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ABSTRAK 

 

Nama   : Nanda Alviernandi 

Program Studi : Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Judul : Kesesuaian Prosedur Operasi Forklift Di PT. X 
_Dengan Safe Operation Forklift OSHA (2016)                                                           
_Tahun 2018                                                   

 

Latar Belakang :  
Dalam proses produksi di dalam perusahaan pasti menggunakan alat bantu 
forklift untuk memindahkan material maupun perkakas kerja yang 
berukuran besar, dan perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) 
dalam pengoperasian forklift. Berdasarkan penelitian awal di PT. X bahwa 
terdapat poin-poin yang kurang penjelasan di dalam standar operasional 
prosedur (SOP) forklift. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesesuaian 
prosedur operasi forklift dengan Safe Operation Forklift OSHA (2016). 

Metode :  
Desain penelitian adalah deskriptif komparatif. Objek penelitian ini adalah 
standar operesional prosedur forklift yang terdiri dari pra-operasi, traveling 
dan manuver, serta load handling. Pengolahan dan analisis data dalam 
penelitian ini adalah dengan menghitung porsentase jumlah poin-poin yang 
sesuai. 

Hasil :  

Hasil menunjukkan bahwa kesesuaian prosedur operasi forklift di PT. X 
pada tahap pra-operasi sebesar 83%, traveling dan manuver sebesar 88%, 
serta load handling sebesar 84%. 

Simpulan :  

Kesimpulan penelitian ini adalah kesesuaian prosedur operasi forklift di PT. 
X yang terdiri dari pra-operasi, traveling dan manuver, serta load handling 
didapatkan hasil kesesuaian sebesar 86%. 

 

Kata kunci : Forklift, Standar Operasional Prosedur (SOP), Safe Operation 
Forklift OSHA (2016). 
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ABSTRACT 

 

Name   : Nanda Alviernandi 

Program Study : Occupational Safety and Health 

Title  : Suitability Of Operation Procedure Forklift In 
..Company X With _Safe Operation Forklift OSHA 
_(2016) Year 2018 

 

Background : 
In the production process within the company must use forklift aids to move 
large materials and work tools, and the need for standard operating 
procedures (SOP) in the operation of forklifts. Based on initial research in 
company X that there are less explanatory points in the standard operating 
procedure (SOP) forklift. The purpose of this research is to know the 
suitability of operation procedure forklift with Safe Operation Forklift OSHA 
(2016). 

Methods : 
The design of this research is descriptive comparative. The object of this 
research is a standard forklift operation consisting of pre-operation, travel 
and maneuvering, as well as load handling. Processing and data analysis 
in this study is to calculate the number of points accordingly. 

Results : 
The results show that the suitability of operation procedure forklift in 
company X to stage pre-operation of 83%, traveling and maneuvering of 
88%, and load handling of 84%. 

Conclusion : 
The conclusion of this research is suitability of procedure operation forklift 
at company X consisting of pre-operation, traveling and maneuvering, and 
load handling obtained a suitability of 86%. 

 

Keyword : Forklift, Standard Operation Procedure (SOP), Safe Operation 
Forklift OSHA (2016). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Di era globalisasi sekarang pertumbuhan industrialisasi yang 

semakin pesat dan terus menerus berkembang setiap tahunnya 

karena persaingan industri yang semakin keta seperti halnya industri 

manufaktur. Industri manufaktur mencakup semua industri yang 

mengolah bahan mentah menjadi bahan produk baru.   

Tidak terlepas dengan industri farmasi, menurut definisi yang 

tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 (1), industri farmasi adalah 

badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk 

melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Sehingga di 

dalam suatu industri, pasti memiliki bermacam-macam peralatan 

kerja terutama alat-alat bantu kerja seperti forklift yang bertujuan 

untuk memindahkan material maupun perkakas kerja yang 

berukuran besar. 

Forklift adalah alat yang memungkinkan seseorang untuk 

mengangkat dan menempatkan barang dengan beban yang berat 

dan besar. Namun, ada risiko cidera atau kematian apabila operator 

forklift belum terlatih untuk menggunakan forklift, tidak mengerti cara 

mengoperasikan forklift, pengoperasian forklift dengan 

sembarangan atau menggunakan forklift yang tidak aman karena 

forklift tersebut rusak (2). Maka dari itu dijelaskan dalam Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

PER.09/MEN/VII/2010 tentang operator dan petugas pesawat 

angkat dan angkut, bahwa setiap pengoprasian forklift harus ada 

seorang operator yang sudah mempunyai Lisensi K3 dan buku kerja 

(3). 
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Setiap tahun hampir 100 operator forklift meninggal dan 

20.000 terluka parah dalam kecelakaan forklift. Menurut National 

Traumatic Occupational Fatalities (NTOF). Dua hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Health and Safety Executive di Inggis tahun 

2010/2011 menyatakan bahwa kendaraan besar dan forklift 

merupakan agen yang paling sering terjadi kecelakaan. Di sektor 

industri, transportasi dan storage adalah penyumbang terbesar 

kecelakan kerja, faktor terbesar penyebabnya adalah forklift (4). 

PT. X berlokasi di Jalan Raya Bogor Km. 32, Cimanggis, 

Depok, Jawa Barat, mulai beroperasi tahun 1974, atau dua tahun 

setelah konstruksi dimulai. Pabrik ini merupakan satu dari lima 

fasilitas manufaktur yang terbesar di seluruh dunia.  

PT. X bergerak dibidang farmasi yang menghasilkan produk-

produk Pharmaceutical, selain dari produk-produk Consumer Care 

yang sudah diproduksi terlebih dahulu. Dalam proses kerjanya PT. X 

menggunakan pesawat angkat dan angkut khususnya forklift jenis 

elektrik,  terutama di area warehouse,  dimana forklift digunakan 

untuk segala keperluan angkat dan angkut mulai dari receiving area 

hingga sampai dispatching area, sehingga pada masing - masing 

area tersebut mempunyai potensi bahaya yang dapat menimbulkan 

kecelakaan kerja. Berdasarkan data dari perusahaan, didalam area 

kerja warehouse terdapat total 21 operator forklift yang masing – 

masing operator sudah memiliki surat izin operasi forklift (SIO). 

Untuk tahun 2017 sampai awal 2018 di PT X terdapat 3 incident 

property damage dan 2 nearmiss disebabkan oleh forklift.  

Berdasarkan latar belakang dan masalah tersebut maka 

peneliti ingin menganalisis penerapan prosedur pengoperasian 

forklift di PT. X meliputi pra-operasi, traveling dan manuver serta load 

handling apakah sudah sesuai dengan standar safe operation forklift 

OSHA (2016), dimana safe operation forklift OSHA (2016) 

merupakan dokumen prosedur operasi forklift yang menerapkan 
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standar pengoperasian forklift yang sangat terstruktur dan merinci, 

karena pada prosedur tersebut menjelaskan bagaimana 

mengoperasikan forklift secara benar, apa saja potensi bahaya yang 

ada pada pengoperasian forklift, dan menjelaskan bagaimana 

rekomendasi praktik agar dalam pengoperasian tidak timbul 

nearmiss maupun kecelakaan kerja yang akan merugikan pekerja 

dan perusahaan.       

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka 

permasalahan yang akan dikaji dan dibahas oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Adakah kesesuaian prosedur operasi forklift di PT. X Tahun 2018 

dengan safe operation forklift OSHA (2016) ? 

2. Berapa nilai prosentase kesesuaian prosedur di PT. X Tahun 

2018 dengan membandingkan dengan safe operation forklift 

OSHA (2016) ?  

3. Apakah terdapat kekurangan pada standar operasional prosedur 

(SOP) forklift di PT. X ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Diketahui adanya kesesuaian prosedur operasi forklift di PT. 

X dengan standar safe operation forklift OSHA (2016). 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Diketahui adanya penerapan prosedur operasi forklift di 

PT. X dengan standar safe operation forklift OSHA (2016). 

2. Diketahui adanya kekurangan yang terdapat pada 

prosedur operasi forklift di PT X dengan safe operation 

forklift OSHA (2016).  

1.4. Manfaat Penelitian 
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1.4.1. Bagi Perusahaan 

Dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan dalam 

membuat penerapan standar opersi forklift di tempat kerja. 

1.4.2. Bagi STIKes Binawan 

Dapat menambah referensi perpustakaan Prodi Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja serta bermanfaat untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan berkaitan dengan standar operasi forklift. 

1.4.3. Bagi Peneliti 

Dapat mengembangkan dan mengaplikasikan keilmuan 

dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja khususnya 

tentang prosedur operasi forklift yang terstandar. 

1.5. Ruang Lingkup 

Penelitian ini dilakukan di PT. X pada bulan Februari 2018. 

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui kesesuaian standar 

operasi forklift di PT. X dengan Safe Operation Forklift OSHA 

(2016).  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keselamatan Kerja 

Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang bertalian 

dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses 

pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta 

cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja juga dapat 

diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk menciptakan 

lingkungan kerja yang aman, serta mencegah semua bentuk 

kecelakaan yang mungkin terjadi (5). 

 

2.2 Tempat Kerja 

Menurut Undang – undang No 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja pasal 1 ayat 1, yang dimaksud tempat kerja 

adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak 

atau tetap, dimana tenaga kerja dimana tenaga kerja bekerja, atau 

yangsering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan 

dimana terdapat sumber atau sumber- sumber bahaya. Termasuk 

tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, ruangan dan 

sekelilingnya yang merupakan bagian – bagian atau yang 

berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Oleh karena pada tiap 

tempat kerja terdapat sumber bahaya maka pemerintah mengatur 

keselamatan kerja baik di darat, di tanah, di permukaan air, di dalam 

air, maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum 

Republik Indonesia (6). Ketentuan tersebut berlaku dalam tempat 

kerja yang merupakan tempat- tempat : 

1. Dibuat, dicoba, dipakai, atau dipergunakan mesin, pesawat, alat 

perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat 

menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan. 
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2. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut 

atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah 

terbakar, menggigit atau beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu 

tinggi. 

3. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, perbaikan 

atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya yang 

termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan 

dibawah tanah dan sebagianya atau dilakukan pekerjaan 

persiapan. 

4. Dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, 

pekerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, 

perternakan, perikanan, lapangan kesehatan. 

5. Dilakukan usaha pertambangan, dan pengolahan emas, perak, 

logam atau biji logam lainnya, batuan – batuan, gas, minyak atau 

mineral lainnya baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun 

di dasar perairan. 

6. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia baik di 

daratan, melalui terowongan, di permukaan air dalam air maupun 

di udara 

7. Dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, 

dermaga, dok, stasiun atau gudang. 

8. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain 

di dalam air. 

9. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah 

atau perairan 

10. Dilakukan pekerjaan di bawah tekan udara atau suhu tinggi atau 

yang rendah 

11. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, 

kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, 

hanyut atau terpelanting 

12. Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang. 



   7 
 

13. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, 

asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara 

atau getaran. 

14. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah. 

15. Dilakukan pemancaran, penyinaran atau penerimaan radio atau 

radar, televisi atau telepon. 

16. Dilakukan pendidikan pembinaan, percobaaan, penyelidkan atau 

riset (penelitian) yang menggunakan alat tehnis. 

17. Dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi – bagikan 

atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air. 

18. Diputar film, dipertunjukan sandiwara atau diselenggarakan 

rekreasi lainnya yang memakain peralatan, instalasi listrik atau 

mekanik. 

 

2.3 Pesawat Angkat dan Angkut 

Pesawat angkat dan angkut adalah suatu pesawat atau alat 

yang digunakan untuk memindahkan, memindahkan muatan baik 

bahan atau barang atau orang secara vertical dan atau horizontal 

dalam jarak yang ditentukan (7). 

 Jenis-jenis pesawat angkat angkut diantaranya adalah 

peralatan angkat, pita transport, pesawat angkutan di atas landasan 

dan di atas permukaan, serta alat angkutan jalan ril. 

1. Peralatan angkat adalah alat yang dibuat khusus untuk 

mengangkat naik dan menurunkan muatan antara lain Gondola, 

Pesawat pneumatic, keran lokomotif, keran dinding. 

2. Pita transport adalah suatu alat yang digunakan untuk 

memindahkan muatan secara continu dengan menggunakan 

bantuan pita. ini sering kita sebut dengan conveyor antara lain 

conveyor dan ekskalator. 

3. Pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan 

adalah alat yang digunakan untuk memindahkan muatan atau 
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orang dengan menggunakan kemudi (baik kemudi dalam atau di 

luar) dan bergerak di atas landasan atau permukaan. contoh 

pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan : truk, 

truk Derek, gerobak, forklift, traktor dan kereta gantung. 

4. Alat angkutan jalan ril adalah alat angkutan yang berjalan di atas 

ril antara lain alat angkutan jalan ril adalah lokomotif, lori, gerbong 

(7). 

2.4 Forklift 

2.4.1 Pengenalan Forklift 

Forklift adalah salah satu mesin pengangkat yang 

digunakan untuk mengangkat dan memindahkan beban yang 

dapat memindahkan beban dengan ketinggian yang berbeda 

tanpa memerlukan waktu lama daripada yang kita angkat 

dengan kekuatan orang. Aplikasi forklift dapat dilihat di area 

pelabuhan laut dan area pemuatan di industri. Desain forklift 

harus diaplikasikan untuk menemukan sistem hidrolik dan 

kekuatan forklift sehingga pasti akan mengangkat kargo yang 

ingin diangkat. Desain forklift terdiri dari desain sistem hidrolik 

dan kekuatan forklift (8). 

