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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Industri Konstruksi 

Industri kontruksi merupakan industri yang menyumbangkan kasus 

kecelakaan kerja yang paling tinggi jika dibandingkan dengan bidang yang 

lainnya. Dalam kegiatannya ada sifat-sifat khusus yang tidak terdapat pada bidang 

industri yang lainnya ( Asiyanto, 2005) yaitu : 

1. Kegiatan industri konstruksi terdiri dari bermacam – macam kegiatan 

dengan jumlah banyak dan rawan kecelakaan. 

2. Jenis-jenis kegiatannya sendiri tidak standart, sangat dipengaruhi oleh 

banyak faktor luar, seperti : kondisi lokasi bangunan, cuaca, bentuk 

desain, metode pelaksanaan, dan lain-lain. 

3. Perkembangan teknologi yang selalu diterapkan dalam pelaksanaan 

kegiatan memberikan andil risiko tersendiri. 

4. Tingginya turn over tenaga kerja yang juga menjadi masalah sendiri, 

karena selalu menghadapi orang-orang baru yang terkadang masih belum 

terlatih. 

5. Banyaknya pihak yang terkait dalam proses konstruksi, yang 

memerlukan pengaturan serta koordinasi yang kuat. 

Selain sifat-sifat khusus yang telah disebutkan diatas, terdapat dua 

fenomena menarik dalam dunia konstruksi, yaitu pertama bahwa jasa konstruksi 

merupakan sebuah industri yang memiliki risiko cukup besar, akan tetapi dapat 
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diminimalisir dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, 

industri konstruksi merupakan sebuah industri yang tidak sekedar berorientasi 

pada produk jadi sebagaimana pada industri lain, akan tetapi berorientasi pada 

proses. Oleh karenanya dalam proses tersebut perlu diperhatikan faktor-faktor 

internal yang mempengaruhi kinerja perusahaan berkaitan dengan risiko yang 

dimiliki, terkhusus risiko K3 ( Christina dkk, 2012). 

 

2.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Dalam UU N0. 23 Tahun 1992, Pasal 23 tentang Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) disebutkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja secara optimal yang 

meliputi pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit akibat kerja. 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014 menyebutkan 

bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja konstruksi yang selanjutnya disingkat 

K3 merupakan segala sesuatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan 

kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. 

Bahaya dan risiko terkhususnya di bidang K3 dapat diminimalisir dan 

dieliminasi, cara meminimalisir bahaya risiko di lingukangan kerja dapat 

dilakukan dengan pencegahan melalui desain awal (Lyon dkk, 2016). 

Menurut Albert Wijaya dkk (2015) lingkungan proyek konstruksi masih 

banyak didapati kegiatan yang berbahaya. Kegiatan berbahaya yang dimaksud 

adalah kegiatan yang memliki risk rating ekstrim, tinggi dan sedang. Oleh karena 

itu diperlukan tindakan pengendalian yang serius terhadap bahaya yang ditemui. 

Sarah Angela, Analisa Risko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dengan Metode Hirarc (Studi Kasus Proyek PT. WIK Phase II Batam )
repository.uib.ac.id @2017



11 

 

Dengan peningkatan implikasi pencegahan terkait dengan kecelakaan 

kerja dan mengejar pencapaian target nol insiden di proyek, para professional 

konstruksi mengeksplorasi pelaksaan strategi keamanan inovatif yang dapat 

diperkenalkan pada awal proses pengembangan proyek (Goestsh, 1996; Holt, 

2001). 

Tujuan dasar dari program K3 adalah dengan menghilangkan atau 

mengurangi risiko kecelakaan sebelum pekerjaan dimulai. Untuk mencapai tujuan 

ini, penting untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin bahaya yang mungkin 

terjadi sebelum pekerjaan dimulai. Bahaya yang belum dikenali mungkin 

memiliki potensi untuk menyebabkan kecelakaan atau bencana yang tidak 

terduga. Pekerja yang tidak mampu mengenali bahaya atau risiko kecelakaan tidak 

akan mampu memberikan respon yang tepat atau berperilaku aman untuk 

menghindari bahaya tersebut. Karena mereka tidak menyadari konsekuensi yang 

mungkin timbul akibat tindakan mereka ( Albert dkk, 2015). 

 

2.2.1. Keselamatan Kerja 

Yang dimaksud dengan keselamatan kerja adalah keselamatan yang 

berkaitan dengan alat kerja, bahaan dan proses pengolahannya, tempat kerja dan 

lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan (Guntur Bambang, 2000). 

Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan 

kematian sebagai akibat kecelakaan kerja (Suma’mur, 1981). Menurut 

simanjuntak (1994) keselamatan adalah suatu kondisi yang bebas dari risiko 

kecelakaan atau kerusakan dengan risiko yang relative sangat kecil di bawah 

tingkat tertentu. 
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Kurangnya kesadaran para pekerja terhadap keselamatan kerja, menjadi 

faktor penghambat dalam pelaksanaan program keselamatan kerja diproyek 

kontruksi. Perencanaan keselamatan kerja kontruksi berkaitan dengan pencegahan 

bahaya yang timbul di tempat kerja. Kegagalan merencanakan dan mendesain 

manajemen keselamatan kerja pada tahap awal dapat mengarah pada praktek-

praktek yang tidak aman dilapangan (Dewi dan Antolis, 1997). 

 

2.2.2. Kesehatan Kerja 

Pengertian sehat digambarkan sebagai suatu kondisi fisik, mental dan 

sosial seseorang yang tidak saja terbebas dari penyakit atau gangguan kesehatan 

melainkan juga dengan menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan 

lingkungan dan pekerjaannya. Aspek kesehatan mengupayakan agar yang sehat 

tetap sehat dan bukan hanya sekedar mengobati, merawat atau menyembuhkan 

gangguan kesehatan dan penyakit. Oleh karena itu, perhatian utama dibidang 

kesehatan ini lebih ditujukan kearah pencegahan terhadap kemungkinan 

timbulnya penyakit  serta pemeliharaan kesehatan yang optimal (Reese, 2015). 

Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedokteran 

beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja/masyarakat pekerja memperoleh 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental maupun sosial 

dengan usaha-usaha yang dilakukan terhadap penyakit atau gangguan-gangguan 

kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta 

terhadap penyakit-penyakit umum (Suma’mur, 1988). 
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2.3. Kecelakaan Kerja  

2.3.1. Definisi Kecelakaan Kerja 

Kecelakaan kerja dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak 

direncanakan dan tidak terkontrol/ terkendali yang disebabkan oleh faktor 

manusia, situasi lingkungan, mesin atau gabungan dari ketiganya yang terjadi 

pada saat proses kerja yang memungkinkan menghasilkan luka atau tidak, 

kesakitan, kematian, dan kerusakan property atau kejadian yang tidak diinginkan 

(David, 1990). Menurut Hinze (1999), kecelakaan kerja adalah kejadian yang 

tidak diinginkan dan tidak direncanakan serta tidak ada unsur kesengajaan yang 

dapat mengganggu atau merusak proses dari suatu kegiatan.  

Gambar 2.1 mengilustrasikan mekanisme terjadinya kecelakaan kerja 

menurut (Reason, 1997). Setiap proyek pada dasarnya selalu berhadapan dengan 

kondisi dan keadaan yang berbahaya, namun setiap organisasi akan menyiapkan 

sistem pertahanan yang akan berbeda-beda di dalamnya untuk mencegah lolosnya 

bahaya yang mengancam. Dua penyebab utama gagalnya sistem pertahanan 

adalah perilaku atau tindakan yang tidak aman dari pekerja dan kondisi yang 

berasal dari faktor-faktor organisasi dan lingkungan kerja. 

Penjelasan utama dari Gambar 2.1 adalah kecelakaan kerja yang berakar 

dari faktor organisasi yang membentuk: 

1. Jalur tindakan tidak aman, dimana menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja 

dengan menciptakan faktor lingkungan kerja yang memicu pekerja untuk 

melakukan tindakan yang tidak aman. 

2. Jalur kondisi laten (Kondisi yang sangat berbahaya), dimana faktor organisasi 

secara langsung merusak keefektifan sistem pertahanan sehingga terjadi 
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kegagalan sistem pertahanan. 

 

Gambar 2.1 Mekanisme Kecelakaan Kerja 

Sumber :Modifikasi dari Reason, 1997 

 

2.3.2. Klasifikasi Kecelakaan Kerja 

Kecelakaan dan cidera akibat kerja menurut ILO Tahun 1962 di 

klasifikasikan sebagai berikut : 

A. Klasifikasi kecelakaan berdasarkan kejadinnya. 

1. Orang yang terjatuh. 

a. Orang yang terjatuh dari ketinggian (gedung, scaffolding, tangga, 

mesin, dan kendaraan) dan jatuh kedalam lubang (sumur, selokan, 

galian, dan lubang pada tanah), 

b. Orang yang jatuh pada ketinggian yang sama. 

2. Tertimpa/terkena benda jatuh. 

a. Keruntuhan/ kejatuhan (tanah, batu dan salju), 
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b. Runtuh (gedung, dinding, dan tangga), 

c. Tertimpa benda jatuh saat penanganan, 

d. Tertimpa benda jatuh yang tidak di klarifikasi. 

3. Tersandung/terbentur benda benda selain benda jatuh. 

a. Tersandung sesuatu, 

b. Terbentur benda-benda berupa perabotan, 

c. Tertabrak benda-benda yang bergerak, 

d. Tertabrak benda-benda yang selain benda-benda jatuh. 

4. Terjebak/terjepit di dalam atau diantara suatu tempat/benda. 

a. Terjebak di dalam suatu tempat, 

b. Terjepit diantara perabot dan benda bergerak, 

c. Terjepit diantara benda bergerak, kecuali benda jatuh. 

