekan likelihood, menekan konsekuensi dan pengalihan risiko. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Hirarki Pengendalian Risiko 

(Sumber: Soehatman Ramli, 2010: 103) 

 

2.1.9.3.1.  Menekan Likelihood 

Strategi yang pertama dilakukan dalam pengendalian risiko adalah dengan 

menekan likelihood atau kemungkinan terjadinya kecelakaan. Strategi ini 

dilakukan dengan berbagai pendekatan, yaitu: 

1.  Pendekatan Teknis (Engineering Control) 

Sumber bahaya biasanya berasal dari peralatan atau sarana teknis yang ada 

di lingkungan kerja, sehingga pengendalian bahaya dapat dilakukan melalui 

perbaikan pada desain, penambahan peralatan dan pemasangan peralatan 

pengaman (Soehatman Ramli, 2010: 104). Pengendalian atau rekayasa teknik 
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termasuk dengan merubah struktur subjek untuk mencegah terpaparnya potensi 

bahaya, seperti pemberian pengaman mesin, penutup ban berjalan, pemberian alat 

bantu mekanik dan lain sebagainya (Tarwaka, 2014: 278). Pendekatan teknis 

dapat dilakukan dengan cara, antara lain: 

1)  Eliminasi 

Eliminasi adalah suatu pengendalian risiko yang bersifat permanen dan 

harus dicoba untuk diterapkan sebagai prioritas pertama. Risiko dapat dihindarkan 

dengan menghilangkan sumbernya, apabila sumber bahaya dihilangkan, maka 

risiko yang akan timbul akan dapat dihindari (Soehatman Ramli, 2010: 107). 

Eliminasi dapat lakukan dengan memindahkan objek kerja atau sistem kerja yang 

berhubungan dengan tempat kerja yang kehadirannya pada batas yang tidak dapat 

diterima oleh ketentuan, peraturan atau standar baku K3 atau kadarnya melampaui 

nilai ambang batas (NAB) yang diperkenankan (Tarwaka, 2014: 277). 

2)  Substitusi 

Subtitusi adalah teknik pengendalian bahaya dengan mengganti alat, 

bahan, sistem atau prosedur yang berbahaya dengan yang lebih aman atau lebih 

rendah bahayanya (Soehatman Ramli, 2010: 104).  

3) Isolasi 

Kejadian kecelakaan dapat dikurangi atau dihilangkan dengan 

menggunakan teknik isolasi, yaitu dengan cara sumber bahaya dengan penerima 

diisolir menggunakan penghalang (barrier) atau dengan pelindung diri. 

Kemungkinan bahaya dapat dikurangi, apabila sumber bahaya dan penerima 
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dipasang dengan barrier atau alat pelindung diri (APD) (Soehatman Ramli, 2010: 

107). 

4) Pengendalian Jarak 

Kemungkinan kecelakaan dapat dikurangi dengan melakukan 

pengendalian jarak antara sumber bahaya (energi) dengan penerima. Kontak 

manusia atau pekerja dengan sumber bahaya dapat dikurangi dengan 

menggunakan kontrol dari jarak jauh dari ruang kendali, sehingga semakin jauh 

manusia atau pekerja dari sumber bahaya, semakin kecil kemungkinan terjadinya 

kecelakaan (Soehatman Ramli, 2010: 108). 

2.  Pengendalian Administratif 

Pengendalian bahaya juga dapat dilakukan secara administratif, yaitu 

dengan mengurangi kontak antara penerima dengan sumber bahaya, misalnya 

dengan mengatur jadwal kerja, istirahat, cara kerja atau prosedur kerja yang aman, 

rotas atau pemeriksaan kesehatan (Soehatman Ramli, 2010: 104). 

3.  Pendekatan Manusia 

Pendekatan manusia dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan 

kepada para pekerja berkaitan dengan cara kerja yang aman, prosedur kerja yang 

aman, budaya keselamatan dan lain sebagainya (Soehatman Ramli, 2010: 108). 

2.1.9.3.2.  Menekan Konsekuensi 

Pendekatan berikutnya untuk mengendalikan risiko yaitu dengan menekan 

konsekuensi atau keparahan yang ditimbulkannya. Berbagai pendekatan yang 

dapat digunakan untuk mengurangi konsekuensi antara lain: (1) tanggap darurat 

(contigency plan), yaitu konsekuensi atau keparahan dalam suatu kejadian 
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kecelakaan dapat ditekan apabila dalam suatu organisasi atau perusahaan memiliki 

sistem tanggap darurat yang baik dan terencana; (2) sistem pelindung, yaitu 

dengan memasang sistem pelindung; dan (3) penyediaan Alat Pelindung Diri 

(APD) (Soehatman Ramli, 2010: 109). 

Menurut Soehatman Ramli, (2010: 104) dalam konsep K3, penggunaan 

APD merupakan pilihan terakhir atau last resort dalam pencegahan kecelakaan. 

Hal ini disebabkan karena alat pelindung diri bukan untuk mencegah kecelakaan 

(reduce likelihood) namau hanya sekedar mengurangi efek atau keparahan 

kecelakaan (reduce consequences).  

Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu kewajiban di mana biasanya 

pekerja atau buruh bangunan yang bekerja di sebuah proyek atau bangunan yang 

bekerja disebuah proyek atau pembangunan sebuah gedung, diwajibkan 

menggunakannya. Alat pelindung Diri (APD) berperan penting terhadap 

kesehatan dan keselamatan kerja (Anizar, 2009: 86). Menurut Tarwaka (2014: 

288) jenis-jenis alat pelindung diri, antara lain: 

1. Alat Pelindung Kepala (Headwear) 

Alat pelindung kepala atau headwear digunakan untuk melindungi rambut 

yang terjerat mesin berputar dan untuk melindungi kepala dari bahaya terbentur 

benda tajam atau keras, bahaya kejatuhan benda atau terpukul benda yang 

melayang, percikan bahan kimia korosif, panas sinar matahari dan lain sebagainya 

(Tarwaka, 2014: 288). Jenis-jenis alat pelindung kepala, yaitu: 
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1) Topi Pelindung (Safety Helmets) 

Topi pelindung atau safety helmets digunakan untuk melindungi kepala 

dari benda-benda keras yang terjatuh, benturan kepala, terjatuh dan terkena arus 

listrik (Tarwaka, 2014: 288). Topi pelindung harus dipakai oeleh setiap tenaga 

kerja yang mungkin tertimpa pada bagian kepala oleh benda jatuh, melayang dan 

benda-benda yang bergerak. Topi pelindung harus cukup keras dan kokoh, tetapi 

ringan (Anizar, 2009: 95).  

Topi pelindung diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu: (1) kelas A, yaitu 

topi atau helm pengaman yang digunakan untuk melindungi kepala dari kekuatan 

benturan benda-benda yang jatuh dan dari sengatan listrik yang diakibatkan 

kontak dengan konduktor listrik tegangan rendah atau terbatas; (2) kelas B, yaitu 

topi atau helm pengaman yang digunakan untuk melindungi kepala dari kekuatan 

benturan benda-benda yang jatuh dan dari sengatan listrik yang akibat kontak 

dengan konduktor listrik tegangan tinggi; dan (3) kelas C, yaitu topi atau helm 

pengamann yang digunakan untuk melindungi kepala dari kekuatan benturan 

benda-benda yang jatuh, tanpa pengama terhadap listrik (B. Boedi Rijanto, 2011: 

291).  

2) Tutup Kepala 

Tutup kepala digunakan untuk melindungi kepala dari kebakaran, korosi 

dan suhu panas atau dingin. Tutup kepala biasanya terbuat dari asbestos, kain 

tahan api atau korosi, kulit dan kain tahan air (Tarwaka, 2014: 288). 
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3) Topi (Hats atau Cap) 

Topi merupakan alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi 

kepala atau rambut dari kotoran atau debu dan mesin yang berputar. Topi 

biasanya terbuat dari bahan kain dari katun (Tarwaka, 2014: 289). 

 

Gambar 2.5. Alat Pelindung Kepala (Headwear) 

   (Sumber: www.google.com) 

 

2. Alat Pelindung Mata (Eyes Protection) 

Alat pelindung mata atau eyes protection adalah alat yang berfungsi untuk 

melindungi mata dari percikan bahan kimia korosif, debu dan partikel-partikel 

kecil yang melayang di udara, gas atau uap yang dapat menyebabkan iritasi mata, 

radiasi gelombang elektromagnetik, panas radiasi sinar matahari, pukulan benda 

keras dan lain sebagainya (Tarwaka, 2014: 289). Jenis-jenis alat pelindung mata, 

yaitu: 
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1) Kacamata (Speactacles) 

Kacamata atau speactacles digunakan untuk melindungi mata dari 

partikel-partikel kecil, debu dan radiasi gelombang elektromagnetik (Tarwaka, 

2014: 289). Pemakaian kacamata merupakan salah satu masalah tersulit dalam 

pencegahan kecelakaan yang menimpa mata, para pekerja tidak memakai 

kacamata karena merasa tidak nyaman dan mengurangi kenikmatan ketika 

bekerja, sehingga diperlukan upaya-upaya dalam pembinaan kedisiplinan melalui 

pendidikan dan penggairahan, agar para tenaga kerja mau memakai kacamata 

ketika bekerja (Anizar, 2009: 92). 

2) Goggles 

Googles merupakan alat yang berfungsi untuk melindungi mata dari gas, 

debu, uap dan percikan larutan bahan kimia. Googles biasanya terbuat dari plastik 

yang transparan dengan lensa berlapis kobait untuk melindungi dar bahaya radiasi 

gelombang elektromagnetik mengion (Tarwaka, 2014: 289). 

 

Gambar 2.6. Alat Pelindung Mata (Eyes Protection) 

   (Sumber: www. google.com) 

 



62 

 

 
 

3. Alat pelindung Telinga (Ear Protection) 

Alat pelindung telinga atau ear protection merupakan alat yang digunakan 

untuk mengurangi intensitas suara yang masuk ke dalam telinga (Tarwaka, 2014: 

290). Jenis-jenis alat pelelindung telinga, yaitu: 

1) Sumbatan Telinga (Ear Plug) 

Sumbat telinga dikatakan baik apabila dapat menahan frekuensi tertentu 

saja, sedangkan frekuensi untuk berbicara biasa atau komunikasi tidak terganggu. 

Sumbat telinga biasanya terbuat dari bahan karet, plastik keras, plastik lunak dan 

lilin kapas (B. Boedi Rijanto, 2011: 292). Ukuran dan bentuk saluran setiap 

individu dan bahkan untuk kedua telinga dari orang yang sama adalah berbeda, 

sehingga ear plug harus dipilih sesuai dengan ukuran dan bentuk saluran telinga 

pemakainya. Pada umumnya diameter saluran telinga antara 5-11 mm dan liang 

telinga berbentuk lonjong dan tidak lurus (Tarwaka, 2014: 290). 

2) Tutup Telinga (Ear Muff) 

Alat pelindung telinga ini terdiri dari 2 buah tutup telinga dan sebuah 

headband. Isi dari tutup telinga dapat berupa cairan atau busa yang berfungsi 

untuk menyerap suara frekuensi yang tinggi. Alat ini dapat mengurangi intensitas 

suara sampai 30 dB(A) dan dapat melindungi telinga bagian luar dari benturan 

benda keras atau percikan bahan kimia (Tarwaka, 2014: 291). Ada 2 jenis tutup 

telinga yaitu atenuasinya pada frekuensi biasa antara 25-30 dB dan atenuasinya 

pada frekuensi antara 35-45 dB. Pada kondisi khusus dikombinasikan antara 

sumbat telinga dan tutup telinga, sehingga diperoleh atenuasi yang lebih tinggi, 
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tetapi tidak lebih dari 50 dB dikarenakan hantaran suara melalui tulang masih ada 

(B. Boedi Rijanto, 2011: 292). 

 

Gambar 2.7. Alat Pelindung Telinga (Ear Protection) 

   (Sumber: www.google.com) 

 

4. Alat Pelindung Pernafasan (Respiratory Protection) 

Alat pelindung pernafasan atau respiratory protection merupakan alat 

yang digunakan untuk melindungi pernafasan dari risiko paparan gas, uap, debu, 

udara yang terkontaminasi atau beracun, korosi atau yang bersifat rangsangan 

(Tarwaka, 2014: 291). Jenis-jenis alat pelindung pernafasan, antara lain: 

1) Masker 

Masker merupakan alat yang berfungsi untuk mengurangi paparan debu 

atau partikel-partikel yang lebih besar masuk ke dalam saluran pernafasan 

(Tarwaka, 2014: 292). Masker dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: (1) masker 

penyaring debu yang digunakan untuk melindungi pernafasan dari serbuk-serbuk 

logam, pengerindahan dan serbuk kasar lainnya; (2) Masker berhidung yang dapat 

http://www.google.com/
http://2.bp.blogspot.com/-Kva_pEfOUGM/UGL4bHia54I/AAAAAAAAACA/gzkzSTY6wlE/s1600/ear.jpg
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digunakan untuk menyaring debu atau benda lain sampai ukuran 0,5 mikron. 

Apabila terjadi kesulitan bernafas ketika menggunakan masker ini, maka hidung 

masker harus diganti karena filter pada masker sudah tersumbat oleh debu dan (3) 

masker bertabung yang digunakan untuk melindungi pernafasan dari gas tertentu, 

bermacam-macam tabung dapat dipasangkan pada masker ini dan dapat 

disesuaikan tabungnya untuk melindungi dari paparan gas tertentu. Masker ini 

memiliki filter yang lebih baik daripada masker berhidung (Anizar, 2009: 91). 

2) Respirator 

Respirator merupakan alat yang berfungsi untuk melindungi pernafasan 

dari paparan debu, kabut, uap logam, asap dan gas-gas berbahaya (Tarwaka, 2014: 

292). Jenis respratori ada 2, yaitu: (1) Chemical respirator adalah catridge 

respirator terkontaminasi gas dan uap dengan toksisitas rendah, yang berisi 

adsorben dan karbon aktif, arang dan silica gel. Sedangkan, canister digunakan 

untuk mengadsorbsi khlor dan gas atau uap organik; dan (2) Mechanical filter 

respirator berguna untuk menangkap partikel-partikel zat padat, debu, kabut, uap 

logam dan asap. Respirator ini biasanya dilengkapi dengan filter yang berfungsi 

untuk menangkap dan kabut dengan kadar kontaminasi udara tidak terlalu tinggi 

atau partikel yang tidak terlalu kecil (Tarwaka, 2014: 292). 

