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ABSTRAK 

 

Nama    : Dwi Beniawan Alpan 

Program Studi  : Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Judul  : Hazard Identification Risk Assessment Risk Control         

pada Tahap Pemasangan Precast Fasade di WIKA 

CAKRA KSO Tahun 2017 

Bedasarkan observasi dan wawancara kepada HSE, ada  

permasalahan yang ditemukan pada pemasangan precast fasade. Yaitu 

adanya temuan pekerjaan yang tidak aman dan pernah terjadinya precast 

yang sedang di parkir roboh akibat beban yang tidak seimbang. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi bahaya, melakukan penilaian risiko yang kemudian 

dilakukan pengendalian. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan 

wawancara kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses 

pemasangan dinding precast.   

Hasil dari identifikasi bahaya pada tahap pemasangan precast fasade 

ditemukan potensi bahaya sebanyak 18 bahaya dengan tingkat risiko 

extreme  sebanyak 9, high risk sebanyak 7, dan moderate risk 1.agar resiko 

tersebut dapat diterima maka dilakukan pengendalian untuk menurunkan 

risiko ke tingkat yang serendah rendahnya. 

Kata kunci : identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, precast 

fasade 
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ABSTRAC 

 

Name   : Dwi Beniawan Alpan 

Program Study : Occupational Health and Safety 

Title  : Hazard Identification Risk Assessment Risk Control at 

the Phase Precast Fasade Installation at WIKA CAKRA 

KSO Year 2017 

Based on observation and interview to SHE, there is a problem found 

in the installation of precast fasade. That is the finding of unsafe and 

occurrence of precast being parked collapsed because to unbalance loads. 

This research is a qualitative descriptive research that  to hazard 

identification of doing risk assessment and risk control, this research is doing 

observation and interview to  related  with process precast installation. 

The result of hazard identification at phase precast fasade installation 

found potensial hazard as much as as 18 hazard with level extreme risk 9, 

high risk 7, and moderate risk 1. If the risk is acceptable then it is controlled to 

level low risk. 

Keywords: Hazard identification, risk assessment, risk control, precast fasade 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

Seiring dengan berjalannya waktu pertumbuhan ekonomi 

Indonesia sedang berkembang pesat, dengan diiringi oleh 

pembangunan gedung-gedung bertingkat diseluruh Indonesia, 

terutama di DKI Jakarta. Ditambah lagi dengan telah dibukanya arus 

Masyarakat Ekonomi ASEAN, hal ini dapat mempercepat laju 

perekonomian Indonesia. Dengan semakin cepatnya laju 

perekonomian di DKI Jakarta, maka hal ini akan berbanding lurus 

dengan meningkatnya angka pembangunan di DKI Jakarta terutama 

pembangunan gedung perkantoran, perindustrian, hotel. Tingginya 

proyek pembangunan di DKI Jakarta seharusnya tidak lepas dari 

aspek Keselamatan maupun Keselamatan Kerja. 

Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan, hingga akhir 2015 telah terjadi kecelakaan 

kerja sebanyak 105.182 kasus. Sementara itu, untuk kasus 

kecelakaan berat yang mengakibatkan kematian tercatat sebanyak 

2.375 kasus dari total jumlah kecelakaan kerja. Dirjen Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(PPK dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Muji 

Handaya mengatakan, jumlah kecelakaan kerja dari tahun ke tahun 

mengalami tren peningkatan. Muji mencatat, untuk total jumlah 

kecelakaan kerja siap tahunnya mengalami peningkatan hingga 5%. 

"Namun untuk kecelakaan kerja berat tren peningkatannya cukup 

lumayan besar yakni sekitar 5%-10% setiap tahunnya," kata Muji. Data 

dari International Labour Organization (ILO) juga turut mencatat, setiap 
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hari terjadi sekitar 6.000 kecelakaan kerja fatal di dunia.Di Indonesia 

sendiri, terdapat kasus kecelakaan yang setiap harinya dialami para 

buruh dari setiap 100 ribu tenaga kerja dan 30% di antaranya terjadi di 

sektor konstruksi. (1) 

WIKA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

konstruksi. Pekerjaan konstruksi merupakan pekerjaan yang sangat  

berbahaya dan berisiko tinggi yang dapat menyebabkan kecelakaan 

maupun penyakit akibat kerja. WIKA CAKRA KSO merupakan proyek 

pembangunan wisma Atlet kemayoran yang memiliki pekerjaan 3 

tower yang masing masing terdiri dari 32 lantai. Proyek ini merupakan 

proyek dengan tahap pekerjaan yang sangat cepat karna bedasarkan 

target pekerjaannya hanya diberi waktu selama  satu setengah tahun. 

(2) 

Bedasarkan observasi dan wawancara kepada HSE dilapangan 

selama magang, ada suatu permasalahan yang ditemukan pada 

pekerjaan pemasangan precast dinding fasade. Yaitu adanya temuan 

pekerjaan yang tidak aman seperti kuku macan pada tali sling yang di 

gunakan untuk mengangkat precast yang tidak sesuai standar yaitu 

penggunaan kuku macan yang seharusnya di pasang 2 temuan 

dilapangan hanya di pasang 1 pada tahap pemasangan precast 

dinding fasade. Selaian itu pernah terjadinya precast yang sedang di 

parkir roboh akibat beban yang tidak seimbang.  

   Temuan tersebut dapat dilakukan pencegahan agar tidak 

terulang kembali dengan melakukan identifikasi dengan metode 

HIRARC (Hazard Identifikasi Risk Assessment Risk Control). Metode  

ini memberikan penilaian risiko terhadap jenis pekerjaan yang 

dilakukan, sehingga pekerja dapat mengetahui sebesar apa risiko 

bahaya yang mungkin timbul pada pekerjaan yang dilakukanya 

sehingga dapat meminimalisir kecelakaan kerja dan memberikan 

rekomendasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta 
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bagaimana melakukan pekerjaan dengan aman sesuai dengan hasil 

identifikasi menggunakan pendekatan ini. (3) 

Berikut adalah tabel Nearmiss:  

No Waktu 
Kejadian 

Nama 
Korban 

Sumber 
Nearmiss 

Jenis 
Nearmiss 

Kronologis Tindakan yang 
dilakukan 

1 10 Januari 
2017 

- Permukaan 
kondisi 
kerja 

Tergelincir Pada pukul 10.23 
sedang dilakukan 
pekerjaan 
pengangkutan precast 
ke tempat parkir 
menggunakan Tower 
Crane. Pada saat 
precast sudah terparkir 
tiba tiba precast roboh 
dikarenakan precast 
yang terparkir tidak 
seimbang  yaitu antara 
jumlah kiri ada 2 
precast dan kanan ada 
5 precast  seimbang 

Tindakan yang 
telah dilakukan 
adalah 
membereskan 
puing puing beton 
dan  menegur 
para pekerja 
terkait pekerjaan 
tersebut  

 Sumber: Doc. Nearmiss WIKA CAKRA KSO 

 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan 

pengendalian risiko  pada tahap pemasangan precast fasade dengan 

metode HIRARC di WIKA CAKRA KSO Proyek Wisma Atlit 

Kemayoran Tahun 2017. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu diketahui: 

1. Bahaya apasaja yang masih ada pada proses 

pemasangan precast fasade? 

2. Melakukan penilaian risiko pada proses pemasangan 

precast fasade? 

3. Melakukan pengendalian risiko pada pekerjaan 

pemasangan precast fasade?  
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1.3. Tujuan Penelitian 

  

1.3.1. Tujuan Umum 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hazard 

Identification Risk Assessment Risk Control pada pemasangan 

precast dinding fasade di WIKA CAKRA KSO Proyek Wisma 

Atlit Kemayoran. 

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

 

1. Diketahuinya bahaya yang ada pada proses pemasangan 

precast dinding fasade di WIKA CAKRA KSO Proyek 

Wisma Atlit Kemayoran.  

2. Diketahuinya penilaian risiko  pada pada proses 

pemasangan precast dinding fasade di WIKA CAKRA KSO 

Proyek Wisma Atlit Kemayoran. 

3. Diketahuinya pengendalian risiko pada proses pemasangan 

precast dinding fasade di WIKA CAKRA KSO Proyek 

Wisma Atlit Kemayoran. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

1.4.1. Manfaat bagi mahasiswa 

 

1. Dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama 

masa perkuliahan. 

2. Dapat menganalisis penerapan identifikasi dan penilaian 

risiko dengan metode HIRARC. 
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3. Dapat  menambah wawasan dan pengetahuan yang 

berhubungan dengan identifikasi bahaya dan penliaian 

risiko. 