5. Gerakan yang mengeluarkan tenaga yang berlebihan/berat. 

a. Pengerahan tenaga untuk menggangkat benda, 

b. Pengerahan tenaga untuk mendorong dan menarik benda, 

c. Pengerahan tenaga untuk menangani dan melepas benda, 

d. Gerakan yang berat. 

6. Terpapar/kontak dengan temperatur yang berlebihan. 

a. Terpapar suhu panas (udara/lingkungan), 

b. Terpapar suhu dingin (udara/lingkungan), 

c. Kontak dengan basah atau benda panas, 

d. Kontak dengan basah atau benda yang sangat dingin. 

7. Terpapar/kontak dengan arus listrik. 

8. Terpapar/kontak dengan bahan berbahaya/mengandung radiasi. 
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a. Kontak dengan bahan berbahaya yang mudah terhisap/ terserap, 

b. Terpapar dengan radiasi ionisasi, 

c. Terpapar dengan radiasi selain radiasi ionisasi. 

9. Jenis kecelakaan lain yang belum diklarifikasi, termasuk kecelakaan yang 

tidak terklarifikasi karena kekurangan data. 

B. Klasifikasi berdasarkan bagian tubuh yang terkena 

1. Bagian kepala. 

a. Daerah tempurung kepala (tengkorak, otak dan kulit kepala), 

b. Mata (meliputi orbit dan syaraf mata), 

c. Telinga, 

d. Mulut (meliputi bibir, gigi dan lidah), 

e. Hidung, 

f. Wajah/muka, 

g. Kepala, daerah ganda, 

h. Kepala, pada daerah yang tidak teridentifikasi sebelumnya. 

2. Leher (meliputi tenggorokan dan tengkuk tulang belakang). 

3. Batang tubuh. 

a. Punggung (batang sumsum tulang belakang dan otot-otot yang 

berdampingan, dan spinal cord), 

b. Dada (tulang rusuk, tulang dada, dan organ-organ dalam dari dada), 

c. Perut (meliputi organ-organ dalam), 

d. Panggul, 

e. Batang tubuh daerah ganda. 

4. Lengan Atas (Upper Limb). 
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a. Bahu (meliputi tulang ketiak dan bilah bahu), 

b. Lengan bagian atas, 

c. Siku, 

d. Lengan bawah, 

e. Pergelangan tangan, 

f. Tangan (selain jari), 

g. Lengan/percabangan atas, daerah ganda, 

h. Lengan/percabangan atas, daerah yang tidak terspesifikasi. 

5. Tungkai/percabangan bagian bawah 

a. Daerah paha, 

b. Paha (tungkai bagian atas), 

c. Lutut, 

d. Tungkai (tungkai bagian bawah), 

e. Pergelangan kaki, 

f. Kaki (selain jari kaki), 

g. Tungkai/percabangan bawah, daerah ganda, 

h. Tungkai/percabangan bawah, daerah yang tidak terspesifikasi. 

6. Daerah ganda. 

a. Kepala dan batang tubuh, kepala dan satu atau lebih, 

b. Batang tubuh dan satu atau lebih (tungkai/lengan), 

c. Satu lengan/percabangan atas dan satu tungkai/percabangan bagian 

bawah atau lebih dari dua percabangan, 

d. Daerah ganda lain, 

e. Daerah ganda, tidak terspesifikasi. 
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7. Cidera umum 

a. Sistem sirkulasi secara umum, 

b. Sistem pernafasan secara umum, 

c. Sistem pencernaan secara umum, 

d. Sistem syaraf secara umum, 

e. Cidera umum yang lainnya, 

f. Cidera umum yang tidak terspesifikasi. 

8. Daerah yang tidak terspesifikasi dari bagian tubuh yang cidera. 

C. Klasifikasi berdasarkan sifat luka atau kelainan. 

1. Patah tulang, 

2. Diskolasi/keseleo, 

3. Regang otot/urat, 

4. Memar dan luka dalam yang lain, 

5. Amputasi, 

6. Luka dipermukaan, 

7. Luka bakar, 

8. Gegar otak atau remuk, 

9. Keracunan mendadak (akut), 

10. Akibat cuaca, 

11. Mati lemas, 

12. Pengaruh listrik, 

13. Pengaruh radiasi, 

14. Luka-luka lainnya. 
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D. Klasifikasi berdasarkan penyebab. 

1. Mesin. 

a. Pembangkit tenaga, terkecuali motor-motor listrik, 

b. Mesin penyalur (transmisi), 

c. Mesin-mesin untuk mengerjakan logam, 

d. Mesin-mesin pengolah kayu, 

e. Mesin-mesin pertanian, 

f. Mesin-mesin pertambangan, 

g. Mesin-mesin yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut. 

2. Alat angkut dan alat angkat. 

a. Mesin angkat dan peralatannya, 

b. Alat angkutan lain yang beroda, terkecuali kereta api, 

c. Alat-alat angkutan udara, 

d. Alat-alat angkutan air, 

e. Alat-alat angkutan lain. 

3. Peralatan lain. 

a. Bejana bertekan 

b. Dapur pembakar dan pemanas, 

c. Instalasi pendingin, 

d. Instalasi listrik, termasuk motor listrik, 

e. Tangga, 

f. Perancah (steger), 

g. Alat-alat kerja dan perlengkapannya, kecuali alat-alat listrik, 

h. Peralatan lain yang belum termasuk klasifikasi tersebut. 
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4. Bahan-bahan, zat-zat dan radiasi. 

a. Bahan peledak, 

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

c. Benda-benda meledak, 

d. Radiasi, 

e. Bahan-bahan dan zat lainnya yang belum termasuk golongan tersebut. 

5. Lingkungan kerja. 

a. Diluar bangunan, 

b. Dibawah bangunan, 

c. Dibawah tanah. 

6. Penyebab lain yang belum termasuk golongan tersebut (meliputi hewan 

dan penyebab lain). 

Dari macam-macam klasifikasi ini dapat diambil kesimpulan bahwa 

kecelakaan disebabkan oleh beberapa faktor selama proyek berlangsung.  

Menurut Anton (1989), penyebab kecelakaan kerja secara umum dapat 

dibagi dua, yaitu: 

1. Penyebab langsung 

a. Perbuatan yang tidak aman, didefinisikan sebagai tindakan yang dapat 

membahayakan pekerja maupun orang lain yang menyebabkan 

kerugian (Anton, 1989). Beberapa contohnya dari perbuatan yang 

tidak aman misalnya: 

1. Mengoperasikan peralatan tidak sesuai prosedur, 

2. Meninggalkan peralatan tidak sesuai dengan tempatnya, 

3. Bahaya yang disebabkan pekerja itu sendiri seperti gerakan berlari, 
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melompat serta melempar, 

4. Menggunakan alat-alat yang rusak, 

5. Bersenda gurau ditempat kerja. 

b. Kondisi yang tidak aman, didefinisikan sebagai suatu keadaan yang 

dapat memungkinkan terganggunya pekerjaan terutama dari segi 

lingkungan kerja. (Anton, 1989). Beberapa contohnya dari kondisi 

yang tidak aman, misalnya: 

1. Kondisi permukaan lokasi kerja, 

2. Lokasi kerja yang sempit dan sesak, 

3. Kondisi penerangan, ventilasi, suara dan getaran, 

4. Kondisi mekanik, fisik dan peralatan, 

5. Bising. 

2. Penyebab tidak langsung 

a. Faktor manusia, antara lain kurangnya kemampuan fisik, mental dan 

psikologis kurangnya pengetahuan keterampilan atau keahlian. 

b. Faktor kerja atau lingkungan, antara lain tidak cukup kepemimpinan 

atau pengawasan, tidak cukup pengadaan barang, tidak cukup 

perawatan, tidak cukup alat-alat dan peralatan. 

 

2.3.3. Pencegahan Kecelakaan Kerja 

 Menurut Bennett NBS (1995), teknik pencegahan kecelakaan harus 

melalui pendekatan dengan 2 aspek, yaitu: 

1. Aspek perangkat keras (peralatan, perlengkapan, mesin, letak) 

2. Aspek perangkat lunak (manusia dan segala unsur yang berkaitan) 
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 Julian B. Olishifski (1995) menyatakan bahwa, aktivitas pencegahan 

kecelakaan dalam keselamatan kerja professional dapat dilakukan dengan 

beberapa hal sebagai berikut: 

- Memperkecil (menekan) kejadian yang membahayakan dari mesin, cara 

kerja, material dan struktur perencanaan. 

- Memberikan alat pengaman agar tidak membahayakan sumber daya yang 

ada dalam perusahaan tersebut. 

- Memberikan pendidikan (training) kepada tenaga kerja atau karyawan 

tentang kecelakaan dan keselamatan kerja. 

- Memberikan alat pelindung diri tertentu terhadap tenaga kerja yang 

berada pada area yang membahayakan. 

 Menurut Saloni Waruwu dan Ferida Yuamita (2016) ada beberapa cara 

untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yaitu sebagai berikut: 

1. Peraturan perundangan yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan 

mengenai kondisi-kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, 

perawatan/pemeliharaan, pengawasan, pengujian dan cara kerja peralatan 

kontruksi, tugas-tugas masing-masing individu yang terlibat dalam 

pelaksanaan konstruksi, latihan, supervisi medis, pertolongan pertama 

pada kecelakaan(P3K), dan pemeliharaan kesehatan. 

2. Standarisasi, yaitu penetapan standart-standart resmi/ legal, setengah 

resmi atau tidak resmi, misalnya konstruksi yang memenuhi syarat-syarat 

keselamatan jenis peralatan industri tertentu, praktik keselamatan, atau 

peralatan perlindungan diri. 
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3. Pengawasan, tentang dipatuhinya ketentuan perundangan yang 

diwajibkan. 