 



65 

 

 
 

 

Gambar 2.8. Alat Pelindung Pernafasan (Respiratory Protection) 

   (Sumber: www.google.com) 

 

5. Alat Pelindung Tangan (Hand Protection) 

Alat pelindung tangan atau hand protection merupakan alat yang 

digunakan untuk melindungi tangan dan bagian lainnya dari benda tajam atau 

goresan, bahan kimia, benda panas dan dingin, serta kontak dengan arus listrik. 

Sarung tangan dari karet untuk melindungi kontaminasi terhadap bahan kimia dan 

arus listrik; sarung tangan dari kulit untuk melindungi terhadap benda tajam dan 

goresan; sarung tangan dari kain atau katun untuk melindungi dari kontak panas 

atau dingin dan lain sebagainya (Tarwaka, 2014: 293). Jenis-jenis alat pelindung 

tangan, antara lain: 

1) Sarung tangan atau gloves 

2) Mitten atau sarung tangan dengan ibu jari terpisah, sedangkan jari lainnya 

menjadi satu 

3) Hand pad, yang digunakan untuk melindungi telapak tangan 

http://www.google.com/
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4) Sleeve, yang digunakan untuk melindungi pergelangan tangan sampai lengan, 

biasanya digabung dengan sarung tangan (B. Boedi Rijanto, 2011: 299). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Alat Pelindung Tangan (Hand Protection) 

    (Sumber: www. google.com) 

 

6. Alat Pelindung Kaki (Feet Protection) 

Menurut Tarwaka (2014: 294) alat pelindung kaki atau feet protection 

merupakan alat yang berfungsi untuk melindungi kaki dan bagian lainnya dari 

benda-benda keras, tajam, logam atau kaca, larutan kimia, benda panas dan kontak 

dengan arus listrik. Sedangkan, menurut Anizar (2009: 94) alat pelindung kaki 

atau sepatu pengaman harus dapat melindungi para tenaga kerja dari kecelakaan-

kecelakaan yang disebabkan oleh beban berat yang menimpa kaki, paku-paku atau 

benda tajam lain yang mungkin terinjak, logam pijar, asam-asam dan lain 

sebagainya. Alat pelindung kaki menurut jenis pekerjaan yang dilakukan, 

dibedakan menjadi 4, yaitu: 
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1) Sepatu Pengaman pada Pengecoran Baja (Foundry Leggings) 

Sepatu jenis ini terbuat dari bahan kulit yang dilapisi krom atau asbes 

dengan tinggi sekitar 35 cm. Dalam pemakaian sepatu ini, celana dimasukkan 

kedalam sepatu, kemudian dikencangkan dengan tali pengikat sepatu (Tarwaka, 

2014: 294). 

2) Sepatu Pengaman pada Pekerjaan yang Mengandung Bahaya Peledakan 

Sepatu jenis ini tidak boleh memakai paku-paku, karena dapat 

menimbulkan percikan bunga api (Tarwaka, 2014: 294). 

3) Sepatu Pengaman untuk pekerjaan yang Berhubungan dengan Listrik 

Sepatu jenis ini terbuat dari bahan karet anti elektrostatik, yang tahan 

terhadap tegangan listrik sebesar 10.000 volt selama 3 menit (Tarwaka, 2014: 

295). 

4) Sepatu Pengaman pada Pekerjaan Bangunan Kontruksi 

Sepatu jenis ini terbuat dari bahan kulit yang dilengkapi dengan baja pada 

setiap ujung depan sepatu atau yang disebut dengan steel box toe (Tarwaka, 2014: 

295). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Alat Pelindung Kaki (Feet Protection) 

     (Sumber: www. google.com) 
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7. Pakaian Pelindung Badan (Body protection) 

Pakaian pelindung badan atau body protection merupakan alat yang 

digunakan untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari percikan api, suhu 

panas atau dingin, cairan bahan kimia dan lain sebagainya. Pakaian pelindung 

dapat berbetuk apron yang menutupi sebagian tubuh pemakai dari daerah dada 

sampai lutut atau overall yaitu menutupi seluruh bagian tubuh (Tarwaka, 2014: 

295). Pakaian kerja yang biasa tidak bisa melindungi terhadap panas, asam-asam, 

bagian-bagian yang melayang dan berbagai risiko lainnya, sehigga pakaian 

pelindung harus digunakan, sehingga dapat menghindari dampak dari berbagai 

sumber bahaya yang ada (Anizar, 2009: 98). 

 

Gambar 2.11. Alat Pelindung Badan (Body Protection) 

     (Sumber: www.google.com) 

 

8. Sabuk Pengaman Keselamatan (Safety Belt) 

Sabuk pengaman keselamatan atau safety belt adalah alat pelindung yang 

berfungsi untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh dari ketinggian, 

seperti pada pekerjaan mendaki, memanjat dan pada pekerjaan kontruksi 

bangunan (Tarwaka, 2014: 295). Sabuk pengaman keselamatan dipasang 
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disekeliling pinggang dan dihubungkan dengan tali tambatan ke tambatan. Sabuk 

pengaman memiliki beberapa keuntungan, yaitu berguna untuk posisi kerja, 

ringan dan lebih nyaman dikenakan oleh pekerja dibandingkan dengan harness 

(B. Boedi Rijanto, 2011: 304). 

 

Gambar 2.12. Sabuk Pengaman Keselamatan (Safety Belt) 

          (Sumber: www.google.com) 

 

2.1.9.3.3.  Pengalihan Risiko (Risk Transfer) 

Strategi pengendalian yang ketiga adalah dengan melakukan pengalihan 

risiko atau risk transfer ke pihak lain, sehingga beban risiko yang ditanggung 

perusahaan dapat menurun (Soehatman Ramli, 2010: 110). 
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Gambar 2.13. Form HIRARC 

(Sumber: Departement of Occupational and Health Malaysia, 

2008: 23) 
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2.2. KERANGKA TEORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Kerangka Teori  

(Sumber: 
1
Soehatman Ramli, 2010; 

2
Tarwaka, 2014) 

 

Dokumen HIRARC1 

Pendekatan Pencegahan Kecelakaan 

Kerja1: 

1. Pendekatan Energi1 

2. Pendekatan Manusia1 

3. Pendekatan Teknis1 

4. Pendekatan Administratif1 

5. Pendekatan manajemen1: 

5.1 Menerapkan SMK31 

5.2 Mengembangkan organisasi K3 yang 

efektif1 

5.3  Mengembangkan komitmen dan 

kepemimpinan dalam K1 

5.4  Melaksanakan Manajemen Risiko1: 

5.4.1 Melakukan Identifikasi Bahaya1 

5.4.2 Melakukan Penilaian Risiko1 

5.4.3 Melakukan Pengendalian Risiko1 

 

Potensi Kecelakaan Kerja2 

 

Tidak Dikendalikan 

 
Dikendalikan 

 

Kecelakaan Kerja Menurun2 

 

Proses Kerja1: 

1. Manusia1 

2. Peralatan1 

3. Material1 

4. Proses1 

5. Sistem dan Prosedur1 

 

Unsafe Action 

 
Unsafe Condition 

 

Kerugian 

Langsung2: 

Risiko Finansial1:  

(1) Biaya 

Pengobatan dan     

Kompensasi1 

(2) Kerusakan 

Sarana Produksi1 

 
 

Kerugian Tidak 

Langsung2: 

1. Risiko Pasar1 

(1) Citra dan 

Kepercayaan 

Konsumen1 

2. Risiko Alam1 

3. Risiko Operasional1: 

(1) Kerugian Jam  Kerja1 

(2) Kerugian Produksi1 

4. Risiko Keamanan1 

5. Risiko Sosial1 

(1)  Kerugian Sosial1 

 

Kerugian1 

 

Aman 

 

Keterangan: 

 : Terdapat 

 : Menyebabkan 

 : Melalui 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1. ALUR PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Alur Pikir 

 

3.2. FOKUS PENELITIAN 

Pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus penelitian 

(Andi Prastowo, 2014: 134). Fokus dalam penelitian ini adalah gambaran potensi 

bahaya dan risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bagian Spinning IV 

Production PT. Asia Pacific Fibers, Tbk, Kabupaten Kendal, yang dikendalikan 

dengan melakukan identifikasi potensi bahaya menggunakan metode Hazard 

Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) yang menghasilkan 

dokumen HIRARC, sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan kerja 

diperusahaan. 

Proses Kerja Potensi Kecelakaan Kerja 

Pengendalian Kecelakaan 

Kerja melalui pendekatan 

manajemen dengan membuat 

Hazard Identification, Risk 

Assessment and Risk Control 

(HIRARC) 

 

Dokumen 

HIRARC 

Angka 

Kecelakaan 

Kerja 

Menurun 
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3.3. JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN 

Jenis dan rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif, karena mengambarkan potensi bahaya dan penilaian risiko 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bagian Spinning IV Production PT. Asia 

Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal. Menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5) 

dalam Lexy J. Moleong (2010: 4). Metodologi penelitian kualitatif adalah suatu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara secara terbuka untuk 

menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau 

sekelompok orang (Lexy J. Moleong, 2010: 5). 

 

3.4. SUMBER INFORMASI 

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah dari data primer yang 

meliputi pengamatan atau observasi dan wawancara, serta data sekunder yang 

berupa dokumen-dokumen yang ada di perusahaan. 

3.4.1. Sumber Data Primer 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

3.4.1.1.  Pengamatan (Observasi) 

Menurut M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur (2014: 165) 

Pengamatan adalah sebuah teknik dalam pengumpulan data yang mengharuskan 

peneliti turun ke lapangan, untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, 

tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. 
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Sedangkan menurut Soekidjo Notoatmodjo (2010: 131) pengamatan merupakan 

suatu prosedur yang terencana, yang meliputi melihat, mendengar, serta mencatat 

sejumlah dan taraf aktivitas atau situasi tertentu yang ada hubungannya dengan 

masalah yang diteliti.  

Teknik pengamatan atau observasi yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah pengamatan secara terbuka, yaitu suatu pengamatan dimana subjek yang 

diteliti mengetahui keberadaan dari pengamat dan memberikan kesempatan 

kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan apa yang subjek 

kerjakan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terus 

terang atau tersamar, karena dalam melakukan pengumpulan data peneliti 

menyatakan terus terang kepada sumber data untuk melakukan penelitian, 

sehingga informan mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti 

(Sugiyono, 2009: 228). Pengamatan atau observasi lapangan ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi potensi bahaya yang terdapat di Spinning IV Production. 

Hal yang diamati dalam penelitian ini adalah proses kerja yang ada di 

bagian Spinning IV Production PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal. 

Tahapan yang dilakukan dalam pengamatan dimulai dari menyiapkan instrumen 

sampai mengisi instrumen yang sesuai dengan keadaan proses kerja yang ada di 

lokasi pengamatan.  

3.4.1.2. Wawancara 

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2010: 139) wawancara adalah suatu 

metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, dimana keterangan atau 

informasi didapatkan secara lisan dari seorang sasaran penelitian (responden) atau 
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bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut (face to face). 

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong (2010: 186) wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pihak pewawancara. 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawacara 

semiterstruktur (semistructure interview), yaitu wawancara yang dalam 

pelaksanaanya lebih bebas dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-

idenya (Sugiyono, 2009: 233). Penentuan informan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purpose sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan 

ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Kriteria sampel 

menurut Soekidjo Notoatmodjo (2010: 130) ada 2, yaitu kriteria inklusi yang 

merupakan kriteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota populasi 

yang dapat diambil sebagai sampel dan kriteria eksklusi yang merupakan kriteria 

atau ciri-ciri anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel. Informan 

dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu: 

3.4.1.2.1. Informan Utama 

Informan utama adalah informan yang berpengalaman dan ahli di bidang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kriteria inklusi untuk informan utama, antara 

lain: 

1. Karyawan atau pekerja di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal 
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2. Sudah bekerja minimal selama 2 tahun di PT. Asia Pacific Fibers Tbk. 

Kabupaten Kendal 

3. Memahami atau menguasai mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

di perusahaan 

4. Memahami mengenai manajemen risiko 

5. Memahami seluruh proses kerja di bagian Spinning IV Production 

6. Bekerja di Grup G atau General Shift 

7. Memahami bahasa Indonesia 

8. Sehat jasmani dan rohani 

9. Mau diwawancarai 

Informan kunci dalam penelitian ini adalah seorang Safety Officer di PT. 

Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal. 

3.4.1.2.2. Informan Pendukung 

Kriteria inklusi untuk informan pendukung, antara lain: 

1. Karyawan atau pekerja di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal 

2. Sudah bekerja minimal selama 2 tahun di bagian Spinning IV Production, 

terutama di area dryer, area melting floor dan area take up PT. Asia Pacific 

Fibers Tbk. Kabupaten Kendal 

3. Memahami seluruh proses kerja di bagian Spinning IV Production 

4. Bekerja di Grup G atau General Shift 

5. Memahami bahasa Indonesia 

6. Sehat jasmani dan rohani 

7. Mau diwawancarai 
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Informan pendukung dalam penelitian ini adalah 3 orang pengawas atau 

supervisor dan 3 orang pekerja atau operator produksi yang ada di bagian 

Spinning IV Production, yaitu di area dryer, melting floor dan area take up yang 

bekerja di Group G (General Shift) yang bekerja pada pukul 08.00 – 16.00 WIB. 

Berdasarkan jawaban dan saran dari informan awal (key informant) kemudian 

dilakukan pengambilan informasi menggunakan teknik snow ball, yaitu dengan 

menyesuaikan dengan kebutuhan dan memilih sampai jawaban dari informan 

yang didapat jenuh. 

3.4.2.  Sumber Data Sekunder 

Dalam penelitian kualitatif, data sekunder yang dikumpulkan berupa data 

deskriptif, seperti dokumen pribadi, catatan lapangan, tindakan responden, 

dokumen dan lain-lain (Andi Prastowo, 2014: 43). Dokumen digunakan sebagai 

sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan dan untuk 

meramalkan. Dokumen merupakan setiap bahan tertulis ataupun film yang sudah 

ada, tanpa harus dipersiapkan terlebih dahulu karena adanya permintaan dari 

seorang penyidik atau peniliti (Lexy J. Moleong, 2010: 216). Pada penelitian ini 

dokumentasi atau dokumen yang digunakan untuk mengetahui alur proses 

produksi, jumlah kecelakaan kerja dan bahan kimia yang digunakan, yang berupa 

data sekunder yaitu profil perusahaan, laporan data kecelakaan kerja, Standard 

Operational Procedure (SOP), dokumen MSDS bahan kimia yang digunakan dan 

data pendukung lainnya. 
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3.5. INSTRUMEN PENELITIAN DAN TEKNIK PENGAMBILAN DATA 

3.5.1. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, yang dapat berupa: kuesioner (daftar pertanyaan), formulir 

observasi, formulir-formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data dan lain 

sebagainya (Soekidjo Notoatmodjo, 2010: 87). Instrumen penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini, antara lain: 

3.5.1.1.  Human Instrument 

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, 

karena peneliti menjadi segalanya dalam proses penelitian. Dalam penelitian 

kualitatif, peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, 

penafsir data dan menjadi pelapor hasil dari penelitiannya (Lexy J. Moleong, 

2010: 168). Menurut Nasution (1992: 9) dalam Andi Prastowo (2014: 43) peneliti 

adalah key instrument atau alat penelitian utama, karena peneliti yang 

mengadakan sendiri pengamatan atau wawancara tidak terstruktur yang sering 

hanya menggunakan buku catatan. Peneliti memegang peranan utama sebagai alat 

penelitian karena dapat memahami makna interaksi antar manusia, membaca 

gerak muka, serta menyelami perasaan dan nilai yang terkandung dalam ucapan 

atau perbuatan responden. 