 

1.4.2. Manfaat bagi perusahaan 

 

1. Sebagai saran dan masukan kepada perusahaan 

2. Sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan. 

 

1.4.3. Manfaat Bagi Institusi 

 

Sebagai media upaya dalam peningkatan kualitas dan 

sebagai bahan referensi bagi generasi penerus. 

   

1.5. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup dari materi dalam penelitian ini adalah tentang 

keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mencakup tentang : 

1. Identifikasi bahaya 

2. Penilaian risiko 

3. Pengendalian risiko 

4. Proses pemasangan precast dinding fasade 

5. Lantai 20 Tower 6 

6. WIKA CAKRA KSO Proyek Wisma Atlit Kemayoran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. HIRARC (Hazard Identification Risk Assessment Risk Control) 

 

HIRARC merupakan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan 

pengendalian risiko, tujuan dari HIRARC adalah untuk menurunkan 

tingkat risiko. Tujuan HIRARC adalah : (4) 

1. Untuk mengidentifikasi semua faktor yang dapat menyebabkan 

kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. 

2. Untuk mempertimbangkan kemungkinan dan tingkat keparahan 

risiko 

3. Untuk merencanakan dan menentukan langkah langkah 

pencegahan untuk memastikan bahwa risiko dapat 

dikendalikan. 

 

2.2. Proses Pembuatan HIRARC 

 

Proses pembuatan HIRARC dibagi rnenjadi 4 langkah yaitu : (3)  

1. Mengklasifikasikan jenis pekerjaan.  

2. Mengidentifikasi jenis bahaya.  

3. Melakukan penilaian risiko (menganalisa dan menghitung 

kemungkinan terjadinya bahaya beserta tingkat keparahannya).  

4. Menentukan apakah risiko dapat ditoleransi dan 

mengimplementasikan pengukuran tingkat bahaya jika 

diperlukan. 
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2.3. Identifikasi Bahaya 

 

Identifikasi bahaya merupakan langkah awal dalam 

mengembangkan menejemen risiko K3. Identifikasi bahaya , adalah 

upaya sistematis untuk mengetahui adanya bahaya dalam aktivitas 

organisasi. Identifikasi bahaya merupakan landasan dari manajemen 

risiko. Tanpa melakukan identifikasi bahaya tidak mungkin melakukan 

penilaian risiko dengan baik. (5) 

Identifikasi bahaya merupakan suatu proses yang dapat 

dilakukan untuk mengenali seluruh situasi atau kejadian yang 

berpotensi sebagai penyebab terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat 

kerja yang mungkin timbul di tempat kerja. Suatu bahaya di tempat kerja 

mungkin tampak jelas dan kelihatan, seperti: sebuah tangki berisi bahan 

kimia, atau mungkin juga tidak tampak dengan jelas atau tidak 

kelihatan, seperti: radiasi, gas pencemar di udara. (6) 

Identifikasi bahaya adalah suatu proses yag dapat dilakukan untuk 

mengenali seluruh situasi atau kejadian yang berpotensi sebagai 

penyebab terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang 

mungkin timbul di tempat kerja (7) 

 

2.3.1. Teknik identifikasi bahaya 

 

Identifikasi bahaya adalah suatu teknik komprehensif 

untuk mengetahui potensi bahaya dari suatu bahan, alat, atau 

sistem. Teknik identifikasi bahaya ada berbagai macam 

klsifikasinya sebagai berikut: (8) 
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2.3.1.1. Teknik Pasif  

 

Bahaya dapat dikenal dengan mudah jika kita 

mengalaminya sendiri secara langsung. Misalnya 

seseorang akan mengetahui adanya bahaya lobang 

dijalan setelah tersandung dan terperosok 

kedalamnya. Cara ini bersifat primitive dan terlambat 

karena kecelakaan telah terja, baru kita mengenal 

dan mengambil langkah pencegahan. 

 

2.3.1.2. Teknik semi proaktif 

 

Teknik ini disebut juga belajar dari 

pengalaman orang lain karena kita tidak perlu 

mengalaminya sendiri. Teknik ini lebih baik karena 

tidak perlu mengalaminya sendiri. 

 

2.3.1.3. Teknik proaktif 

 

Metode terbaik untuk mengidentifikasi bahaya 

adalah cara proaktif atau mencari bahaya sebelum 

bahaya tersebut menimbulkan akibat atau dapak 

yang merugikan. 

  

Dengan demikian setelah dilakukan idenifikasi bahaya 

yang ada di lingkungan kerja , dapat diketahui secara kualitatif 

potensi bahaya yang ada di tempat kerja, menentukan lokasi, 

jenis, dan metode pengujian yang diperlukan. 
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2.4. Penilaian Risiko 

 

Setelah melakukan identifikasi bahaya dilanjutkan dengan 

penilaian risiko yang bertujuan untuk mengevaluasi besarnya risiko 

serta scenario dampak yang akan ditimbulkannya. Penilaian risiko 

digunakan sebagai langkah saringan untuk menentukan tingkat risiko 

ditinjau dari kemungkinan kejadian (likelihood) dan keparahan yang 

dapat ditimbulkan (severity). (9) 

Penilain risiko adalah upaya untuk menghitung besarnya suatu 

risiko dan menetapkan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak. 

Penilaian risiko ini sangat penting karena dapat membentuk opini atau 

persepsi terhadap suatu risiko. Setelah semua resiko dapat 

diidentifikasi, dilakukan penilaian risiko melalui analisa risiko dan 

evaluasi risiko. (9) 

Risk assessment adalah proses untuk menentukan prioritas 

pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat 

kerja . (10) 

 

2.4.1. Analisis Risiko 

 

Analisis risiko adalah menentukan besarnya suatu risiko 

yang merupakan kombinasi antara kemungkinan terjadinya 

(kemungkinan atau likelihood) dan keparahan bila risiko tersebut 

terjadi. Banyak teknik yang dapat digunakan untuk melakukan 

analisa risiko baik kualitatif, semi, maupun kuantitatif. (5) 

 

2.4.1.1. Teknik kualitatif 

 

Metode kualitatif menggunakan matrik risiko yang 

menggambarkan tingkat dari kemungkinan dan keparahan 
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suatu kejadian yang dinyatakan dalam bentuk rentang dari 

risiko paling rendah sampai risiko tertinggi. 

Menurut standar AS/NZS 4360, kemungkinan atau 

likelihood diberi rentang antara suatu risiko yang yang 

jarang terjadi sampai dengan risiko yang dapat terjadi 

setiap saat. (5) 
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Tabel 2.1 : Ukuran kualitatif dari “Probabilitas”  

Level Uraian Angka kejadian Penyesuain 

Tehadap Standar 

A Hampir pasti 

terjadi 

Dapat terjadi setiap saat 

dalam kondisi normal. 

Dalam waktu sehari 

terjadi satu kali kejadian. 

Kejadian fatal untuk 

memenuhi standar 

eksternal. 

B Sering terjadi Terjadi beberapa kali 

dalam waktu tertentu. 

Dalam waktu  seminggu  

terjadi satu kali kejadian. 

Kejadian berulang 

untuk memenuhi 

standar eksternal  

C Dapat terjadi Risiko dapat terjadi 

namun tidak sering. 

Dalam waktu sebulan 

terjadi satu kali kejadian 

Berulang kali gagal 

memenuhi standar 

internal atau SOP 

D Kadang 

kadang  

Kadang kadang terjadi. 

Dalam waktu tiga bulan 

terjadi satu kali kejadian. 

Kejadian tunggal 

untuk memenuhi 

standar internal 

E Jarang sekali Dapat terjadi dalam 

keadan tertentu. Dalam 

waktu satu tahun terjadi 

sekali kali kejadian 

Ketidakpatuhan 

kecil dengan 

standar internal 

Sumber: Ramli, Sistem Manajemen Keselatan & 

Kesehatan Kerja, 2010  
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Tabel 2.2 :  Ukuran kualitatif dari “konsekuensi”  

Level Deskrpsi Uraian 

1 Tidak 

signifikan 

Kejadian tidak menimbulkan kerugian atau cidera 

pada manusia 

2 Kecil  Menimbulkan cidera ringan, kerugian kecil dan 

tidak menimbulkan dampak serius terhadap 

kelangsungan bisnis  

3 Sedang Cedera berat dan dirawat dirumah sakit, tidak 

menimbulkan cacat tetap, kerugian financial 

sedang 

4 Berat Menimbulkan cidera parah dan cacat tetap dan 

kerugian financial besar serta menimbulkan 

dampak serius terhadap kelangsungan usaha 

5 Bencana  Mengakibatkan korban meninggal dan kerugian 

parah bahkan dapat menghentikan kegiatan usaha 

selamanya. 