2.4.2 Jenis – Jenis Forklift  

Ada beragam jenis forklift dan tentunya memiliki 

kegunaan yang berbeda. Setiap jenis forklift pun juga memiliki 

fitur yang berbeda - beda. 

1. Jenis Forklift Elektrik 

Armada forklift jenis ini difungsikan sebagai alat untuk 

mengangkut dan memindahkan barang yang 

berkapasitas besar. Kendaraan jenis elektrik ini mampu 

digerakkan di indoor ataupun outdoor, bisa juga 

digunakan dalam kegiatan bongkar muat barang di 

pelabuhan, dalam pabrik, gedung ataupun lainnya. Forklift 
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yang satu ini mampu mengangkat barang hingga 5 ton 

dan tinggi angkat mencapai 6 meter. 

2. Jenis Forklift Diesel 

Armada forklift berikutnya adalah forklift diesel. Forklift 

jenis ini biasanya digunakan di bagian outdoor. Dengan 

dilengkapi system yang canggih forklift diesel ini mampu 

mengangkat kapasitas barang hingga 10 ton dengan 

lifting atau mengangkat barang mencapai 6 meter. 

3. Jenis Forklift Gasoline 

Armada forklift selanjutnya adalah forklift gasoline. 

Biasanya digunakan untuk bongkar muat atau 

pemindahan suatu benda dari satu area ke area lain, 

dapat juga digunakan untuk mempermudah penataan rak-

rak yang tinggi. Forklift gasoline ini mampu mengangkat 

kapasitas barang 2 ton dan mengangkat hingga 

ketinggian 2 meter. 

4. Jenis Forklift Reach Truck 

Armada yang terakhir adalah jenis forklift reach truck. 

Biasanya jenis forklift ini digunakan untuk memindahkan 

barang yang berkapasitas besar, plus mampu melakukan 

penataan di atas rak-rak yang tinggi. Kendaraan jenis ini 

mampu mengangkat hingga 2 ton dengan mengangkat 

hingga ketinggian 8,5 meter.  

2.4.3 Bagian – Bagian Forklift 

Untuk menjaga keamanan kenyamanan dan juga 

keawetan forklift itu sendiri perlu juga dilakukan perhatian 

spare part secara rutin dan berkala, hal ini dilakukan guna 

untuk memperpanjang usia forklift itu sendiri. Untuk mengenal 

lebih dalam mengenai forklift berikut bagian - bagian 

terpenting dalam forklift yang harus diketahui (9) : 
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Gambar 2.1. Bagian – Bagian Forklift 

 

1. Carriage adalah bagian dari forklift yang sangat penting 

yang berfungsi sebgai penghubung antara mast dan fork 

karena ditempat ini fork melekat. Carriage juga berfungsi 

sebagai sandaran keamanan untuk barang barang di 

pallet disaat kondisi barang berada di atas mast lifting. 

2. Overhead Guard adalah atap atau pelindung untuk 

operator forklift yang fungsinya adalah melindungi 

operator jika saat melakukan pekerjaannya dalam 

mengangkat barang dan barang tersebut jatuh tidak 

langsung mengenai operator forklift dan jika di modifikasi 

bisa juga sebagai pelindung operator dari terik matahari 

dan hujan. 

3. Counterweight merupakan bagian dari forklift yang 

fungsingnya menyeimbangkan beban yang diangkat 

dengan forklift itu sendiri,yang letaknya berada di 

belakang yang berlawanan dengan fork, sehingga 

kesetabilan forklift dan keseimbangannya terjaga. 

4. Fork atau garpu adalah bagian utama dari forklift yang 

fungsinya ialah untuk menopang dan untuk membawa 

serta mengangkat barang atau beban, Fork terbuat dari 
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besi panjang dan lurus dengan panjang standart 1070mm 

dan bisa di tambah fork extension untuk bisa lebih panjang 

lagi.Meletakkan beban yang akan di angkat diatas fork 

harus diperhatikan untuk mengatur lebar fork,perlu 

diketahui juga dimensi beban dan kapasitas berat beban. 

5. Mast merupakan bagian penting dan utama dari forklift, 

karena antara fork dan mast adalah satu kesatuan supaya 

forklift berjalan secara fungsinya. Mast sendiri terbuat dan 

terdiri dari dua buah besi yang tebal yang di antaranya 

terdapat komponen hidroulik sistem yang dalam satu 

kesatuannya berfungsi sebagai pengangkat atau 

menurunkan barang.Pada dasarnya mast ini fungsinya 

untuk lifting dan tilting. 

2.4.4 Sebab – Sebab Kecelakaan Pada Forklift 

Banyak kasus kecelakaan yang melibatkan 

penggunaan forklift termasuk yang berakibat fatal. Ini sangat 

memprihatinkan bagi semua bahwa sebenarnya kejadian-

kejadian kecelakaan tersebut seharusnya bisa dicegah. 

Beberapa sebab - sebab kecelakaan saat mengoperasikan 

forklift diantaranya (10) : 

1.  Forklift ambruk saat mengangkut / mengangkat beban. 

2.  Beban terjatuh pada saat diangkut / diangkat. 

3.  Pekerja tertimpa beban yang diangkat. 

4.  Forklift menabrak atau ditabrak unit lain. 

5.  Pekerja terkena fork atau garpu. 

6.  Forklift terjatuh pada lantai yang beda ketinggiannya. 

Keselamatan dalam penggunaan forklift sangat 

diperlukan dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang 

dapat mengakibatkan cidera ataupun kematian pada pekerja. 

Jika kita melihat penyebab - penyebab yang sering 

mengakibatkan kecelakaan dalam pengoperasian Forklift 

adalah sebagai berikut : 
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1. Kurang pengetahuan atau keterampilan dari operator 

forklift 

2. Operator tidak fokus pada pekerjaannya atau ceroboh 

3. Metode pengangkutan / pengangkatan yang tidak benar 

4. Ketidaksesuaian beban yang diangkut / diangkat dengan 

safety weight load (SWL) forklift. 

5. Rendahnya kualitas maintenance unit, termasuk 

pergantian Spare par yang tidak original. 

6. Ketidak layakan pada unit. 

Secara umum kecelakaan pada forklift sangat dipengaruhi 

oleh operator unit, walaupun untuk beberapa point (seperti 

kualitas maintenance, kelayakan unit) operator tidak bisa 

berperan penuh dalam memperbaiki, namun pada hal 

tersebut operator dapat berperan dalam memastikan unitnya 

layak dan siap untuk digunakan dengan cara melakukan 

pemeriksaan sebelum unit Forklift dioperasikan. 

2.4.5 Bahaya Pada Operasi Forklift 

Banyak operator-operator forklift yang mengabaikan 

bahaya-bahaya yang timbul pada saat mengoprasikan forklift. 

Forklift itu sendiri dalam pemakaian di tempat kerja 

mengandung sumber-sumber bahaya potensial. Oleh karena 

itu dalam rangk mencegah dan mengurangi kecelakaan 

ditempat kerja perlu usaha dini yang bersifat refresif. Bahaya-

bahaya yang ada pada forklift tersebut diantaranya sebagai 

berikut (11) :  

a) Pengisian / penggantian bahan bakar 

1. Bensin / solar : matikan mesin, jangan merokok atau 

melakukan sesuatu yang bisa menimmbulkan api 

pada saat  pengisian bahan bakar. Ingat bahaya 

kebakaran II. 
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2. Apabila terdapat sebagian bahan bakar yang tumpah 

ke lantai, harus segera ditimbun dengan pasir atau 

sejenisnya. 

3. LPG (Liquified Petroleum Gas) : Sebelum melakukan 

penggantian tabung LPG tutuplah valve tabung LPG 

dan kemudian habiskan gas yang ada pada saluran 

bahan bakar, baru melepas valve dan mengganti 

tabung yang baru. 

4. Baterai : Hati-hatilah pada saat charging atau 

penggantian baterai terhadap sengatan listrik. 

b) Pemeriksaan Forklift  

1. Baterai : Bila penggantian battery lepaskan kabel pada 

terminal negatif terlebih dahulu, dan alat-alat yang ada 

jangan sampai menyentuh terminal positif karena bisa 

menimbulkan bunga api, Bila elektrolit battery 

mengenai pakaian atau kulit segeralah cuci dengan air 

yang cukup banyak. 

2. Elemen / filter : Pada saat membersihkan dengan 

tekanan angina, atau uap harap menggunakan masker 

anti debu, agar debu tidak terhisap. 

3. Radiator : Bila terjadi kehabisan air pada radiator pada 

saat mesin berjalan, tempatkan forklift pada daerah 

yang aman dan matikan mesin dengan segera, jangan 

membuka tutup radiator pada saat mesin masih panas.  

2.4.6 Keselamatan Kerja Operator Forklift 

Hal-hal yang harus diperhatikan pada keselamatan kerja 

untuk operator forklift diantaranya (11) : 

1. Operator forklift yang professional adalah operator yang 

telah mengikuti pelatihan dan memahami :  

a. Pengoprasian yang benar dan aman 

b. Perawatan harian forklift dengan benar dan baik 

c. Mengerti peraturan K3 khusus bidang kerja terkait  
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2. Sebelum mengoprasikan / menghidupkan forklift, 

periksalah terlebih dahulu kondisi forklift anda. 

3. Laporkan segera kelainan yang ditemukan pada atasan 

sebelum forklift dioperasikan. 

4. Jangan melebihi beban angkat maksimum yang 

diperkenankan sesuai dengan loud chart pada forklift. 

5. Gunakan palet yang sesuai dengan besarnya / volume 

beban yang akan di angkat. 

6. Setelah garpu / fark pada forklift anda sesuai dengan 

beban yang di angkat (disesuaikan dengan setelan yang 

paling mungkin). 

7. Tanganilah dan aturan beban anda stabil dan seaman 

mungkin. 

8. Posisikan beban seseimbang mungkin. 

9. Hindari pengangkatan beban pada posisi lantai dasar tidak 

rata (usahakan pada saat pengangkatan posisi tegak 

lurus) 

10. Dilarang keras berada dibawah beban yang sedang 

diangkat. 

11. Jangan sekali-kali menahan beban dengan tangan atau 

kaki pada mast yang sedang dioperasikan ingat 1 tangan 

anda atau kaki anda dapat terjepit/cidera. 

12. Gunakanlah load backrest pada forklift agar terlindung dari 

bahaya jatuhnya beban pada saat mengangkat tinggi. 

13.  Jangan mengankat beban dengan posisi tilt kedepan. 

Dalam hal ini beban akan mudah merosot jatuh kedepan. 

14. Pada saat berjalan dengan muatan usahakan beban yang 

dibawa serendah mungkin dengan lantai jalan (10 s/d 15 

cm) 

15. Posisikan beban pada sisi tilt backward (Tarik belakang) 

sehingga tersandar pada load backrest agar lebih aman.  



   15 
 

16. Sebelum memulai bergerak, lihat dan awasi lokasi/arah 

tujuan forklift anda. Pastikan aman dan kemudian 

jalan/bergerak. 

17. Start dan stoplah forklift secara bertahap dan perlahan-

lahan. Jangan gunakan rem dengan cara mendadak. 

18. Kurangi kecepatan dan bunyikan klakson/horn pafda saat 

akan membelok ditikungan tertutup (tikungan buta). 

19. Pada saat melintasi rel, usahakan sepelan mungkin dan 

lintasi rel secara diagonal memotong untuk menghindari 

tipping. 

20. Perhatikan jarak ketinggian daerah operasi pada saat  

mengangkat beban atau menyusun beban. 

 

2.5 Standar Operasional Prosedur  (SOP) 

Standar Operasional Prosedur atau disingkat dengan SOP 

adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan 

secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang 

bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para 

pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. 

SOP juga dapat dikatakan sebagai acuan atau pedoman untuk 

melakukan pekerjaan atau tugasnya sesuai dengan fungsi dan alat 

penilaian kinerja para karyawan sesuai indikator-indikator 

administrasi, teknik dan prosedural berdasarkan tata kerja, sistem 

kerja dan prosedur kerja pada unit kerja yang berkaitan (12).  

a. Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Secara umum tujuan dari SOP adalah untuk : 

1. Agar petugas (pegawai) menjaga konsistensi dan tingkat 

kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit 

kerja. 

2. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap 

posisi dalam organisasi 



   16 
 

3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari 

petugas/pegawai terkait. 

4. Melindungi organisasi (unit) kerja dan petugas/pegawai dari 

malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. 

5. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, 

duplikasi dan inefisiensi. 

 
b. Fungsi Standar Operasional Prosedur (SOP) 

1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja. 

2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. 

3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan 

mudah dilacak. 

4. Mengarahkan petugas (pegawai) untuk sama-sama disiplin 

dalam bekerja. 

5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. 

c. Manfaat dan Kegunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Setelah mengetahui pengertian dan fungsi SOP, manfaat dan 

kegunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) : 

1. SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana, 

menjadi alat komunikasi dan pengawasan dan menjadikan 

pekerjaan diselesaikan secara konsisten 

2. Para pegawai akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja 

dan tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan. 

3. SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat trainning 

dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja pegawai. 

d. Manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP) Menurut 

Permenpan No.PER/35/M-PAN/11/2012) adalah (13) : 

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam 

menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan 

dan kelalaian. 
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2. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak 

tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan 

mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan 

proses sehari-hari. 

3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan 

tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. 

4. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan 

pegawai. cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta 

membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. 

5. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu 

pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. 

6. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola 

dengan baik. 

7. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit 

pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan 

sehari-hari. 

8. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian 

pelayanan. 

9. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan 

prosedural dalam memberikan pelayanan. Menjamin proses 

pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. 

2.6 Safe Operation Forklift OSHA (2016) 

Pengoperasian forklift yang aman membutuhkan 

persiapan, antisipasi dan perhatian untuk mempertahankan kontrol 

kendaraan setiap saat. Hal-hal yang perlu diketahui terkait dengan 

pengoperasian aman forklift Menurut OSHA ( 2016) sebagai berikut 

(14) : 

2.6.1 Pra-Operasi 

Sebuah kendaraan yang membutuhkan perbaikan, 

rusak atau dengan cara apapun yang tidak aman harus tidak 

diikutkan dalam daftar penggunaan. Masalahnya harus 
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dicatat pada log dan dilaporkan kepada supervisor segera. 

Operator harus melakukan pra- operasi dan pemeriksaan 

operasional untuk memastikan bahwa forklift akan beroperasi 

dengan aman. Hanya operator yang terlatih dan dievaluasi 

yang dapat mengoperasikan forklift. 

1) Pra-Operasi Inspeksi 

OSHA mensyaratkan bahwa semua forklift diperiksa 

setidaknya setiap hari sebelum digunakan. Forklift yang 

digunakan secara round the clock harus diperiksa setiap 

pergatian shift.  

Operator harus melakukan pra-mulai pemeriksaan 

visual dangan kunci off dan kemudian melakukan 

pemeriksaan operasioanl dengan mesin menyala. Forklift 

tidak harus ditempatkan dalam daftar penggunaan, jika 

pemeriksaan menunjukan bahwa kendaraan mungkin 

tidak aman untuk beroperasi. 

Sebuah kendaraan membutuhkan perbaikan, rusak 

atau dengan cara apapun yang tidak aman, tidak harus 

didorong dan harus dibawa keluar dari tempat 

penggunaannya. Setiap masalah harus dicatat pada 

dokumen yang sesuai dan dilaporkan kepada supervisor. 

Sebelum memulai mengoperasikan forklift, operator 

melakukan pra-operasi atau pre-start inspeksi memeriksa 

berbagai hal, tidak terbatas pada : 

a)  Tingkatan cairan-minyak,air dan cairan hidrolik. 

b)  Kebocoran, retak atau cacat terlihat lainya termasuk 

selang hidrolik dan rantai tiang 

c)  Kondisi ban dan tekanan 

d) Kondisi garpu termasuk klip penahan pin atas dan tumit 

e)  Beban ekstensi sandaran 

f) Penjaga jari 
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g) Decals dan nameplates. Pastikan semua decals 

peringatan dan piring berada di tempat dan dapat 

dibaca. Periksa bahwa informasi pada papan nama 

sesuai model dan nomor seri dan lampiran. 

h) Pengguna operator pada forklift dan dapat dibaca. 

i) Semua perangkat keselamatan bekerja dengan benar 

termasuk sabuk pengaman. 

2) Pemeriksaan Operasional 

Setelah menyelesaikan pemeriksaan pra-operasi, 

operator harus melakukan pemeriksaan operasional 

dengan mesin menyala, Pemeriksaan ini meliputi :  

a) Accelator Linkage 

b) Rem  

c) Pengemudian 

d) Mendorong katrol maju dan mundur 

e) Kontrol miring depan dan belakang 

f) Menaikan dan menurunkan control 

g) Garpu 

h) Lampu 

i) Back up alarm 

j) Hours meter 

3) Penghapusan dari daftar penggunaan 

a) Potensi Hazard 

(1) Kerusakan mekanis 

(2) Api 

(3) Overheating 

(4) Kebocoran 

b) Persyaratan dan rekomendasi 

(1) Kondisi dimana forklift harus dihapus dari daftar 

penggunaan . Jika operator mencatat kondisi ini 

saat mengemudi, operator harus berhenti, parkir 

kendaraan dan mendapatka bantuan. 
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(2) Setiap forklift dalam kondisi yang tidak aman 

harus dihapus dari daftar penggunaan. Semua 

perbaikan dilakukan oleh petugas berwenang. 

(3) Cacat saat ditemui harus segera dilaporkan dan 

diperbaiki. 

(4) Setiap kendaraan yang memancarkan percikan 

berbahaya atau api dari sistem pembuangan 

harus segera dihapus dari daftar penggunaan, 

dan tidak kembali ke daftar penggunaan sampai 

penyebab emisi bunga api dan api tersebut telah 

dieliminasi 

(5) Ketika suhu forklift didapati lebih dari suhu operasi 

normal, sehingga menciptakan kondisi 

berbahaya, forklift harus dihapus dari daftar 

penggunaan dan tidak kembali ke daftar 

penggunaan sampai penyebab overheating 

seperti telah dieliminasi. 

(6) Tidak ada forklift harus dioperasikan dengan 

kebocoran di sistem bahan bakar sampai 

kebocoran telah diperbaiki. 

4) Pemeliharaan  

Pemeliharaan terjadwal sangat penting untuk operasi 

yang aman dari forklift. Tidak pernah mengoperasikan 

forklift yang membutuhkan perawatan, dan selalu 

melaporkan masalah perbaikan kepada atasan. Ikuti 

prosedur perusahaan. 

a) Potensi bahaya 

(1) Penyaradan forklift atau geser karena minyak 

kebocoran, tumpahan. 

(2) Kerusakan mekanis karena pemeliharaan yang 

buruk. 
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(3) Kecelakaan dan cedera akibat peralatan kerja 

tidak benar. 

b) Persyaratan dan rekomendasi praktek  

(1) Tidak pernah mengoperasikan kendaraan yang 

membutuhkan perawatan atau dengan cara 

apapun yang tidak aman. 

(2) Hapus dari setiap daftar penggunaan, jika forklift 

tidak dalam kondisi operasi yang aman. Semua 

perbaikan harus dilakukan oleh petugas yang 

berwenang. Jangan mencoba untuk memperbaiki 

sendiri kecuali terlatih dan berwenang untuk 

melakukannya. 

(3) Melakukan perawatan preventif sesuai dengan 

rekomendasi pabrik yang sudah dijadwalkan. 

(4) Menjaga truk industri dalam kondisi bersih, bebas 

dari serat, minyak berlebih, dan lemak 

(5) Gunakan agen non-mudah terbakar untuk 

membersihkan truk. 

(6) Mengambil tindakan pencegahan yang 

direkomendasikan mengenai toksisitas, ventilasi 

dan bahaya kebakaran 

2.6.2 Traveling dan Manuver  

Operator forklift harus mengikuti aturan operasi aman 

setiap saat. Operator harus selalu mempertahankan kontrol 

forklift, terus pengintai yang tepat, dan beroperasi forklift 

dengan kecepatan yang aman untuk kondisi operasi dan 

tempat kerja tertentu. 

1. Naik dan turun dari forklift  

a) Potensi bahaya  

(1) Kepala terbentur di overhead atau atap forklift. 

(2) Slip dan jatuh, terutama kaki tergelincir dari 

langkah 
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b) Persyaratan dan rekomendasi praktek 

(1) Pastikan bahwa tangan bersih dan kering untuk 

mencegah tergelincir saat meraih pegangan. 

(2) Periksa sepatu untuk grease sebelum memasuki 

kendaraan. 

(3) Pegang pegangan dan mendapatkan pegangan 

yang baik. Tidak pernah ambil kemudi karena 

bisa menyebabkan kehilangan keseimbangan 

jika bergerak. 

(4) Menarik atau menurunkan tubuh dengan hati-

hati ke dalam atau keluar dari forklift 

(5) Tidak melompat. 

(6) Memakai sepatu yang tepat untuk mencegah 

tergelincir. 

2.  Mulai / berhenti 

a) Mulai 

(1) Sebelum memulai forklift, pastikan untuk 

melakukan  pemeriksaan pra-operasi. Selain itu, 

melakukan pemeriksaan operasional setelah 

memulai mesin. 

(2) Pastikan bahwa cara jelas. Membunyikan 

klakson di peringatan atau menggunakan 

spotter jika pandangan terhambat. 

(3) Lanjutkan dengan hati-hati menuruni jalan 

mengawasi blind spot berbahaya. 

b) Henti 

(1) Memilih area untuk parkir. Jangan parkir di area 

yang tidak sah. Jangan menghalangi lorong atau 

keluar. Ikuti prosedur parkir perusahaan. 

(2) Terapkan rem perlahan dan berhenti. 

(3) Menetralisir kontrol. 

(4) Mengatur rem parkir. 
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(5) Matikan kunci kontak. 

(6) Jika truk diparkir di sebuah lereng, memblokir 

roda. 

3. Beroperasi pada kecepatan 

a) Potensi bahaya  

(1) Tipover disebabkan oleh mengemudi terlalu 

cepat. 

(2) Tabrakan dengan pejalan kaki dan hambatan yang 

disebabkan oleh kurangnya perhatian dan tidak 

bisa berhenti pada waktunya. 

b) Persyaratan dan rekomendasi praktek 

(1) Menyadari kondisi perjalanan sepanjang rute 

yang direncanakan: 

(2) Di bawah semua kondisi perjalanan truk harus 

beroperasi pada kecepatan yang akan 

memungkinkan untuk dibawa ke berhenti dengan 

cara yang aman. 

(3) Sopir harus melihat ke arah, dan menjaga 

pandangan yang jelas, jalan perjalanan. 

(4) Pengemudi harus memperlambat dan 

membunyikan klakson di lorong lintas dan lokasi 

lain di mana visi terhambat. Jika beban yang 

dibawa menghalangi pandangan ke depan, 

pengemudi wajib untuk bepergian dengan beban 

miring. 

(5) Berjalan di atas objek longgar pada permukaan 

jalan harus dihindari. 

4. Kemudi, putar dan berubah arah 

a) Mengubah arah 

(1) Potensi Bahaya: 

(a) Tipover. 
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(b) Tabrakan dengan pejalan kaki, kendaraan 

lain atau benda. 

(2) Persyaratan dan Rekomendasi Praktek: 

(a) Datang ke berhenti lengkap sebelum 

mengubah arah. 

(b) Gunakan tanduk atau peringatan cahaya 

untuk memperingatkan pejalan kaki ketika 

membalikkan. 

b) Membalikan 

(1) Potensi bahaya  

(a) Pejalan kaki disambar atau ditabrak oleh 

forklift. 

(b) Tabrakan dengan forklift lain. 

(2) Persyaratan dan rekomendasi praktek 

(a) Menjaga pandangan yang jelas. 

(b) Melihat ke arah perjalanan. Ketika 

membalikkan, melihat ke belakang. 

(c) Menyadari visibilitas terbatas, dan 

menggunakan hati-hati ketika mengemudi 

secara terbalik. 

(d) Mempertimbangkan penggunaan panduan 

dasar, rear-view mirror, pemandu, atau alat 

bantu lainnya untuk meningkatkan visibilitas. 

(e) Jangan berasumsi pejalan kaki atau 

pengamat menyadari kehadiran alat berat 

dan arah dimaksudkan perjalanan. 

(f) Jangan ambil penjaga atas kepala ketika 

bepergian secara terbalik. Ini bisa 

mengekspos jari operator untuk cedera 

serius. 

c) Balik dan steering 

(1) Potensi bahaya 
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(a) Tabrakan dengan pejalan kaki atau benda 

karena ekor forklift ini berayun ke sisi 

berlawanan arah belokan. 

(b) Jatuh mengikuti beban tabrakan. 

(c) Tipover disebabkan dengan memutar terlalu 

tajam. 

(2) Persyaratan dan rekomendasi praktek 

(a) Ketika memutar, mengurangi kecepatan ke 

tingkat yang aman. 

(b) Lanjutkan dengan hati-hati ketika membuat 

bergantian, terutama ketika bekerja di daerah 

terbatas atau gang sempit. 

(c) Tidak pernah berubah dengan garpu 

ditinggikan. 

5. Berpergian di tanjakan  

a) Potensi bahaya  

(1) Tipover 

(2) Jatuh beban  

b) Persyaratan dan rekomendasi praktek 

(1) Mendorong forklift dimuat ke depan akan 

naik,ramp dengan upgrade beban dan 

mendorong secara terbalik akan turun jalan 

dengan upgrade beban. 

(2) Selalu mengemudi forklift dibongkar dengan 

garpu downgrade. 

6. Parkir  

Kendaraan tanpa pengawasan adalah bahaya bagi 

operator dan orang lain 

a)  Potensi bahaya  

(1) Bahaya forklift parkir tidak benar disambar tenaga 

kerja atau benda. 

(2) Bahaya gerakan yang tidak diinginkan dari forklift 
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b)  Persyaratan dan rekomendasi praktek  

(1) Ketika forklift, beban terlibat berarti harus 

sepenuhnya diturunkan, kontrol harus dinetralkan, 

daya harus mematikan, dan rem set. Roda akan 

diblokir jika  forklift diparkir di sebuah lereng. 