3.5.1.2.  Lembar Pengamatan (Observasi Lapangan) 

Lembar pengamatan merupakan instrumen yang digunakan pada saat 

melakukan pengamatan atau observasi dilapangan. Lembar pengamatan dalam 

penelitian ini dibuat berdasarkan pedoman identifikasi bahaya dan penilaian risiko 
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di area kerja, serta pedoman dalam pembuatan dokumen HIRARC. Lembar 

pengamatan ini digunakan untuk mencatat hasil observasi di lapangan, yaitu untuk 

mengidentifikasi sumber potensi bahaya yang ada di area kerja bagian Spinning 

IV Production PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal. 

3.5.1.3.  Pedoman Wawancara  

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi 

terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman wawancara yang telah 

dibuat sebelumnya, kemudian memperdalam setiap pertanyaan untuk memperoleh 

keterangan yang lebih banyak. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data 

dalam proses penilaian risiko. Dalam pelaksanaan wawancara, digunakan bantuan 

alat-alat agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan sebagai bukti telah 

melakukan proses wawancara. Alat-alat bantu tersebut sebagai berikut: 

3.5.1.3.1.  Alat Perekam 

Alat perekam berfungsi untuk merekam semua percakapan yang dilakukan 

selama proses wawancara antara peneliti dan informan. Alat perekam yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah handphone. 

3.5.1.3.2.  Lembar Catatan 

Lembar catatan berfungsi sebagai media untuk mencatat hasil wawancara 

dengan sumber data (Sugiyono, 2009: 239). Setelah atau selama wawancara 

dilakukan, pewawancara mencatat frasa-frasa pokok, yang kemudian akan 

menjadi sebuah daftar butir pokok yang berupa kata-kata kunci yang 

dikemukakan oleh informan (Lexy J. Moleong, 2010: 206).  
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3.5.1.3.3.  Kamera 

Kamera berfungsi untuk mengambil gambar atau mendokumentasikan 

proses wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan informan. Dengan 

adanya foto atau dokumentasi ini, maka keabsahan penelitian akan lebih terjamin, 

karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data (Sugiyono, 2009: 239). 

Kamera yang digunakan dalam penelitian ini adalah camera digital. 

3.5.1.4.  Lembar Checklist Dokumen 

Lembar checklist dokumen digunakan untuk memperoleh data alur proses 

produksi, jumlah kecelakaan kerja dan bahan kimia yang digunakan serta 

digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang terdapat di Spinning IV 

Production. Dokumen yang digunakan antara lain: profil perusahaan, dokumen 

data kecelakaan kerja, Standard Operational Procedure (SOP), dokumen 

peraturan kerja khusus, dokumen MSDS bahan kimia yang digunakan dan data 

pendukung lainnya. 

 

3.5.2. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa 

tahap, yaitu: teknik pengambilan data primer dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan (observasi) dan wawancara dengan informan utama dan informan 

pendukung, sedangkan teknik pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara 

melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang terdapat di PT. Asia Pacific 

Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal.  
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3.6. PROSEDUR PENELITIAN 

Pada penelitian kualitatif terdapat 3 tahapan dalam melakukan penelitian, 

yaitu: 

3.6.1. Tahap Pra Penelitian 

Tahapan kegiatan yang dilakukan pada tahap pra penelitian, antara lain: 

1. Menetapkan lokasi atau tempat penelitian, yaitu di bagian Spinning IV 

Production PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal 

2. Mengurus perizinan untuk penelitian 

3. Melakukan survei pendahuluan yang dengan melakukan observasi awal dan 

melalui data sekunder yang ada di perusahaan, seperti data kecelakaan kerja 

dan profil perusahaan. 

4. Melakukan diskusi dan konsultasi dengan pihak perusahaan berkaitan dengan 

usulan judul penelitian yang akan dilakukan 

5. Menyusun proposal penelitian 

6. Membuat instrumen penelitian 

7. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk penelitian. 

3.6.2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan penelitian, 

antara lain: 

1. Melakukan pengecekan perlengkapan untuk penelitian, lokasi penelitian dan 

mempersiapkan diri 

2. Melaksanakan penelitian 
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3. Melakukan pengamatan atau observasi lapangan di bagian Spinning IV 

Production PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal. 

4. Mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan. 

5. Melakukan wawancara dengan informan yang sudah dipilih. 

3.6.3. Tahap Analisis Data atau Pasca Penelitian 

Tahapan kegiatan yang dilakukan pada tahap analisis data atau pasca 

penelitian, antara lain: 

1. Melakukan pengolahan dan analisis data dari hasil pelaksanaan penelitian 

2. Menyusun laporan penelitian 

3. Membuat kesimpulan dan rekomendasi di laporan penelitian. 

 

3.7. PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA 

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong (2010: 330) triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik 

triangulasi yang digunakan dalam pemeriksaan data, yaitu triangulasi dengan 

sumber, triangulasi dengan metode dan triangulasi dengan teori (M. Djunaidi 

Ghony dan Fauzan Almanshur, 2014: 322). Teknik triangulasi yang sering 

digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya, yaitu dengan 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian. Teknik dapat 

dilakukan dengan cara: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 
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2. Membandingkan apa yang dikatakan informan satu dengan informan yang 

lainnya. 

3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

(Patton, 1987: 331 dalam Lexy J, 2010: 331). 

 

Menurut Andi Prastowo (2010) dalam Mellysa P. Neldi (2011: 58) teknik 

triangulasi dalam pengumpulan data dibedakan menjadi 2, yaitu triangulasi teknik 

dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik merupakan teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari 

sumber yang sama, sedangkan triangulasi sumber merupakan teknik pengumpulan 

data dimana peneliti menggunakan teknik yang sama untuk mendapatkan data dari 

sumber yang berbeda (Sugiyono, 2009: 241). Dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan keabsahan data mengenai identifikasi potensi bahaya yang ada di 

area kerja, peneliti menggunakan triangulasi teknik yang berupa wawancara, 

pengamatan lapangan (observasi) dan analisis dokumen, serta triangulasi sumber 

yang diperoleh dari informan utama dan informan pendukung.   

 

3.8. TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. 

Moleong, 2010: 280). Menurut Sugiyono (2009: 246) analisis data dalam 

penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan 

setelah pengumpulan data dalam periode waktu tertentu. Pada saat wawancara, 
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analisis data sudah dilakukan terhadap jawaban yang diberikan oleh informan. 

Apabila jawaban dari informan setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka 

peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, sehingga 

diperoleh data yang dianggap kredibel. Langkah-langkah dalam melakukan 

analisis data dengan model Miles dan Huberman adalah: 

3.8.1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan dengan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, 

sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas 

dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya atau 

mencarinya bila diperlukan. Catatan lapangan berupa huruf besar, huruf kecil, 

angka dan simbol-simbol yang masih berantakan dan tidak dapat dipahami, 

kemudian direduksi, dengan merangkum, mengambil data yang pokok dan 

penting serta membuat kategorisasi berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan 

angka (Sugiyono, 2009: 247). 

3.8.2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, langkah analisis data berikutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah dalam 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah dipahami (Sugiyono, 2009: 249). Dalam penelitian ini penyajian data 
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yang digunakan adalah dengan tabel form HIRARC berupa teks yang bersifat 

naratif. 

3.8.3. Conclusion Drawing atau Verification 

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam analisis data adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara yang akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, namun apabila kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2009: 252). 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang bersifat 

baru, yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori (Sugiyono, 2009: 253). Data yang dikumpulkan dengan wawancara dan 

observasi, dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan metode content analysis 

(deskriptif isi) karena untuk menggambarkan potensi bahaya dan penilaian risiko 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bagian Spinning IV Production PT. Asia 

Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

6.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Gambaran potensi bahaya di bagian Spinning IV Production PT. Asia Pacific 

Fibers, Tbk. Kabupaten kendal yaitu: Berdasarkan hasil identifikasi bahaya 

adalah terdapat 61 potensi bahaya, yaitu: 

1) 15 potensi bahaya terdapat di area dryer 

2) 26 potensi bahaya terdapat di area melting  

3) 20 potensi bahaya terdapat di area take up 

Hasil penilaian risiko untuk di bagian Spinning IV Production adalah 

sebagai berikut:  

1) Pada area dryer terdapat 8 potensi bahaya yang mempunyai tingkat risiko 

rendah (Low Risk), 3 potensi bahaya mempunyai tingkat risiko sedang 

(Moderate Risk) dan 4 potensi bahaya yang mempunyai tingkat risiko 

tinggi (High Risk). 

2) Pada area melting terdapat 13 potensi bahaya yang mempunyai tingkat 

risiko rendah (Low Risk), 6 potensi bahaya yang mempunyai tingkat 

risiko sedang (Moderate Risk), 7 potensi bahaya mempunyai tingkat 

risiko tinggi (High Risk).  

3) Pada area take up, 10 potensi bahaya mempunyai risiko rendah (Low 

Risk), 6 potensi bahaya mempunyai tingkat risiko sedang (Moderate 

Risk) dan 4 potensi bahaya mempunyai tingkat risiko tinggi (High Risk). 
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2. Potensi bahaya mekanik yang terdapat di bagian Spinning IV Production ada 

43 potensi bahaya, yaitu pada area dryer terdapat 9 potensi bahaya mekanik, 

pada area melting terdapat 19 potensi bahaya mekanik dan pada area take up 

terdapat 15 potensi bahaya mekanik. Potensi bahaya mekanik tersebut seperti: 

terbentur, tergores cutter, tersayat cutter, terjepit dan lain sebagainya. 

3. Potensi bahaya listrik di bagian Spinning IV Production ada 3 potensi bahaya, 

yaitu: tersengat arus listrik, konsleting listrik dan kebakaran. 

4. Potensi bahaya kimia di bagian Spinning IV production ada 2 potensi bahaya, 

yaitu: mata terkena semprotan silikon dan menghirup asap finish oil. 

5. Potensi bahaya fisik di bagian Spinning IV Production ada 4 potensi bahaya, 

yaitu terpapar bising, terpapar suhu panas, mata kemasukan benda asing dan 

terpapar debu chips. 

6. Pengendalian risiko hendaknya mengikuti tingkat risiko (Level of Risk) dari 

potensi bahaya dengan tingkat risiko tinggi, risiko sedang dan risiko rendah, 

yaitu seperti pemasangan safety sign, training dan para pekerja wajib 

memakai Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, kaos tangan pelindung, 

ear plug, safety helmet, kacamata pelindung atau goggles, safety shoes, 

pelindung muka dan baju tahan panas. 

 

6.2. SARAN 

Berdasarkan hasil simpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah:  

6.2.1.  Bagi Pekerja 

Saran yang dapat diberikan bagi pekerja, yaitu: 
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1. Mengikuti training penggunaan cutter dan dasar-dasar penanggulangan 

kebakaran yang diselenggarakan oleh perusahaan. 

2. Melakukan pemeriksaan terhadap tali bag chips terlebih dahulu. 

3. Tidak terlalu lama melihat komputer dan melakukan peregangan mata. 

4. Melakukan aktifitas pekerjaan sesuai Instruksi Kerja (IK) yang ada. 

5. Memakai Alat Pelindung Diri (APD), seperti: masker, kaos tangan pelindung, 

ear plug, safety helmet, kacamata pelindung atau goggles, safety shoes, 

pelindung muka dan baju tahan panas yang sudah disediakan oleh 

perusahaan. 

6.2.2.  Bagi Perusahaan 

Saran yang dapat diberikan bagi perusahaan, yaitu 

1. Melakukan pengendalian Engineering Control, seperti: 

1) Memasang besi pembatas pada mesin yang mempunyai potensi bahaya 

terbentur. 

2) Memasang pagar pengaman untuk mengurangi risiko potensi bahaya 

terjatuh. 

3) Membuat jalur khusus untuk berjalan. 

4) Penataan bag chips. 

5) Pemasangan panel listrik secara rapi dan aman. 

6) Memasangan APAR sesuai dengan tempatnya dan pemasangan hydrant 

in door maupun out door. 

7) Penambahan pendingin ruangan, baik alami maupun buatan. 

2. Melakukan pengendalian administratif, seperti: 

1) Melakukan housekeeping secara rutin. 
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2) Melakukan pengecekan secara berkala terhadap kondisi panel listrik yang 

ada. 

3) Tingkat risiko dapat dikurangi dengan memberikan Instruksi Kerja (IK) 

yang sudah terdapat unsur safety di setiap bagian yang belum 

memilikinya. 

4) Setiap karyawan baru diberikan training secara rutin mengenai 

penggunaan cutter dan dasar-dasar pemadaman kebakaran. 

5) Memasang safety sign, berupa tanda wajib memakai Alat Pelindung Diri 

(APD), berupa masker dan ear plug. 

3. Melakukan pengendalian dengan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) 

sesuai dengan aktivitas pekerjaan, seperti: seperti: masker, kaos tangan 

pelindung, ear plug, safety helmet, kacamata pelindung atau goggles, safety 

shoes, pelindung muka dan baju tahan panas. 

6.2.3.  Bagi Peneliti Selanjutnya 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah 

memperbanyak lagi kelengkapan sumber data sekunder yang ada diperusahaan. 
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Lampiran 10. Instrumen Penelitian 

LEMBAR PENGAMATAN (OBSERVASI LAPANGAN) 

 

Waktu Pengamatan : .................. WIB 

Lokasi Pengamatan : Area Dryer Spinning IV Production 

No. Potensi Bahaya atau Risiko Ya Tidak Keterangan 

1. Pekerja dapat terjatuh pada saat 

pemasangan pengait (hoist crane) 

pada kantong bahan baku chips. 