Sumber: Ramli, Sistem Manajemen Keselatan & 

Kesehatan Kerja, 2010 

 

2.4.1.2. Semi Kuantitatif 

 

Metode semi kuantitatif lebih baik dalam 

mengungkapkan tingkat risiko dibanding teknik kualitatif  

1. Nilai risiko digambarkan dalam angka numerik. 

Namun nilai ini tidak bersifat absolute. 

2. Dapat menggambarkan tingkat risiko lebih kongkrit 

dibanding metode kualitatif 
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2.4.1.3. Metode Kuntitatif  

 

Analisa risiko kuantitatif menggunakan perhitungan 

probabilitas kejadian atau konsekuensinya dengan data 

numerik dimana besarnya risiko tidak berupa peringkat 

seperti pada metode semi kuantitatif. 

Besarnya risiko lebih dinyantakan dalam angka 

seperti 1,2,3,atau 4 yang mana 2 mengandung arti 

risikonya dua kali lipat dari 1. Oleh karena itu, hasil 

perhitungan kualitatif akan memberikan data yang lebih 

akurat mengenai suatu risiko dibanding metode kualitatif 

atau semi kuantitatif. Namun demikian perhitungan secara 

kuantitatif memerlukan dukungan data dan informasi yang 

mendalam. (5) 

Contoh teknik kuantitaif antara lain: 

1. Fault Tree Analysis (FTA). 

2. Analisa Lapis Proteksi. 

3. Analisa Risiko Kuantitatif. 

 

2.4.2. Peringkat Risiko 

 

Dari hasil tersebut selanjutnya dikembangkan matrik atau 

peringkat risiko yang mengkombinasikan antara kemungkinan 

dan keparahannya. Cara sederhana adalah dengan membuat 

metrik risiko sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 :  Risk Matrik 

Probabilitas 
Konsekuensi 

1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

Sumber: Doc.HIRARC WIKA 

 

Dari tabel diatas maka peringkat peluang dan akibat diberi 

nilai antara 1-5. Dengan demikian, nilai risiko dapat diperoleh 

dengan mengalikan antara peluang dan akibatnya yaitu antara 1-

25. 

Dari matrik diatas dapat dibuat perangkat risiko misalnya:  

Nilai 1-5  : Low risk  

Nilai 6-10 : Moderate risk 

Nilai 11-15 : High risk 

Nilai 16-25 : Extreme risk 

Untuk itu berbagai perusahaan atau organisasi 

mengembangkan peringkat risiko sesuai kebutuhan dan 

kondisinya masing masing. Salah satu diantaranya adalah 

standar AS/NZS 4360 yang membuat peringkat risiko sebagai 

berikut. (5) 

E  : Risiko sangat tinggi – Extreme Risk 

H : Risiko tinggi – High Risk  

M : Risiko sedang – Moderate Risk 

L  : Risiko rendah – Low Risk 
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Tabel 2.4 : Risk Matrik Peringkat Risiko 

Probabilitas  
Konsekuensi 

1 2 3 4 5 

A H H E E E 

B M H H E E 

C L M H E E 

D L L M H E 

E L L M H H 

Sumber: Ramli, Sistem Manajemen Keselatan & Kesehatan 

Kerja, 2010 

 

2.4.3. Evaluasi Risiko 

 

Menurut Australian Standard/ New Zealand Standard 

4360 : 2004, evaluasi risiko merupakan suatu proses 

membandingkan estimasi level risiko dengan kriteria yang telah 

ditentukan terlebih dahulu dan mempertimbangkan 

keseimbangan antara manfaat potensial dan hasil yang tidak 

menguntungkan untuk menilai dan menentukan prioritas 

pengendalian risiko bedasarkan criteria yang ditetepkan 

mengenai batasan risiko mana yang bisa diterima, risiko mana 

yang harus dikurangin atau dikendalikan dengan cara lain. (11) 

 

2.5. Pengendalian Risiko 

  

Sejalan dengan konsep manajemen risiko, OHSAS 18001 

mensyaratkan organisasi melakukan pengendalian risiko sesuai hasil 

identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang telah dilakukan. 
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Pengendalian risiko merupakan langkah menentukan dalam 

keseluruhan manajemen risiko. Bedasarkan hasil analisa dan evaluasi 

risiko dapat ditentukan apakah risiko dapat diterima atau tidak. (5) 

Berkaitan denga risiko K3, pengendalian risiko dilakukan dengan 

mengurangi kemungkinan atau keparahan dengan mengikuti hirarki 

sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1. Eliminasi  

 

Eliminasi adalah teknik pengendalian dengan 

menghilangkan sumber bahaya. Misalnya lobang di jalan ditutup, 

mesin yang bising dimatikan. Cara ini sangat efektif karena 

sumber bahaya dieliminasi sehingga potensi risiko dapat 

dihilangkan. (9) 

Eliminasi/menghilangkan bahaya dilakukan pada saat 

desain, tujuannya untuk menghilangkan kemungkinan kesalahan 

manusia dalam menjalankan suatu system karena adanya 

kekurangan pada desain. (12) 

 

2.5.2. Substitusi 

  

Substitusi adalah teknik pengendalian bahaya dengan 

mengganti alat, bahan, atau prosedur yang berbahaya dengan 

Eliminasi 

Substitusi 

Enginering 

Administratif 

APD 
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yang lebih aman atau lebih rendah bahayanya. Misalnya bahan 

kimia berbahaya dalam proses produksi diganti dengan bahan 

kimia yang lebih aman. (9) 

 

2.5.3. Pengendalian Teknis (Enginering) 

 

Sumber bahaya biasanya berasal dari peralatan atau 

sarana teknis yang ada dilingkungan kerja. Karena itu, 

pengendalian bahaya dapat dilakukan melalui perbaikan pada 

desain, penambahan peralatan dan pemasangan peralatan 

pengaman. Sebagai contoh, mesin yang bising dapat diperbaiki 

secara teknis misalnya dengan memasang peredam suara 

sehingga tingkat kebisingan dapat ditekan. (9) 

 

2.5.4. Pengendalian Administratif   

 

Pengendalian bahaya juga dapat dilakukan secara 

administratif misalnya dengan mengatur jadwal kerja, istirahat, 

cara kerja atau prosedur kerja yang lebih aman, rotasi atau 

pemeriksaaan kesehatan. (9) 

 

2.5.5. Penggunanaa APD 

 

Pilihan terkahir untuk mengendalikan bahaya adalah 

dengan memakai alat pelindung diri misalnya pelindung kepala, 

sarung tangan, masker, pelindung jatuh dan pelindung kaki. 

Penggunaan APD merupakan pengendalian terakhir yang 

bersifat hanya mengurangi. Maka dari itu penggunaan APD harus 

dipilih sesuai dengan jenis bahayanya. 
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Alat pelindung diri bukan untuk mencegah kecelakaan 

namun hanya sekedar mengurangi efek atau keparahan 

kecelakaan. Sesuai dengan ketentuan pasal 14C Undang 

Undang Keselamatan Kerja No1 tahun 1970, pengusaha wajib 

menyediakan alat keselamatan secara cuma cuma sesuai 

dengan sifat bahaya. Oleh karena itu, pemilihan alat keselamatan 

harus dilakukan secara berhati hati dengan mempertimbangkan 

jenis bahaya serta diperlakukan sebagai pilihan terakhir. (9) 

Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang 

mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang 

fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi 

bahaya ditempat kerja. Berikut beberapa APD standar: (13) 

1. Alat pelindung kepala 

Berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, 

terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda 

keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh 

radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, jasad renik 

(mikro organisme) dan suhu yang ekstrim. Jenis Jenis alat 

pelindung kepala terdiri dari helm pengaman (safety 

helmet), topi atau tudung kepala, penutup atau pengaman 

rambut, dan lain-lain. 

2. Pakaian pelindung 

Pakaian pelindung pelindung berfungsi untuk 

melindungi badan sebagian atau seluruh bagian badan dari 

bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan 

api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, 

cairan dan logam panas, uap panas, benturan (impact) 

dengan mesin, peralatan dan bahan, tergores, radiasi, 

binatang, mikro-organisme patogen dari manusia, binatang, 

tumbuhan dan lingkungan seperti virus, bakteri dan jamur. 
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Adapun Jenis Jenis pakaian pelindung terdiri dari rompi 

(Vests), celemek (Apron/Coveralls), Jacket, dan pakaian 

pelindung yang menutupi sebagian atau seluruh bagian 

badan. 