(2) Memarkir jarak yang aman dari gang kebakaran, 

tangga atau peralatan kebakaran. Tidak 

memblokir lalu lintas. 

(3) Menetralisir kontrol: 

a) Potensi bahaya 

(1) Forklift terjungkir balik. 

(2) Beban jatuh. 

(3) Tertabrak oleh forklift. 

b) Persyaratan dan rekomendasi praktek 

(1) Selalu melihat ke segala arah sebelum 

melanjutkan. 

(2) Selalu melihat ke arah perjalanan. Jika beban 

menghalangi pandangan, perjalanan secara 

terbalik. Menjaga pandangan yang jelas. 

(3) Amati semua peraturan lalu lintas, termasuk 

berwenang batas kecepatan. Menjaga jarak 

aman, sekitar tiga panjang forklift dari forklift ke 

depan, dan menjaga forklift di bawah kontrol 

setiap saat. 

(4) Lintas kereta api trek diagonal sedapat mungkin. 

(5) Beroperasi pada kecepatan yang akan 

memungkinkan truk untuk dibawa ke berhenti 

dengan cara yang aman di bawah semua kondisi 

perjalanan. 

(6) Tidak terlibat dalam aksi mengemudi dan 

permainan kasar. 
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(7) Memperlambat kecepatan untuk lantai basah dan 

licin. 

(8) Tidak pernah membawa penumpang. 

(9) Menjaga lengan atau kaki di dalam batas- batas 

forklift. 

(10) Perhatikan penghalang permukaan; bahkan 

benjolan kecil dapat menyebabkan beban jatuh, 

garpu ditinggikan. 

7. Visibilitas  

a) Potensi bahaya 

(1) Tabrakan 

(2) Beban jatuh 

(3) Jatuh dari dock 

(4) Tenaga kerja tertabrak forklift 

b) Persyaratan dan rekomendasi praktek 

(1) Menjaga pandangan yang jelas. 

(2) Melihat ke arah perjalanan. Ketika membalikkan, 

melihat ke belakang. 

(3) Gunakan pengadu, rear view mirror, atau alat 

bantu lainnya untuk meningkatkan visibilitas. 

(4) Jika tersedia, gunakan cermin cekung ketika 

memasuki bangunan atau gang. 

(5) Membekali forklift dengan lampu di mana 

pencahayaan umum kurang dari dua lumen per 

kaki persegi. Secara umum, forklift harus memiliki 

lampu jika bekerja di malam hari, di luar ruangan, 

atau di dalam area di mana pencahayaan 

tambahan akan meningkatkan kualitas. 

(6) Berhati-hatilah pada loading dermaga. 

(7) Menambahkan "peringatan track" cat kuning di 

lantai dekat bukaan dermaga. 
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(8) Memperlambat dan membunyikan klakson di 

lorong lintas dan lokasi lain di mana visibilitas 

terhambat. 

2.6.3 Load Handling  

Forklift digunakan untuk mengambil, mengangkut, 

penumpukan dan beban unstacking. Berikut ini adalah aturan 

operasi yang aman untuk setiap langkah load handling yang 

aman: 

1. Safe Handling Preparation 

a) Potensi bahaya 

(1) Off-pusat beban yang dapat menyebabkan 

tipover atau jatuh beban. 

(2) Overloading yang dapat menyebabkan tipover 

atau beban jatuh. 

(3) Rusak atau loose loads. 

b) Persyaratan dan rekomendasi prakter 

(1) Mengamankan beban sehingga aman diatur dan 

stabil. 

Jangan membawa barang rusak kecuali telah 

dijamin dengan membungkus atau banding. 

(2) Pusat beban sedekat mungkin. Hati-hati saat 

menangani beban off-center yang tidak dapat 

terpusat. Distribusikan bagian terberat dari beban 

terdekat roda depan forklift. 

(3) Tidak membebani. Mengetahui kapasitas forklift 

dan tidak melebihi kapasitasnya. Hanya dengan 

menjaga batas   berat,   operator   dapat   

mengoperasikan forklift dengan aman.  

(4) Kapasitas Sebuah forklift pusat beban tertentu. 

Jika beban off-center, tidak benar didistribusikan, 

atau kebesaran, mungkin melebihi kapasitas dan 

ketidakseimbangan forklift. 
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(5) Gunakan sandaran ekstensi beban. 

5) Approaching 

a) Potensi bahaya 

(1) Mendekati terlalu cepat. 

(2) Memutar terlalu cepat. 

b) Persyaratan dan rekomendasi praktek 

(1) Mendekati beban perlahan-lahan dan hati-hati. 

(c) Berhenti 20 sampai 30 cm (8 sampai 12 inci) 

di depan beban. 

(d) Pastikan bahwa forklift di tempatkan tepat di 

depan beban dan garpu berada di ketinggian 

yang tepat. 

(e) Mengatur kontrol arah ke netral. 

(2) Jangan menaikan atau menurunkan garpu kecuali 

forklift dihentikan dan rem diatur. 

6) Posisi mast 

a) Potensi bahaya 

   Tipovers dan beban terjatuh saat mast bergerak. 

b) Persyaratan dan rekomendasi praktek 

(1) Hati-hati ketika memiringkan beban. Jangan 

miring ke depan dengan garpu ditinggikan kecuali 

ketika mengambil atau menyimpan beban. Ketika 

menyusun atau tiering, memiringkan mundur 

hanya cukup untuk menstabilkan beban. 

(2) Ekstra hati-hati saat handling loads ketika 

mendekati kapasitas maksimum forklift: 

(3) Miringkan tiang belakang dan posisi

 bagian terberat dari beban. 

(4) Bepergian dengan tiang miring ke belakang untuk 

menjaga beban stabil. 

(5) Miringkan tiang depan hati-hati ketika posisi 

beban ke stack. 
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(6) Tidak pernah bepergian dengan beban miring ke 

depan. 

(7) Memiringkan beban maju meningkatkan jarak 

beban dan membuat beban kurang stabil. 

7) Posisi Fork 

a) Potensi bahaya 

(1) Tipover 

(2) Beban jatuh 

(3) Tabrakan 

b) Persyaratan dan rekomendasi praktek  

(1) Tingkat garpu sebelum memasukkan mereka ke 

palet. 

(2) Garpu harus ditempatkan di bawah beban sejauh 

mungkin. 

(3) Geser garpu ke dalam palet sampai mereka 

sepenuhnya di bawah beban. Garpu harus 

setidaknya dua pertiga panjang beban. 

(4) Memusatkan berat beban antara garpu. 

Sesuaikan garpu untuk mendistribusikan berat 

badan secara merata. Perhatikan bahwa garpu 

yang disesuaikan secara manual atau dengan 

positioner garpu. 

(5) Miringkan tiang kembali dengan hati-hati untuk 

menstabilkan beban. 

(6) Mengambil beban off-center dengan hati-hati. 

Ada bahaya yang lebih besar dari tipover. 

8) Mengankat Beban  

a) Potensi bahaya  

(1) Insufficient clearance 

(2) Beban jatuh 

(3) Stuck loads 

b) Persyaratan dan rekomendasi praktek  
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(1) Hati-hati mengangkat beban di atas tumpukan 

yang lebih rendah sekitar 10 cm (4 inci). 

(2) Angkat beban dan kemudian miringkan tiang 

kembali sedikit untuk beban terhadap 

perpanjangan beban sandaran. 

(3) Pastikan bahwa beban tidak menyentuh pada 

setiap penghalang. 

(4) Perlahan kembali kontrol angkat tuas ke posisi 

netral. 

9) Menurunkan beban  

a) Potensi bahaya  

(1) Beban jatuh  

(2) Striking objects 

b) Persyaratan dan rekomendasi praktek  

Mast harus hati-hati miring ke belakang untuk 

menstabilkan beban. 

(1) Pastikan beban dijamin sebelum pindah 

(2) Hati-hati memiringkan mast kebelakan untuk 

menstabilkan beban. 

(3) Menghentikan forklift. 

(4) Mast embali ke posisi vertikal sebelum 

menurunkan beban. 

(5) Menurunkan beban sehingga titik terendah 

adalah 15 sampai 20 cm (6 sampai 8 inci) dari 

lantai. 

(6) Saat bepergian, tetap beban pada ketinggian 

perjalanan yang aman. 

10) High Tiering 

a) Potensi bahaya 

(1) Overloading. 

(2) Tipover. 

b) Persyaratan dan rekomendasi praktek  
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(1) Mengatur beban terberat ditingkat bawah. 

(2) Mengatur beban ringan di tingkat atas. 

(3) Mengurangi beban di bawah kapasitas forklift 

jangkauan sebagai tiang sepenuhnya 

diperpanjang. 

(4) Perlahan-lahan dan hati-hati memperpanjang 

mekanisme jangkauan ke depan saat 

menaruhkan beban pada tingkat atas. 

(5) Hati-hati ketika memiringkan beban maju atau 

mundur, terutama ketika tumpukan yang tinggi 

11) Truck Trailer dan Railroad Cars 

a) Potensi bahaya  

(1) Jatuh dari loading dock 

(2) Truk atau kereta api bergerak selama bongkar-

muat. 

(3) Tergelincir atau dockboards tidak memadai 

b) Persyaratan dan rekomendasi praktek 

(1) Rem truk dipasang dan wheel chocks 

ditempatkan di bawah roda belakang untuk 

mencegah truk bergerak saat tenaga kerja naik 

forklift. 

(2) Pemberhentian roda atau perlindungan lainnya 

yang harus disediakan untuk mencegah kereta 

api bergerak selama proses bongkar muat. 

(3) Jack tetap mungkin diperlukan untuk mendukung 

semitrailer dan mencegah upending selama 

bongkar muat ketika trailer tidak digabungkan ke 

traktor. 

Persyaratan dockboard antara lain :  

(1) Dockboards portabel dan bertenaga harus cukup 

kuat untuk membawa beban yang dikenakan. 
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(2) Dockboards portabel harus dijamin dalam posisi, 

baik dengan cara berlabuh atau dilengkapi 

dengan perangkat yang akan mencegah mereka 

tergelincir. 

Prosedur bongkar muat trailer adalah sebagai 

berikut : 

(1) Periksa lantai trailer untuk memastikan bahwa itu 

akan mendukung forklift dan beban. 

(2) Pastikan bahwa ketinggian pintu masuk cukup 

atau sesuai ketinggian forklift. 

(3) Gunakan lampu dermaga ketika bekerja di 

sebuah trailer gelap. 

(4) Membunyikan klakson saat masuk atau keluar 

trailer. 
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2.7 Kerangka Teori  

Berdasarkan tujuan dari penelitian maka kerangka teori yang 

digunakan adalah sebagai berikut :  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Kerangka Teori 

 

 

 

Penerapan Safe 

Operation Forklift 

OSHA (2016) 

1. Pra-operasi meliputi:  

a) Pra – operasi inspeksi 

b) Pemeriksaan Operasional 

c) Penghapusan dari daftar 

penggunaan 

d) Pemeliharaan 

2. Traveling dan maneuver 

meliputi:  

a) Naik dan turun dari forklift 

b) Mulai / Berhenti 

c) Beroperasi pada kecepatan 

d) Kemudi, putar dan mengubah 

arah 

 

3. Load handling / penangan beban 

meliputi:  

a) Safe handling preparation 

b) Approaching 

c) Posisi mast 

d) Posisi fork 

e) Mengangkat beban 

f) Menurunkan beban 

g) High tiering 

h) Truck Trailer dan Railroad 

Cars 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1. Kerangka Konsep 

 

3.2 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis dan rancangan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif komparatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang bertujuan untuk  menjelaskan atau mendeskripsikan suatu 

keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang 

terkait dengan variabel-variebel yang bisa dijelaskan baik dengan 

angka-angka maupun kata-kata (15). Komparatif adalah suatu 

penelitian yang bersifat membandingkan. Disini variabelnya masih 

sama dengan variabel mandiri tetapi untuk sample yang lebih dari 

satu, atau dalam waktu yang berbeda (16). Oleh karena itu 

penggunaan deskriptif komparatif dalam penelitian ini dilakukan 

INPUT PROSES OUTPUT 

 

 

 

Standar Operasional 

Prosedur Forklift di       

PT. X 

1. Melakukan kajian 

dengan : 

a) Observasi 

b) Literatur 

c) Wawancara 

2. Membandingkan 

dengan Safe 

Operation Forklift 

OSHA (2016) 

 

 

Kesesuaian Standar 

Operasional Prosedur 

di PT. X Tahun 2018 
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dengan cara observasi dan pengumpulan data Standar Operasional 

Prosedur di PT. X kemudian membandingkan kesesuaiannya 

dengan Safe Operation Forklift OSHA (2016). 

3.3 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Forklift di PT X. 

3.4 Sumber Data Penelitian 

3.4.1 Data Primer  

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi 

yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang 

berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. 

Sumber data primer adalah responden individu, kelompok 

fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika 

koesioner disebarkan melalui internet (17). Data primer dalam 

penelitian ini dengan melakukan wawancara terhadap 

operator forklift ataupun bagian lain yang terkait dalam 

pengoprasian forklift. 

3.4.2 Data Sekunder  

Data sekunder adalah adalah data yang mengacu 

pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah 

ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi 

perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh 

media, situs Web, internet dan seterusnya (17). Data sekunder 

dalam penelitian ini profil perusahaan, layout warehouse, dan 

standar operasional prosedur operasi forklift. 