   

2. Pekerja dapat terbentur pengait (hoist 

crane) saat di pasang pada kantong 

bahan baku chips. 

   

3. Pekerja dapat tergores pengait (hoist 

crane) saat di pasang pada kantong 

bahan baku chips. 

   

4. Pekerja dapat tersayat pengait (hoist 

crane) saat di pasang pada kantong 

bahan baku chips. 

   

5. Kondisi pengait (hoist crane) baik 

saat digunakan. 

   

6. Kondisi tali pengait (hoist crane) baik 

saat digunakan. 

   

7. Kondisi mesin katrol baik saat 

digunakan. 

 

   

8. Pekerja dapat tertimpa bahan baku 

chips pada saat proses pemasangan 

pengait (hoist crane) pada kantong 

bahan baku chips. 

   

9. Pekerja dapat tertimpa kantong bahan 

baku chips saat di bawa ke tempat 

penampungan chips. 

   

10. Pekerja dapat kemasukan benda asing 

di mata pada saat proses charging 

(pengisian). 

   

11. Terdapat paparan debu pada saat    
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proses charging (pengisian). 

12. Pekerja dapat terjatuh ke tempat 

penampungan chips pada saat proses 

charging (pengisian). 

   

13. Kaki pekerja dapat terbentur tempat 

penampungan chips. 

   

14. Badan pekerja dapat terbentur tempat 

penampungan chips. 

   

15. Kepala pekerja dapat terbentur tempat 

penampungan chips. 

   

16. Kaki pekerja dapat terbentur bodi 

mesin dryer. 

   

17. Badan pekerja dapat terbentur bodi 

mesin dryer. 

   

18. Kepala pekerja dapat terbentur bodi 

mesin dryer. 

   

19. Kondisi peralatan listrik baik dan 

aman. 

   

20. Pekerja tersetrum arus listrik pada 

saat pengoprasian mesin dryer (jenis 

bad dry). 

   

21. Pekerja dapat tersetrum arus listrik 

pada saat pengoprasian katrol 

pengangkat bahan baku chips. 

   

22. Kondisi lantai bersih dan tidak licin. 

 

 

   

23. Pekerja dapat terpeleset atau 

tergelincir akibat lantai licin pada saat 

bekerja di area dryer. 

   

 

 

Referensi: 

1. Buku “Pedoman Pencegahan Kecelakaan di Industri” oleh Ir. B. Boedi Rijanto, MM. 

2. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk 

Management” oleh Soehatman Ramli. 
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LEMBAR PENGAMATAN (OBSERVASI LAPANGAN) 

 

Waktu Pengamatan : .................. WIB 

Lokasi Pengamatan : Area Melting Spinning IV Production 

No. Potensi Bahaya atau Risiko Ya Tidak Keterangan 

1. Kaki pekerja dapat terbentur bodi 

mesin extruder. 

   

2. Badan pekerja dapat terbentur bodi 

mesin extruder. 

   

3. Tangan pekerja dapat terbentur bodi 

mesin extruder. 

   

4. Kepala pekerja dapat terbentur bodi 

mesin extruder. 

   

5. Kondisi mesin extruder baik saat 

digunakan. 

   

6. Kaki pekerja dapat terbentur bodi 

mesin melting. 

   

7. Badan pekerja dapat terbentur bodi 

mesin melting. 

   

8. Tangan pekerja dapat terbentur bodi 

mesin melting. 

   

9. Kepala pekerja dapat terbentur bodi 

mesin melting. 

   

10. Kondisi mesin melting baik saat 

digunakan. 

   

11. Tangan pekerja dapat terbentur saat 

mengganti Continous Polymer Filter 

(CPF). 

   

 

12. Tangan pekerja dapat terjepit saat 

mengganti Continous Polymer Filter 

(CPF). 

 

 

 

 

  

13. Tangan pekerja dapat tergores saat 

mengganti Continous Polymer Filter 

(CPF). 
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14. Pekerja dapat kejatuhan Continous 

Polymer Filter (CPF) pada saat 

bekerja di area melting.  

   

15. Pekerja dapat terkena hasil lelehan 

chips berupa polimer panas pada saat 

mengganti Continous Polymer Filter 

(CPF). 

   

16. Kaki pekerja dapat terbentur bodi 

mesin spinning pump polymer. 

   

17. Badan pekerja dapat terbentur bodi 

mesin spinning pump polymer. 

   

18. Tangan pekerja dapat terbentur bodi 

mesin spinning pump polymer. 

   

19. Kepala pekerja dapat terbentur bodi 

mesin spinning pump polymer. 

   

20. Kondisi mesin spinning pump 

polymer baik saat digunakan. 

   

21. Pekerja dapat tergores pada saat 

membersihkan lubang spinneret. 

   

22. Pekerja dapat terjepit pada saat 

membersihkan lubang spinneret. 

   

23. Pekerja dapat kemasukan benda asing 

pada mata saat membersihkan lubang 

spinneret. 

   

24. Pekerja dapat terjatuh pada saat 

membersihkan lubang spinneret. 

   

25. Pekerja dapat terkena semprotan 

finish oil. 

   

26. Pekerja dapat mengalami keracunan 

(terhirup, termakan, atau melalui 

kulit) setelah memberikan finish oil 

pada saat proses melting. 

   

27. Pekerja dapat terkena lelehan polymer 

saat memberikan finish oilI pada 

filament. 

   

28. Pekerja dapat kejatuhan pack pada 

saat memberikan finish oilI pada 

filament. 

   

29. Pekerja dapat mengalami gangguan 

pernafasan pada saat memasang 

benang. 
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30. Pekerja dapat terkena polymer pada 

saat menurunkan benang. 
   

31. Pekerja dapat terlilit pada saat proses 

penarikan serat sintesis. 
   

32. Pekerja dapat tersayat pada saat 

proses penarikan serat sintesis. 
   

33. Pekerja dapat terkena hasil lelehan 

chips berupa polimer panas pada saat 

melakukan perawatan atau perbaikan 

mesin extruder. 

   

34. Pekerja dapat terkena hasil lelehan 

chips berupa polimer panas pada saat 

melakukan perawatan atau perbaikan 

mesin melting. 

   

35. Pekerja dapat terkena besi panas pada 

saat melakukan perawatan atau 

perbaikan mesin extruder. 

   

36. Pekerja dapat terkena besi panas pada 

saat melakukan perawatan atau 

perbaikan mesin melting. 

   

37. Kondisi peralatan listrik dalam 

kondisi baik dan aman. 
   

38. Pekerja tersetrum arus listrik pada 

saat pengoprasian mesin extruder. 

   

39. Pekerja dapat tersetrum arus listrik 

pada saat pengoprasian mesin 

melting. 

   

40. Pekerja dapat tersetrum arus listrik 

pada saat membersihkan lubang 

spinneret. 

   

41. Kondisi lantai bersih dan tidak licin. 

 

   

42. Pekerja dapat terpeleset atau 

tergelincir akibat lantai licin pada saat 

bekerja di area melting. 

   

 

Referensi: 

1. Buku “Pedoman Pencegahan Kecelakaan di Industri” oleh Ir. B. Boedi Rijanto, MM. 

2. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk 

Management” oleh Soehatman Ramli. 
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LEMBAR PENGAMATAN (OBSERVASI LAPANGAN) 

 

Waktu Pengamatan : .................. WIB 

Lokasi Pengamatan : Area Take Up Spinning IV Production 

No. Potensi Bahaya atau Risiko Ya Tidak Keterangan 

1. Kaki pekerja dapat terbentur mesin 

take up. 

   

2. Badan pekerja dapat terbentur mesin 

take up. 

   

3. Tangan pekerja dapat terbentur mesin 

take up. 

   

4. Kepala pekerja dapat terbentur mesin 

take up. 

   

5. Kondisi mesin take up baik saat 

digunakan. 

   

6. Jari tangan pekerja dapat  terbentur 

trolley pada saat mengoperasikan 

trolley benang. 

   

7. Jari kaki pekerja dapat terlindas roda 

trolley pada saat mengoperasikan 

trolley benang. 

   

8. Kaki pekerja dapat terlindas roda 

trolley. 

   

9. Pekerja dapat tertabrak trolley yang 

sedang didorong. 

   

10. Tangan pekerja dapat terjepit roll 

berputar pada saat mengoperasikan 

mesin take up. 

   

11. Tangan pekerja dapat terlilit serat 

sintentik pada saat mengoperasikan 

mesin take up. 

   

12. Tangan pekerja dapat tergores cutter 

pada saat mengatasi lappying benang. 

   

13. Tangan pekerja dapat tersayat cutter 

pada saat mengatasi lappying benang. 
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14. Kondisi peralatan listrik dalam 

kondisi baik dan aman. 

   

15. Pekerja dapat tersetrum arus listrik 

pada saat pengoprasian mesin take up. 

   

16. Pekerja dapat kejatuhan benda saat 

bekerja di area take up (paper tube). 

   

17. Pekerja dapat jatuh dari ketinggian 

pada saat treading di area take up. 

   

18. Pekerja kemasukan benda asing pada 

mata berupa kotoran (bobin) pada saat 

bekerja di area take up. 

   

19. Pekerja dapat tersandung mesin take 

up. 

   

20. Pekerja dapat tersandung trolley pada 

saat bekerja di area take up. 

   

21. Asap mesin dapat terhirup oleh 

pekerja di area take up. 

   

22. Pekerja dapat mengalami keracunan 

(terhirup, termakan, atau melalui 

kulit) karena  finish oil di area take 

up. 

   

23. Kondisi lantai bersih dan tidak licin    

 

 

24. Pekerja dapat terpeleset pada saat 

bekerja di area take up. 

   

 

 

Referensi: 

1. Buku “Pedoman Pencegahan Kecelakaan di Industri” oleh Ir. B. Boedi Rijanto, MM. 

2. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk 

Management” oleh Soehatman Ramli. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

GAMBARAN POTENSI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI BAGIAN SPINNING IV 

PRODUCTION PT. ASIA PACIFIC FIBERS, TBK.  

KABUPATEN KENDAL 

 

UNTUK INFORMAN UTAMA (SAFETY OFFICER) 

 

DATA RESPONDEN : 

1. Hari/Tanggal Wawancara :  

2. Nama    : 

3. Jenis Kelamin   : 

4. Umur    : 

5. Jabatan    : 

6. Pendidikan Terakhir  : 

7. Lama Bekerja   :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Kemungkinan atau Likelihood 

Kriteria Kemungkinan Tingkat 

Terjadi setiap saat 

* (1 kali tiap hari) 

A 

Sering terjadi 

* (1 kali dalam 1 minggu) 

B 

Terjadi sekali-kali 

* (1 kejadian dalam 1 bulan) 

C 

Jarang terjadi 

* (1 kali dalam 1 tahun) 

D 

Hampir tidak pernah terjadi atau sangat jarang terjadi 

* (1 kali dalam lebih dari 1 tahun) 

E 
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PENILAIAN RISIKO 

 

 

 

 

PENILAIAN RISIKO 

PERTANYAAN : 

I.  Area Dryer 

  Tingkat 

1. Apakah  pekerja dapat terjatuh pada saat memasang pengait 

(hoist crane) pada kantong bahan baku chips? 

 

2. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terjatuh 

saat memasang pengait (hoist crane) pada kantong bahan 

baku chips? 

 

3. Apakah pekerja dapat terbentur pengait (hoist crane) saat 

dipasangkan pada kantong bahan baku chips? 

 

4. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terbentur 

pengait (hoist crane) tersebut? 

 

5. Apakah pekerja dapat tergores pengait (hoist crane) saat 

dipasangkan pada kantong bahan baku chips? 

 

 

6. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja tergores 

pengait (hoist crane) tersebut? 

 

Skala Keparahan atau Consequence 

Kriteria Keparahan atau Consequence Tingkat 

 Tidak terjadi cedera  

 Kerugian finansial kecil 

 Tidak menyebabkan kehilangan hari kerja 

1 

 Cedera ringan 

 Kerugian finansial sedang 

 Tidak menimbulkan dampak serius terhadap 

perusahaan 

 Masih dapat bekerja pada hari shift yang sama 

2 

 Cedera sedang 

 Perlu penanganan medis, dibawa ke rumah sakit 

 Kerugian finansial besar 

 Kehilangan hari kerja < 3 hari 

3 

 Cedera berat >  1 orang, mengalami cacat tetap 

 Kerugian besar 

 Gangguan produksi 

 Kehilangan hari kerja 3 hari atau lebih 

4 

 Fatal > 1 orang, korban meninggal 

 Kerugian sangat besar dan dampak luas yang 

berdampak panjang 

 Terhentinya seluruh kegiatan produksi 

 Kehilangan hari kerja selamanya 

5 
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7. Apakah pekerja dapat tersayat pengait (hoist crane) saat 

dipasangkan pada kantong bahan baku chips? 

 

8. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja tersayat 

pengait (hoist crane) tersebut? 

 

9. Apakah pekerja dapat tertimpa bahan baku chips pada saat 

memasang pengait (hoist crane) pada kantong bahan baku 

chips? 

 

10. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja tertimpa 

bahan baku chips pada saat proses memasang pengait (hoist 

crane)? 

 

11. Apakah pekerja dapat tertimpa kantong bahan baku chips saat 

di bawa ke tempat penampungan chips? 

 

12. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja tertimpa 

kantong bahan baku chips tersebut? 

 

13. Apakah mata pekerja dapat kemasukan benda asing pada saat 

proses charging (pengisian)? 

 

14. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila mata pekerja 

kemasukan benda asing? 

 

15. Apakah  pekerja dapat terpapar debu pada saat proses 

charging (pengisian)? 

 

16. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terpapar 

debu tersebut? 

 

17. Apakah pekerja dapat terjatuh ke tempat penampungan chips 

pada saat proses charging (pengisian)? 

 

18. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terjatuh 

ke tempat penampungan chips? 

 

19. Apakah kaki dapat pekerja terbentur tempat penampungan 

chips? 

 

20. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kaki pekerja 

terbentur tempat penampungan chips? 

 

21. Apakah badan pekerja dapat terbentur tempat penampungan 

chips? 

 

22. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila badan pekerja 

terbentur tempat penampungan chips? 

 

23. Apakah kepala dapat pekerja terbentur tempat penampungan 

chips? 

 

 

24. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kepala pekerja 

terbentur tempat penampungan chips? 

 

25. Apakah kaki pekerja dapat terbentur bodi mesin dryer? 

 

 

26. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kaki pekerja 

terbentur bodi mesin dryer? 