3. Alat pelindung kaki 

Fungsi alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi 

kaki dari tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda 

berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau 

dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena 

bahan kimia berbahaya dan jasad renik, tergelincir. Jenis 

jenis pelindung kaki berupa sepatu keselamatan pada 

pekerjaan peleburan, pengecoran logam, industri, kontruksi 

bangunan, pekerjaan yang berpotensi bahaya peledakan, 

bahaya listrik, tempat kerja yang basah atau licin, bahan 

kimia dan jasad renik, dan/atau bahaya binatang dan lain-

lain. 

4. Alat pelindung jatuh perorangan 

Fungsi alat pelindung jatuh perorangan berfungsi 

membatasi gerak pekerja agar tidak masuk ke tempat yang 

mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerja berada 

pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan miring 

maupun tergantung dan menahan serta membatasi pekerja 

jatuh sehingga tidak membentur lantai dasar.Jenis Jenis 

alat pelindung jatuh perorangan terdiri dari sabuk pengaman 

tubuh (harness), karabiner, tali koneksi (lanyard), tali 

pengaman (safety rope), alat penjepit tali (rope clamp), alat 

penurun (decender), alat penahan jatuh bergerak (mobile 

fall arrester), dan lain-lain. 
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5. Alat pelindung tangan 

Fungsi pelindung tangan (sarung tangan) adalah alat 

pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-

jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, 

radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan 

kimia, benturan, pukulan dan tergores, terinfeksi zat 

patogen (virus, bakteri) dan jasad renik. 

6. Alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya 

Fungsi alat pelindung pernapasan beserta 

perlengkapannya adalah alat pelindung yang berfungsi 

untuk melindungi organ pernapasan dengan cara 

menyalurkan udara bersih dan sehat dan/atau menyaring 

cemaran bahan kimia, mikro-organisme, partikel yang 

berupa debu, kabut (aerosol), uap, asap, gas/ fume, dan 

sebagainya. Jenis Jenis alat pelindung pernapasan dan 

perlengkapannya terdiri dari masker, respirator, katrit, 

kanister, Re-breather, Airline respirator, Continues Air 

Supply Machine=Air Hose Mask Respirator, tangki selam 

dan regulator (Self-Contained Underwater Breathing 

Apparatus /SCUBA), Self-Contained Breathing Apparatus 

(SCBA), dan emergency breathing apparatus. 

7. Alat pelindung telinga 

Fungsi alat pelindung telinga adalah alat pelindung 

yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap 

kebisingan atau tekanan. Jenis Jenis alat pelindung telinga 

terdiri dari sumbat telinga (ear plug) dan penutup telinga 

(ear muff). 

8. Alat pelindung mata dan muka 

Fungsi alat pelindung mata dan muka adalah alat 

pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka 
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dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel-

partikel yang melayang di udara dan di badan air, percikan 

benda-benda kecil, panas, atau uap panas, radiasi 

gelombang elektromagnetik yang mengion maupun yang 

tidak mengion, pancaran cahaya, benturan atau pukulan 

benda keras atau benda tajam. Jenis Jenis alat pelindung 

mata dan muka terdiri dari kacamata pengaman 

(spectacles), goggles, tameng muka (face shield), masker 

selam, tameng muka dan kacamata pengaman dalam 

kesatuan (full face masker). 

 

2.6. Manajemen Risiko 

 

Manajemen risiko adalah suatu upaya mengelola risiko K3 untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara 

komprehensif, terencana dan terstruktur dalam suatu ke sisteman yang 

baik. (5) 

Manajemen risiko sangat erat hubungannya dengan K3. 

Timbulnya aspek K3 disebabkan karena adanya risiko yang 

mengancam keselamatan pekerja, sarana dan lingkungan kerja 

sehingga harus dikelola dengan baik. (5)  

Salah satu system menejemen K3 yang berlaku global adalah 

OHSAS 18001. Menurut OHSAS 18001, menejemen K3 adalah upaya 

terpadu untuk mengelolah risiko yang ada dalam aktivitas perusahaan 

yang dapat mengakibatkan cedera pada manusia, kerusakan atau 

gangguan terhadap bisnis perusahaan. Menurut OHSAS 18001, 

manajemen risiko terbagi atas 3 bagian yaitu Hazard Identification, Risk 

Assessment dan Risk Control, biasanya diknal dengan sebutan 

HIRARC. (5) 
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Menurut AS/NZS 4360 Risk Management Standart, dalam 

Manajemen Risiko adalah “the culture, process and structures that are 

directed toward the effective management of potential opportunities and 

adverse effects”. Manajemen risiko menyangkut budaya, proses, dan 

sruktur dalam mengelolah suatu risiko secara efektif dan terancam 

dalam suatu sistem manajemen yang baik. Manajemen risiko adalah 

bagian integral dari proses maajemen yang berjalan dalam perusahaan 

atau lembaga. (5) 

Australia melalui Lembaga Standarisasi mengembangkan 

standar AS/NZS 4360 mengenai manajemen risiko. Standar ini bersifat 

generik, sehingga dapat digunakan dan diaplikasikan untuk berbagai 

jenis risiko atau bidang bisnis seperti keuangan, operasi K3. Menurut 

standar AS/NZS 4360 tentang standar manajemen risiko, proses 

manajemen risiko mencakup langkah sebagai berikut: (5) 

1. Menentukan konteks 

2. Identifikasi bahaya 

3. Penilaian risiko 

1) Analisa risiko 

2) Evaluasi risiko 

4. Pengendalian risiko 

5. Komunikasi dan konsultasi 

Pemantauan dan tinjau ulang 

 

2.7. Proses Pemasangan Dinding Precast 

 

2.7.1. Dinding precast 

  

Precast Concrete adalah suatu metode percetakan 

komponen secara mekanisasi dalam pabrik atau workshop 

dengan memberi waktu pengerasan dan mendapatkan kekuatan 
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sebelum dipasang. Sistem pracetak berbentuk komponen, salah 

satunya komponen dinding yang biasa pasang tanpa adanya 

kolom praktis sebagai perkuatan. Dinding precast memiliki 

beberapa keunggulan, antara lain mutu yang terjamin, produksi 

dan pembangunan yang cepat, ramah lingkungan dan rapi 

dengan kualitas produk yang baik. (13) 

 

2.7.2. Tahap pelaksanaan 

 

Tahapan pelaksanaan ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu 

fabrikasi, pemasangan dinding precast, sesudah pemasangan 

(finishing). (15) 

 

2.7.2.1. Fabrikasi  

 

Tahap ini merupakan tahapan awal dalam 

pembuatan dinding precast yang meliputi: 

1. Pembesian merupakan tahapan pembuatan besi 

besi yang ada dilalam dinding beton precast. 

2. Meletakkan besi kedalam cetakan.  

3. Pengecoran merupakan tahapan pengecoran beton 

pada cetakan yang telah dipasang besi hingga besi 

tersebut sudah mengeras atau matang dengan 

sempurna dalam waktu 15 jam. 

4. Pelepasan dinding precast dari cetakan dengan 

cara diangkat dengan menggunakan tower crane. 

5. Yang kemudian diletakkan di tempat parkir dinding 

precast. 
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2.7.2.2. Tahap Pemasangan Dinding Precast 

 

Tahap ini merupakan tahapan pemasangan dinding 

precast fasade, tahap pemasangan dinding precast terbagi 

menjadi 2 tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap tansportasi dan ereksi material 

Pada tahap ini ada beberapa proses yang dilakukan: 

1) Pengangkatan menggunakan tower crane dari 

tempat parkir kelantai tempat dinding yang akan 

dipasang. 

2) Pemindahan dinding precast ke katrol 

penggantung. 

2. Tahap pemasangan precast fasade 

1) Pembobokan untuk pemasangan besi embedded. 

2) Pemasangan besi embedded. 

3) Pengelasan besi embeded dengan dinding precast. 

4) Memasang baut pada besi embeded ke lantai. 

dengan cara dibor dan kemudian dikunci. 

5) Pemotongan besi pengait (stek). 