4. Penelitian bersifat teknis, yang meliputi sifat dan ciri-ciri bahan yang 

berbahaya, penyelidikan tentang pagar pengaman, pengujian alat 

perlindungan diri. 

5. Riset medis, yang meliputi terutama tentang efek fisiologis dan patologis 

faktor lingkungan, teknologis, dan keadaan fisik yang mengakibatkan 

kecelakaan. 

6. Penelitian psikologis, yaitu penyelidikan tentang pola kejiwaan yang 

menyebabkan terjadinya kecelakaan. 

7. Penelitian secara statistik, untuk menetapkan jenis kecelakaan yang 

terjadi, dalam pekerjaan apa dan sebab-sebabnya. 

8. Pendidikan./pelatihan, yang menyangkut tentang pendidikan keselamatan 

atau pun sertifikasi atau pelatihan tentang kesehatan dan keselamatan 

kerja. 

9. Pengarahan, yaitu penggunaan aneka cara penyuluhan atau pendekatan 

lain untuk menimbulkan sikap untuk selamat. 

10. Asuransi, yaitu intensif financial untuk meningkatkan pencegahan 

kecelakaan kerja, misalnya dalam bentuk  pengurangan premi yang 

dibayar oleh perusahaan, jika tindakan-tindakan keselamatan sangat baik. 

11. Usaha keselamatan pada tingkat perusahaan, yang merupakan ukuran 

utama efektif tidaknya penerapan keselamatan kerja. Pada perusahaan 

kecelakaan terjadi, sedangkan pola kecelakaan pada suatu perusahaan 
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sangat bergantung pada tingkat kesadaran atau keselamatan kerja oleh 

semua pihak yang bersangkutan. 

 

2.4. Peraturan-Peraturan  Keselamatan dan Kesehatan  Kerja di 

Indonesia 

Pemerintah mengeluarkan peraturan dan undang-undang kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) yang berlaku di di bidang indutri jasa kontruksi, yaitu: 

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. 

 Undang-undang ini mengatur tentang ruang lingkup semua tempat 

kerja dalam wilayah kekuasaan hukum, syarat-syarat keselamatan kerja, 

pengawasan, pembinaan, panitia pembina keselamatan dan kesehatan 

kerja, kecelakaan, kewajiban dan hak kerja, kewajiban bila memasuki 

tempat kerja dan ketentuan-ketentuan penutup. 

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per 01/Men/1980 

Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kontruksi Bangunan. 

 Mengatur mengenai tempat kerja dan alat-alat kerja, perancah yang 

sesuai dan aman, tangga rumah yang aman agar dapat menahan beban, 

alat-alat angkat dirancang sedemikian rupa sehingga terjamin keselamatan 

dalam pemakaiannya, kabel baja beserta alat bantu, mesin-mesin, 

peralatan kontruksi bangunan, kontruksi bawah tanah, penggalian, 

pekerjaan pemancangan, pekerjaan beton dan pekerjaan lainnya yang 

berkaitan dengan kontruksi bangunan. 

3. Undang- Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja 
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 Mengatur mengenai penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, 

program jaminan sosial tenaga kerja, jaminan kecelakaan kerja, jaminan 

kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, kepesertaan, 

iuran dan besarnya jaminan serta tata cara pembayaran, badan 

penyelenggara dan ketentuan pidana. 

4. Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. 

 Mengatur mengenai tujuan pembangunan ketenagakerjaan, 

kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam 

memperoleh pekerjaan, perencanaan tenaga kerja dan informasi 

ketenagakerjaan, pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi kerja, 

penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan kerja 

serta perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan pekerja.  

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 

PER. 08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri. 

 Mengatur tentang kewajiban penggunaan Alat Pelindung Diri 

(APD) di tempat kerja, jenis-jenis APD, penggunaan APD, pemasangan 

rambu-rambu mengenai APD, dan melaksanakan manajemen APD 

ditempat kerja.  

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014: Tentang 

Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. 
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  Mengatur maksud, tujuan dan ruang lingkup SMK3, penerapan 

SMK3 konruksi bidang pekerjaan umum, tugas dan tanggung jawab, biaya 

penyelenggaraan SMK3 kontruksi bidang pekerjaan umum dan sanksi. 

 

2.5. Manajemen Risiko pada Proyek Konstruksi  

 Risiko proyek adalah kejadian yang tidak pasti atau kondisi dimana jika 

terjadi memiliki dampak positif atau negatif pada sebuah proyek. Sebuah risiko 

memiliki penyebab, dan jika terjadi memberikan konsekuensi (Project Risk 

Management Handbook, 2012). 

 Dalam Guidelines for HIRARC, Department of Occupational Safety and 

Health (2008) risiko didefiniskan sebagai kombinasi dari kemungkinan dari suatu 

kejadian yang berbahaya dalam periode tertentu atau dalam keadaan tertentu dan 

keparahan dari luka atau kerusakan terhadap kesehatan seseorang, property, 

lingkungan atau kombinasi dari semuanya yang disebabkan oleh suatu kejadian. 

 Manajemen risiko adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang digunakan 

di dalam suatu organisasi, atau perusahaan, yang pada dasarnya merupakan suatu 

proses atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus (continue), 

untuk mengendalikan kemungkinan timbulnya risiko yang membawa konsekuensi 

merugikan organisasi atau perusahaan yang bersangkutan (Saptodewo & 

Soedarsono, 2000). Dalam Guidelines for HIRARC, Department of Occupational 

Safety and Health (2008) manajemen didefiniskan sebagai total dari prosedur 

yang menggabungkan identifikasi sebuah bahaya, memberikan penilaian terhadap 

risiko, menempatkan pengukuran terhadap pengendalian risiko yang ada, dan 

mengulas kembali hasil yang ada dari proses tersebut. 
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Menurut Project Management Institute Body of Knowledge (2012), 

manajemen risiko merupakan proses formal dimana faktor-faktor risiko secara 

sistematis diindentifikasi, dianalisis, direpson dan dikendalikan. 

 

2.6. Proses Manajemen Risiko 

 Dalam  Project Risk Management Handbook (2012) manajemen risiko 

ada 6 proses yang harus dilakukan, antara lain: 

1. Perencanaan Manajemen Risiko 

2. Indentifikasi Risiko 

3. Pelaksanaan Analisis Risiko Kualitatif 

4. Pelaksanaan Analisis Risiko Kuantitatif 

5. Perencanaan Tanggapan Risiko 

6. Pemantauan dan Pengendalian Risiko 

 

2.7. HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Conrol) 

2.7.1. Definisi Hazard dan Accident 

 Hazard didefiniskan sebagai kondisi yang potensial untuk menyebabkan 

injury/ cedera terhadap orang, kerusakan peralatan atau struktur bangunan, 

kerugian material atau mengurangi kemampuan untuk melakukan suatu fungsi 

yang telah ditetapkan ( Hammer, 1989). Kecelakaan mungkin akan terjadi ketika 

hazard ini muncul/ timbul. Dalam definisi yang lain, hazard merupakan suatu 

fisik yang memiliki potensi untuk menyebabkan cideranya manusia, kerusakan 

peralatan, kerusakan lingkungan atau gabungan dari hal-hal tersebut (Ruhemann, 

2006). 
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 Dalam Guidelines for HIRARC, Department of Occupational Safety and 

Health Ministry of Human Resources (2008) hazard atau bahaya didefiniskan 

sebagai sumber atau suatu sistuasi yang memiliki potensi untuk membahayakan, 

merugikan atau mencelakai manusia atau menyebabkan gangguan kesehatan, 

kerusakan atas property, kerusakan atas lingkungan atau kombinasi dari 

semuanya. 

 Dan yang dimaksud dengan accident atau kecelakaan adalah kejadian 

atau peristiwa yang terjadi akibat dari adanya hazard tersebut. Jadi dapat 

dikatakan kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan atau 

disengaja atau direncanakan atau diinginkan yang berkaitan dengan hubungan 

kerja yaitu sebagai akibat pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan 

yang termasuk dalam perjalanan menuju atau pulang dari tempat kerja yang 

mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktifitas (AS/NZS:4360, 2004) 

 

2.7.2. Konsep Dasar HIRARC 

2.7.2.1. Apa yang dimaksud dengan Risiko? 

Risiko adalah sesuatu yang kita sebagai individu hadapai sehari-hari. 

Masyarakat pada umumnya membuat keputusan berdasarkan risiko yang ada. 

Pilihan yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti mengemudi, 

menyeberang jalan, dan menginvestasikan uang semua termasuk  dalam risiko 

yang dapat diterima. Risiko adalah gabungan atau kombinasi dari likelihood 

(kemungkinan) dan severity (dampak) dari suatu kejadian yang berbahaya yang 

terjadi (Guidelines for HIRARC, Department of Occupational Safety and Health 
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Ministry of Human Resources, 2008). Dalam matematis, risiko dapat dihitung 

dengan perumusan sebagai berikut: 

Risk = Likelihood x Severity 

Dimana menurut (Guidelines for HIRARC, Department of Occupational 

Safety and Health Ministry of Human Resources, 2008), 

Likelihood adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi 

dengan waktu tertentu atau dalam keadaan tertentu, dan  

Severity adalah hasil dari sebuah kejadian atau peristiwa seperti tingkat 

keparahan dari luka atau kesehatan seseorang, atau kerusakan pada property, atau 

lingkungan, atau kombinasi dari semuanya yang disebakan oleh sebuah peristiwa 

atau kejadian. 

Sedangkan menurut AS/NZS 4360:2004, yang dimaksud risiko adalah 

peluang terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak terhadap sasaran, yang 

diukur dengan hukum sebab akibat. Risiko diukur berdasarkan nilai probability 

dan consequences. Konsekuensi atau dampak hanya akan terjadi bila ada bahaya 

dan kontak atau exposure antara manusia dengan peralatan ataupun material yang 

terlibat dalam suatu interaksi. Formula yang digunakan dalam melakukan 

perhitungan risiko menurut AS/NZS 430:2004 adalah: 

Risk = Probability x Exposure x Consequences 

 

2.7.2.2. Apa itu HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and Risk 

Control) ?  