 

 

3.5 Instrumen Penelitian 
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1. Lembar ceklist kesesuaian Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang terdiri dari pra-operasi, traveling dan manuver, 

dan load handling.  

2. Alat tulis. 

3. Kamera. 

3.7 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan mempunyai beberapa 

tahapan antara lain :  

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dimulai bulan Januari 2018. Tahap 

persiapan meliputi izin penelitian, survey awal yang bertujuan 

untuk mengetahui gambaran perusahaan secara garis besar, 

penyusunan proposal, dan sidang proposal. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Setelah melakukan persiapan yang meliputi perizinan 

penelitian, peneliti melakukan koordinasi kepada pembimbing 

lapangan tentang cara prosedur yang tepat untuk 

melaksanakan penelitian. Peneliti melakukan observasi 

secara langsung dan pengambilan dokumentasi untuk 

mendapatkan data-data yang ingin diteliti, dan peneliti 

melakukan pengambilan data ceklis kesesuaian.    

3.8 Pengolahan dan Analisa Data 

Data tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Forklift 

meliputi : pra-operasi, traveling dan manuver, dan load handling 

dibandingkan dengan Safe Operation Forklift OSHA (2016). 

Kemudian diberi penilaian dan dihitung nilai kesesuaiannya : 

        

                       =                                                              X 100%  

      

 

Jumlah prosedur yang sesuai 

Total standar prosedur operasi forklift 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 4.1.1.  Gambaran Umum Perusahaan  

PT. X adalah perusahaan life science global dengan 

sejarah lebih dari 150 tahun dengan kompetensi dibidang 

perawatan kesehatan dan pertanian. Produk PT. X sendiri 

sudah tersedia di Indonesia sejak 1920, namun baru pada 

1957 PT. X resmi didirikan. Di Indonesia PT. X memiliki dua 

fasilitas produksi yaitu di Surabaya yang memproduksi bahan 

kimia untuk bidang pertanian dan di Cimanggis yang 

memproduksi produk farmasi dan produk obat-obatan 

paresep.  

PT. X Cimanggis, berlokasi di Jalan Raya Bogor Km. 

32, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, mulai beropersi tahun 

1974, atau dua tahun setelah konstruksi dimulai. PT. X 

Cimanggis dibangun di atas tanah seluas 102.000 m2 dan kini 

kurang dari seperlimanya, atau lebih dari 18.000 m2, 

digunakan untuk manufaktur produk-produk farmasi.  

.  4.1.2.  Hasil Observasi dan Wawancara 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan 3 orang 

pekerja (kepala bagian produksi, pekerja operator forklift, 

dan HSE Officer) adalah :  

1. Hasil wawancara terhadap pihak kepala bagian 

warehouse tentang pekerja operator forklift, terdapat 21 

operator forklift dan masing-masing operator sudah 

mempunyai surat izin operasi (SIO) forklift. Dan terdapat 8 

forklift jenis elektrik yang terbagi di area warehouse mulai 

dari receiving area hingga dispatching area.  
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2. Hasil wawancara terhadap pekerja operator forklift di area 

warehouse tentang prosedur operasi forklift bahwa 

operator forklift sudah menjalankan standar operasional 

prosedur dengan baik dan benar, tetapi menurut pekerja 

operator fotklift di dalam standar operasional prosedur 

forklift di PT. X masih kurang detail isi dari standar 

operasional prosedur tersebut.  

3. Hasil wawancara terhadap HSE Officer bahwa dalam 

standar operasional prosedur di perusahaan ini masih 

perlu adanya pembenahan karena didalam standar 

tersebut masih ada kekurangan dalam menjelaskan poin-

poin pra-operasi, traveling dan maneuver, serta load 

handling seperti apa yang dimiliki oleh safe operation 

forklift OSHA (2016). 

4.1.3.  Pra – Operasi 

Sesuai dengan standar Safe Operation Forklift OSHA 

(2016) pra - operasi terdiri dari pra–operasi inspeksi, 

pemeriksaan operasional, penghapusan dari daftar 

penggunaan, dan pemeliharaan. 

Tabel 4.1 Kesesuaian prosedur Pra-Operasi PT. X sesuai dengan Safe 

Operation Forklift OSHA (2016)  

No Safe Operation Forklift OSHA 

(2016) 

Tahap Pra - Operasi 

Hasil 

Kesesuaian 

Standar Operasional 

Prosedur Forklift Di PT. X 

Tahap Pra - Operasi 

1. 

 

 
2.  

 
 
 

Tingkatan cairan-minyak, air 

dan cairan hidrolik. 

 

Kebocoran, retak atau cacat 

terlihat lainya termasuk selang 

hidrolik dan rantai tiang. 

 

  
 
 
 
 

  
 

 

Lakukan pengecekan 

cairan/minyak rem dan oli 

hidrolik. 

 
Periksa selang hidrolik dan 

rantai pada tiang (mask) 

 

 

A. Pra - Operasi Inspeksi 
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3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

Kondisi ban dan tekanan. 

 

Kondisi garpu termasuk klip 

penahan pin atas dan tumit. 

 

Beban ekstensi sandaran. 

 

Penjaga jari. 

Decals dan nameplates. 

Pastikan semua decals 

peringatan dan papan berada di 

tempat dan dapat dibaca. 

Periksa bahwa informasi pada 

papan nama sesuai model dan 

nomor seri dan lampiran. 

 
Nama operator/pengguna forklift 

dapat dibaca. 

 

Semua perangkat keselamatan 

bekerja dengan benar termasuk 

sabuk pengaman. 

  

 
 
 

  
 
 

  

  

   X 

  

 
 
 
 
 
 

   X 
 
 
 

  
 
 
 

 

Periksa kondisi ban 

termasuk tekanan angin 

dalam ban. 

 
Periksa kondisi garpu (fork). 
 
 

Periksa backrest. 

 
 

- 

Pastikan bahwa informasi-

informasi peringatan dapat 

dibaca dengan jelas. 

 
 
 
 
 

- 
 
 

 
Pastikan memakai alat 

pelindung diri dengan benar 

termasuk helm, safety 

shoes, dan sabuk 

pengaman. 

10. 

 

11.  

12. 

13. 

 
 
14. 
 
 

Accelator Linkage Kebocoran 

 

Rem 

Pengemudian 

Mendorong katrol maju dan 

mundur  

 

Katrol miring depan dan 

belakang. 

  
                     

  

 

 
  

  

  
 
 
 

  
 
 

Periksa kebocoran termasuk 

tetesan oli. 

 
Periksa rem dan minyak rem 

Periksa alat kemudi (steering) 

 
Memeriksa katrol bahwa dapat 

digunakan maju dan mundur. 

 

Memeriksa katrol bahwa 

dapat digunakan miring ke 

depan dan belakang 

 

B. Pemeriksaan Operasional 
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15. 

 
 

16. 
 

17.  

 

 

18. 

19.  
 

 

Menaikkan dan menurunkan 

katrol.       

                                                           
Garpu  
 

Lampu 

 

 
 
Back up alarm 

Hours meter 

 

  
 

 

  
 

  
 
 

 
 
 

  
 

   X 

 

Menaikkan dan menurunkan 

katrol. 

 

Periksa garpu (fork).  

Periksa lampu besar, lampu 

sign depan (kanan dan kiri), 

lampu rem, lampu mundur, 

dan lampu sign belakang 

(kanan dan kiri) 

 
Pastikan suara cadangan 

alarm menyala. 

 
- 

20. 

 

 

 

 

21.  
 
 
 
 
 
 
22. 
 
 

23. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kondisi dimana forklift harus 

dihapus dari daftar penggunaan. 

Jika operator mencatat kondisi 

ini saat mengemudi, operator 

harus berhenti, parkir kendaraan 

dan mendapatka bantuan. 

 

Setiap forklift dalam kondisi 

yang tidak aman harus dihapus 

dari daftar penggunaan. Semua 

perbaikan dilakukan oleh 

petugas berwenang. 

 

Cacat saat ditemui harus segera 

dilaporkan dan diperbaiki. 

 

Setiap kendaraan yang 

memancarkan percikan 

berbahaya atau api dari sistem 

pembuangan harus segera 

dihapus dari daftar penggunaan, 

dan tidak kembali ke daftar 

penggunaan sampai penyebab 

emisi bunga api dan api tersebut 

telah dieliminasi. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

 

   

 X 
 
 
 
 
 
 
 

Apabila pada kondisi 

menggunakan forklift ada 

suatu kerusakan, operator 

harus berhenti atau parkir 

dan segera melaporkan 

untuk mendapat bantuan. 

 

Apabila kondisi forklift tidak 

aman, harus dihapus dari 

daftar penggunaan. 

 

 

 

Cacat saat ditemui harus 

segera dilaporkan dan 

diperbaiki. 

 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Penghapusan Dari Daftar Penggunaan 
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24. 
 

 

 

 

 

25. 

 

 

 

Ketika suhu forklift didapati lebih 

dari suhu operasi normal, forklift 

harus dihapus dari daftar 

penggunaan dan tidak kembali. 

ke daftar penggunaan sampai 

penyebab overheating telah 

dieliminasi. 

 

Tidak ada forklift yang 

dioperasikan ketika ada 

kebocoran di sistem bahan 

bakar. 

 
 
 
 

  X 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

Apabila forklift mengalami 

kebocoran pada system 

bahan bakar, forklift tidak 

diizinkan dioperasikan. 

26. 
 
 
 
 
 

27.  

 

 

 

 

 

 
 

28. 

 

 
 

29. 
 
 
 

 

 

Tidak mengoperasikan 

kendaraan yang membutuhkan 

perawatan atau dengan cara 

apapun yang tidak aman. 

 

Hapus dari setiap daftar  

penggunaan, jika forklift tidak 

dalam kondisi operasi yang 

aman. Semua perbaikan harus 

dilakukan oleh petugas yang 

berwenang. Jangan mencoba 

untuk memperbaiki sendiri 

kecuali terlatih dan berwenang 

untuk melakukannya. 

 

Melakukan perawatan preventif 

sesuai dengan rekomendasi 

pabrik yang sudah dijadwalkan. 

 
 
Menjaga forklift industri dalam 

kondisi bersih, bebas dari serat, 

minyak berlebih, dan lemak 

 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

Tidak diizinkan 

mengoperasikan forklift 

yang sedang membutuhkan 

perawatan. 

 

Apabila forklift dalam kondisi 

tidak aman, operator tidak 

diizinkan untuk memperbaiki 

sendiri terkecuali operator 

sudah terlatih dan 

berwenang untuk 

melakukannya.  

 
 

 

Melakukan perawatan 

preventif sesuai dengan 

rekomendasi pabrik yang 

sudah dijadwalkan. 

 

Bagi pengguna forklift harus 

menjaga forklift tetap bersih 

dan terhindar dari minyak 

atau oli. 

 

D. Pemeliharaan 
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30. 
 
 
 

31. 

 

 

Gunakan bahan tidak mudah 

terbakar untuk membersihkan 

truk. 

 

Ambil tindakan pencegahan 

yang direkomendasikan 

mengenai toksisitas, ventilasi 

dan bahaya kebakaran. 

  
 
 
 
 

  

Gunakan bahan tidak 

mudah terbakar untuk 

membersihkan forklift. 

 

Ambil tindakan pencegahan 

yang direkomendasikan 

mengenai toksisitas, 

ventilasi dan bahaya 

kebakaran. 

 

Dari hasil tabel ceklis di atas, prosentase kesesuaian 

standar operasi forklift di PT. X Tahun 2018 dengan di 

bandingkan dengan safe operation forklift OSHA (2016) pada 

tahap pra - operasi sebesar : 

        

     =            X 100%  =  83% sesuai dan 17% tidak sesuai 

      

4.1.4. Traveling dan Manuver  

Sesuai dengan standar Safe Operation Forklift OSHA 

(2016) pra - operasi terdiri dari naik dan turun dari forklift, 

mulai dan berhenti, beroperasi pada kecepatan, kemudi, putar 

dan mengubah arah. 

Tabel 4.2 Kesesuaian prosedur Traveling dan Manuver PT. X sesuai 

dengan Safe Operation Forklift OSHA (2016) 

No Safe Operation Forklift OSHA 

(2016)  

Tahap Traveling dan Manuver 

Hasil 

Kesesuaian 

Standar Operasional 

Prosedur Forklift Di PT. X 

Tahap Traveling dan 

Manuver 

1. 
 
 
 
 
 

Pastikan bahwa tangan bersih 

dan kering untuk mencegah 

tergelincir saat meraih 

pegangan. 

 

   X 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 

A. Naik dan Turun Dari Forklift 

26 

31 
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2. 
 
 

3. 
 
 
 

 
4. 
 
 
 

5. 

 

 

6.  
 

Periksa sepatu (grease) 

sebelum memasuki kendaraan.                      

 

Genggam pegangan agar 

mendapatkan genggaman yang 

baik.                        

    
                         
Menaiki atau menurunkan tubuh 

dengan hati-hati ke dalam atau 

keluar dari forklift                                 

 
Tidak melompat. 

 

Memakai sepatu yang tepat 

untuk mencegah tergelincir. 

   X 

 
 
 

  

 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 

  

- 
 

 

Lakukan genggam 

pegangan yang kuat agar 

mendapatkan genggaman 

yang baik.  