 

2.7.2.3. Tahap finishing 

 

Tahap ini merupakan tahap penyelesaian yaitu 

tahap pembersihan dan penghalusan dinding precast. 
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2.8. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bagian yang diteliti   = 

 Bagian yang tidak diteliti =  

 

Gambar 2.1: kerangka teori,  

sumber: Ramli,2010 

 

Keterangan : 

  Setiap perusahaan memiliki sistem manajemen risiko K3 yang 

berhubungan erat dengan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah 

suatu upaya mengelola risiko K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan 

yang tidak diinginkan. Untuk melakukan pencegahan maka diperlukan 

identifikasi bahaya apasaja yang memiliki risiko. Setelah mengetahui 

bahaya apasaja yang dapat menyebabkan kecelakaan kemudian 

bahaya tersebut di lakukan penilaian risiko untuk menghitung besarnya 

suatu risiko dan menetapkan apakah risiko tersebut dapat diterima atau 

tidak. Penilaian risiko ini sangat penting karena dapat membentuk opini 
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atau persepsi terhadap suatu risiko. Setelah semua resiko dapat 

diidentifikasi, dilakukan penilaian risiko melalui analisa risiko dan 

evaluasi risiko. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Kerangka Konsep 

Keterangan : 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pencegahan risiko  

dengan cara  mengidentifikasi risiko pada setiap tahapan pekerjaan 

pemasangan precast dinding fasade. Setelah bahayanya diketahui 

maka  dilakukan penilaian risiko dengan cara mengalisa dan 

melakukan evaluasi risiko.    

 

Mengetahui 

bahaya dan risiko 

dengan cara :  

 Identifikasi 

bahaya 

 Penilaian risiko 

 Pengendalian 

risiko 

 

 

Kajian  

HIRARC 

Pengendalian 

risiko di WIKA 

CAKRA KSO 

tahun 2017 

Input Proses Output  
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3.2. Jenis dan Rancangan Penelitian  

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan 

untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan  mengidentifikasi 

bahaya dan melakukan penilaian risiko dengan metode HIRARC 

(Hazard identification Risk Assessment Risk Control). Penelitian ini 

dilakukan dengan cara observasi proses pemasangan dinding precast.   

 

3.3. Jadwal Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di WIKA CAKRA KSO  mulai dari akhir 

januari sampai akhir maret 2017. 

 

3.4. Objek Penelitian 

 

Objek penelitian ini dilakukan pada tahap pemasangan dinding 

precast Lantai 20 Tower 6  di WIKA CAKRA KSO Proyek Wisma Atlit 

Kemayoran tahun 2017. 

 

3.5. Definisi Operasional 

 

3.5.1. Identifikasi Bahaya 

 

1. Definisi : merupakan pengamatan atau pemeriksaan 

terhadap bahaya apasaja yang ada pada proses fabrikasi 

dan  pemasangan precast dinding fasade. 

2. Alat Ukur: pengamatan langsung kelapangan 
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3.5.2. Penilaian Risiko 

 

1. Definisi : merupakan penilaian terhadap bahaya yang telah 

diidentifikasi yang kemudian di lakukan penliaan dengan cara 

menganalisa dan mengevaluasi apakah risiko tersebut dapat 

diterima atau tidak. 

2. Alat ukur: mengkombinasikan kemungkinan dan keparahan 

yang teridentifikasi. 

 

3.5.3. Pengendalian Risiko 

   

1. Definisi : upaya untuk melakukan pencegahan terhadap risiko 

yang telah teridentifikasi utnuk mengurangi tingkat keparahan 

dan kemungkinan terjadanya kecelkaan. 

2. Alat ukur: eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, 

pengendalian administratif, APD.  

   

3.6. Sumber Data 

 

Dalam data penelitian ini dikumpulkan berbagai cara antara lain adalah: 

 

3.6.1. Data Primer  

 

1. Observasi lapangan, yaitu melakukan pengamatan 

terhadap setiap tahapan pekerjaan pemasangan precast 

dinding fasade. 

2. Wawancara, yaitu melakukan wawancara kepada pekerja 

yang terkait dengan tahap pemasangan precast dinding 

fasade 
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3.6.2. Data Sekunder 

 

 Data sekunder adalah data diperoleh peneliti dari dokumen-

dokumen perusahaan seperti profil perusahaan, visi misi 

perusahaan dan hal hal yang terkait dengan identifikasi bahaya 

penilaian risiko dan pengendalian risiko pada pererusahaan 

tersebut. 

 

3.7. Instrument Penelitian 

 

  Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dengan 

cara observasi dan wawancara pekerja pada proses pemasangan 

precast.  

 

3.8. Analisa Penelitian 

 

  Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara 

pekerja pada proses pemasangan precast. Yaitu dengan cara 

mengidentifikasi bahaya apa saja yang ada pada masing tahapan 

pekerjaan, kemudian data tersebut di analisa untuk mengetahui risiko 

bisa diterima atau tidak.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil 

 

4.1.1. Gambaran Umum WIKA CAKRA KSO Proyek Wisma Atlit 

Kemayoran 

 

  

 WIKA dibentuk dari proses nasionalisasi perusahaan 

Belanda bernama Naamloze Vennotschap Technische Handel 

Maatschappij en Bouwbedijf Vis en Co. atau NV Vis en Co. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1960 dan Surat 

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) 

No. 5 tanggal 11 Maret 1960, dengan nama Perusahaan 

Negara Bangunan Widjaja Karja. Kegiatan usaha WIKA pada 

saat itu adalah pekerjaan instalasi listrik dan pipa air. Pada awal 

dasawarsa 1960-an, WIKA turut berperan serta dalam proyek 

pembangunan Gelanggang Olah Raga Bung Karno dalam 

rangka penyelenggaraan Games of the New Emerging Forces 

(GANEFO) dan Asian Games ke-4 di Jakarta. (2) 
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 Seiring berjalannya waktu, berbagai tahap 

pengembangan kerap kali dilakukan untuk terus tumbuh serta 

menjadi bagian dari pengabdian WIKA bagi perkembangan 

bangsa melalui jasa-jasa konstruksi yang tersebar di berbagai 

penjuru negeri. (2) 

 Perkembangan signifikan pertama adalah di tahun 1972, 

dimana pada saat itu nama Perusahaan Negara Bangunan 

Widjaja Karja berubah menjadi PT Wijaya Karya. WIKA 

kemudian berkembang menjadi sebuah kontraktor konstruksi 

dengan menangani berbagai proyek penting seperti 

pemasangan jaringan listrik di Asahan dan proyek irigasi 

Jatiluhur. (2) 

 Satu dekade kemudian, pada tahun 1982, WIKA 

melakukan perluasan divisi dengan dibentuknya beberapa divisi 

baru, yaitu Divisi Sipil Umum, Divisi Bangunan Gedung, Divisi 

Sarana Papan, Divisi Produk Beton dan Metal, Divisi Konstruksi 

Industri, Divisi Energy, dan Divisi Perdagangan. Proyek yang 

ditangani saat itu diantaranya adalah Gedung LIPI, Gedung 

Bukopin, dan Proyek Bangunan dan Irigasi. Selain itu, semakin 

berkembangnya anak-anak perusahaan di sektor industri 

konstruksi membuat WIKA menjadi perusahaan infrastruktur 

yang terintegrasi dan bersinergi.Keterampilan para personel 

WIKA dalam industri konstruksi telah mendorong Perseroan 

untuk memperdalam berbagai bidang yang digelutinya dengan 

mengembangkan. (2) 

 WIKA CAKRA KSO merupakan proyek pembangunan 

wisma Atlet kemayoran yang memiliki pekerjaan 3 tower yang 

masing masing terdiri dari 32 lantai. Proyek ini merupakan 

proyek dengan tahap pekerjaan yang sangat cepat karna 
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bedasarkan target pekerjaannya hanya diberi waktu selama  

satu setengah tahun. (2) 

 

4.1.1.1. APD Standar WIKA Proyek Wisma Atlit 

Kemayoran 

 

` Adapun APD standar yang digunakan pada 

proyek WIKA antar lain sebagai berikut: 

Tabel 4.1: APD standar di WIKA CAKRA KSO 

APD Standar  

Pelindung kepala / 

helmet 

ANSI Z89 

Safety Shoes ANSI Z41 /ASTM F2413-05 

Sarung Tangan Kain EN 388 / ASTM F1790 

Sarung Tangan Karet ASTM D120 

Pelindung Mata dan 

Pelindung Muka 

ANSI Z87 

Safety Harness ANSI A10.14 

Safety Vest ANSI 107 / EN 471 

Pelampung / Life Jacket EN ISO 12402 

  

Sumber: Prosedur pengelolaan alat alat SHE WIKA 

 

1. APD staff dan visitor 
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Sumber: Doc.WIKA CAKRA KSO 

2. APD pekerja besi 

       

  

Sumber: Doc.WIKA CAKRA KSO 

3. APD pekerja bekisting 

   

4. APD pekerja finishing, pengecoran, precast dll. 
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Sumber: Doc.WIKA CAKRA KSO 

5. APD ketinggian 

 

Sumber: Doc.WIKA CAKRA KSO 

 

4.1.1.2. Visi dan Misi 

 

1. Visi 

 

Menjadi salah satu perusahaan terbaik 

di bidang Engineering Procurement dan 

Construction (EPC) dan Investasi terintegrasi 

di Asia Tenggara. (2) 

 

2. Misi  

 

 Menyediakan produk dan jasa yang unggul 

dan terpadu di bidang EPC dan Investasi 

untuk Infrastruktur, Gedung Bertingkat, 
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Energi, Industrial Plant, Industri, Realty 

dan Property. 