HIRARC  merupakan sebuah alat untuk menyimpulkan semua aktifitas 

manajemen risiko yang mengemas HI (Hazard Identification), RA (Risk 
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Assesment), dan RC (Risk Control) dalam sebuah format yang diharapkan mudah 

dibaca, di pahami dan mudah dimengerti (AS/NZS:4360, 2004) 

 Metode HIRARC sangat membantu dalam menganalisis potensi 

kecelakaan kerja. Yang mana metode ini adalah serangkaian proses untuk 

mengidentifikasi bahaya, mengukur, mengevaluasi risiko yang muncul dari 

sebuah bahaya, lalu menghitung kecukupan dari tindakan pengendalian yang ada 

dan memutuskan apakah risiko yang ada dapat diterima atau  tidak (Helmidadang, 

2012).  

Dalam metode ini dilakukan analisa kualitatif yang mentikberatkan 

terhadap bentuk konsekuensi dari segala kegiatan yang dilakukan selama proses 

pekerjaan sampai dengan proses pemeliharaan dilakukan.  

 

2.7.3. Perencanaan dan Pelaksanaan HIRARC 

2.7.3.1. Tujuan HIRARC 

Tujuan dari HIRARC menurut (Guidelines for HIRARC, Department of 

Occupational Safety and Health Ministry of Human Resources, 2008) adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi semua faktor yang dapat membahayakan 

karyawan dan orang lain (bahaya-bahaya), 

2. Untuk mempertimbangkan kemungkinan dari bahaya apa yang dapat 

dialami oleh semua orang disuatu keadaaan dari sebuah kasus tertentu 

dan kemungkinan dari dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut, 

dan 
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3. Untuk memungkinkan seluruh karyawan untuk merencanakan, 

memperkenalkan dan mengendalikan langkah pencegahan untuk 

memastikan risiko tersebut di pantau secukupnya setiap saat. 

 

2.7.3.2. Perencanaan Kegiatan dari HIRARC 

Kegiatan HIRARC harus di rencanakan dan dilaksanakan (Guidelines for 

HIRARC, Department of Occupational Safety and Health Ministry of Human 

Resources, 2008) : 

a. Untuk situasi, 

1. Apabila bahaya (Hazards) muncul sebagai ancaman yang serius atau 

mendatangkan ancaman yang besar, 

2. Ketidakpastian akan pengendalian eksiting/ pengendalian yang ada 

memadai atau tidak, dan 

3. Sebelum langkah korektif implementasi atau langkah pencegahan. 

b. Oleh organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara berkelanjutan. 

Perencanaan HIRARC sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari 

perusahaan untuk menugaskan personil yang terlatih untuk memimpin sebuah 

team yang terdiri dari beberapa karyawan yang berhubungan dengan satu 

proses yang khusus atau kegiatan untuk melaksanakan HIRARC (Guidelines 

for HIRARC, Department of Occupational Safety and Health Ministry of 

Human Resources, 2008). 
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2.7.4. Proses HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and Risk 

Control) 

Proses HIRARC terdiri dari 4 langkah sederhana (Guidelines for 

HIRARC, Department of Occupational Safety and Health Ministry of Human 

Resources, 2008) yaitu : 

1. Mengklasifikasikan kegiatan pekerjaan, 

2. Mengidentifikasi bahaya 

3. Melaksanakan penilaian risiko (analisa dan mengestimasi risiko dari 

setiap bahaya yang ada), dengan mengkalukulasikan atau 

mengestimasi: 

a. Likelihood (kemungkinan) dari suatu kejadian, dan 

b. Severity (keparahan dampak) dari bahaya; 

4. Menetukan apakah risiko dapat ditoleransi dan mengaplikasikan 

pengendalian (jika diperlukan). 

Proses HIRARC dirangkum dalam diagram alir proses HIRARC (Gambar 2.2). 

 

2.7.4.1. Mengklasifikasikan Kegiatan Pekerjaan (Classify Work Activities) 

Mengklasifikasikan kegiatan pekerjaan didasarkan pada kemiripan 

pekerjaan (Guidelines for HIRARC, Department of Occupational Safety and 

Health Ministry of Human Resources, 2008), misalnya: 

1. Kawasan geografis atau keadaan fisik didalam atau diluar jangkauan, 

2. Tahapan dalam produksi atau proses pekerjaan, 

3. Tidak terlalu besar, misalnya : merakit sebuah mobil, 

4. Tidak terlalu kecil, misalnya memperbaiki sebuah mur atau 
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5. Mendefinisikan pekerjaan, misalnya : loading, packing, memperbaiki 

pintu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Flowchart of HIRARC Process 

Sumber : (Guidelines for HIRARC, Department of Occupational Safety and 

Health Ministry of Human Resources, 2008). 

 

2.7.4.2. Identifikasi Bahaya 

Kegiatan identifikasi bahaya merupakan tahap awal dalam manajemen 

risiko untuk mengetahui masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang 

ada dalam proses kerja di suatu perusahaan. Identifikasi bahaya sangat penting 

Classify work activities 

Consultation 

Identify Hazards 

Risk Assessment 

Prepare Risk 

Control Action Plan 

(If Necessary) 

Implement 

Worker 

Representative 

Employer 

Representative 

Review 
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untuk menentukan bentuk program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan 

implementasi pengendalian yang akan dilakukan perusahaan (Ghaisani dan 

Nawawinetu, 2014). Hasil identifikasi bahaya merupakan input utama dalam 

menyusun rencana kerja untuk mengendalikan dan mencegah suatu kejadian yang 

tidak diinginkan dari keberadaaan bahaya tersebut (Ramli, 2010). 

Identifikasi risiko juga diartikan identifikasi dari kejadian atau peristiwa 

yang tidak diingikan yang mengarah pada materialisasi dari bahaya dan 

mekanisme oleh peristiwa yang tidak diinginkan tersebut yang dapat terjadi. 

Tujuan dari identifikasi bahaya adalah untuk menyoroti pekerjaan atau aktivitas 

yang kritis, pekerjaan atau aktivitas yang menunjukan atau menampilkan risiko 

yang signifikan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja dan juga menyoroti 

bahaya yang menyangkut beberapa peralatan tertentu yang berhubungan dengan 

sumber energi, kondisi kerja atau kegiatan yang dilakukan. Risiko bahaya dapat 

dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu, risiko bahaya kesehatan, risiko bahaya 

keselamatan dan bahaya lingkungan (Guidelines for HIRARC, Department of 

Occupational Safety and Health Ministry of Human Resources, 2008). 

 

1. Bahaya Kesehatan Kerja 

Sebuah bahaya kesehatan kerja dapat menyebabkan penyakit bagi setiap 

orang sebagai individu. Kesehatan kerja dapat memberi dampak atau efek yang 

serius dan langsung/segera, atau dapat menyebabkan permasalahan jangka 

panjang (kronis). Seluruh bagian dari tubuh terkena efek atau dampak. Seseorang 

dengan penyakit akibat kerja dapat dikenali dari gejalanya dengan segera. 

Misalnya, kebisingan – menyebabkan kehilangan pendengaran. Bahaya 
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kesehatann termasuk zat kimiawi (seperti asam baterai dan asam larutan), bahaya 

biologis (seperti bakteri, virus, debu dan jamur), fisik (sumber energy yang cukup 

kuat untuk membahayakan tubuh, seperti arus listrik, panas, cahaya, getaran, 

kebisingan dan radiasi) dan bahaya desain kerja (ergonomis) (Guidelines for 

HIRARC, Department of Occupational Safety and Health Ministry of Human 

Resources, 2008). 

 

2. Bahaya Keselamatan Kerja 

Bahaya keselamatan adalah setiap tenaga yang cukup kuat untuk 

menyebabkan cidera atau kerusakan pada property. Cidera atau kerusakan yang 

disebabkan oleh bahaya pada keselamatan kerja biasanya jelas/ nyata. Contohnya, 

seorang pekerja terluka cukup parah. Bahaya keselamatan kerja menyebabkan 

bahaya ketika pengendalian lingkungan kerja tidak memadai (Guidelines for 

HIRARC, Department of Occupational Safety and Health Ministry of Human 

Resources, 2008). 

Contoh dari beberapa bahaya keselamatan kerja; 

- Terpleset/ tersandung (misalnya kabel berserakan dilantai) 

- Api ( berasal dari material yang mudah terbakar) 

- Bagian mesin yang bergerak, peralatan dan perlengkapan 

- Bekerja di ketinggian (pekerjaan scaffolding) 

- Ejeksi material (misalnya dari molding) 

- Sistem yang berhubungan dengan tekanan (misalnya steam bolier dan 

pipa) 

- Kendaraan bermotor (misalnya forkliftsi dan trucks) 
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- Pekerjaan lifting dan pekerjaan manual 

- Bekerja sendirian 

 

3. Bahaya Lingkungan Kerja 

Bahaya lingkungan kerja adalah sesuatu yang dilepaskan ke lingkungan 

yang dapat menyebabkan bahaya atau efek/ dampak yang merusak. Bahaya 

lingkungan kerja mungkin tidak terlalu ketara atau jelas. Contoh, seorang pekerja 

yang mengeringkan sistem glikol dan membuang cairan tersebut kesaluran 

pembuangan mungkin tidak mengetahui/ sadar akan dampaknya terhadap 

lingkungan. Bahaya lingkungan menyebabkan kerusakan ketika pengendalian dan 

prosedur kerja tidak diikuti. 