 

Pastikan berhati-hati pada 

saat naik dan turun dari 

forklift. 

 

Tidak melompat saat naik 

dan turun dari forklift  

 

Memakai safety shoes yang 

aman dan tepat untuk 

mencegah tergelincir. 

7. 

 

 

 

 

8.  

 

 

 

9. 
 

 

 

 

10. 
 
 
 
 

Sebelum memulai forklift, 

pastikan untuk melakukan  

pemeriksaan pra-operasi. Selain 

itu, melakukan pemeriksaan 

operasional setelah mesin 

hidup.    

 

Pastikan bahwa cara jelas 

membunyikan klakson di 

peringatan atau menggunakan 

spotter jika pandangan 

terhambat.    

 

Lanjutkan dengan hati-hati 

menuruni jalan mengawasi blind 

spot berbahaya.                                        

Memilih area untuk parkir.  

 
Jangan parkir di area yang tidak 

sah. Jangan menghalangi 

lorong atau keluar. Ikuti 

prosedur parkir perusahaan.   

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 

Sebelum forklift di 

operasikan, pastikan untuk 

melakukan pemeriksaan 

pra-operasi, setelah itu 

lakukan pemeriksaan 

setelah mesin forklift hidup. 

 

Bunyikan klakson ketika 

pandangan tidak jelas dan 

terhalang.  

 

 

 

Berpergian dengan hati-hati 

ketika menuruni jalan, dan 

memilih  area parkir yang 

telah disediakan. 

 

Dilarang parkir diarea yang 

tidak sesuai, tidak 

menghalangi jalan untuk 

orang, dan ikutin prosedur 

parkir perusahaan. 

B. Mulai dan Berhenti 
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11. 
 

 

12. 
 
 
13. 

14. 
 

15. 

 

 

Terapkan rem perlahan dan 

berhenti.     

 
 

Menetralisir kontrol.   
 
          
Mengatur rem parkir.                            

Matikan kunci kontak.    

Jika forklift diparkir di sebuah 

lereng, memblokir atau kunci 

roda. 

 

  
 
 

 

  
 
 

  
 

  
 
 

  

 

Gunakan rem dengan 

perlahan ketika ingin 

berhenti dan parkir. 

 

Menseterilisasi kontrol 

ketika parkir. 

 

Mengatur rem ketika parkir. 
 

Matikan kunci kontak forklift.  
 
Jika forklift parkir di jalan 

yang menurun, lakukan 

penguncian pada roda.  

16. 

 

                               

17.  

 

 

 

 
 

18. 

 

 

 

19. 

 

 

 

20. 

 

 

 

Menyadari kondisi perjalanan 

sepanjang rute yang 

direncanakan.        

                                                                    

Di bawah semua kondisi 

perjalanan truk harus beroperasi 

pada kecepatan yang akan 

memungkinkan untuk dibawa ke 

berhenti dengan cara yang 

aman.               

 

Operator harus melihat ke arah, 

dan menjaga pandangan yang 

jelas, jalan perjalanan.       

 
 

Harus memperlambat dan 

membunyikan klakson di lorong 

lintas dan lokasi lain di mana 

visi terhambat.        

 

Jika beban yang dibawa 

menghalangi pandangan ke 

depan, pengemudi wajib untuk 

bepergian dengan beban miring. 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Tetap fokus terhadap jalan 

dan rute yang akan di 

lewati.  

 

Pastikan melakukan 

perjalanan dengan 

kecepatan yang 

memungkinkan sampai 

forklift berhenti. 

 

Operator forklift harus 

melihat disegala arah dan 

pandangan ketika 

melakukan perjalanan. 

 

Ketika perjalanan terhambat 

harus memperlambat dan 

membunyikan klakson. 

 
 

Jika beban yang dibawa 

menghalangi pandangan di 

depan, operator wajib 

melakukan perjalanan 

dengan beban miring. 

C. Beroperasi Pada Kecepatan 
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21. 

 

 

Berjalan di atas objek longgar 

pada permukaan jalan harus 

dihindari. 

 
  

Harus menghindari 

perjalanan di atas objek. 

22. 

 
 
 

23.  

 

 

24. 
 

25. 
 
 
 

26. 

 
 
 
 

27. 

 

 
 
 
 
28. 
 
 
 
 

29. 

 

 

 

 

Datang ke berhenti lengkap 

sebelum mengubah arah. 

 

 

Gunakan tanduk atau 

peringatan cahaya untuk 

memperingatkan pejalan kaki 

ketika membalikkan.                          

 

 

Menjaga pandangan yang jelas.                                               

 

Melihat ke arah perjalanan. 

Ketika membalikkan, melihat ke 

belakang.        

                                                                     

Menyadari visibilitas terbatas, 

dan menggunakan dengan hati-

hati ketika mengemudi secara 

terbalik.     

                                                                                                      

Mempertimbangkan 

penggunaan panduan dasar, 

rear-view mirror, pemandu, atau 

alat bantu lainnya untuk 

meningkatkan visibilitas.                                  

                                                                

Jangan berasumsi pejalan kaki 

atau pengamat menyadari 

kehadiran alat berat dan arah 

dimaksudkan perjalanan.      

 
Jangan ambil penjaga atas 

kepala ketika bepergian secara 

terbalik. Ini bisa mengekspos 

jari operator untuk cedera 

serius.         

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   X 

 
 

 
 

 
X 

 
 
 

Sebelum mengubah arah 

forklift, lakukan 

pemberhentian. 

 

Gunakan peringatan cahaya 

atau lampu pada saat 

mengubah arah untuk 

memperingatkan pejalan 

kaki. 

 

Atur pandangan yang jelas. 

 

Melihat kebelakang ketika 

membalikkan atau 

mengubah arah. 

 

Menyadari visibilitas 

terbatas, dan menggunakan 

dengan hati-hati ketika 

mengemudi secara mundur.  

 

Mempertimbangkan 

penggunaan panduan 

dasar, pemandu, atau alat 

bantu lainnya untuk 

meningkatkan visibilitas.              

 

 
- 
 
 
 

 
 
 
- 

 
 

 

D. Kemudi, Putar dan Mengubah Arah 
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30. 
 
 
 

31. 
 
 
 
 

 

32. 
 

 

 
33. 
 
 
 
 

 

34. 
 
 
 

35. 
 

 
 
 

36. 

 

Ketika memutar, mengurangi 

kecepatan ke tingkat yang 

aman.                     

                                                          

Lanjutkan dengan hati-hati 

ketika membuat bergantian, 

terutama ketika bekerja di 

daerah terbatas atau gang 

sempit.                                                  

                                                                

Tidak pernah berubah dengan 

garpu ditinggikan.       

 

 

Mendorong forklift dimuat ke 

depan akan naik,ramp dengan 

upgrade beban dan mendorong 

secara terbalik akan turun jalan 

dengan upgrade beban.                           

                                                             

Selalu mengemudi forklift 

dibongkar dengan garpu 

downgrade. 

 

Memarkir jarak yang aman dari 

gang kebakaran, tangga atau 

peralatan kebakaran. Tidak 

memblokir lalu lintas.              

                                                  

Menetralisir kontrol. 

  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  

Ketika memutar, kurangi 

kecepatan ke tingkat yang 

aman. 

 
Melakukan perjalanan 

dengan hati-hati ketika 

bekerja pada area terbatas 

dan sempit. 

 

 

Tidak diizinkan meninggikan 

garpu pada saat merubah 

arah. 

 

Lakukan perjalanan secara 

mundur  ketika berjalan 

pada kondisi turunan. 

 

 

 

Selalu mengemudi dengan 

garpu di rendahkan. 

 

 

Pada saat parkir forklift tidak 

memarkir menghalangi jalan 

dan pintu tangga darurat. 

                                                                                   

 

Menseterilisasi kontrol 

ketika parkir. 

 

 

Dari hasil tabel ceklis di atas, prosentase kesesuaian 

standar operasi forklift di PT. X Tahun 2018 dengan di 

bandingkan dengan safe operation forklift OSHA (2016) pada 

tahap traveling dan maneuver sebesar : 

        

     =            X 100%  =  88% sesuai dan 12% tidak sesuai 
31 

36 
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4.1.5. Load Handling  

Sesuai dengan standar Safe Operation Forklift OSHA 

(2016) load handling terdiri dari safe handling preparation, 

approaching, posisi mast, posisi fork, mengangkat beban, 

menurunkan beban, high tiering, truck trailer dan railroad cars. 

Tabel 4.3 Kesesuaian prosedur load handling PT. X sesuai dengan Safe 

Operation Forklift OSHA (2016) 

No Safe Operation Forklift OSHA 

(2016) 

Tahap Load Handling 

Hasil 

Kesesuaian 

Standar Operasional 

Prosedur Forklift Di PT. X 

Tahap Load Handling 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 

3. 

 

Mengamankan beban sehingga 

aman diatur dan stabil. Tidak 

membawa barang rusak kecuali 

telah dijamin dengan 

membungkusnya.     

         

 

Pusatkan beban sedekat 

mungkin dengan roda depan 

forklift.            

 
Tidak membebani / tidak 

melebihi kapasitasnya. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  

Mengamankan beban 
sehingga aman diatur dan 
stabil. Tidak membawa 
barang rusak kecuali telah 
dijamin dengan 
membungkusnya.             
 
 

Pusatkan beban sedekat 

mungkin dengan roda 

depan forklift.  

 

Melakukan pengangkutan 

barang tidak melebihi 

kapasitas beban pada 

forklift.  

4. 

 

5.  

 

 

6. 

 

Berhenti 20 sampai 30 cm (8 – 

12 inci) di depan beban.     

              

Pastikan forklift ditempatkan 

tepat di depan beban dan garpu 

berada diketinggian yang tepat.   

                                                            
Mengatur control arah ke netral. 

   X 
 
 
 

   X 
 
                                    

 

   X 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

A. Safe Handling Preparation 

B. Approaching 
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7. 

 
 
 

8.  

 

 

 

Miringkan tiang kebelakan dan 

posisi terberat dari beban.   

    

 

Berjalan dengan tiang miring ke 

belakang untuk menjaga beban 

stabil. 

  
 
 
 
 

  

Miringkan tiang kebelakan 

dan posisi terberat dari 

beban.      

 

Melakukan perjalanan 

dengan tiang miring ke 

belakang untuk menjaga 

beban stabil. 

9. 

 

 

10.  

 
 
 

11. 
 
 
 

12. 
 
 
 

13. 

 

 

Atur tingkat garpu sebelum 

memasukkan garpu ke palet.   

 
 

Garpu harus ditempatkan 

dibawah beban sejauh mungkin.  

                             

 

Geser garpu ke dalam palet 

sampai garpu sepenuhnya 

dibawah beban.        

                                                 

Memusatkan beban antara 

garpu.         

                                                 

 

Miringkan tiang kembali dengan 

hati-hati untuk menstabilkan 

beban. 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

  

Atur tingkat garpu sebelum 
memasukkan garpu ke 
palet.   
 

Garpu harus ditempatkan 

dibawah beban sejauh 

mungkin.                  

                                                                                                                     

Geser garpu ke dalam palet 

sampai garpu sepenuhnya 

dibawah beban.        

 

Memusatkan beban di 

antara dua garpu agar 

beban tetap stabil. 

 

Miringkan tiang kembali, 

untuk menstabilkan beban.  

14. 
 
 

 

15.  
 
 
 

 

Hati-hati mengangkat beban di 

atas tumpukan yang rendah 

sekitar 10 cm (4 inci) 

     

Angkat beban kemudian 

miringkan tiang kembali untuk 

sandaran beban.     

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Hati-hati mengangkat beban 

di atas tumpukan yang 

rendah sekitar 10 cm (4 inci)     

 

Angkat beban kemudian 

miringkan tiang kembali 

untuk sandaran beban.     

 

C. Posisi Mast 

D. Posisi Fork 

E. Mengangkat Beban 
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16. 

 

 

 

17. 

 

 

18. 

 

Pastikan beban tidak 

menyentuh pada setiap 

penghalang       

                                                            

Perlahan kembali, control 

angkat tuas ke posisi netral.                                               

 

Miringkan tiang kembali dengan 
hati-hati untuk menstabilkan 
beban. 

  
 
 
 
 

  
 

 
  

Pastikan beban tidak 

menyentuh apapun dalam 

melakukan perjalanan.  

 

Ketika berhenti, angkat tuas 

ke posisi netral kembali. 

 

Miringkan tiang kembali 
dengan hati-hati untuk 
menstabilkan beban. 

19. 

 
 
 

20.  
 
 
 

21. 

 

22. 

 

 

Hati-hati memiringkan tiang 

kebelakang untuk menstabilkan 

beban.       

 

Menghentikan Forklift. 

     

                                                                    

 

Tiang kembali keposisi vertical 

sebelum menurunkan beban.   

 
 

Menurunkan beban hingga titik 

terendah adalah 15 sampai 20 

cm (6 – 8 inci) dari lantai. 

  

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  

Hati-hati memiringkan tiang 
kebelakang untuk 
menstabilkan beban.      
 

Menghentikan forklift 

dengan melakukan rem 

secara perlahan.                             

 

Tiang kembali keposisi 

vertical sebelum 

menurunkan beban.    

 

Menurunkan beban hingga 

titik terendah adalah 15 

sampai 20 cm (6 – 8 inci) 

dari lantai. 

23. 

 

24.  

 

25. 

 

26. 
 