 Memenuhi Harapan Pemangku 

Kepentingan Utama. 

 Menjalankan Praktik Etika Bisnis untuk 

Menjadi Warga Usaha yang Baik dan 

Memelihara Keberlanjutan Perusahaan. 

 Ekspansi Strategis ke luar Negeri. 

 Mengimplementasikan "Praktek-praktek" 

Sistem Manajemen Terintegrasi. (2) 

 

4.1.2. Hasil Observasi dan Wawancara 

 

4.1.2.1. Hasil Observasi 

 

Berdasarkan observasi dilapangan peneliti 

menemukan unsafe act seperti: 

 pekerja yang tidak menggunakan rompi dan body 

harness saat melakukan pekerjaan transportasi 

dan ereksi material 

 pekerja yang tidak menggunakan sarang tangan 

saat melakukan pembobokan  

 pekerja yang hanya menggunakan alat pelindung 

pernapasan buff saat melakukan pembobokan 

 pekerja tidak menggunakan alat pelindung telinga 

(earplug/earmuff) pada saat mealukan 

pembobokan 

dan ada juga temuan unsafe condition seperti: 

 tidak adanya rambu rambu awas material jatuh 
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 tidak ada relling untuk jalur kendaraan dan jalur 

pejalan kaki 

 tidak ada barrier atau penghalang agar bunga api 

tidak jatuh bertebaran pada saat pengelasan / 

pemotongan besi stek 

 tidak ada APAR pada saat pekerjaan pengelasan   

. 

4.1.2.2. Hasil Wawancara  

 

Wawancara yang dilakukan kepada 3 responden 

yaitu: HSE, mandor, dan pekerja. Wawancara yang 

dilakukan terkait tentang apasaja yang dihadapi pada 

tahap pemasangan precast dinding fasade berupa:  

 Apa penyebab terjadinya precast yang roboh? Dari 

hasil wawancara kepada mandor precast roboh 

dikarenakan adanya ketidakseimbangan pada 

penempatan precast di tempat parkir yang dimana 

sisi kiri dan kanan yang tidak seimbang sehingga 

menyebabkan precast fasade roboh  

 Mengapa pekerja tidak menggunakan APD? Dari 

hasil wawancara pekerja disimpulkan bahwa 

pekerja dapat mempersulit gerak dari pekerja  

 Kendala apa yang dihadapi saat melakukan 

pekerjaan assembling? Dari hasil wawancara 

kepada pekerja, yang menjadi kendala pada saat 

melakukan assembling adalah faktor angin yang 

dapat membahaya pekerja. 

 Mengapa kuku macan yang di pakai tidak standar? 

Berdasarkan hasil wawancara mandor dapat 

disimpulkan bahwa hal tersebut dikarenakan tali 
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sling yang digunakan sudah dililit sendiri oleh 

mandor sehingga tidak perlu menambah lagi kuku 

macannya. 

 Apakah pernah mengalami kecelakaan saat 

melakukan pekerjaan pemasangan precast 

fasade? Dari hasil wawancara  dapat disimpulkan 

bahwa para pekerja belum pernah mengalami 

kecelakaan kerja yang berat hanya saja 

mengalami kecelakaan ringan seperti tergores dan 

terjepit pada saat melakukan tahapan 

pemasangan precast fasade 

 

4.1.3. Hasil Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko Pada Tahap 

Pemasangan Precast Dinding Fasade  

  

  Berikut merupakan hasil idetifikasi bahaya dan penilaian 

risiko pada tahap pemasangan precast dinding fasade di WIKA 

CAKRA KSO Proyek Wisma Atlit kemayoran tahun 2017. 
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Tabel 4.2 : identifikasi bahaya pada tahap pemasangan precast 

dinding fasade 

Identifikasi Bahaya 

No Kegiatan Bahaya Efek    Probabilitas Konsekuensi 

1 Transportas

i dan ereksi 

material 

Man :  

1. kejatuhan material 

 

Fatality 

 

D 

 

5 

2. tertabrak material 

precast 

Cacat D 4 

3. kaki terjepit saat 

unloading 

Cacat  D 4 

4. pekerja jatuh dari 

ketinggian 

Fatality C 5 

Machine: 

5. rantai/sling putus 

 

Fatality 

 

D 

 

5 

Method:  

6. tripod tiang chain 

blok ambruk 

Kerugia

n 

materi 

besar 

 

D 

 

4 

Material: 

7. material 

merosot/lepas dari 

sling 

 

Fatality 

 

D 

 

5 

2 Pemasanga

n precast 

fasade / 

setting 

Man : 

1. Pekerja 

dibawahnya 

kejatuhan material 

 

Fatality 

 

E 

 

5 

2. Jatuh dari 

ketinggian pada 

waktu 

pemasangan/asem

bling 

Fatality E 5 

3. Luka pada lengan 

atau tangan karena 

tersayat logam 

Cidera 

ringan  

C 2 
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4. Pekerja terpapar 

sinar UV pada 

pekerjaan las 

Cacat 

tetap 

A 4 

5. Pekerja terpapar 

fume dari 

pengelasan 

Cacat 

tetap 

A 4 

6. Pekerja terpapar 

bising dari proses 

pembobokan 

Cacat 

tetap 

A 4 

  7. Kebakaran/ 

peledakan yang 

dikarenakan bunga 

api jatuh tidak 

beraturan akibat 

proses 

pengelasan/pemot

ongan besi stek 

Fatality D 5 

  Machine : 

8. Rantai/ sling putus 

 

Fatality 

 

D 

 

5 

  Method:  

9. Cacat pada 

material setelah 

proses jointing 

precast 

Kerugia

n cukup 

besar 

 

C 

 

3 

  Environment: 

10. Polusi debu 

 

PAK 

 

C 

 

3 

  11. Kebisingan Cacat 

tetap 

A 4 

  

Identifikasi bahaya yang dilakukan pada WIKA CAKRA 

KSO lebih memfokuskan pada tahap pemasangan precast 

dinding fasade di tower 5 lantai 20. Identifikasi yang dilakukan 

merupakan pengamatan pada man, machine, method, material, 

dan environment. Hasil identifikasi pada tahap transportasi dan 

ereksi material dan tahap pemasangan precast fasade / proses 
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setting terdapat 18 bahaya yang dapat menyebabkan fatality, 

cacat, PAK, dan kerugian material.  

 

4.1.4. Hasil Penilaian Risiko pada Pemasangan Precast Dinding 

Fasade 

 

 Hasil penilaian risiko pada pemasangan precast dinding 

fasade di WIKA CAKRA KSO Proyek Wisma Atlit kemayoran 

tahun 2017. 

 

Tabel 4.3: Penilaian Risiko pada tahap pemasangan precast 

dinding fasade 

Kegiatan  Bahaya Penilaian Risisko 

Probabili

tas 

Konse

kuensi 

Tingkat 

risiko 

Transportasi 

dan ereksi 

material 

Man :  

1. kejatuhan material 

 

D 

 

5 

 

E 

2. tertabrak material 

precast 

D 4 H 

3. kaki terjepit saat 

unloading 

D 4 H 

4. pekerja jatuh dari 

ketinggian 

C 5 E 

 Machine: 

5. rantai/sling putus 

 

D 

 

5 

 

E 

Method:  

6. tripod tiang chain 

blok ambruk 

 

D 

 

4 

 

H 

Material: 

7. material 

merosot/lepas dari 

sling 

 

D 

 

5 

 

E 
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Pemasangan 

precast fasade 

Man : 

1. Pekerja dibawahnya 

kejatuhan material 

 

E 

 

5 

 

H 

2. Jatuh dari ketinggian 

pada waktu 

pemasangan/asemb

ling 

E 5 H 

3. Luka pada lengan 

atau tangan karena 

tersayat logam 

C 2 M 

4. Pekerja terpapar 

sinar UV pada 

pekerjaan las 

A 4 E 

5. Pekerja terpapar 

fume dari 

pengelasan 

A 4 E 

6. Pekerja terpapar 

bising dari proses 

pembobokan 

A 4 E 

7. Kebakaran/ 

peledakan yang 

dikarenakan bunga 

api jatuh tidak 

beraturan akibat 

proses 

pengelasan/pemoto

ngan besi stek 

D 5 E 

 Machine : 

8. Rantai/ sling putus 

 

D 

 

5 

 

E 

Method:  