 

4. Identifikasi Bahaya dan Metodologi Penilaian  

Dalam Guidelines for HIRARC, Department of Occupational Safety and 

Health Ministry of Human Resources (2008) Identifikasi bahaya dan metodologi 

penilaian harus berisi: 

a. Langkah dan periode waktu tertentu untuk mengidentifikasi dan 

menilai bahaya. 

1. Siapa yang akan bertanggung jawab dalam proses identifikasi, 

mislanya : komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),atau 

seseorang atau seseorang yang ditunjuk oleh komite, 

2. Cara hasil laporan identifikasi diproses, misalnya: laporan 

identifikasi disusun dan diproses oleh komite atau individu yang 

ditunjuk oleh komite, dan 
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3. Periode waktu untuk identifikasi, contohnya : identifikasi bahaya 

untuk lingkungan kerja harus lengkap dan selesai dibulan 

Desember 

b. Proses pendokumentasian atau penyimpanan catatan bahaya 

Setelah identifikasi bahaya, harus disusun dan dijaga catatan bahaya 

yang teridentifikasi, baik dalam bentuk hardcopy atau softcopy. 

c. Periode waktu untuk mengulas kembali dan jika diperlukan merevisi 

metodologi 

Tanggal untuk mengulas kembali hasil identifikasi: contohnya, ulasan 

dari metode indentifikasi akan dilakukan setiap tiga tahun. 

 Untuk melengkapi identifikasi bahaya, dapat digunakan teknik untuk 

mengidentifikasi bahaya seperti beberapa contoh teknik berikut dalam Guidelines 

for HIRARC, Department of Occupational Safety and Health Ministry of Human 

Resources (2008) : 

1. Inspeksi lingkungan kerja 

2. Analisis keselamatan kerja atau analisis bahaya kerja 

3. Preliminari investigasi 

4. Faktor kecelakaan yang potensial 

5. Analisis kegagalan/ Failure Analysis 

6. Investigasi kecelakaan dan kejadian 

Sedangkan menurut Soehatman Ramli (2010) metode dan teknik yang 

dapat digunakan dalam identifikasi risiko antara lain: 
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1. Data Kecelakaan 

Data kecelakaan merupakan salah satu sumber informasi yang mencakup 

tentang adanya bahaya di tempat atau area kerja dan merupakan sumber 

informasi yang paling mendasar. Setiap kecelakaan yang terjadi selalu 

mempunyai sebab akibat. Sebab yang didasari oleh adanya kondisi tidak 

aman baik menyangkut manusia, peralatan atau lingkungan kerja. Karena 

itu dalam setiap kecelakaan, bagaimanapun kecilnya akan ditemukan 

adanya sumber bahaya atau risiko. 

2. Daftar Periksa/ Checklist 

Dalam metode ini pelaksanaannya cukup mudah dan sederhana, yaitu 

dengan membuat daftar pemeriksaan bahaya di tempat kerja. Dalam 

penerapan metode ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: 

- Metode in bersifat spesifik untuk peralatan atau tempat kerja tertentu. 

Misalnya daftar periksa gudang akan berbeda dengan daftar periksa 

gedung perkantoran. 

- Daftar periksa harus dikembangkan oleh orang yang memahami 

mengenal tempat kerja atau peralatan. Dengan demikian daftar periksa 

dapat menjangkau setiap kemungkinan bahaya yang ada. 

- Daftar periksa harus dievaluasi secara berkala, terutama jika ditemukan 

ada bahaya baru, atau penambahan dan perubahan sarana produksi 

sistem atau proses. 

- Pemeriksaan bahaya dilakukan oleh mereka yang mengenal dengan baik 

kondisi lingkungan kerjanya. 
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3. Brainstorming 

Sumber informasi tentang bahaya dapat diperoleh dari semua pihak yang 

bersangkutan. Semakin banyak sumber informasi yang digunakan makan 

akan semakin luas, dalam dan rinci informasi yang akan diperoleh. Oleh 

karena itu, salah satu teknik yang sederhana yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi bahaya adalah dengan teknik brainstorming. Melalui 

diskusi dan pertemuan dari berbagai pihak dan individu yang berbeda 

untuk menggali potensi bahaya yang ada, atau diketahui oleh masing-

masing anggota kelompok. 

4. What-if 

Teknik ini bersifat brainstorming, namun semua anggota tim dipandu 

dengan kata “what-if”. Tujuan dari teknik adalah untuk mengidentifikasi 

kemungkinan adanya kejadian yang tidak diinginkan dan menimbulkan 

suatu konsekuensi yang serius. Melalui teknik ini dapat dilakukan 

penilaian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan rancang 

bangun, konstruksi atau modifikasi dari yang diingikan. 

5. HAZOPS (Hazards and Operability Study) 

Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi bahaya yang ada pada proses 

operasional. Teknik HAZOPS merupakan sistem yang sangat terstruktur 

dan sistematis sehingga dapat menghasilkan kajian yang komprehensif. 

Kajian HAZOPS juga bersifat multi displin sehingga hasil kajian akan 

lebih mendalam dan rinci karena telah ditinjau dari berbagai latar belakang 

displin dan keahlian. 
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6. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

Metode ini merupakan metode identifikasi risiko dengan menganalisis 

berbagai pertimbangan dari kesalahan suatu sistem atau peralatan yang 

digunakan dan kemudian mengevaluasi dampak dari kesalahan tersebut. 

FMEA membantu memilih langkah perbaikan untuk mengurangi dampak 

kumulatif dari konsekuensi (risk) dan kegagalan sistem (fault). 

Proses dasar dari FMEA adalah dengan membuat daftar semua bagian dari 

sistem dan kemudian  melakukan analisa terhadap dampak apa saja yang 

terjadi jika sistem tersebut gagal berfungsi. Lalu kemudian dilakukan 

evaluasi dengan menetapkan konsekuensinya. 

7. FTA (Fault Tree Analysis) 

Metode ini bersifat deduktif, yaitu dimulai dari puncak (top event) yang 

mungkin terjadi dalam sistem atau proses. Selanjutnya semua kejadian 

yang dapat menimbulkan akibat dari kejadian puncak tersebut 

diidentifikasi dalam bentuk pohon logika. 

8. JHA (Job Hazard Analysis) 

JHA (Job Hazard Analysis) merupakan teknik yang berfokus pada tahapan 

pekerjaan sebagai cara untuk mengidentifikasi bahaya sebelum kejadian 

yang tidak diinginkan terjadi (OSHA 3071). Teknik ini lebih fokus kepada 

interaksi antara pekerja, tugas pekerjaan, peralatan dan lingkungan kerja.  

JHA dapat diterapkan ke dalam beberapa jenis pekerjaan, namun terdapat 

beberapa prioritas pekerjaan yang perlu dilakukan JHA (Ramli, 2010) 

yaitu: 

- Pekerjaan dengan tingkat cidera dan penyakit yang tiggi 
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- Pekerjaan yang berpotensi mengakibatkan cacat permanen, cedera atau 

sakit. Walaupun tidak ada riwayat kecelakaan yang terjadi sebelumnya 

- Pekerjaan yang mempunyai peluang kecil tetapi dapat mengakibatkan 

kecelakaan atau cedera yang parah 

- Pekerjaan yang baru, atau proses dan prosedur kerja yang berubah 

- Pekerjaan yang cukup kompleks sehingga membutuhkan intruksi kerja 

secara tertulis. 

 

2.7.4.3. Analisa dan Estimasi Risiko 

 Risiko merupakan penetuan kemungkinan (Likelihood) dan keparahan 

(severity) dari kecelakaan yang dapat diterima / masuk akal atau peristiwa yang 

berurut untuk menentukan ukuran dan memprioritaskan bahaya yang 

teridentifikasi. Ini bisa dilakukan dengan metode kualitatif, kuatitatif atau semi 

kuantitatif (Guidelines for HIRARC, Department of Occupational Safety and 

Health Ministry of Human Resources, 2008). 

a. Analisa Kualitatif 

 Dalam analisis kualitatif digunakan kata-kata untuk mendeskripsikan 

ukuran dari potensial keparahan dan kemungkinan dari keparahan kejadian 

tersebut akan terjadi. Skala nya dapat diadaptasi atau diatur agar sesuai dengan 

keadaaan dan deskripsi yang berbeda yang mungkin digunakan untuk risiko yang 

berbeda. Metode ini menggunakan pengetahuan ahli dan pengalaman untuk 

menentukan kategori kemungkinan dan keparahan Guidelines for HIRARC, 

Department of Occupational Safety and Health Ministry of Human Resources, 

2008). 
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 Menurut standar AS/NZS 4360, kemungkinan atau probability diberi 

rentang antara risiko yang jarang terjadi (rare)  sampai dengan risiko yang dapat 

terjadi setiap saat (almost certain). Sedangkan untuk keparahan atau consequence 

dikategorikan antara kejadian yang tidak menimbulkan cidera atau kerugian kecil 

sampai dampak yang paling parah yaitu menimbulkan kejadian fatal (meninggal 

dunia) atau kerusakan besar terhadap properti/ asset perusahaan. 

 Berikut merupakan tabel konsekuensi dan kemungkinan menurut standart 

AS/NZS 4360. 

b. Analisa Semi Kuantitatif 

 Dalam analisa semi kuantitatif, skala kualitatif yang sudah dijelaskan 

sebelumnya diberikan nilai. Tujuannya adalah untuk menghasilkan skala 

peringkat yang lebih diperluas dari biasanya yang telah diterima dalam analisa 

kualitatif, tidak berarti ini adalah nilai realistis yang diberikan untuk risiko seperti 

yang dilakukan dalam analisa kuantitatif (Guidelines for HIRARC, Department of 

Occupational Safety and Health Ministry of Human Resources, 2008). 