 

27. Apakah badan pekerja dapat terbentur bodi mesin dryer? 
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28. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila badan pekerja 

terbentur bodi mesin dryer? 

 

29. Apakah kepala pekerja dapat terbentur bodi mesin dryer? 

 

 

30. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kepala pekerja 

terbentur bodi mesin dryer? 

 

31. Apakah pekerja dapat tersetrum arus listrik pada saat 

mengoprasikan mesin dryer (jenis bad dry)? 

 

32. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja tersetrum 

arus listrik pada saat mengoprasikan mesin dryer? 

 

33. Apakah pekerja dapat tersetrum arus listrik pada saat 

mengoprasikan katrol pengangkat bahan baku chips? 

 

34. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja tersetrum 

arus listrik pada saat mengoprasikan katrol pengangkat bahan 

baku chips? 

 

35. Apakah pekerja dapat terpeleset atau tergelincir pada saat 

bekerja di area dryer? 

 

36. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terpeleset 

atau tergelincir pada saat bekerja di area dryer? 

 

 

II.  Area Melting Floor 

  Tingkat 

1. Apakah kaki pekerja dapat terbentur bodi mesin extruder? 

 

 

2. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kaki pekerja 

terbentur bodi mesin extruder? 

 

3. Apakah badan pekerja dapat terbentur bodi mesin extruder? 

 

 

4. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila badan pekerja 

terbentur bodi mesin extruder? 

 

 

5. Apakah tangan pekerja dapat terbentur bodi mesin extruder? 

 

 

6. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

terbentur bodi mesin extruder? 

 

7. Apakah kepala pekerja dapat terbentur bodi mesin extruder? 

 

 

8. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kepala pekerja 

terbentur bodi mesin extruder? 

 

9. Apakah kaki pekerja dapat terbentur bodi mesin melting? 

 

 

10. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kaki pekerja 

terbentur bodi mesin melting? 
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11. Apakah badan pekerja terbentur dapat bodi mesin melting? 

 

 

12. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila badan pekerja 

terbentur bodi mesin melting? 

 

13. Apakah tangan pekerja dapat terbentur bodi mesin melting? 

 

 

14. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

terbentur bodi mesin melting? 

 

15. Apakah kepala pekerja dapat terbentur bodi mesin melting? 

 

 

16. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kepala pekerja 

terbentur bodi mesin melting? 

 

17. Apakah tangan pekerja dapat terbentur mesin saat mengganti 

Continous Polymer Filter (CPF)? 

 

18. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

terbentur mesin saat mengganti Continous Polymer Filter 

(CPF)? 

 

19. Apakah tangan pekerja dapat terjepit saat mengganti 

Continous Polymer Filter (CPF)? 

 

20. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

terjepit saat mengganti Continous Polymer Filter (CPF)? 

 

21. Apakah tangan pekerja dapat tergores saat mengganti 

Continous Polymer Filter (CPF)? 

 

22. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

tergores saat mengganti Continous Polymer Filter (CPF)? 

 

23. Apakah pekerja dapat kejatuhan Continous Polymer Filter 

(CPF) pada saat bekerja di area melting? 

 

24. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja kejatuhan 

Continous Polymer Filter (CPF)? 

 

25. Apakah pekerja dapat terkena polimer panas pada saat 

mengganti Continous Polymer Filter (CPF)? 

 

26. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terkena 

polimer panas pada saat mengganti Continous Polymer Filter 

(CPF)? 

 

27. Apakah kaki pekerja dapat terbentur bodi mesin spinning 

pump polymer? 

 

28. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kaki pekerja 

terbentur bodi mesin spinning pump polymer? 

 

29. Apakah badan pekerja dapat terbentur bodi mesin spinning 

pump polymer? 

 

30. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila badan pekerja 

terbentur bodi mesin spinning pump polymer? 

 

31. Apakah tangan pekerja dapat terbentur bodi mesin spinning 

pump polymer? 
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32. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

terbentur bodi mesin spinning pump polymer? 

 

33. Apakah kepala pekerja dapat terbentur bodi mesin spinning 

pump polymer? 

 

34. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kepala pekerja 

terbentur bodi mesin spinning pump polymer? 

 

35. Apakah tangan pekerja dapat tergores pada saat 

membersihkan lubang spinneret? 

 

36. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

tergores pada saat membersihkan lubang spinneret? 

 

37. Apakah tangan pekerja dapat terjepit pada saat membersihkan 

lubang spinneret? 

 

38. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

terjepit pada saat membersihkan lubang spinneret? 

 

39. Apakah mata pekerja dapat kemasukan benda asing saat 

membersihkan lubang spinneret? 

 

40. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila mata pekerja 

kemasukan benda asing saat membersihkan lubang spinneret? 

 

41. Apakah pekerja dapat terjatuh pada saat membersihkan lubang 

spinneret? 

 

42. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terjatuh 

pada saat membersihkan lubang spinneret? 

 

43. Apakah pekerja dapat terkena semprotan finish oil? 

 

 

44. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terkena 

semprotan finish oil? 

 

45. Apakah pekerja dapat mengalami keracunan (terhirup, 

termakan, atau melalui kulit) setelah memberikan finish oil 

pada saat proses melting? 

 

46. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja 

mengalami keracunan (terhirup, termakan, atau melalui kulit) 

setelah memberikan finish oil pada saat proses melting? 

 

47. Apakah pekerja dapat terkena lelehan polymer saat 

memberikan finish oil pada filament? 

 

48. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terkena 

lelehan polymer saat memberikan finish oil pada filament? 

 

49. Apakah pekerja dapat kejatuhan pack pada saat memberikan 

finish oil pada filament? 

 

50. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja kejatuhan 

pack pada saat memberikan finish oilI pada filament? 

 

51. Apakah pekerja dapat mengalami gangguan pernafasan pada 

saat memasang benang? 

 

52. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja 

mengalami gangguan pernafasan? 
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53. Apakah pekerja dapat terkena polymer pada saat menurunkan 

benang? 

 

54. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terkena 

polymer pada saat menurunkan benang? 

 

55. Apakah tangan pekerja dapat terlilit pada saat proses 

penarikan serat sintesis? 

 

56. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

terlilit pada saat proses penarikan serat sintesis? 

 

57. Apakah tangan pekerja dapat tersayat pada saat proses 

penarikan serat sintesis? 

 

58. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

tersayat pada saat proses penarikan serat sintesis? 

 

59. Apakah pekerja dapat terkena polymer panas pada saat 

melakukan perawatan atau perbaikan mesin extruder? 

 

60. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terkena 

polymer panas pada saat melakukan perawatan atau perbaikan 

mesin extruder? 

 

61. Apakah pekerja dapat dapat terkena polymer panas pada saat 

melakukan perawatan atau perbaikan mesin melting? 

 

62. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja dapat 

terkena polymer panas pada saat melakukan perawatan atau 

perbaikan mesin melting? 

 

63. Apakah pekerja dapat terkena besi panas pada saat melakukan 

perawatan atau perbaikan mesin extruder? 

 

64. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terkena 

besi panas pada saat melakukan perawatan atau perbaikan 

mesin extruder? 

 

65. Apakah pekerja dapat terkena besi panas pada saat melakukan 

perawatan atau perbaikan mesin melting? 

 

66. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terkena 

besi panas pada saat melakukan perawatan atau perbaikan 

mesin melting? 

 

67. Apakah pekerja dapat tersetrum arus listrik pada saat 

mengoprasikan mesin extruder? 

 

68. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja tersetrum 

arus listrik pada saat mengoprasikan mesin extruder? 

 

69. Apakah pekerja dapat tersetrum arus listrik pada saat 

mengoprasikan mesin melting? 

 

70. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja tersetrum 

arus listrik pada saat mengoprasikan mesin melting? 

 

71. Apakah pekerja dapat tersetrum arus listrik pada saat 

membersihkan lubang spinneret? 

 

72. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja tersetrum 

arus listrik pada saat membersihkan lubang spinneret? 
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73. Apakah pekerja dapat terpeleset atau tergelincir pada saat 

bekerja di area melting? 

 

74. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terpeleset 

atau tergelincir akibat lantai licin pada saat bekerja di area 

melting? 

 

 

III.  Area Take Up 

  Tingkat 

1. Apakah kaki pekerja dapat terbentur mesin take up? 

 

 

2. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kaki pekerja 

terbentur mesin take up? 

 

3. Apakah badan pekerja dapat terbentur mesin take up? 

 

 

4. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila badan pekerja 

terbentur mesin take up? 

 

5. Apakah tangan pekerja dapat terbentur mesin take up? 

 

 

6. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

terbentur mesin take up? 

 

7. Apakah kepala pekerja dapat terbentur mesin take up? 

 

 

8. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kepala pekerja 

terbentur mesin take up? 

 

9. Apakah jari tangan pekerja dapat terbentur trolley? 

 

 

10. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila jari tangan 

pekerja terbentur trolley? 

 

11. Apakah jari kaki dapat pekerja terlindas roda trolley? 

 

 

12. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila jari kaki pekerja 

terlindas roda trolley? 

 

13. Apakah kaki pekerja dapat terlindas roda trolley? 

 

 

14. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kaki pekerja 

terlindas roda trolley? 

 

15. Apakah pekerja dapat tertabrak trolley yang sedang didorong?  

 

16. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja tertabrak 

trolley yang sedang didorong? 

 

 

17. Apakah tangan pekerja dapat terjepit roll berputar pada saat 

mengoperasikan mesin take up? 
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18. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

terjepit roll berputar pada saat mengoperasikan mesin take 

up? 

 

19. Apakah tangan pekerja dapat terlilit serat sintentik pada saat 

mengoperasikan mesin take up? 

 

20. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

terlilit serat sintentik pada saat mengoperasikan mesin take 

up? 

 

 

21. Apakah tangan pekerja dapat tergores cutter pada saat 

mengatasi lappying benang? 

 

22. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

tergores cutter pada saat mengatasi lappying benang? 

 

23. Apakah tangan pekerja dapat tersayat cutter pada saat 

mengatasi lappying benang? 

 

24. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

tersayat cutter pada saat mengatasi lappying benang? 

 

25. Apakah pekerja dapat tersetrum arus listrik pada saat 

pengoprasian mesin take up? 

 

26. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja tersetrum 

arus listrik pada saat pengoprasian mesin take up? 

 

27. Apakah pekerja dapat kejatuhan benda saat bekerja di area 

take up (paper tube)? 

 

28. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja kejatuhan 

benda saat bekerja di area take up (paper tube)? 

 

29. Apakah pekerja dapat jatuh dari ketinggian pada saat treading 

di area take up? 

 

30. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja jatuh dari 

ketinggian pada saat treading di area take up? 

 

31. Apakah mata pekerja dapat kemasukan benda asing berupa 

kotoran (bobin) pada saat bekerja di area take up? 

 

32. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila mata pekerja 

kemasukan benda asing pada mata berupa kotoran (bobin)? 

 

33. Apakah  pekerja dapat tersandung mesin take up? 

 

 

34. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja 

tersandung mesin take up? 

 

35. Apakah  pekerja dapat tersandung trolley pada saat bekerja di 

area take up? 

 

36. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja 

tersandung trolley pada saat bekerja di area take up? 

 

37. Apakah  asap mesin dapat terhirup oleh pekerja di area take 

up? 

 

38. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila asap mesin dapat 

terhirup oleh pekerja di area take up? 
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39. Apakah  pekerja dapat mengalami keracunan (terhirup, 

termakan, atau melalui kulit) karena  finish oil di area take up? 

 

 

40. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja 

mengalami keracunan (terhirup, termakan, atau melalui kulit) 

karena  finish oil di area take up? 

 

41. Apakah  pekerja dapat terpeleset atau tergelincir pada saat 

bekerja di area take up? 

 

42. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terpeleset 

atau tergelincir pada saat bekerja di area take up? 

 

 

 

 

Referensi: 

3. Buku “Pedoman Pencegahan Kecelakaan di Industri” oleh Ir. B. Boedi Rijanto, MM. 

4. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk 

Management” oleh Soehatman Ramli. 

5. Australian/New Zealand Standard, 2004,”Australian Standard/New Zealand Standard 

4360:2004 Risk Management”. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

GAMBARAN POTENSI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI BAGIAN SPINNING IV 

PRODUCTION PT. ASIA PACIFIC FIBERS, TBK.  

KABUPATEN KENDAL 

 

UNTUK INFORMAN UTAMA (SUPERVISOR) 

 

DATA RESPONDEN : 

1. Hari/Tanggal Wawancara :  

2. Nama    : 

3. Jenis Kelamin   : 

4. Umur    : 

5. Jabatan    : 

6. Pendidikan Terakhir  : 

7. Lama Bekerja   :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Kemungkinan atau Likelihood 

Kriteria Kemungkinan Tingkat 

Terjadi setiap saat 

* (1 kali tiap hari) 

A 

Sering terjadi 

* (1 kali dalam 1 minggu) 

B 

Terjadi sekali-kali 

* (1 kejadian dalam 1 bulan) 

C 

Jarang terjadi 

* (1 kali dalam 1 tahun) 

D 

Hampir tidak pernah terjadi atau sangat jarang terjadi 

* (1 kali dalam lebih dari 1 tahun) 

E 
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PENILAIAN RISIKO 

 

 

 

 

 

PENILAIAN RISIKO 

PERTANYAAN : 

I.  Supervisor Area Dryer 

  Tingkat 

1. Apakah  pekerja dapat terjatuh pada saat memasang pengait 

(hoist crane) pada kantong bahan baku chips? 

 

2. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terjatuh 

saat memasang pengait (hoist crane) pada kantong bahan 

baku chips? 

 

3. Apakah pekerja dapat terbentur pengait (hoist crane) saat 

dipasangkan pada kantong bahan baku chips? 

 

4. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terbentur 

pengait (hoist crane) tersebut? 

 

5. Apakah pekerja dapat tergores pengait (hoist crane) saat 

dipasangkan pada kantong bahan baku chips? 

 

6. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja tergores 

pengait (hoist crane) tersebut? 

 

 

Skala Keparahan atau Consequence 

Kriteria Keparahan atau Consequence Tingkat 

 Tidak terjadi cedera  

 Kerugian finansial kecil 

 Tidak menyebabkan kehilangan hari kerja 

1 

 Cedera ringan 

 Kerugian finansial sedang 

 Tidak menimbulkan dampak serius terhadap 

perusahaan 

 Masih dapat bekerja pada hari shift yang sama 

2 

 Cedera sedang 

 Perlu penanganan medis, dibawa ke rumah sakit 

 Kerugian finansial besar 

 Kehilangan hari kerja < 3 hari 

3 

 Cedera berat >  1 orang, mengalami cacat tetap 

 Kerugian besar 

 Gangguan produksi 

 Kehilangan hari kerja 3 hari atau lebih 

4 

 Fatal > 1 orang, korban meninggal 

 Kerugian sangat besar dan dampak luas yang 

berdampak panjang 

 Terhentinya seluruh kegiatan produksi 

 Kehilangan hari kerja selamanya 

5 
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7. Apakah pekerja dapat tersayat pengait (hoist crane) saat 

dipasangkan pada kantong bahan baku chips? 