9. Cacat pada material 

setelah proses 

jointing precast 

 

C 

 

3 

 

H 

Environment: 

10. Polusi debu 

 

C 

 

3 

 

H 

11. Kebisingan A 4 E 
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Hasil penilaian risiko pada tahap pemasangan precast fasade 

ditemukan 18 risiko  dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pada tahap transportasi dan ereksi material terdapat 7 

risiko dengan rincian: 

 Extreme risk  = 4 risiko 

 High risk   = 3 risiko 

2. Pada tahap pemasangan precast fasade / proses 

setting terdapat 11 risiko dengan rincian: 

 Extreme risk = 6 risiko 

 High risk   = 4 risiko 

 Moderate risk = 1 risiko 

 

4.1.5. Hasil Temuan Pengendalian Risiko 

  

 Berikut hasil temuan pengendalian risiko pada tahap 

pemasangan precast fasade, lihat pada Tabel 4.4.  
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Tabel 4.4: Temuan Pengendalian Risiko 

Kegiatan Pengendalian Temuan Kondisi 

Transportasi 
dan ereksi 
material 

Engenering 
Control 

1. Tidak ada relling untuk jalur 
kendaraan dan jalur pejalan 
kaki 

Unsafe 
condition 

Administratif 1. Tidak ada rambu rambu di 
area proyek 

Unsafe 
condition 

APD 1. Pekerja tidak menggunakan 
rompi 

2. Pekerja tidak menggunakan 
body harness 

Unsafe 
act 

Tahap 
pemasangan 
precast / 
proses setting 

Engineering 
control 

1. Tidak ada barrier atau 
penghalang agar bunga api 
tidak jatuh bertebaran pada 
saat 
pengelasan/pemotongan 
besi stek. 

Unsafe 
condition 

Administratif 1. Tidak ada rambu rambu 
awas material jatuh 

2. Tidak rambu rambu awas 
jatuh 

3. Tidak ada APAR pada saat 
pekerjaan pengelasan 

Unsafe 
condition 

APD 1. Tidak menggunakan body 
harness saat melakukan 
tahap pemasangan / proses 
setting 

2. Tidak menggunakan sarung 
tangan 

3. Alat pelindung pernapasan 
berupa buff 

4. Tidak menggunakan alat 
pelindung telinga 
(earplug/earmuff) pada 
pekerjaan pembobokan 

Unsafe 
act 

 

Hasil dari temuan pengendalian risiko berupa: 

1. Pada tahap transportasi dan ereksi material ditemukan 2 

unsafe condition dan 2 unsafe act. 

2. Pada tahap pemasangan precast fasade / proses setting 

ditemukan 4 unsafe condition dan 4 unsafe act. 
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4.2. Pembahasan  

 

4.2.1. Identifikasi Bahaya 

 

Hasil identifikasi probabilitas bahaya: 

1. Tahap transportasi dan ereksi material: 

1) Probabilitas dengan kriteria D yang dapat 

menyebabkan fatality adalah akibat dari kejatuhan 

material, sling putus,tripod tiang chain blok ambruk, 

dan material merosot. 

2) Probabilitas dengan kriteria C yang dapat 

menyebabkan fatality adalah pekerja jatuh dari 

ketinggian 

2. Tahap pemasangan precast fasade / setting: 

1) Probabilitas dengan kriteria E yang dapat 

menyebabkan fatality adalah pekerja yang dibawah 

kejatuhan material, pekerja jatuh dari ketinggian pada 

saat pemasangan / asembling 

2) Probabilitas dengan kriteria D yang dapat 

menyebabkan fatality adalah kebakaran / peledakan, 

rantai / sling putus. 

Hasil identifikasi konsekuensi bahaya: 

1. Tahap transportasi dan ereksi material: 

1) Konsekuensi dengan kriteria 5 yang dapat 

menyebabkan fatality adalah akibat dari kejatuhan 

material,pekerja jatuh dari ketinggian, rantai / sling 

putus, material merosot 

2. Tahap pemasangan precast fasade: 

1) Konsekuensi dengan kriteria 5 yang dapat 

menyebabkan fatality adalah akibat dari kejatuhan 
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material, jatuh dari ketinggian,kebakaran atau 

peledakan, sling putus, material merosot 

Grafik 4.1 

Identifikasi efek, probabilitas dan konsekuensi pada tahap 

pemasangan Precast Dinding Fasade 

 

 

Dari grafik diatas terdapat identifikasi bahaya yang dapat 

mengakibtakan efek sebagai berikut: 

 Fatality adalah 8 bahaya  

 Kecacatan adalah 6 bahaya  

 PAK adalah 1 bahaya 

 Cidera ringan adalah 1 bahaya  

Dan probabilitas kejadian sebagai berikut: 

 A (hampir pasti terjadi) adalah 4 bahaya  

 C (dapat terjadi namun tidak sering) adalah 4 bahaya 

 D (kadang kadang terjadi) adalah 8 bahaya 
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 E (jarang sekali terjadi) adalah 2 bahaya 

Dengan konsekuensi sebagai berikut: 

 Score 3 (akibatnya sedang) sebanyak 4 bahaya 

 Score 4 (akibatnya berat) sebanyak 7 bahaya 

 Score 5 (akibatnya bencana/fatality) sebanyak 8 bahaya 

   

4.2.2. Penilaian Risiko 

Setelah dilakukan identifikasi bahaya maka di lakukan 

penilaian risiko. Berikut adalah grafik tentang penilaian risiko 

pada tahap pemasangan precast fasade: 

 

Grafik 4.2 Penilaian Risiko 

 

 

Hasil penilaian risiko bahaya: 

1. Tahap transportasi dan ereksi material: 

2) Risiko dengan kriteria E pada jenis pekerjaan kejatuhan 

material, pekerja jatuh dari ketinggian, rantai / sling 

putus, dan material merosot / lepas dari sling. 

4
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3) Risiko dengan kriteria H pada jenis pekerjaan tertabrak 

material precast, kaki terjepit saat unloading, dan tripot 

tiang chain blok ambruk. 

 

3. Tahap pemasangan precast fasade setting: 

1) Risiko dengan kriteria E pada jenis pekerjaan terpapar 

sinar UV dan fume pada proses pengelasan, terpapar 

bising dari pekerjaan pembobokan, kebakaran / 

peledakan, rantai / sling putus, kebisingan dari 

pekerjaan disekitar tempat kerja. 

2) Risiko dengan kriteria H pada jenis pekerjaan pekerja 

dibawahnya kejatuhan material, pekerja jatuh dari 

ketinggian, cacat pada material setelah proses jointing 

precast, dan polusi debu. 

3) Risiko dengan kriteria M pada jenis pekerjaan luka pda 

lengan atau tangan karena tersayat logam.  

 

4.2.3. Pengendalian Risiko 

 

Berikut hasil temuan pengendalian risiko: 

1. Pada tahap transportasi dan ereksi material ditemukan:  

1) Unsafe condition berupa: 

 Tidak adanya relling untuk jalur kendaraan material 

dan jalur pejalan kaki. 

 Tidak adanya rambu rambu di area kerja pada tahap 

transportasi material 

 Kuku macan pada rantai/sling yang digunakan tidak 

sesuai standar berdasarkan hasil wawancara kepada 

mandor bahwa kuku macan yang digunakan memang 



49 
 

hanya 1 tapi tali sling yang digunakan dililit sendiri 

sehingga menjadi lebih kuat.  

2) Unsafe act berupa: 

 Pekerja tidak menggunakan rompi dan body harness 

saat melakukan ereksi material bedasarkan 

bedasarkan hasil wawancara kepekerja. Pekerja 

tidak menggunakan body harness dikarenakan 

penggunaan body harness memakan waktu yang 

cukup lama di karenakan tempat untuk pengait harus 

dibuat terlebih dahulu.  

2. Pada tahap pemasangan precast fasade / proses setting 

ditemukan: 

1) Unsafe condition berupa: 

 Tidak adanya barrier atau penghalang agar bunga 

api tidak jatuh bertebaran pada saat 

pengelasan/pemotongan besi stek. Bedasarkan hasil 

wawancara pekerja, tidak adanya barrier dikarenakan 

mempersulit dan menambah waktu kerja. 

 Tidak ada rambu rambu “awas material jatuh” 

 Tidak ada rambu rambu “awas jatuh dari ketinggian” 

 Pekerja tidak membawa APAR saat melakukan 

pekerjaan pengelasan. Bedasarkan wawancara 

pekerja, pekerja tidak membawa APAR dikarenakan 

menambah beban pekerja. 