 Menurut Pratama (2012) dalam analisis semi kueantitatif, skala kualitatif 

yang telah disebutkan tersebut kemudian diberi nilai. Setiap nilai yang diberikan 

haruslah menggambarkan derajat konsekuensi maupun probabilitas dari risiko 

yanga ada. Misalnya suatu risiko mempunyai tingkat probabilitas yaitu sangat 

mungkin terjadi (almost certain), kemudian diberi nilai 100. Lalu dilihat tinkgat 

konsekuensi yang terjadi misalnya konsekuensi yang dapat terjadi adalah sangat 

parah, lalu diberi nilai 50. Maka tingkat risikonya adalah sebesar 100 x 50 = 5000. 

Perlu berhati-hati dalam menggunakan analisis semi kuantitatif, karena nilai yang 

dibuat belum tentu mencerminkan kondisi obyektif yang ada dari sebuah risiko. 
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Ketepatan perhitungan tergantung dari tingkat pengetahuan tim ahli dalam analisis 

tersebut terhadap proses terjadinya sebuah risiko. 

c. Analisa Kuantitatif 

    Analisa kuantitatif menggunakan angka numerik (bukan skala deskriptif 

seperti yang digunakan dalam analisa kualitatif dan semi kuantitatif) untuk 

keparahan (severity) dan kemungkinan (likelihood) menggunakan data dari 

berbagai macam sumber seperti data kecelakaan sebelumnya dan dari penelitian 

ilmiah. Keparahan (severity) dapat ditentukan dari permodelan oleh hasil dari 

suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa, atau dengan perhitungan dari studi 

percobaan atau data sebelumnya / yang lalu. Keparahan dapat dinyatakan dalam 

ketentuan keuangan, teknikal atau kriteria dampak terhadap manusia, atau kriteria 

lainnya. Cara untuk menyatakan keparahan (severity) dan kemungkinan 

(likelihood)  dan cara untuk mengkombinasikan keduanya adalah cara untuk 

memberikan tingkatan risiko yang berbeda berdasarkan jenis dari risiko dan 

tujuan output dari penilaian risiko yang digunakan (Guidelines for HIRARC, 

Department of Occupational Safety and Health Ministry of Human Resources, 

2008). 

 Dalam Guidelines for HIRARC, Department of Occupational Safety and 

Health Ministry of Human Resources (2008) untuk analisa kualitatif dan semi 

kuantitatif berikut adalah point penting yang perlu diperhatikan. 

1. Kemungkinan (Likelihood/ Probability) dari Kejadian 

 Nilai dari Likelihood (kemungkinan) didasarkan pada kemungkinan dari 

sebuah peristiwa terjadi. Pertanyaan yang harus ditanyakan yaitu, “Berapa kali 

kejadian atau peristiwa in terjadi di masa lampau?” Menilai kemungkinan 
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(Likelihood) didasarkan pada pengalaman pekerja, analisa atau pengukuran. 

(Guidelines for HIRARC, 2008). Berikut adalah tabel kemungkinan berserta nilai 

dari masing-masing kemungkinan: 

Tabel 2.1. 

Nilai Likelihood 

LIKELIHOOD (L) EXAMPLE RATING 

Most likely 

Bahaya yang paling sering terjadi/ kejadian 

yang disadari 

5 

Possible 

Memiliki kemungkinan untuk terjadi dan tidak 

biasanya 

4 

Conceivable 

Mungkin terjadi dalam beberapa waktu di masa 

yang akan datang 

3 

Remote 

Belum pernah diketahui terjadi dalam beberapa 

tahun 

2 

Inconceivable 

Hampir tidak mungkin terjadi dan belum 

pernah terjadi 

1 

Sumber : (Guidelines for HIRARC, Department of Occupational Safety and 

Health Ministry of Human Resources, 2008). 

 

Tabel 2.2. 

Ukuran kualitatif dari Kemungkinan (Probability) 

Penjelasan Contoh Penjelasan Rinci Level 

Almost Certain Terjadi hampir disemua keadaan 5 

Likely Sangat mungkin terjadi hampir disemua 4 
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keadaan 

Possible Dapat terjadi sewaktu-waktu 3 

Unlikely Kemungkinan terjadi jarang 2 

Rare Hanya dapat terjadi pada keadaan tertentu 1 

Sumber : AS/NZS 4360, 2004 

 

2. Severity (Keparahan) dari Bahaya 

 Severity (keparahan) dapat dibagi menjadi 5 kategori. Severity 

(keparahan) suatu bahaya didasarkan pada meningkatkanya keparahan dampak 

pada kesehatan seseorang, lingkungan atau kepada property. Tabel berikut 

mengindikasi keparahan / dampak dari suatu bahaya (Guidelines for HIRARC, 

2008). 

 

Tabel 2.3. 

Nilai Severity  

SEVERITY (S) EXAMPLE RATING 

Catastrophic 

Banyak korban jiwa, kerusakan property yang 

tak dapat diperbaiki 

5 

Fatal Sekitar satu korban jiwa, kerusakan properti 4 

Serious Tidak ada korban jiwa, cacat tetap 3 

Minor Cacat sementara 2 

Negligible Lecet kecil, memar, luka, PK3 1 

Sumber : (Guidelines for HIRARC, Department of Occupational Safety and 

Health Ministry of Human Resources, 2008). 
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 Tabel 2.4. 

Ukuran kualitatif dari keparahan (Consequence) 

Penjelasan Contoh Penjelasan Rinci Level 

Insignificant Tidak terjadi cidera, kerugian finansial kecil 1 

Minor 

P3K, penanganan di tempat, kerugian finansial 

sedang 

2 

Moderate 

Memerlukan perawatan medis, penanganan di 

tempat dengan bantuan pihak luar, kerugian 

finansial besar 

3 

Major 

Cidera berat, kehilangan kemampuan produksi, 

penanaganan luar area tanpa efek negative, 

kerugian finansial besar 

4 

Catastrophic 

Kematian, keracunan hingga ke luar area 

dengan efek gangguan, kerugian finansial 

sangat besar 

5 

Sumber : AS/NZS 4360, 2004 

 

2.7.4.4. Penilaian Risiko 

 Risiko dapat di tampilkan/ disajikan dalam berbagai cara untuk 

mengkomunikasikan hasil dari analisis dalam menentukan pengendalian risiko. 

Untuk analisa risiko yang menggunakan kemungkinan (Likelihood/ Probability) 

dan tingkat keparahan (Severity/ Consequences) dalam metode kualitatif, 

menampilkan/ menyajikan hasilnya dalam sebuah martiks risiko adalah cara yang 

paling efektif untuk mengkomunikasikan distribusi risiko disebuah pabrik dan  
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seluruh daerah atau area kerja (Guidelines for HIRARC, Department of 

Occupational Safety and Health Ministry of Human Resources, 2008). 

Risiko dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Guidelines 

HIRARC, 2008) : 

L x S = Relative Risk………………………………………(1) 

L = Likelihood 

S = Severity  

Berikut adalah contoh tabel matriks risiko : 

Tabel 2.5. 

Contoh Tabel Maktriks Risiko 

 Severity (S) 

Likelihood (L) 1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

Sumber : (Guidelines for HIRARC, Department of Occupational Safety and 

Health Ministry of Human Resources, 2008). 

 

 Nilai risiko relative dapat digunakan untuk memprioritaskan tindakan 

yang perlu untuk mengatur dengan efektif bahaya di lingkungan kerja. Tabel 

berikut akan menjelaskan prioritas berdasarkan rentang nilai: 
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Tabel 2.6. 

Prioritas Tindakan terhadap Kategori Risiko 

RISK DESCRIPTION ACTION 

15 – 25 HIGH 

Sebuah risiko yang tinggi memerlukan tindakan 

yang segera untuk mengendalikan bahaya seperti 

yang di rincikan dalam pengendalian . Tindakan 

yang diambil harus didokumentasikan dalam 

penilaian risiko, termasuk tanggal penyelesaian. 

5 – 12 MEDIUM 

Risiko Medium atau menengah memerlukan 

sebuah pendekatan perencanaan untuk 

mengendalikan bahaya dan menerapkan penilaian 

sementara jika diperlukan. Tindakan yang diambil 

harus didokumentasikan dalam form penilaian 

risiko ,termasuk tanggal untuk penyelesaian. 

1 - 4 LOW 

Sebuah risiko yang diidentifikasi rendah (Low) 

dapat dianggap sebagai risiko yang dapat diterima 

dan tindakan pengurangan lebih lanjut tidak 

terlalu diperlukan. Bagaimanapun, jika risiko 

dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien, 

ukuran pengendalian harus di implementasikan 

dan di catat. 

Sumber : (Guidelines for HIRARC, Department of Occupational Safety and 

Health Ministry of Human Resources, 2008). 
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2.7.5. Pengendalian Risiko 

Pengendalian risiko didefiniskan sebagai tindakan penghapusan/ 

eliminasi atau menonaktifkan bahaya dengan cara sedemikian rupa sehingga 

bahaya tidak menimbulkan risiko bagi pekerja yang harus memasuki suatu area 

atau pekerja yang sedang bekerja dengan peralatan dalam proses kerja yang sudah 

dijadwalkan (Guilines for HIRARC, 2008). 

Bahaya harus dikendalikan di sumbernya (dimana permasalahan timbul). 

Semakin dekat sebuah pengendalian dengan sumber bahaya , maka semakin baik. 

Metode ini  sering disebut sebagai pengendalian rekayasa terapan. Jika metode ini 

tidak berhasil, bahaya sering dikendalikan selama pekerjaan berlangsung, dan 

sepanjang jalan menuju ke pekerja, diantara sumber bahaya dan pekerja itu 

sendiri. Metode ini sering disebut sebaggai pengendalian administrative terapan. 

Jika metode pengendalian ini tidak memungkinkan, bahaya harus dikendalikan di 

pada tingkat pekerja melalui penggunaan alat pelindung diri (APD), meskipun ini 

adalah pengedalian yang tidak begitu diingini (Guilines for HIRARC, 2008). 