 
 
 

Mengatur beban berat  ditingkat 

bawah.     

 

Mengatur beban ringan ditingkat 

atas.         

                                  

Mengurangi beban dibawah 

kapasitas forklift.              

                                                          

Perlahan dan hati-hati 

memperpanjang mekanisme 

jangkauan ke depan saat 

  
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

Beban terberat berada 

ditingkat bawah.   

 

Beban teringan berada 

ditingkat atas.  

 

Mengurangi beban dibawah 

kapasitas forklift.              

 

Perlahan dan hati-hati 

memperpanjang mekanisme 

jangkauan ke depan saat 

menaruhkan beban pada 

ringkat atas.                                                                  

F. Menurunkan Beban 

G. High Tiering 
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27. 

 

 

menaruhkan beban pada ringkat 

atas.                         

                                                              

Hati-hati ketika memiringkan 

beban maju atau mundur, 

terutama ketika tumpukan yang 

tinggi. 

 
 
 
 

  

 

 
 
Hati-hati ketika memiringkan 

beban maju atau mundur, 

terutama ketika pada 

tumpukan yang tinggi. 

28. 
 
 
 
 
 
 
29. 

 

 

 

 

 

30. 
 
 

 
31.  
 
 
 

 
32. 

 

 

 

33.  

 

 

Rem truck dipasang dan wheel 

chock ditempatkan di bawah 

roda belakang untuk mencegah 

truk bergerak saat tenaga kerja 

naik forklift.     

                   

Pemberhentian roda atau 

perlindungan lainnya yang harus 

disediakan untuk mencegah 

roda bergerak selama bongkar 

muat.        

 

Periksa lantai untuk memastikan 

bahwa itu akan mendukung 

forklift dan beban. 

 

Pastikan bahwa ketinggian pintu 

masuk cukup atau sesuai 

dengan ketinggian forklift.   

                                                       
 
Gunakan lampu dermaga ketika 

bekerja  di sebuah trailer gelap.                    

 

 

Membunyikan klakson saat 

masuk atau keluar trailer. 

   X 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

   X 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  

- 
 
 
 
 
 

 

Pemberhentian atau kunci 

roda untuk mencegah roda 

bergerak selama bongkar 

muat.                                                

 
 
 

- 
 
 

Pastikan bahwa ketinggian 
pintu masuk cukup atau 
sesuai dengan ketinggian 
forklift.   
 

Gunakan lampu ketika 

bekerja  di sebuah area 

gelap.  

 

Membunyikan klakson 

ketika masuk dan keluar 

area.                     

 
 

 

H. Truck Trailer dan Railroad Cars 
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Dari hasil tabel ceklis di atas, prosentase kesesuaian 

standar operasi forklift di PT. X Tahun 2018 dengan di 

bandingkan dengan safe operation forklift OSHA (2016) pada 

tahap load handling sebesar : 

        

     =            X 100%  =  84% sesuai dan 16% tidak sesuai 

     

4.2.    Pembahasan 

4.2.1.  Pra – Operasi 

Standar operasi forklift pada tahap  pra – operasi yang 

baik dan benar terdapat dalam Safe Operation Forklift OSHA 

(2016) berisi pra – operasi inspeksi, pemeriksaan 

operasional, penghapusan dari daftar penggunaan, dan 

pemeliharaan.  

Pra – operasi yang sesuai dengan Safe Operation 

Forklift OSHA (2016)  bertujuan untuk lebih menjamin 

penggunaan alat angkut forklift pada kondisi atau keadaan 

yang aman dan layak pakai untuk menghindari berbagai 

macam risiko yang ada di dalam pengoprasian forklift.  

Hasil penelitian terhadap pra – operasi yaitu berisi pra 

operasi inspeksi, pemeriksaan operasional, penghapusan 

dari daftar penggunaan, dan pemeliharaan. 

28 

33 
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Gambar 4.1. Kesesuaian Pra – Operasi Forklift dengan Safe 

Operation Forklift OSHA (2016) 

 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, prosentase 

kesesuaian standar operasional prosedur forklift pada tahap 

pra – operasi sebesar 83% hal ini dikarenakan dalam standar 

operasional prosedur forklift pada tahap pra - operasi di PT. X 

peneliti mendapatkan beberapa poin di dalam pra – operasi 

yang tidak dijelaskan sesuai dengan standar Safe Operation 

Forklift OSHA (2016), yaitu tidak tertulisnya penjelasan 

penjaga jari, nama operator/pengguna forklift yang dapat 

dibaca, hours meter, setiap kendaraan yang memancarkan 

percikan berbahaya atau api dari sistem pembuangan harus 

segera dihapus dari daftar penggunaan, dan tidak kembali ke 

daftar penggunaan sampai penyebab emisi bunga api dan api 

tersebut telah dieliminasi, dan penjelasan ketika suhu forklift 

didapati lebih dari suhu operasi normal, forklift harus dihapus 

dari daftar penggunaan dan tidak kembali ke daftar 

penggunaan sampai penyebab overheating telah dieliminasi. 

83%

17%

Sesuai

Tidak Sesuai
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4.2.2.  Traveling dan Manuver 

Standar operasi forklift pada tahap  traveling dan 

manuver yang baik dan benar terdapat dalam Safe Operation 

Forklift OSHA berisi naik dan turun dari forklift, mulai dan 

berhenti, beroperasi pada kecepatan, kemudi, putar dan 

mengubah arah. Pada tahap traveling dan manuver yang 

sesuai dengan standar Safe Operation Forklift OSHA (2016) 

jika diterapkan dengan baik dan benar akan menciptakan 

pekerja yang aman dan selamat, karena pada tahap traveling 

dan mauver dijelaskan secara detail dan merinci tata cara 

bagaimana menggunakan alat angkut forklift dengan aman. 

Hasil penelitian terhadap traveling dan manuver yaitu 

berisi naik dan turun dari forklift, mulai dan berhenti, 

beroperasi pada kecepatan, kemudi, putar dan mengubah 

arah. 

 

Gambar 4.2. Kesesuaian Traveling dan Manuver Forklift 

dengan Safe Operation Forklift OSHA (2016) 

 

88%

12%

Sesuai

Tidak Sesuai
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut, prosentase 

kesesuaian standar operasional prosedur forklift pada tahap 

traveling dan manuver sebesar 88% hal ini belum mencapai 

100% dikarenakan dalam standar operasional prosedur 

forklift pada tahap traveling dan manuver di PT. X peneliti 

mendapatkan beberapa poin di dalam traveling dan manuver 

yang tidak dijelaskan sesuai dengan standar Safe Operation 

Forklift OSHA (2016), tidak tertulisnya pada poin A, naik dan 

turun dari forklift penjelasannya yaitu pastikan bahwa tangan 

bersih dan kering untuk mencegah tergelincir saat meraih 

pegangan, periksa sepatu untuk grease sebelum memasuki 

kendaraan. Kemudian pada poin D, Kemudi, putar dan 

mengubah arah penjelasannya yaitu jangan berasumsi 

pejalan kaki atau pengamat menyadari kehadiran alat berat 

dan arah dimaksudkan perjalanan, dan jangan ambil penjaga 

atas kepala ketika bepergian secara terbalik. Ini bisa 

mengekspos jari operator untuk cedera serius. 

Dari hasil tersebut bahwa di PT. X ada kekurangan 

penjelasan didalam standar operasional prosedur operasi 

forklift pada tahap traveling dan manuver poin A dan D. 

Sehingga memungkinkan dikemudian hari akan terjadinya 

suatu kecelakaan kerja. 

4.2.3.  Load Handling  

Standar operasi forklift pada tahap  load handling yang 

baik dan benar terdapat dalam Safe Operation Forklift OSHA 

berisi safe handling preparation, approaching atau mendekat, 

posisi mast, posisi fork, mengangkat beban, menurunkan 

beban, high tiering, truck trailer dan railroad cars.  

Load Handling yang sesuai dengan Safe Operation 

Forklift OSHA (2016)  bertujuan untuk menghindari kegagalan 



   56 
 

atau kesalahan dan keraguan dalam menjalankan fungsi 

bagian-bagian pada forklift. 

Hasil penelitian terhadap load handling yaitu berisi safe 

handling preparation, approaching atau mendekat, posisi 

mast, posisi fork, mengangkat beban, menurunkan beban, 

high tiering, truck trailer dan railroad cars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Kesesuaian Load Handling Forklift dengan 

Safe Operation Forklift OSHA (2016) 

 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, prosentase 

kesesuaian standar operasional prosedur forklift pada tahap 

load handling sebesar 84% masih perlu adanya penambahan-

penambahan poin penjelasan pada tahap load handling yaitu, 

belum terdapat penjelasan pada poin B approaching yang 

berisi berhenti 20 sampai 30 cm (8 – 12 inci) di depan beban, 

pastikan forklift ditempatkan tepat di depan beban dan garpu 

berada diketinggian yang tepat, dan mengatur kontrol arah ke 

netral. Kemudian pada poin G high tiering yaitu, tidak ada 

84%

16%

Sesuai

Tidak Sesuai
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penjelasan rem truck dipasang dan wheel chock ditempatkan 

di bawah roda belakang untuk mencegah truk bergerak saat 

tenaga kerja naik forklift dan periksa lantai untuk memastikan 

bahwa itu akan mendukung forklift dan beban. Apabila poin 

tersebut tidak dijelaskan di dalam standar operasional 

prosedur forklift tentunya akan berpengaruh besar terhadap 

pekerja dan akan menimbulkan kecelakaan.  

4.2.4.  Kesesuaian Prosedur Operasi Forklift Di PT. X 

Tabel Kesesuaian Prosedur Operasi Forklift 

 

 

        Gambar 4.4. Kesesuaian Prosedur Operasi Forklift Di PT. X 
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Hasil prosentase kesesuaian prosedur operasi forklift 

di PT. X yang meliputi pra – operasi, traveling dan manuver, 

serta load handling didapatkan kesesuaian sebesar : 

        

        Kesesuaian  =                                                                    X 100% 

 

                                        =       85 

                                                 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah prosedur yang sesuai 

Total standar prosedur operasi forklift 

X 100% = 86% 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 

1. Hasil prosentase kesesuaian prosedur operasi forklift  di PT. X 

dengan dibandingkan dengan safe operation forklift OSHA (2016) 

secara keseluruhan sebesar 86%. 

2. Kesesuaian prosedur safe operation forklift OSHA (2016) di PT. 

X : 

a. Pra- Operasi  

Prosentase kesesuaian prosedur operasi forklift pada tahap 

pra -   operasi di PT. X sebesar 83% dan tidak sesuai 

sebesar 17%. 

b. Traveling dan Manuver 

Prosentase kesesuaian prosedur operasi forklift pada tahap 

traveling dan manuver di PT. X sebesar 88% dan tidak 

sesuai sebesar 12%. 

c. Load Handling 

Prosentase kesesuaian prosedur operasi forklift pada tahap 

load handling di PT. X sebesar 84% dan tidak sesuai 

sebesar 16%. 

3. Kekurangan yang terdapat di prosedur operasi forklift di PT. X : 

a. Pra- Operasi  

Penjaga jari, nama operator/pengguna forklift yang dapat 

dibaca, hours meter, setiap kendaraan yang memancarkan 

percikan berbahaya atau api dari sistem pembuangan harus 

segera dihapus dari daftar penggunaan, dan tidak kembali 

ke daftar penggunaan sampai penyebab emisi bunga api 

dan api tersebut telah dieliminasi, dan ketika suhu forklift 

didapati lebih dari suhu operasi normal, forklift harus 

dihapus dari daftar penggunaan dan tidak kembali ke daftar 
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penggunaan sampai penyebab overheating telah 

dieliminasi. 

b. Traveling dan Manuver 

pastikan bahwa tangan bersih dan kering untuk mencegah 

tergelincir saat meraih pegangan, periksa sepatu untuk 

grease sebelum memasuki kendaraan, kemudi, putar dan 

mengubah arah penjelasannya yaitu jangan berasumsi 

pejalan kaki atau pengamat menyadari kehadiran alat berat 

dan arah dimaksudkan perjalanan, dan jangan ambil 

penjaga atas kepala ketika bepergian secara terbalik. 

c. Load Handling 

Berhenti 20 sampai 30 cm (8 – 12 inci) di depan beban, 

pastikan forklift ditempatkan tepat di depan beban dan 

garpu berada diketinggian yang tepat, dan mengatur kontrol 

arah ke netral, tidak ada penjelasan rem truck dipasang dan 

wheel chock ditempatkan di bawah roda belakang untuk 

mencegah truk bergerak saat tenaga kerja naik forklift dan 

periksa lantai untuk memastikan bahwa itu akan 

mendukung forklift dan beban. 

 

5.2. Saran 

Saran ini dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan 

selama kegiatan penelitian di PT. X berdasarkan teori dan 

pemahaman  yang diketahui oleh penulis. Sebaiknya memperbaiki 

dan melengkapi prosedur operasi forklift mulai dari tahap pra - 

operasi, traveling dan manuver, serta load handling termasuk poin 

yang ada didalam masing - masing tahapan berikut  : 

1. Menambahkan penjelasan pada tahap pra – operasi yang 

meliputi, pengecekkan penjaga jari, nama operator/pengguna 

forklift yang dapat dibaca, pengecekkan hours meter, kemudian 

setiap kendaraan yang memancarkan percikan berbahaya atau 
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api dari sistem pembuangan harus segera dihapus dari daftar 

penggunaan, dan ketika suhu forklift didapati lebih dari suhu 

operasi normal, forklift harus dihapus dari daftar penggunaan dan 

tidak kembali ke daftar penggunaan sampai penyebab 

overheating telah dieliminasi. 