2) Unsafe act berupa: 

 Pekerja tidak menggunakan body harness untuk 

bekerja diketinggian/ditepi bangunan 

 Pekerja tidak menggunakan sarung tangan saat 

melakukan pembobokan 
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 Pekerja hanya menggunakan buff sebagai pelindung 

pernapasan saat melakukan pengelasan 

 Pekerja tidak menggunakan alat pelindung telinga 

(earplug/earmuff) saat melakukan pembobokan 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Efek bahaya yang bersifat fatality pada tahap precast fasade 

berupa kejatuhan material, pekerja jatuh dari ketinggian, 

rantai/sling putus, material merosot/lepas dari sling, pekerja 

dibawahnya kejatuhan material, jatuh dari ketinggian pada waktu 

pemasangan/asembling, kebakaran/peledakan yang dikarenakan 

bunga api jatuh tidak beraturan akibat proses pengelasan/ 

pemotongan besi stek, dan rantai/ sling putus.    

2. Extreme risk menjadi risiko tertinggi pada tahap precast fasade 

berupa bahaya kejatuhan material, pekerja jatuh dari ketinggian, 

rantai/sling putus, material merosot/lepas dari sling, pekerja 

terpapar sinar UV pada pekerjaan las, pekerja terpapar fume dari 

pengelasan, pekerja terpapar bising dari proses pembobokan, 

kebakaran/peledakan yang dikarenakan bunga api jatuh tidak 

beraturan akibat proses pengelasan/ pemotongan besi stek, dan 

bahaya kebisingan.    

3. Pada tahap pemasangan precast fasade ditemukan adanya unsafe 

condition  berupa tidak adanya relling untuk jalur kendaraan dan 

jalur pejalan kaki, tidak adanya rambu rambu di area proyek, tidak 

adanya barrier atau penghalang agar bunga api tidak jatuh 

bertebaran pada saat pengelasan/pemotongan besi stek, tidak 

adanya rambu awas jatuh, dan tidak adanya APAR pada saat 

pekerjaan pengelasan. Tidak hanya unsafe condition, tapi adanya 
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temuan unsafe act berupa pekerja tidak menggunakan rompi, 

pekerja tidak menggunakan body harness, tidak menggunkan 

sarung tangan, alat pelindung pernapasan berupa buff, tidak 

menggunakan alat pelindung telinga (earplug/earmuff) pada 

pekerjaan pembobokan.  

  

5.2. SARAN 

  

Dari hasil dan pembahasan di atas maka penulis memberikan 

saran kepada WIKA CAKRA KSO untuk melakukan perbaikan agar 

terciptanya tempat kerja yang aman bagi pekerja dan terhindar dari 

kecelakaan kerja. Berikut saran yang diajukan oleh penulis: 

1. Mewajibkan pekerja menggunakan APD sesuai standar. 

2. Melakukan perawatan secara berkala. 

3. Melakukan pengawasan pada pekerjaan yang berisiko tinggi. 

4. Memberikan penyuluhan untuk pekerja tentang bahaya bekerja 

diketinggian 

5. Melakukan pelatihan tentang bahaya pengelasan 

6. Memberikan pengetahuan tentang bahaya debu   

7. Menindak tegas bagi pekerja yang melanggar peraturan dan tidak 

menggunkan APD sesuai standar. 
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LAMPIRAN 1: HIRARC 

 Identifikasi Bahaya Penilaian Risisko Pengendalian Risiko 

No Kegiatan Bahaya Efek  Probabilitas  Konsek

uensi 

Tingkat 

risiko 

Pengendalian PIC 

1 Transportasi 

dan ereksi 

material 

Man :  

1. Kejatuhan material 

 

Fatality 

 

D 

 

5 

 

E 

1. menggunakan APD 

standar (helm, Rompi, 

Sepatu) 

2. dipasang rambu 

rambu kendaraan 

pada proyek 

3. Dipasang railing untuk 

jalur kendaraan 

material dan pejalan 

kaki 

SO dan 

Mandor 

2. Tertabrak material 

precast 

Cacat D 4 H 1. menggunakan APD 

standar (helm, Rompi, 

Sepatu) 

SO dan 

Mandor 

3. Kaki terjepit saat 

unloading 

Cacat D 4 H 1. menggunakan safety 

shoes  

SO dan 

Mandor 

4. Pekerja jatuh dari 

ketinggian 

Fatality C 5 E 1. menggunakan body 

harness 

2. membuat work permit 

bekerja di ketinggian 

sebelum bekerja  

SO dan 

Mandor 

Machine: 

5. Rantai/sling putus 

 

Fatality 

 

D 

 

5 

 

E 

1. pasang rambu beban 

maksimal 

2. inspeksi/ pengecekan 

berkala 

SO dan 

Mandor 
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Method:  

6. tripod tiang chain 

blok ambruk 

 

Kerugian 

materi besar 

 

D 

 

4 

 

H 

1. pemeriksaan stabilitas 

tripod sebelum 

digunakan 

SO dan 

Mandor 

Material: 

7. material 

merosot/lepas dari 

sling 

 

Fatality 

 

D 

 

5 

 

E 

1. pasang rambu beban 

maksimal 

2. inspeksi/ pengecekan 

berkala 

3. pekerjanya harus 

yang sudah 

berpengalaman 

SO dan 

Mandor 

2 Pemasanga

n precast 

fasade / 

proses 

setting 

Man : 

1. Pekerja dibawahnya 

kejatuhan material 

 

Fatality 

 

E 

 

5 

 

H 

1. Gunakan APD 

standar(helm, rompi, 

sepatu) 

2. Pasang rambu rambu 

“awas material jatuh” 

3. Komunikasi antara 

pekerja yang dibawah 

dan yang diatas 

SO dan 

Mandor 

2. Jatuh dari ketinggian 

pada waktu 

pemasangan/asembl

ing 

Fatality E 5 H 1. Gunakan APD standar 

(helm, rompi, sepatu, 

body harness, 

kacamata, masker, 

sarung tangan) 

2. Pasang rambu awas 

jatuh 

3. membuat work permit 

bekerja di ketinggian 

sebelum bekerja 

SO dan 

Mandor 
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3. Luka pada lengan 

atau tangan karena 

tersayat logam 

Cidera ringan C 2 M 1. Gunakan APD standar  

(helm, rompi, sepatu, 

sarung tangan) 

SO dan 

Mandor 

4. Pekerja terpapar 

sinar UV pada 

pekerjaan las 

Cacat tetap A 4 E 1. Gunakan APD khusus 

kacamata las dan 

sarung tahan khusus 

las 

SO dan 

Mandor 

5. Pekerja terpapar 

fume dari 

pengelasan 

Cacat tetap A 4 E 1. Gunakan APD standar 

( helm, rompi, sepatu, 

masker, sarung 

tangan 

SO dan 

Mandor 

6. Pekerja terpapar 

bising dari proses 

pembobokan 

Cacat tetap A 4 E 1. Gunakan APD khusus 

seperti earplug 

SO dan 

Mandor 

  7. Kebakaran/ 

peledakan yang 

dikarenakan bunga 

api jatuh tidak 

beraturan akibat 

proses 

pengelasan/pemoton

gan besi stek 

Fatality D 5 E 1. Diberi penghalang 

agar bunga api tidak 

jatuh bertebaran 

2. Membawa APAR saat 

pekerjaan pengelasan 

3. Memberikan rambu 

“awas diatas ada 

pekerjaan las” 

4. membuat work permit 

pekerjaan pengelasan 

sebelum bekerja 

SO dan 

Mandor 

  Machine : 

8. Rantai/ sling putus 

 

Fatality 

 

D 

 

5 

 

E 

1. Pasang rambu beban 

maksimal 

2. Pengecekan/inspeksi 

berkala 

SO dan 

Mandor 
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  Method:  

9. Cacat pada material 

setelah proses 

jointing precast 

Kerugian cukup 

besar 

 

C 

 

3 

 

H 

1. Pastikan  yang 

melakukan pekerjaan 

pengelasan memiliki 

sertifikat  

2. Membuat work permit 

sebelum melakukan 

pekerjaan pengelasan 

dan bekerja di 

ketinggian 

SO dan 

Mandor 

  Environment: 

10. Polusi debu 

 

PAK 

 

C 

 

3 

 

H 

1. Gunakan masker saat 

bekerja 

2. Pengelasan dilakukan 

di area terbuka 

SO dan 

Mandor 

  11. Kebisingan Cacat tetap A 4 E 1. Gunakan earplug SO dan 

Mandor 
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LAMPIRAN 2: GAMBAR  

 

   

Gambar 1: Transportasi material 

 

   

Gambar 2: Ereksi material 



59 
 

         

 

 

Gambar 3: tahap pemasangan / proses setting 
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