 

2.7.5.1.  Pemilihan Pengendalian yang Sesuai 

Memilih sebuah tindakan atau sistem pengedalian sering melibatkan 

(Guilines for HIRARC, 2008).: 

1. Evaluasi dan memilih sistem atau tindakan pengendalian jangka pendek 

dan  jangka panjang, 

2. Implementasi penilaian / ukuran jangka pendek untuk melindungi pekerja 

sampai sistem atau tindakan pengedalian yang permanen dapat di 

tempatkan, dan 
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3. Pengimplementasian sistem atau tindakan pengendalian jangka panjang 

dilakukan ketika penerapannya praktikal dan beralasan. 

 Sebagai contoh, bahaya kebisingan diidentifikasi. Tindakan pengendalian 

jangka pendeknya yaitu dengan mengharuskan pekerja menggunakan APD 

pelindung pendengaran. Jangka panjangnya, pengedalian permanen dilakukan 

dengan menyingkirkan atau mengisolasi sumber kebisingan. 

 

2.7.5.2. Tipe Pengendalian Risiko 

 Berikut adalah tipe dari pengendalian terhadap bahaya menurut 

Guidelines for HIRARC, Department of Occupational Safety and Health Ministry 

of Human Resources (2008). 

1. Pada Sumber Bahaya 

a. Eliminasi  

Menyingkirkan pekerjaan, peralatan, proses, mesin atau bagian yang 

berbahaya adalah kemungkinan cara terbaik untuk melindungi pekerja. 

Contohnya, sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk berhenti 

membeli dan memotong tangki bahan bakar bekas kaena dapat 

menyebabkan ledakan. 

 

b. Subtitusi 

Terkadang mengerjakan pekerjaan yang sama dengan cara yang sedikit 

lebih berbahaya adalah mungkin. Contohnya, bahan kimia yang berbahaya 

dapat diganti dengan bahan kimia yang tidak berbahaya. Pengendaliannya 

dengan melindungi pekerja dari setiap bahaya baru yang ditimbulkan. 
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2. Pengendalian Rekayasa/ Engineering Control 

a. Desain ulang 

Pekerjaan dan proses dapat di desain ulang agar lebih aman. 

Contohnya, container dapat dibuat lebih mudah di angkat. 

b. Isolasi 

Jika bahaya tidak dapat dieliminasi atau dipindakan, terkadang dapat 

diisolasi, atau dijauhkan dari pekerja. Contohnya, sebuah sekat 

ruangan dan pendingin udara diruang kendali dapat melindungi pekerja 

dari zat kimia yang beracun. 

c. Otomatisasi 

Proses yang berbahaya dapat dicegah dengan otomatisasi dan mesin. 

Contohnya, komputer- mengendalikan robot yang dapat menangani 

pekerjaan welding di perusahaan perakitan mobil. Tidak pengendalian 

harus diambil untuk melindungi pekerja dari bahaya mesin-msein 

robot. 

d. Pembatas / Barriers 

Sebuah bahaya dapat di blok sebelum menjangkau pekerja. Contohnya, 

tirai yang khusus dapat mencegah cidera mata dari radiasi mesin 

welding. Alat jaga yang pantas akan melindungi pekerja dari 

bersentuhan dengan bagian mesin yang bergerak. 

e. Absorpsi 

Baffle dapat memblokir atau menyerap suara bising/ kebisingan. 

Sistem blokir/ lockout dapat mengisolasi sumber energy selama 

pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan.  

Sarah Angela, Analisa Risko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dengan Metode Hirarc (Studi Kasus Proyek PT. WIK Phase II Batam )
repository.uib.ac.id @2017



52 

 

f. Pengenceran 

Beberapa bahaya dapat diencerkan atau hilang. Misalnya, sistem 

ventilasi dapat mencairkan gas beracun sebelum menjangkau/ sampai 

ke operator. 

 

3. Pengendalian Administratif 

Prinsip dari pengendalian ini adalah untuk mengurangi kontak antara 

penerima dengan sumber bahaya. Beberapa contoh pengendalian 

administrative (Guidelines for HIRARC, 2008) antara lain: 

- Prosedur kerja yang aman, pekerja diharuskan untuk menggunakan 

standar pelaksanaan/ praktek keselamatan kerja. Perusahaan di harapkan 

untuk memastikan bahwa pekerja mengikuti prosedur pelaksanaan 

keselamatan kerja. Prosedur kerja harus diulas secara berkala oleh 

pekera dan diperbaharui. 

- Supervisi dan Pelatihan, pelatihan awal pada awal kerja harus diberikan. 

Pengawasan yang tepat untuk membantu pekerja dalam mengidenifikasi 

kemungkinan bahaya dan mengevaluasi prosedur kerja. 

- Rotasi dan penempatan kerja, cara ini dilakukan untuk mengurangi 

paparan yang diterima pekerja, dengan membagi waktu kerja dengan 

pekerja yang lain. Penempatan pekerja terkait dengan masalah 

kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. 

- Perawatan secara berkala terhadap peralatan penting untuk 

meminimalkan penuruan prestasi dan memperbaiki kerusakan lebih dini. 
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- Kebersihan, menjaga kebersihan dapat mengurangi risiko bahan beracun 

yang dapat diserap oleh pekerja atau terbawa oleh pekerja dan 

mengkontaminasi keluarga mereka. Pakaian pekerja harus disimpan 

diloker terpisah untuk menghindari koontaminasi. Area makan harus 

dipisahkan dari daerah beracun. Makan tidak diperbolehkan di daerah 

yang beracun. Pekerja harus diminta untuk mandi dan berganti pakaian 

diakhir shift. 

 

4. Alat Pelindung Diri (APD) 

Alat pelindung diri (APD) digunakan ketika tindakan kontrol lain tidak 

layak dan ketika perlindungan tambahan diperlukan. Pekerja harus dilatih 

untuk menggunakan dan memelihara APD dengan benar. Perusahaan dan 

pekerja juga harus memahami keterbatasan dari APD (Guidelines for 

HIRARC, 2008). Tujuan pemakaian APD adalah untuk mengurangi 

dampak/ keparahan risiko dari suatu bahaya terhadap tubuh manusia/ 

pekerja (AS/NZS:4360, 2004). 

 

2.8. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Bruce K. Lyon dkk (2016) tentang “Prevention Through 

Design for Hazards in Construction” dilakukan dan didapat kesimpulan bahwa 

bukti hirarki dari model pengendalian, bahaya dan risiko dapat di eliminasi, di 

cegah atau diminimalisir adalah pilihan pertama dalam mengatur area kerja dan 

risiko konstruksi. Para professional OSH (Occupational Safety and Health) setuju 

bahwa konsep PTD ( Prevention Through Design ) harus digunakan di awal 
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desain dan pada tahap perencanaan konstruksi dan tugas terkait. Efektifnya 

mengkomunikasikan nilai dari intervensi PTD dapat memberikan tantangan untuk 

para professional OSH yang tidak memiliki keahlian atau pengalaman dalam 

bidang tersebut. Metodologi penilian risiko PTD dan alat yang ditunjukkan/ 

digunakan di artikel ini memberikan contoh bagaimana para professional K3 

dapat berhasil menggabungkan PTD dalam kegiatan/ aktivitas yang berhubungan 

dengan konstruksi dan seluruh proses manajemen risiko. Output/ hasil dari 

penilaian risiko PTD adalah masukan yang berharga untuk proses pengambilan 

keputusan.  

Penelitian Krantikumar Mhetre dkk (2016) tentang “Risk Management in 

Construction Industry” dilakukan dan didapat kesimpulan bahwa risiko dianggap 

memiliki artian negative, walaupun secara teori dapat memiliki dua artian. Para 

professional di industri konstruksi menggunakan teknik yang telah dijelaskana di 

literature mengenai Risk Management ( Manajemen Risiko ), tetapi tidak cukup 

sadar akan hal tersebut. Risiko dikelola setiap hari di industry konstruksi, tapi 

tidak terstruktur seperti yang dijelaskan di literature. Peneliti lainnya menegaskan, 

pengetahuan akan RM (Risk Management) dan RPM (Risk Management 

Proccess) hampir mendekati nol, walaupun konsep dari RM sudah menjadi 

semakin popular di sector industry. Manajemen risiko adalah teknik yang harus di 

aplikasikan didalam sebuah industri untuk mencapai tujuan dari industry tersebut.  

Oleh karena itu, penting untuk menyebarkan kesadaran dan menciptakan minat 

kepada pelaksana konstruksi untuk menggunakan teknik manajemen risiko di 

industri konstruksi. 
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Penelitian K3 sebelumnya telah dilakukan Penelitian Waruwu dan 

Yuamita (2016) tentang “Analisis Faktor Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

yang Signifikan Mempengaruhi Kecelakaan Kerja Pada Proyek Pembangunan 

Apartment Student Castle” meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

kecelakaan kerja, faktor –faktor yang paling signifikan yang mempengaruhi 

terjadinya kecelakaan dan cara untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja 

pada proyek kontruksi. Metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data 

dimulai dengan pembuatan kuisioner. Hasil dari penelitian berupa faktor 

signigifikan yang mempengaruhi kecelakaan kerja yaitu komitmen manajemen 

puncak (X2) dengan nilai regresi koefisien 36,4% dan Kesadaran pekerja (X4) 

30,1%. Jika kedua faktor digabungkan maka totalnya menjadi 66,5%. 

Penelitian Albert Wijaya dkk (2015) tentang Evaluasi Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja dengan Metode HIRARC pada PT. Charoen Pokphand 

Indonesia dilakukan dan didapatkan kesimpulan bahwa hasil evaluasi kesehatan 

dan keselamatan kerja dengan metode HIRARC di PT. Charoen Pokphand 

Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak kegiatan yang berbahaya. Kegiatan 

berbahaya yang dimaksud adalah kegiatan yang memiliki nilai risk rating 

ekstrim, tinggi, dan sedang.   