 

8. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja tersayat 

pengait (hoist crane) tersebut? 

 

9. Apakah pekerja dapat tertimpa bahan baku chips pada saat 

memasang pengait (hoist crane) pada kantong bahan baku 

chips? 

 

10. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja tertimpa 

bahan baku chips pada saat proses memasang pengait (hoist 

crane)? 

 

11. Apakah pekerja dapat tertimpa kantong bahan baku chips saat 

di bawa ke tempat penampungan chips? 

 

12. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja tertimpa 

kantong bahan baku chips tersebut? 

 

13. Apakah mata pekerja dapat kemasukan benda asing pada saat 

proses charging (pengisian)? 

 

14. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila mata pekerja 

kemasukan benda asing? 

 

15. Apakah  pekerja dapat terpapar debu pada saat proses 

charging (pengisian)? 

 

16. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terpapar 

debu tersebut? 

 

17. Apakah pekerja dapat terjatuh ke tempat penampungan chips 

pada saat proses charging (pengisian)? 

 

18. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terjatuh 

ke tempat penampungan chips? 

 

19. Apakah kaki dapat pekerja terbentur tempat penampungan 

chips? 

 

20. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kaki pekerja 

terbentur tempat penampungan chips? 

 

21. Apakah badan pekerja dapat terbentur tempat penampungan 

chips? 

 

22. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila badan pekerja 

terbentur tempat penampungan chips? 

 

23. Apakah kepala dapat pekerja terbentur tempat penampungan 

chips? 

 

 

24. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kepala pekerja 

terbentur tempat penampungan chips? 

 

25. Apakah kaki pekerja dapat terbentur bodi mesin dryer? 

 

 

26. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kaki pekerja 

terbentur bodi mesin dryer? 

 

27. Apakah badan pekerja dapat terbentur bodi mesin dryer? 
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28. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila badan pekerja 

terbentur bodi mesin dryer? 

 

29. Apakah kepala pekerja dapat terbentur bodi mesin dryer? 

 

 

30. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kepala pekerja 

terbentur bodi mesin dryer? 

 

31. Apakah pekerja dapat tersetrum arus listrik pada saat 

mengoprasikan mesin dryer (jenis bad dry)? 

 

32. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja tersetrum 

arus listrik pada saat mengoprasikan mesin dryer? 

 

33. Apakah pekerja dapat tersetrum arus listrik pada saat 

mengoprasikan katrol pengangkat bahan baku chips? 

 

34. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja tersetrum 

arus listrik pada saat mengoprasikan katrol pengangkat bahan 

baku chips? 

 

35. Apakah pekerja dapat terpeleset atau tergelincir pada saat 

bekerja di area dryer? 

 

36. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terpeleset 

atau tergelincir pada saat bekerja di area dryer? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

GAMBARAN POTENSI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI BAGIAN SPINNING IV 

PRODUCTION PT. ASIA PACIFIC FIBERS, TBK.  

KABUPATEN KENDAL 

 

UNTUK INFORMAN UTAMA (SUPERVISOR) 

 

DATA RESPONDEN : 

1. Hari/Tanggal Wawancara :  

2. Nama    : 

3. Jenis Kelamin   : 

4. Umur    : 

5. Jabatan    : 

6. Pendidikan Terakhir  : 

7. Lama Bekerja   :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Kemungkinan atau Likelihood 

Kriteria Kemungkinan Tingkat 

Terjadi setiap saat 

* (1 kali tiap hari) 

A 

Sering terjadi 

* (1 kali dalam 1 minggu) 

B 

Terjadi sekali-kali 

* (1 kejadian dalam 1 bulan) 

C 

Jarang terjadi 

* (1 kali dalam 1 tahun) 

D 

Hampir tidak pernah terjadi atau sangat jarang terjadi 

* (1 kali dalam lebih dari 1 tahun) 

E 
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PENILAIAN RISIKO 

 

 

 

 

 

PENILAIAN RISIKO 

PERTANYAAN : 

II.  Supervisor Area Melting Floor 

  Tingkat 

1. Apakah kaki pekerja dapat terbentur bodi mesin extruder? 

 

 

2. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kaki pekerja 

terbentur bodi mesin extruder? 

 

3. Apakah badan pekerja dapat terbentur bodi mesin extruder? 

 

 

4. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila badan pekerja 

terbentur bodi mesin extruder? 

 

5. Apakah tangan pekerja dapat terbentur bodi mesin extruder? 

 

 

6. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

terbentur bodi mesin extruder? 

 

7. Apakah kepala pekerja dapat terbentur bodi mesin extruder? 

 

 

Skala Keparahan atau Consequence 

Kriteria Keparahan atau Consequence Tingkat 

 Tidak terjadi cedera  

 Kerugian finansial kecil 

 Tidak menyebabkan kehilangan hari kerja 

1 

 Cedera ringan 

 Kerugian finansial sedang 

 Tidak menimbulkan dampak serius terhadap 

perusahaan 

 Masih dapat bekerja pada hari shift yang sama 

2 

 Cedera sedang 

 Perlu penanganan medis, dibawa ke rumah sakit 

 Kerugian finansial besar 

 Kehilangan hari kerja < 3 hari 

3 

 Cedera berat >  1 orang, mengalami cacat tetap 

 Kerugian besar 

 Gangguan produksi 

 Kehilangan hari kerja 3 hari atau lebih 

4 

 Fatal > 1 orang, korban meninggal 

 Kerugian sangat besar dan dampak luas yang 

berdampak panjang 

 Terhentinya seluruh kegiatan produksi 

 Kehilangan hari kerja selamanya 

5 
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8. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kepala pekerja 

terbentur bodi mesin extruder? 

 

9. Apakah kaki pekerja dapat terbentur bodi mesin melting? 

 

 

10. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kaki pekerja 

terbentur bodi mesin melting? 

 

11. Apakah badan pekerja terbentur dapat bodi mesin melting? 

 

 

12. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila badan pekerja 

terbentur bodi mesin melting? 

 

13. Apakah tangan pekerja dapat terbentur bodi mesin melting? 

 

 

14. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

terbentur bodi mesin melting? 

 

15. Apakah kepala pekerja dapat terbentur bodi mesin melting? 

 

 

16. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kepala pekerja 

terbentur bodi mesin melting? 

 

17. Apakah tangan pekerja dapat terbentur mesin saat mengganti 

Continous Polymer Filter (CPF)? 

 

18. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

terbentur mesin saat mengganti Continous Polymer Filter 

(CPF)? 

 

19. Apakah tangan pekerja dapat terjepit saat mengganti 

Continous Polymer Filter (CPF)? 

 

20. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

terjepit saat mengganti Continous Polymer Filter (CPF)? 

 

21. Apakah tangan pekerja dapat tergores saat mengganti 

Continous Polymer Filter (CPF)? 

 

22. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

tergores saat mengganti Continous Polymer Filter (CPF)? 

 

23. Apakah pekerja dapat kejatuhan Continous Polymer Filter 

(CPF) pada saat bekerja di area melting? 

 

24. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja kejatuhan 

Continous Polymer Filter (CPF)? 

 

25. Apakah pekerja dapat terkena polimer panas pada saat 

mengganti Continous Polymer Filter (CPF)? 

 

26. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terkena 

polimer panas pada saat mengganti Continous Polymer Filter 

(CPF)? 

 

27. Apakah kaki pekerja dapat terbentur bodi mesin spinning 

pump polymer? 

 

28. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kaki pekerja 

terbentur bodi mesin spinning pump polymer? 
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29. Apakah badan pekerja dapat terbentur bodi mesin spinning 

pump polymer? 

 

30. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila badan pekerja 

terbentur bodi mesin spinning pump polymer? 

 

31. Apakah tangan pekerja dapat terbentur bodi mesin spinning 

pump polymer? 

 

32. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

terbentur bodi mesin spinning pump polymer? 

 

33. Apakah kepala pekerja dapat terbentur bodi mesin spinning 

pump polymer? 

 

34. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kepala pekerja 

terbentur bodi mesin spinning pump polymer? 

 

35. Apakah tangan pekerja dapat tergores pada saat 

membersihkan lubang spinneret? 

 

36. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

tergores pada saat membersihkan lubang spinneret? 

 

37. Apakah tangan pekerja dapat terjepit pada saat membersihkan 

lubang spinneret? 

 

38. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

terjepit pada saat membersihkan lubang spinneret? 

 

39. Apakah mata pekerja dapat kemasukan benda asing saat 

membersihkan lubang spinneret? 

 

40. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila mata pekerja 

kemasukan benda asing saat membersihkan lubang spinneret? 

 

41. Apakah pekerja dapat terjatuh pada saat membersihkan lubang 

spinneret? 

 

42. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terjatuh 

pada saat membersihkan lubang spinneret? 

 

43. Apakah pekerja dapat terkena semprotan finish oil? 

 

 

44. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terkena 

semprotan finish oil? 

 

45. Apakah pekerja dapat mengalami keracunan (terhirup, 

termakan, atau melalui kulit) setelah memberikan finish oil 

pada saat proses melting? 

 

46. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja 

mengalami keracunan (terhirup, termakan, atau melalui kulit) 

setelah memberikan finish oil pada saat proses melting? 

 

47. Apakah pekerja dapat terkena lelehan polymer saat 

memberikan finish oil pada filament? 

 

48. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terkena 

lelehan polymer saat memberikan finish oil pada filament? 

 

49. Apakah pekerja dapat kejatuhan pack pada saat memberikan 

finish oil pada filament? 
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50. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja kejatuhan 

pack pada saat memberikan finish oilI pada filament? 

 

51. Apakah pekerja dapat mengalami gangguan pernafasan pada 

saat memasang benang? 

 

52. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja 

mengalami gangguan pernafasan? 

 

53. Apakah pekerja dapat terkena polymer pada saat menurunkan 

benang? 

 

54. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terkena 

polymer pada saat menurunkan benang? 

 

55. Apakah tangan pekerja dapat terlilit pada saat proses 

penarikan serat sintesis? 

 

56. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

terlilit pada saat proses penarikan serat sintesis? 

 

57. Apakah tangan pekerja dapat tersayat pada saat proses 

penarikan serat sintesis? 

 

58. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

tersayat pada saat proses penarikan serat sintesis? 

 

59. Apakah pekerja dapat terkena polymer panas pada saat 

melakukan perawatan atau perbaikan mesin extruder? 

 

60. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terkena 

polymer panas pada saat melakukan perawatan atau perbaikan 

mesin extruder? 

 

61. Apakah pekerja dapat dapat terkena polymer panas pada saat 

melakukan perawatan atau perbaikan mesin melting? 

 

62. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja dapat 

terkena polymer panas pada saat melakukan perawatan atau 

perbaikan mesin melting? 

 

63. Apakah pekerja dapat terkena besi panas pada saat melakukan 

perawatan atau perbaikan mesin extruder? 

 

64. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terkena 

besi panas pada saat melakukan perawatan atau perbaikan 

mesin extruder? 

 

65. Apakah pekerja dapat terkena besi panas pada saat melakukan 

perawatan atau perbaikan mesin melting? 

 

66. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terkena 

besi panas pada saat melakukan perawatan atau perbaikan 

mesin melting? 

 

67. Apakah pekerja dapat tersetrum arus listrik pada saat 

mengoprasikan mesin extruder? 

 

68. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja tersetrum 

arus listrik pada saat mengoprasikan mesin extruder? 

 

69. Apakah pekerja dapat tersetrum arus listrik pada saat 

mengoprasikan mesin melting? 
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70. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja tersetrum 

arus listrik pada saat mengoprasikan mesin melting? 

 

71. Apakah pekerja dapat tersetrum arus listrik pada saat 

membersihkan lubang spinneret? 

 

72. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja tersetrum 

arus listrik pada saat membersihkan lubang spinneret? 

 

73. Apakah pekerja dapat terpeleset atau tergelincir pada saat 

bekerja di area melting? 

 

74. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terpeleset 

atau tergelincir akibat lantai licin pada saat bekerja di area 

melting? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

GAMBARAN POTENSI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI BAGIAN SPINNING IV 

PRODUCTION PT. ASIA PACIFIC FIBERS, TBK.  

KABUPATEN KENDAL 

 

UNTUK INFORMAN UTAMA (SUPERVISOR) 

 

DATA RESPONDEN : 

1. Hari/Tanggal Wawancara :  

2. Nama    : 

3. Jenis Kelamin   : 

4. Umur    : 

5. Jabatan    : 

6. Pendidikan Terakhir  : 

7. Lama Bekerja   :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Kemungkinan atau Likelihood 

Kriteria Kemungkinan Tingkat 

Terjadi setiap saat 

* (1 kali tiap hari) 

A 

Sering terjadi 

* (1 kali dalam 1 minggu) 

B 

Terjadi sekali-kali 

* (1 kejadian dalam 1 bulan) 

C 

Jarang terjadi 

* (1 kali dalam 1 tahun) 

D 

Hampir tidak pernah terjadi atau sangat jarang terjadi 

* (1 kali dalam lebih dari 1 tahun) 

E 
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PENILAIAN RISIKO 

 

 

 

 

 

PENILAIAN RISIKO 

PERTANYAAN : 

III.  Supervisor Area Take Up 

  Tingkat 

1. Apakah kaki pekerja dapat terbentur mesin take up? 

 

 

2. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kaki pekerja 

terbentur mesin take up? 

 

3. Apakah badan pekerja dapat terbentur mesin take up? 

 

 

4. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila badan pekerja 

terbentur mesin take up? 

 

5. Apakah tangan pekerja dapat terbentur mesin take up? 

 

 

6. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

terbentur mesin take up? 