2. Menambahkan penjelasan pada tahap traveling dan manuver 

yang meliputi, 

a. Naik dan turun dari forklift yang berisi, pastikan bahwa 

tangan bersih dan kering untuk mencegah tergelincir saat 

meraih pegangan, periksa sepatu untuk grease sebelum 

memasuki kendaraan. 

b. Kemudi, putar dan mengubah arah penjelasannya yang 

berisi, jangan berasumsi pejalan kaki atau pengamat 

menyadari kehadiran alat berat dan arah dimaksudkan 

perjalanan, dan jangan ambil penjaga atas kepala ketika 

bepergian secara terbalik. 

3. Menambahkan penjelasan pada tahap load handling yang 

meliputi,  

a. Approaching yang berisi, berhenti 20 sampai 30 cm (8 – 12 

inci) di depan beban, kemudian pastikan forklift ditempatkan 

tepat di depan beban dan garpu berada diketinggian yang 

tepat, dan mengatur kontrol arah ke netral. 

b. High tiering yang berisi, rem truck dipasang dan wheel chock 

ditempatkan di bawah roda belakang untuk mencegah truk 

bergerak saat tenaga kerja naik forklift dan periksa lantai 

untuk memastikan bahwa itu akan mendukung forklift dan 

beban. 
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Pengoperasian Forklift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1 : Dokumentasi 
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Lembar Ceklis Harian Forklift 

 

  

Lampiran 2 : Dokumentasi 
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CEKLIST KESESUAIAN PROSEDUR OPERASI FORKLIFT  

MENURUT OSHA (2016) 

 

Tanggal Penelitian : 

 

No 

 

Pra - Operasi 

 

Hasil 

Penelitian 

1. 

2.  

 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

8. 

9. 

Tingkatan cairan-minyak, air dan cairan hidrolik. 

Kebocoran, retak atau cacat terlihat lainya termasuk 

selang hidrolik dan rantai tiang 

Kondisi ban dan tekanan 

Kondisi garpu termasuk klip penahan pin atas dan 

tumit 

Beban ekstensi sandaran 

Penjaga jari 

Decals dan nameplates. Pastikan semua decals 

peringatan dan papan berada di tempat dan dapat 

dibaca. Periksa bahwa informasi pada papan nama 

sesuai model dan nomor seri dan lampiran. 

Nama operator/pengguna forklift dapat dibaca. 

Semua perangkat keselamatan bekerja dengan 

benar termasuk sabuk pengaman. 

 

E. Pra - operasi inspeksi 

F. Pemeriksaan Operasional 

Lampiran 3 : Lembar Ceklist Penelitian 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Accelator Linkage Kebocoran 

Rem 

Pengemudian 

Mendorong katrol maju dan mundur 

Katrol miring depan dan belakang 

Menaikkan dan menurunkan katrol 

Garpu 

Lampu 

Back up alarm 

Housmeter 

 

20. 

 

 

 

21. 

 

 

22. 

 

23. 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

 

25. 

Kondisi dimana forklift harus dihapus dari daftar 

penggunaan. Jika operator mencatat kondisi ini 

saat mengemudi, operator harus berhenti, parkir 

kendaraan dan mendapatka bantuan. 

Setiap forklift dalam kondisi yang tidak aman harus 

dihapus dari daftar penggunaan. Semua 

perbaikan dilakukan oleh petugas berwenang. 

Cacat saat ditemui harus segera dilaporkan dan 

diperbaiki. 

Setiap kendaraan yang memancarkan percikan 

berbahaya atau api dari sistem pembuangan 

harus segera dihapus dari daftar penggunaan, dan 

tidak kembali ke daftar penggunaan sampai 

penyebab emisi bunga api dan api tersebut telah 

dieliminasi 

Ketika suhu forklift didapati lebih dari suhu operasi 

normal, forklift harus dihapus dari daftar 

penggunaan dan tidak kembali ke daftar 

penggunaan sampai penyebab overheating telah 

dieliminasi. 

 

G. Penghapusan dari daftar penggunaan 
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 Tidak ada forklift yang dioperasikan ketika ada 

kebocoran di sistem bahan bakar. 

 

26. 

 

 

27. 

 

 

 

 

 

28. 

 

29. 

 

30. 

 

31. 

Tidak mengoperasikan kendaraan yang 

membutuhkan perawatan atau dengan cara 

apapun yang tidak aman. 

Hapus dari setiap daftar penggunaan, jika forklift 

tidak dalam kondisi operasi yang aman. Semua 

perbaikan harus dilakukan oleh petugas yang 

berwenang. Jangan mencoba untuk memperbaiki 

sendiri kecuali terlatih dan berwenang untuk 

melakukannya. 

Melakukan perawatan preventif sesuai dengan 

rekomendasi pabrik yang sudah dijadwalkan. 

Menjaga forklift industri dalam kondisi bersih, 

bebas dari serat, minyak berlebih, dan lemak 

Gunakan bahan tidak mudah terbakar untuk 

membersihkan truk. 

Mengambil tindakan pencegahan yang 

direkomendasikan mengenai toksisitas, ventilasi 

dan bahaya kebakaran 

 

 

 

 

NO 

 

Traveling dan Manuver 

 

Hasil 

Penelitian 

1. 

 

 

Pastikan bahwa tangan bersih dan kering untuk 

mencegah tergelincir saat meraih pegangan. 

   

H. Pemeliharaan 

A. Naik dan turun dari forklift 
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2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

Periksa sepatu untuk grease sebelum memasuki 

kendaraan. 

Genggam pegangan agar mendapatkan 

genggaman yang baik. 

Menaiki atau menurunkan tubuh dengan hati-hati 

ke dalam atau keluar dari forklift 

Tidak melompat. 

Memakai sepatu yang tepat untuk mencegah 

tergelincir. 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Sebelum memulai forklift, pastikan untuk 

melakukan  pemeriksaan pra-operasi. Selain itu, 

melakukan pemeriksaan operasional setelah 

mesin hidup. 

Pastikan bahwa cara jelas membunyikan klakson 

di peringatan atau menggunakan spotter jika 

pandangan terhambat. 

Lanjutkan dengan hati-hati menuruni jalan 

mengawasi blind spot berbahaya. 

Memilih area untuk parkir. Jangan parkir di area 

yang tidak sah. Jangan menghalangi lorong atau 

keluar. Ikuti prosedur parkir perusahaan. 

Terapkan rem perlahan dan berhenti. 

Menetralisir kontrol. 

Mengatur rem parkir. 

Matikan kunci kontak. 

Jika forklift diparkir di sebuah lereng, memblokir 

atau kunci roda. 

 

16. 

 

 

Menyadari kondisi perjalanan sepanjang rute yang 

direncanakan. 

 

B. Mulai dan berhenti 

C. Beroperasi pada kecepatan 
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17. 

 

 

 

18. 

 

19. 

 

20. 

 
 
 
21. 

Di bawah semua kondisi perjalanan truk harus 

beroperasi pada kecepatan yang akan 

memungkinkan untuk dibawa ke berhenti dengan 

cara yang aman. 

Operator harus melihat ke arah, dan menjaga 

pandangan yang jelas, jalan perjalanan. 

Harus memperlambat dan membunyikan klakson 

di lorong lintas dan lokasi lain di mana visi 

terhambat. Jika beban yang dibawa menghalangi 

pandangan ke depan, pengemudi wajib untuk 

bepergian dengan beban miring. 

Berjalan di atas objek longgar pada permukaan 

jalan harus dihindari. 

22. 

 

23. 

 

24. 

25. 

 

26. 

 

 

27. 

 

 

28. 

 

 

 

 

Datang ke berhenti lengkap sebelum mengubah 

arah. 

Gunakan tanduk atau peringatan cahaya untuk 

memperingatkan pejalan kaki ketika membalikkan. 

Menjaga pandangan yang jelas. 

Melihat ke arah perjalanan. Ketika membalikkan, 

melihat ke belakang. 

Menyadari visibilitas terbatas, dan menggunakan 

dengan hati-hati ketika mengemudi secara 

terbalik. 

Mempertimbangkan penggunaan panduan dasar, 

rear-view mirror, pemandu, atau alat bantu lainnya 

untuk meningkatkan visibilitas. 

Jangan berasumsi pejalan kaki atau pengamat 

menyadari kehadiran alat berat dan arah 

dimaksudkan perjalanan. 

 

D. Kemudi, putar dan mengubah arah  
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29. 

 

 

30. 

 

31. 

 

 

32. 

33. 

 

 

 

34. 

 

35. 

 

 

36. 

Jangan ambil penjaga atas kepala ketika 

bepergian secara terbalik. Ini bisa mengekspos jari 

operator untuk cedera serius. 

Ketika memutar, mengurangi kecepatan ke tingkat 

yang aman. 

Lanjutkan dengan hati-hati ketika membuat 

bergantian, terutama ketika bekerja di daerah 

terbatas atau gang sempit. 

Tidak pernah berubah dengan garpu ditinggikan. 

Mendorong forklift dimuat ke depan akan 

naik,ramp dengan upgrade beban dan mendorong 

secara terbalik akan turun jalan dengan upgrade 

beban. 

Selalu mengemudi forklift dibongkar dengan garpu 

downgrade. 

Memarkir jarak yang aman dari gang kebakaran, 

tangga atau peralatan kebakaran. Tidak 

memblokir lalu lintas. 

Menetralisir kontrol. 

 

 

NO 

 

Load handling 

 

Hasil 

Penelitian 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

Mengamankan beban sehingga aman diatur dan 

stabil. Tidak membawa barang rusak kecuali telah 

dijamin dengan membungkusnya. 

Pusatkan beban sedekat mungkin dengan roda 

depan forklift 

Tidak membebani / tidak melebihi kapasitasnya. 

 

 

 

 

 
 

A. Safe Handling Preparation 
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4. 

 

5. 

 

6. 

Berhenti 20 sampai 30 cm (8 – 12 inci) di depan 

beban. 

Pastikan forklift ditempatkan tepat di depan beban 

dan garpu berada diketinggian yang tepat. 

Mengatur control arah ke netral 

     

 
 
    

 
     

7. 

 

8. 

Miringkan tiang kebelakan dan posisi terberat dari 

beban. 

Berjalan dengan tiang miring ke belakang untuk 

menjaga beban stabil. 

 

 
 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

13. 

Atur tingkat garpu sebelum memasukkan garpu ke 

palet. 

Garpu harus ditempatkan dibawah beban sejauh 

mungkin. 

Geser garpu ke dalam palet sampai garpu 

sepenuhnya dibawah beban. 

Memusatkan beban antara garpu. 

Miringkan tiang kembali dengan hati-hati untuk 

menstabilkan beban. 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

B. Approaching / Mendekat 

C. Posisi Mast 

D. Posisi Fork 

E. Mengangkat Beban 
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14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

Hati-hati mengangkat beban di atas tumpukan 

yang rendah sekitar 10 cm (4 inci) 

Angkat beban kemudian miringkan tiang kembali 

untuk sandaran beban. 

Pastikan beban tidak menyentuh pada setiap 

penghalang 

Perlahan kembali, control angkat tuas ke posisi 

netral. 

Miringkan tiang kembali dengan hati-hati untuk 

menstabilkan beban. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

19. 

 

20. 

21. 

 

22. 

Hati-hati memiringkan tiang kebelakang untuk 

menstabilkan beban. 

Menghentikan Forklift. 

Tiang kembali keposisi vertical sebelum 

menurunkan beban. 

Menurunkan beban hingga titik terendah adalah 

15 sampai 20 cm (6 – 8 inci) dari lantai. 

 

 
 

 
 

 
 
 

23. 

24. 

25. 

26. 

 

 

27. 

Mengatur beban berat  ditingkat bawah. 

Mengatur beban ringan ditingkat atas. 

Mengurangi beban dibawah kapasitas forklift. 

Perlahan dan hati-hati memperpanjang 

mekanisme jangkauan ke depan saat menaruhkan 

beban pada ringkat atas. 

Hati-hati ketika memiringkan beban maju atau 

mundur, terutama ketika tumpukan yang tinggi. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

F. Menurunkan Beban 

G. High tiering 

H. Truck trailer dan railroad cars 
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28. 

 

 

29. 

 

 

30. 

 

31. 

 

32. 

 

33. 

Rem truck dipasang dan wheel chock ditempatkan 

di bawah roda belakang untuk mencegah truk 

bergerak saat tenaga kerja naik forklift. 

Pemberhentian roda atau perlindungan lainnya 

yang harus disediakan untuk mencegah roda 

bergerak selama bongkar muat. 

Periksa lantai untuk memastikan bahwa itu akan 

mendukung forklift dan beban. 

Pastikan bahwa ketinggian pintu masuk cukup 

atau sesuai dengan ketinggian forklift. 

Gunakan lampu dermaga ketika bekerja  di 

sebuah trailer gelap. 

Membunyikan klakson saat masuk atau keluar 

trailer. 
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Layout Penggunaan Forklift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 : Layout I 
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Layout Penggunaan Forklift 

 

Lampiran 5 : Layout II 