Alexander Agusatomi Todingan, dkk (2015) melakukan penelitian 

tentang “Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja 

terhadap Biaya Pelaksanaan Proyek Konstruksi” dilakukan untuk melihat 

pengaruh antara penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan 

biaya pelaksanaan proyek konstruksi. Data yang didaptkan adalah tentang kasus 

tenaga kerja, masa kerja dan pendidikan. Serta variabel yang diukur adalah data 
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tentang status tenaga kerja, masa kerja dan pendidikan. Serta variabel yang 

diukur adalah variabel X (manajemen keselamatan dan kesehatan kerja) dan 

variabel Y (biaya pelaksanaan proyek konstruksi). Dalam analisis digunakan 

beberapa metode, yaitu Analisis korelasi, Analisis Regresi, Uji F dan uji t. 

A. Suchith Reddy (2015) melakukan penelitian tentang “Risk 

Management in Construction Industry – A case Study”  dan mengambil 

kesimpulan  bahwa sebagian besar proses risiko dijalankan selama fase produksi 

dan yang paling aktif dan yang memilik pengaruh besar dalam proses manajemen 

risiko adalah kontraktor. Owner dan kontraktor memberikan sedikit usaha dan 

waktu untuk memberikan penilaian dan perencanaan yang strategis untuk risiko 

yang telah diketahui, tidak diketahui dan mungkin terjadi. Jika tidak ada 

manajemen risiko yang proaktif maka akan menyebabkan meningkatnya biaya 

dan delay. Kinerja proyek yang lebih baik dapat diperoleh dengan 

mengidentifikasi, mengalokasikan dan mengelola risiko diakhir masa proses 

perencanaan.  

Penelitian Sheik Allavudeen dan Sankar (2015) tentang “Hazard 

Identification, Risk Assessment and Risk Control in Foundry” dilakukan dan 

didapat kesimpulan bahwa studi Hazard Identification and Risk Assessment 

(HIRA) dilakukan pada proses pengecoran dan juga pada peralatan dan mesin 

yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai jenis bahaya (suhu, listrik, 

ergonomis, kebisingan, gas, kimia, debu). Rekomendasi diberikan untuk 

mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya tersebut di masa yang 

akan datang. Semua peraturan legal yang bisa diaplikasikan di jadikan acuan dan 

Sarah Angela, Analisa Risko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dengan Metode Hirarc (Studi Kasus Proyek PT. WIK Phase II Batam )
repository.uib.ac.id @2017



57 

 

langkah-langkah yang tepat berdasarkan peraturan yang ada diambil jika terjadi 

penyimpangan. 

Penelitian Tale Geramitcioski dkk (2015) tentang “Risk Assessment for 

Scaffolds and Ladders” dilakukan dan didapat beberapa kesimpulan untuk 

mengurangi risiko untuk pemasangan perancah dan tangga yaitu scaffolds/ 

perancah harus bersertifikasi, personil yang bersertifikat untuk merakit dan 

membongkar perancah,  personil yang bertugas merakit/ membongkar perancah 

harus menggunakan APD, perancah harus memiliki pagar dan pijakan papan 

untuk mencegah benda/ orang-orang tejatuh, lantai kerja memiliki lebar yang 

sesuai tanpa ada void (lubang), akses untuk dilewati aman, perancah aman 

sehingga tidak mudah terjungkal, bagian-bagian perancah di periksa sebelum 

digunakan, inspeksi rutin untuk perancah dilakukan oleh HSS-Officer, tangga 

digunakan untuk aktivitas kerja yang singkat dan ringan, tangga harus diperiksa 

secara teratur, memberikan pelatihan bagi karyawan untuk mempersiapkan 

tangga dan memperbaikinya, memastikan dasar tumpuan tangga stabil sebelum 

digunakan sehingga tidak menimbulkan bahaya ditempat kerja. 

Dari penelitian Anandhababu S dkk (2014) tentang “A study on Risk 

Assessment in Construction Project of an Educational Institution” didapat 

kesimpulan bahwa hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis checklist yang 

dilakukan di lokasi pembangunaninstitusi pendidikan menyatakan risiko dilokasi 

telah di identifikasi sebelumnya dengan menggunakan analisa risiko dan penilaian 

risiko untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pekerja konstruksis. Pihak 

manajemen bertanggung jawab untuk melakukan penilian risiko secara berkala 

untuk mengeliminasi risiko dan membiarkan pekerja bekerja dalam lingkungan 
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yang aman. Karena lokasi pembangunan adalah institusi pendidikan, banyak 

aspek K3 diabaikan. Sehingga menyebabkan banyaknya bahaya bagi para pekerja. 

Kebanyak dari mereka berpikir hanya untuk menyelesaikan pembangunannya 

tetapi tidak memikirkan keamanan dan kesehatan dari pekerja konstruksi. 

Kesehatan dan keamanan pekerja sangatlah penting dari yang lainnya. 

Lingkungan konstruksi adalah lingkungan yang ramah lingkungan, yang 

mempekerjakan orang-orang yang mengutamakan aspek keselamatan, yang mana 

akan menuntun ke lingkungan kerja yang aman dan menyelamatkan jiwa para 

pekerja. 

Penelitian Ruchi Shrivasta (2014) tentang “Hazard Identification and 

Risk Assessment in Thermal Power Plant” dilakukan dan didapat kesimpulan 

bahwa penilaian risiko yang terjadi dan kemungkinan bahaya di evaluasi dan 

dibagi menjadi 3 level risiko, yaitu acceptable, tolerable and unacceptable. 

Untuk risiko yang berada pada level unacceptable diperlukan tindakan korektif 

dan direkomendasikan untuk  meningkatkan ukuran atau standart K3 dan analisis 

K3. Hasil dari analisis ini akan menjadi berharga untuk mengetahui konsekuensi 

dari situasi atau keadaan darurat yang mungkin terjadi. Dengan pengetahuan ini, 

level dari kesiapan dapat di nilai dan tindakan/ langkah yang diambil untuk 

meningkatkan kemampuan melalui pelatihan dan persiapan respon/ tindakan 

yang lebih efektif untuk kejadian/ bahaya tersebut. 

Penelitian Wijeratne dkk (2014) tentang “Identification and Assessment 

Risks in Maintenance Operations” dilakukan dan didapat kesimpulan bahwa 

ketika mempertimbangkan cara untuk mengeliminasi atau meminimalisir 

kekurangan dalam penilian risiko, memberikan edukasi penilaian risiko bagi 
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organisasi para stakeholders, pelatihan yang sistematis untuk menghindari risiko, 

dan melembagakan peraturan, peraturan dan prosedur untuk mengendalikan 

eksposur risiko dapat disebut sebagai cara untuk mengubah sikap dan persepsi 

dari karyawan dan stakeholder lainnya mengenai risiko. Namun, dokumentasi 

yang tepat, pembaruan yang terus menerus untuk pendokumentasian identifikasi 

risiko adalah cara lain untuk mencapai proses penilaian risiko yang efisien dan 

efektif. 

Dalam Penelitian Kani, dkk (2013) tentang “Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi Studi Kasus Proyek PT. Trakindo 

Utama” mengenai manajemen keselamatan dan kesehatan kerja agar teciptanya 

suatu suasana lingkungan dan kondisi kerja yang lebih baik serta aman dan 

nyaman. Metode yang digunakan adalah mengadakan survei langsung ke 

lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak tenaga kerja yang 

tidak mengetahui tentang K3, apa yang dimaksud dengan K3, bagaimana cara 

penerapannya dan lain-lainnya. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan K3 tidak 

dilakukan dengan baik dari perusahaan kontraktor. 

Penilitian M. O. Agwu (2012) tentang “The Effects of Risk Assessment 

(HIRARC) on Organisational Performance in Selected Construction Companies 

in Nigeria” dilakukan dan didapatkan kesimpulan bahwa kepatuhan pada penilian 

risiko (HIRARC) di tingkat organisasi perusahaan di perusahaan konstruksi di 

Nigeria akan meningkatkan kinerja organisasi (mengurangi tingkat kecelakaan/ 

tingkat insiden, meningkatkan praktikal K3, meningkatkan produktivitas dan 

meningkatkan keuntungan). Oleh karena itu, direkomendasikan: Top manajemen 

dan karyawan berkomitmen untuk melakukan penilaian risiko (HIRARC), 
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pengetahuan akan K3 yang kompetitif, tingkat pengetahuan yang tinggi akan K3, 

alaur manajemen dan kerjasama bidang K3 sebagai sarana untuk mempertahankan 

pelaksanaan K3 yang terbaik di industri Konstruksi Nigeria.  

Dalam penelitian Christina dkk (2012) tentang “Pengaruh Budaya 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Kinerja Proyek Konstruksi 

disimpulkan bahwa proses pembangunan proyek konstruksi pada umumnya 

merupakan kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya. Salah satu focus 

perusahaan kontraktor adalah menciptakan kondisi Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) yang baik di proyek. Sedangkan budaya K3 memegang peranan 

penting dalam membentuk perilaku pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan 

kerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi budaya keselamatan dan kesehatan kerja 

terutama pada proyek konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

simultan dan parsial variabel bebas yang terdiri dari komitmen Top manajemen 

terhadap K3 (X1), Peraturan dan Prosedur K3 (X2), Komunikasi Pekerja (X3), 

Kompetensi Pekerja (X4), Lingkungan Kerja (X5), dan Keterlibatan Pekerja 

dalam K3 (X6) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Proyek 

Konstruksi (Y). Karena koefisien regresi pengaruh Komitmen Top Manajemen 

terhadap K3 (X1) terhadap Kinerja Proyek Konstruksi (Y) bertanda positif 

mengindikasikan bahwa pengaruh keduanya searah.  
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