 

7. Apakah kepala pekerja dapat terbentur mesin take up? 

 

 

Skala Keparahan atau Consequence 

Kriteria Keparahan atau Consequence Tingkat 

 Tidak terjadi cedera  

 Kerugian finansial kecil 

 Tidak menyebabkan kehilangan hari kerja 

1 

 Cedera ringan 

 Kerugian finansial sedang 

 Tidak menimbulkan dampak serius terhadap 

perusahaan 

 Masih dapat bekerja pada hari shift yang sama 

2 

 Cedera sedang 

 Perlu penanganan medis, dibawa ke rumah sakit 

 Kerugian finansial besar 

 Kehilangan hari kerja < 3 hari 

3 

 Cedera berat >  1 orang, mengalami cacat tetap 

 Kerugian besar 

 Gangguan produksi 

 Kehilangan hari kerja 3 hari atau lebih 

4 

 Fatal > 1 orang, korban meninggal 

 Kerugian sangat besar dan dampak luas yang 

berdampak panjang 

 Terhentinya seluruh kegiatan produksi 

 Kehilangan hari kerja selamanya 

5 
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8. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kepala pekerja 

terbentur mesin take up? 

 

9. Apakah jari tangan pekerja dapat terbentur trolley? 

 

 

10. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila jari tangan 

pekerja terbentur trolley? 

 

11. Apakah jari kaki dapat pekerja terlindas roda trolley? 

 

 

12. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila jari kaki pekerja 

terlindas roda trolley? 

 

13. Apakah kaki pekerja dapat terlindas roda trolley? 

 

 

14. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila kaki pekerja 

terlindas roda trolley? 

 

15. Apakah pekerja dapat tertabrak trolley yang sedang didorong?  

 

16. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja tertabrak 

trolley yang sedang didorong? 

 

17. Apakah tangan pekerja dapat terjepit roll berputar pada saat 

mengoperasikan mesin take up? 

 

18. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

terjepit roll berputar pada saat mengoperasikan mesin take 

up? 

 

19. Apakah tangan pekerja dapat terlilit serat sintentik pada saat 

mengoperasikan mesin take up? 

 

20. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

terlilit serat sintentik pada saat mengoperasikan mesin take 

up? 

 

21. Apakah tangan pekerja dapat tergores cutter pada saat 

mengatasi lappying benang? 

 

22. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

tergores cutter pada saat mengatasi lappying benang? 

 

23. Apakah tangan pekerja dapat tersayat cutter pada saat 

mengatasi lappying benang? 

 

24. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila tangan pekerja 

tersayat cutter pada saat mengatasi lappying benang? 

 

 

25. Apakah pekerja dapat tersetrum arus listrik pada saat 

pengoprasian mesin take up? 

 

26. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja tersetrum 

arus listrik pada saat pengoprasian mesin take up? 

 

27. Apakah pekerja dapat kejatuhan benda saat bekerja di area 

take up (paper tube)? 

 

28. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja kejatuhan 

benda saat bekerja di area take up (paper tube)? 
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29. Apakah pekerja dapat jatuh dari ketinggian pada saat treading 

di area take up? 

 

30. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja jatuh dari 

ketinggian pada saat treading di area take up? 

 

31. Apakah mata pekerja dapat kemasukan benda asing berupa 

kotoran (bobin) pada saat bekerja di area take up? 

 

32. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila mata pekerja 

kemasukan benda asing pada mata berupa kotoran (bobin)? 

 

33. Apakah  pekerja dapat tersandung mesin take up? 

 

 

34. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja 

tersandung mesin take up? 

 

35. Apakah  pekerja dapat tersandung trolley pada saat bekerja di 

area take up? 

 

36. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja 

tersandung trolley pada saat bekerja di area take up? 

 

37. Apakah  asap mesin dapat terhirup oleh pekerja di area take 

up? 

 

38. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila asap mesin dapat 

terhirup oleh pekerja di area take up? 

 

39. Apakah  pekerja dapat mengalami keracunan (terhirup, 

termakan, atau melalui kulit) karena  finish oil di area take up? 

 

40. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja 

mengalami keracunan (terhirup, termakan, atau melalui kulit) 

karena  finish oil di area take up? 

 

41. Apakah  pekerja dapat terpeleset atau tergelincir pada saat 

bekerja di area take up? 

 

42. Bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila pekerja terpeleset 

atau tergelincir pada saat bekerja di area take up? 

 

 

 

Referensi: 

6. Buku “Pedoman Pencegahan Kecelakaan di Industri” oleh Ir. B. Boedi Rijanto, MM. 

7. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk 

Management” oleh Soehatman Ramli. 

8. Australian/New Zealand Standard, 2004,”Australian Standard/New Zealand Standard 

4360:2004 Risk Management”. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

GAMBARAN POTENSI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI BAGIAN SPINNING IV 

PRODUCTION PT. ASIA PACIFIC FIBERS, TBK.  

KABUPATEN KENDAL 

 

UNTUK INFORMAN PENDUKUNG (OPERATOR) 

 

DATA RESPONDEN : 

1. Hari/Tanggal Wawancara :  

2. Nama    : 

3. Jenis Kelamin   : 

4. Umur    : 

5. Jabatan    : 

6. Pendidikan Terakhir  : 

7. Lama Bekerja   :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Kemungkinan atau Likelihood 

Kriteria Kemungkinan Tingkat 

Terjadi setiap saat 

* (1 kali tiap hari) 

A 

Sering terjadi 

* (1 kali dalam 1 minggu) 

B 

Terjadi sekali-kali 

* (1 kejadian dalam 1 bulan) 

C 

Jarang terjadi 

* (1 kali dalam 1 tahun) 

D 

Hampir tidak pernah terjadi atau sangat jarang terjadi 

* (1 kali dalam lebih dari 1 tahun) 

E 
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PENILAIAN RISIKO 

 

 

 

 

PENILAIAN RISIKO 

 

PERTANYAAN : 

I.  Operator Area Dryer  

  Tingkat 

1. Apakah pekerja dapat terjatuh saat memasang pengait pada 

kantong bahan baku chips? 

 

2. Bagaimana akibatnya jika pekerja terjatuh saat memasang 

pengait pada kantong bahan baku chips? 

 

3. Apakah pekerja dapat terbentur pengait yang akan dipasang 

pada kantong bahan baku chips? 

 

4. Bagaimana akibatnya jika pekerja terbentur pengait tersebut?  

5. Apakah pekerja dapat tergores pengait yang akan dipasang 

pada kantong bahan baku chips? 

 

 

6. Bagaimana akibatnya jika pekerja tergores pengait tersebut? 

 

 

Skala Keparahan atau Consequence 

Kriteria Keparahan atau Consequence Tingkat 

 Tidak terjadi cedera  

 Kerugian finansial kecil 

 Tidak menyebabkan kehilangan hari kerja 

1 

 Cedera ringan 

 Kerugian finansial sedang 

 Tidak menimbulkan dampak serius terhadap 

perusahaan 

 Masih dapat bekerja pada hari shift yang sama 

2 

 Cedera sedang 

 Perlu penanganan medis, dibawa ke rumah sakit 

 Kerugian finansial besar 

 Kehilangan hari kerja < 3 hari 

3 

 Cedera berat >  1 orang, mengalami cacat tetap 

 Kerugian besar 

 Gangguan produksi 

 Kehilangan hari kerja 3 hari atau lebih 

4 

 Fatal > 1 orang, korban meninggal 

 Kerugian sangat besar dan dampak luas yang 

berdampak panjang 

 Terhentinya seluruh kegiatan produksi 

 Kehilangan hari kerja selamanya 

5 
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7. Apakah pekerja dapat tersayat pengait yang akan dipasang 

pada kantong bahan baku chips? 

 

8. Bagaimana akibatnya jika pekerja tersayat pengait tersebut? 

 

 

9. Apakah pekerja dapat tertimpa bahan baku chips pada saat 

memasang pengait pada kantong bahan baku chips? 

 

10. Bagaimana akibatnya jika pekerja tertimpa bahan baku chips 

pada saat memasang pengait pada kantong bahan baku chips? 

 

11. Apakah pekerja dapat tertimpa kantong bahan baku chips 

yang sedang dibawa ke tempat penampungan chips? 

 

12. Bagaimana akibatnya jika pekerja tertimpa kantong bahan 

baku chips yang sedang di bawa ke tempat penampungan 

chips? 

 

13. Apakah mata pekerja dapat kemasukan benda asing pada saat 

proses pengisian chips? 

 

14. Bagaimana akibatnya jika mata pekerja kemasukan benda 

asing? 

 

15. Apakah pekerja dapat terpapar debu pada saat proses 

pengisian chips? 

 

16. Bagaimana akibatnya jika mata pekerja terpapar debu? 

 

 

17. Apakah pekerja dapat terjatuh ke tempat penampungan chips 

pada saat proses pengisian chips? 

 

18. Bagaimana akibatnya jika pekerja terjatuh ke tempat 

penampungan chips? 

 

19. Apakah kaki pekerja dapat terbentur tempat penampungan 

chips? 

 

20. Bagaimana akibatnya jika kaki pekerja terbentur tempat 

penampungan chips? 

 

21. Apakah badan pekerja dapat terbentur tempat penampungan 

chips? 

 

22. Bagaimana akibatnya jika badan pekerja terbentur tempat 

penampungan chips? 

 

23. Apakah kepala pekerja dapat terbentur tempat penampungan 

chips? 

 

24. Bagaimana akibatnya jika kepala pekerja terbentur tempat 

penampungan chips? 

 

25. Apakah kaki pekerja dapat terbentur bodi mesin dryer? 

 

 

26. Bagaimana akibatnya jika kaki pekerja terbentur bodi mesin 

dryer? 

 

27. Apakah badan pekerja dapat terbentur bodi mesin dryer? 

 

 

28. Bagaimana akibatnya jika badan pekerja terbentur bodi mesin 

dryer? 
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29. Apakah kepala pekerja dapat terbentur bodi mesin dryer? 

 

 

30. Bagaimana akibatnya jika kepala pekerja terbentur bodi mesin 

dryer? 

 

31. Apakah pekerja dapat tersetrum arus listrik pada saat 

pengoprasian mesin dryer? 

 

32. Bagaimana akibatnya jika pekerja tersetrum arus listrik pada 

saat pengoprasian mesin dryer? 

 

33. Apakah pekerja dapat tersetrum arus listrik pada saat 

mengoprasikan katrol pengangkat bahan baku chips? 

 

34. Bagaimana akibatnya yang ditimbulkan pekerja tersetrum arus 

listrik pada saat mengoprasikan katrol pengangkat bahan baku 

chips? 

 

35. Apakah pekerja dapat terpeleset pada saat bekerja di area 

dryer? 

 

36. Bagaimana akibatnya jika pekerja terpeleset? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

GAMBARAN POTENSI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI BAGIAN SPINNING IV 

PRODUCTION PT. ASIA PACIFIC FIBERS, TBK.  

KABUPATEN KENDAL 

 

UNTUK INFORMAN PENDUKUNG (OPERATOR) 

 

DATA RESPONDEN : 

8. Hari/Tanggal Wawancara :  

9. Nama    : 

10. Jenis Kelamin   : 

11. Umur    : 

12. Jabatan    : 

13. Pendidikan Terakhir  : 

14. Lama Bekerja   :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Kemungkinan atau Likelihood 

Kriteria Kemungkinan atau Likelihood Tingkat 

Terjadi setiap saat A 

Sering terjadi B 

Terjadi sekali-kali C 

Jarang terjadi D 

Hampir tidak pernah terjadi atau sangat jarang terjadi E 
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PENILAIAN RISIKO 

 

PERTANYAAN : 

II.  Operator Area Melting Floor 

  Tingkat 

1. Apakah kaki pekerja dapat terbentur bodi mesin extruder? 

 

 

2. Bagaimana akibatnya jika kaki pekerja terbentur bodi mesin 

extruder? 

 

3. Apakah badan pekerja dapat terbentur bodi mesin extruder? 

 

 

4. Bagaimana akibatnya jika badan pekerja terbentur bodi mesin 

extruder? 

 

5. Apakah tangan pekerja dapat terbentur bodi mesin extruder? 

 

 

6. Bagaimana akibatnya jika tangan pekerja terbentur bodi mesin 

extruder? 

 

7. Apakah kepala pekerja dapat terbentur bodi mesin extruder? 

 

 

8. Bagaimana akibatnya jika kepala pekerja terbentur bodi mesin 

extruder? 

 

9. Apakah kaki pekerja dapat terbentur bodi mesin melting? 

 

 

10. Bagaimana akibatnya jika kaki pekerja terbentur bodi mesin 

melting? 

 

 

Skala Keparahan atau Consequence 

Kriteria Keparahan atau Consequence Tingkat 

Tidak terjadi cedera, kerugian finansial kecil 1 

Cedera ringan, kerugian finansial sedang 2 

Cedera sedang, perlu penanganan medis, kerugian 

finansial besar 

3 

Cedera berat >  1 orang, kerugian besar, gangguan 

produksi 

4 

Fatal > 1 orang, kerugian sangat besar dan dampak luas 

yang berdampak panjang, terhentinya seluruh kegiatan 

5 
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11. Apakah badan pekerja dapat terbentur bodi mesin melting? 

 

 

12. Bagaimana akibatnya jika badan pekerja terbentur bodi mesin 

melting? 

 

13. Apakah tangan pekerja dapat terbentur bodi mesin melting? 

 

 

14. Bagaimana akibatnya jika tangan pekerja terbentur bodi mesin 

melting? 

 

15. Apakah kepala pekerja dapat terbentur bodi mesin melting? 

 

 

16. Bagaimana akibatnya jika kepala pekerja terbentur bodi mesin 

melting? 

 

17. Apakah tangan pekerja dapat terbentur saat mengganti 

Continous Polymer Filter (CPF)? 

 

18. Bagaimana akibatnya jika tangan pekerja terbentur saat 

mengganti Continous Polymer Filter (CPF)? 

 

19. Apakah tangan pekerja dapat terjepit saat mengganti 

Continous Polymer Filter (CPF)? 

 

20. Bagaimana akibatnya jika tangan pekerja terjepit saat 

mengganti Continous Polymer Filter (CPF)? 

 

21. Apakah tangan pekerja dapat tergores saat mengganti 

Continous Polymer Filter (CPF)? 

 

22. Bagaimana akibatnya jika tangan pekerja tergores saat 

mengganti Continous Polymer Filter (CPF)? 

 

23. Apakah pekerja dapat kejatuhan Continous Polymer Filter 

(CPF) pada saat bekerja di area melting? 

 

24. Bagaimana akibatnya jika pekerja kejatuhan Continous 

Polymer Filter (CPF)? 

 

25. Apakah pekerja dapat terkena polymer panas pada saat 

mengganti Continous Polymer Filter (CPF)? 

 

26. Bagaimana akibatnya jika pekerja polymer panas pada saat 

mengganti Continous Polymer Filter (CPF)? 

 

27. Apakah kaki pekerja dapat terbentur bodi mesin spinning 

pump polymer? 

 

28. Bagaimana akibatnya jika kaki pekerja terbentur bodi mesin 

spinning pump polymer? 

 

 

29. Apakah badan pekerja dapat terbentur bodi mesin spinning 

pump polymer? 

 

30. Bagaimana akibatnya jika badan pekerja terbentur bodi mesin 

spinning pump polymer? 

 

31. Apakah tangan pekerja dapat terbentur bodi mesin spinning 

pump polymer? 

 

32. Bagaimana akibatnya jika tangan pekerja terbentur bodi mesin 

spinning pump polymer? 
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33. Apakah kepala pekerja dapat terbentur bodi mesin spinning 

pump polymer? 

 

34. Bagaimana akibatnya jika kepala pekerja terbentur bodi mesin 

spinning pump polymer? 

 

35. Apakah tangan pekerja dapat tergores pada saat 

membersihkan lubang spinneret? 

 

36. Bagaimana akibatnya jika tangan pekerja tergores pada saat 

membersihkan lubang spinneret? 

 

37. Apakah tangan pekerja dapat terjepit pada saat membersihkan 

lubang spinneret? 

 

38. Bagaimana akibatnya jika tangan pekerja terjepit pada saat 

membersihkan lubang spinneret? 

 

39. Apakah mata pekerja dapat kemasukan benda asing saat 

membersihkan lubang spinneret? 

 

40. Bagaimana akibatnya jika mata pekerja kemasukan benda 

asing? 

 

41. Apakah pekerja dapat terjatuh pada saat membersihkan lubang 

spinneret? 

 

42. Bagaimana akibatnya jika pekerja terjatuh pada saat 

membersihkan lubang spinneret? 

 

43. Apakah pekerja dapat terkena semprotan finish oil? 

 

 

44. Bagaimana akibatnya jika pekerja terkena semprotan finish 

oil? 

 

45. Apakah pekerja dapat mengalami keracunan (terhirup, 

termakan, atau melalui kulit) setelah memberikan finish oil 

pada saat proses melting? 

 

46. Bagaimana akibatnya jika pekerja mengalami keracunan 

(terhirup, termakan, atau melalui kulit) setelah memberikan 

finish oil pada saat proses melting? 

 

 

47. Apakah pekerja dapat terkena lelehan polymer saat 

memberikan finish oil pada filament? 

 

48. Bagaimana akibatnya jika pekerja terkena lelehan polymer 

saat memberikan finish oil pada filament? 

 

49. Apakah pekerja dapat kejatuhan pack pada saat memberikan 

finish oil pada filament? 

 

50. Bagaimana akibatnya jika pekerja kejatuhan pack pada saat 

memberikan finish oil pada filament? 

 

51. Apakah pekerja dapat mengalami gangguan pernafasan pada 

saat memasang benang? 

 

52. Bagaimana akibatnya jika pekerja mengalami gangguan 

pernafasan pada saat memasang benang? 

 

53. Apakah pekerja dapat terkena polymer panas pada saat 

menurunkan benang? 
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54. Bagaimana akibatnya jika pekerja terkena polymer panas pada 

saat menurunkan benang? 

 

55. Apakah tangan pekerja dapat terlilit pada saat proses 

penarikan serat sintesis? 

 

56. Bagaimana akibatnya jika tangan pekerja terlilit pada saat 

proses penarikan serat sintesis? 

 

57. Apakah tangan pekerja dapat tersayat pada saat proses 

penarikan serat sintesis? 

 

58. Bagaimana akibatnya jika tangan pekerja tersayat pada saat 

proses penarikan serat sintesis? 

 

59. Apakah pekerja dapat terkena lelehan polymer panas pada saat 

melakukan perawatan atau perbaikan mesin extruder? 

 

60. Bagaimana akibatnya jika pekerja terkena lelehan polymer 

panas pada saat melakukan perawatan atau perbaikan mesin 

extruder? 

 

61. Apakah pekerja dapat terkena lelehan polymer panas pada saat 

melakukan perawatan atau perbaikan mesin melting? 

 

62. Bagaimana akibatnya jika pekerja terkena lelehan polymer 

panas pada saat melakukan perawatan atau perbaikan mesin 

melting? 

 

63. Apakah pekerja dapat terkena besi panas pada saat melakukan 

perawatan atau perbaikan mesin extruder? 

 

64. Bagaimana akibatnya jika pekerja terkena besi panas pada 

saat melakukan perawatan atau perbaikan mesin extruder? 

 

 

65. Apakah pekerja dapat terkena besi panas pada saat melakukan 

perawatan atau perbaikan mesin melting? 

 

66. Bagaimana akibatnya jika pekerja terkena besi panas pada 

saat melakukan perawatan atau perbaikan mesin melting? 

 

67. Apakah pekerja dapat tersetrum arus listrik pada saat 

mengoprasikan mesin extruder? 

 

68. Bagaimana akibatnya jika pekerja tersetrum arus listrik pada 

saat mengoprasikan mesin extruder? 

 

69. Apakah pekerja dapat tersetrum arus listrik pada saat 

mengoprasikan mesin melting? 

 

70. Bagaimana akibatnya jika pekerja tersetrum arus listrik pada 

saat mengoprasikan mesin melting? 

 

71. Apakah pekerja dapat tersetrum arus listrik pada saat 

membersihkan lubang spinneret? 

 

72. Bagaimana akibatnya jika pekerja tersetrum arus listrik pada 

saat membersihkan lubang spinneret? 

 

73. Apakah pekerja dapat terpeleset pada saat bekerja di area 

melting? 

 

74. Bagaimana akibatnya jika pekerja terpeleset pada saat bekerja 

di area melting? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

GAMBARAN POTENSI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI BAGIAN SPINNING IV 

PRODUCTION PT. ASIA PACIFIC FIBERS, TBK.  

KABUPATEN KENDAL 

 

UNTUK INFORMAN PENDUKUNG (OPERATOR) 

 

DATA RESPONDEN : 

1. Hari/Tanggal Wawancara :  

2. Nama    : 

3. Jenis Kelamin   : 

4. Umur    : 

5. Jabatan    : 

6. Pendidikan Terakhir  : 

7. Lama Bekerja   :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Kemungkinan atau Likelihood 

Kriteria Kemungkinan Tingkat 

Terjadi setiap saat 

* (1 kali tiap hari) 

A 

Sering terjadi 

* (1 kali dalam 1 minggu) 

B 

Terjadi sekali-kali 

* (1 kejadian dalam 1 bulan) 

C 

Jarang terjadi 

* (1 kali dalam 1 tahun) 

D 

Hampir tidak pernah terjadi atau sangat jarang terjadi 

* (1 kali dalam lebih dari 1 tahun) 

E 
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PENILAIAN RISIKO 

 

 

 

 

 

PENILAIAN RISIKO 

PERTANYAAN : 

III.  Operator Area Take Up 

  Tingkat 

1. Apakah kaki pekerja dapat terbentur mesin take up? 

 

 

2. Bagaimana akibatnya jika kaki pekerja terbentur mesin take 

up? 

 

3. Apakah badan pekerja dapat terbentur mesin take up? 

 

 

4. Bagaimana akibatnya jika badan pekerja terbentur mesin take 

up? 

 

5. Apakah tangan pekerja dapat terbentur mesin take up? 

 

 

6. Bagaimana akibatnya jika tangan pekerja terbentur mesin take 

up? 

 

7. Apakah kepala pekerja dapat terbentur mesin take up? 

 

 

Skala Keparahan atau Consequence 

Kriteria Keparahan atau Consequence Tingkat 

 Tidak terjadi cedera  

 Kerugian finansial kecil 

 Tidak menyebabkan kehilangan hari kerja 

1 

 Cedera ringan 

 Kerugian finansial sedang 

 Tidak menimbulkan dampak serius terhadap 

perusahaan 

 Masih dapat bekerja pada hari shift yang sama 

2 

 Cedera sedang 

 Perlu penanganan medis, dibawa ke rumah sakit 

 Kerugian finansial besar 

 Kehilangan hari kerja < 3 hari 

3 

 Cedera berat >  1 orang, mengalami cacat tetap 

 Kerugian besar 

 Gangguan produksi 

 Kehilangan hari kerja 3 hari atau lebih 

4 

 Fatal > 1 orang, korban meninggal 

 Kerugian sangat besar dan dampak luas yang 

berdampak panjang 

 Terhentinya seluruh kegiatan produksi 

 Kehilangan hari kerja selamanya 

5 
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8. Bagaimana akibatnya jika kepala pekerja terbentur mesin take 

up? 

 

9. Apakah jari tangan pekerja dapat terbentur trolley pada saat 

mengoperasikan trolley benang? 

 

10. Bagaimana akibatnya jika jari tangan pekerja terbentur trolley 

pada saat mengoperasikan trolley benang? 

 

11. Apakah jari kaki pekerja dapat terlindas roda trolley pada saat 

mengoperasikan trolley benang? 

 

12. Bagaimana akibatnya jika jari kaki pekerja terlindas roda 

trolley pada saat mengoperasikan trolley benang? 

 

13. Apakah kaki pekerja dapat terlindas roda trolley? 

 

 

14. Bagaimana akibatnya jika kaki pekerja terlindas roda trolley? 

 

 

15. Apakah pekerja dapat tertabrak trolley yang sedang didorong? 

 

 

16. Bagaimana akibatnya jika pekerja tertabrak trolley yang 

sedang didorong? 

 

17. Apakah tangan pekerja dapat terjepit roll berputar pada saat 

mengoperasikan mesin take up? 

 

18. Bagaimana akibatnya jika tangan pekerja terjepit roll berputar 

pada saat mengoperasikan mesin take up? 

 

19. Apakah tangan pekerja dapat terlilit serat sintentik pada saat 

mengoperasikan mesin take up? 

 

20. Bagaimana akibatnya jika tangan pekerja terlilit serat sintentik 

pada saat mengoperasikan mesin take up? 

 

21. Apakah tangan pekerja dapat tergores cutter pada saat 

mengatasi lappying benang? 

 

22. Bagaimana akibatnya jika tangan pekerja tergores cutter pada 

saat mengatasi lappying benang? 

 

23. Apakah tangan pekerja dapat tersayat cutter pada saat 

mengatasi lappying benang? 

 

24. Bagaimana akibatnya jika tangan pekerja tersayat cutter pada 

saat mengatasi lappying benang? 

 

25. Apakah pekerja dapat tersetrum arus listrik pada saat 

mengoprasikan mesin take up? 

 

 

26. Bagaimana akibatnya jika pekerja tersetrum arus listrik pada 

saat mengoprasikan mesin take up? 

 

27. Apakah pekerja dapat kejatuhan benda saat bekerja di area 

take up (paper tube)? 

 

28. Bagaimana akibatnya jika pekerja kejatuhan benda saat 

bekerja di area take up (paper tube)? 

 

29. Apakah pekerja dapat jatuh dari ketinggian pada saat treading 

di area take up? 
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30. Bagaimana akibatnya jika pekerja jatuh dari ketinggian pada 

saat treading di area take up? 

 

31. Apakah mata pekerja dapat kemasukan kotoran (bobin) saat 

bekerja di area take up? 

 

32. Bagaimana akibatnya jika mata pekerja kemasukan kotoran 

(bobin) saat bekerja di area take up? 

 

33. Apakah  pekerja dapat tersandung mesin take up? 

 

 

34. Bagaimana akibatnya jika pekerja tersandung mesin take up?  

35. Apakah pekerja dapat tersandung trolley pada saat bekerja di 

area take up? 

 

36. Bagaimana akibatnya jika pekerja tersandung trolley pada saat 

bekerja di area take up? 

 

37. Apakah asap mesin dapat terhirup oleh pekerja di area take 

up? 

 

38. Bagaimana akibatnya jika asap mesin dapat terhirup oleh 

pekerja di area take up? 

 

39. Apakah pekerja dapat mengalami keracunan (terhirup, 

termakan, atau melalui kulit) karena  finish oil di area take up? 

 

40. Bagaimana akibatnya jika pekerja mengalami keracunan 

(terhirup, termakan, atau melalui kulit) karena  finish oil di 

area take up? 

 

41. Apakah pekerja dapat terpeleset pada saat bekerja di area take 

up? 

 

42. Bagaimana akibatnya jika pekerja terpeleset pada saat bekerja 

di area take up? 

 

 

 

 

 

Referensi: 

9. Buku “Pedoman Pencegahan Kecelakaan di Industri” oleh Ir. B. Boedi Rijanto, MM. 

10. Buku “Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management” oleh 

Soehatman Ramli. 

11. Australian/New Zealand Standard, 2004,”Australian Standard/New Zealand Standard 

4360:2004 Risk Management”. 
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LEMBAR CHECKLIST DOKUMEN 

 

Dokumen yang dibutuhkan: 

No. Dokumen Checklist 

1. Dokumen kecelakaan kerja di Spinning IV Production  

2. Dokumen Standard Operational Procedure (SOP) pada 

proses dryer 

 

3. Dokumen Standard Operational Procedure (SOP) pada 

proses melting 

 

4. Dokumen Standard Operational Procedure (SOP) pada 

proses take up 

 

5. Dokumen peraturan kerja khusus di area dryer  

6. Dokumen peraturan kerja khusus di melting floor  

7. Dokumen peraturan kerja khusus di area take up  

8. Dokumen identifikasi bahaya di Spinning IV Production  

9. Dokumen MSDS bahan kimia yang digunakan (finish oil)  

10. Dokumen-dokumen lain  
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Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian 

 

Pengamatan atau Observasi Lapangan 

di Area Dryer  

(Proses Charging) 

Kondisi di Area Dryer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memasang Kait (Hoist Crane) pada 

Bag Chips 

 

Wawancara dengan Informan 2 

(Supervisor Area Dryer) 

Wawancara dengan Informan 5 

(Operator Area Dryer) 

Pengamatan atau Observasi Lapangan di 

Area Melting 
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Kondisi Area Melting 

(Proses Membersihkan Benang) 

 

Kondisi Area Melting 

Wawancara dengan Informan 3 

(Supervisor Area Melting) 

 

Wawancara dengan Informan 6 

(Operator Area Melting) 

 

 

Pengamatan atau Observasi Lapangan 

di Area Take Up 

 

 

Kondisi Area Take Up 
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Trolley di Area Take Up 

 

Wawancara dengan Informan 4 

(Supervisor Area Take Up) 

 

Wawancara dengan Informan 7 

(Operator Area Take Up) 

Wawancara dengan Informan 1 

(Safety Officer) 

 

Studi Dokumentasi di Fire and Safety 

Department 

 

Instruksi Kerja (IK) di area Dryer 

 

 

 




