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ABSTRAK 

 

PT. BASF Indonesia merupakan perusahaan yang memproduksi bermacam jenis 

bahan kimia untuk keperluan industri. Salah satu site BASF terbesar di Indonesia 

terletak di Cengkareng, Jakarta Barat. Bagian produksi bertanggung jawab atas 

produk-produk seperti adhesive, pigmen cat, pigmen tinta dan lain-lainnya. Karena 

jenis produk yang diproduksi bermacam-macam, untuk memastikan kebersihan 

maka dilakukan pembersihan dengan tekanan tinggi (HPC). HPC pada isotank 

berpotensi bahaya selama proses berlangsung, sehingga perlu metode untuk 

mengidentifikasi dan pengendalian resiko bahaya. Hazard identification risk 

assessment and risk control (HIRARC) merupakan metode yang digunakan untuk 

mengidentifikasi resiko bahaya di PT. BASF Indonesia dengan target zero accident. 

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi aspek bahaya serta 

merekomendasikan cara mengatasi permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3) pada proses HPC Isotank di PT BASF Indonesia site Cengkareng. Penerapan 

metode HIRARC menurunkan angka resiko pada potensi bahaya terjatuh dari 

ketinggian dari medium (6) menjadi low (2) serta tersemprot air dari medium (6) 

menjadi low (4). 

 

Kata kunci: HPC Isotank, metode HIRARC, K3, Zero accident 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang berkembang salah satunya di bidang industri. 

Teknologi yang digunakan saat ini mengikuti kemajuan di dunia. Di dalam sebuah 

industri terdapat beberapa faktor yang meliputi faktor manusia, mesin, dan bahan baku. 

Namun seiring perkembangan teknologi peran manusia masih menjadi faktor 

terpenting, sehingga perlu diperhatikan keamanan dan kesehatan pekerja. Untuk 

mengurangi kerugian akibat penurunan kinerja diperlukan metode yang mengatur 

tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan industri. 

Angka kecelakaan kerja di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari BPJS ketenagakerjaan kanwil DKII akhir tahun 2015 

menunjukkan telah terjadi kecelakaan kerja sejumlah 105.182 kasus dengan korban 

meninggal dunia sebanyak 2.375 orang. Salah satu penyebab kejadian ini adalah 

pelaksanaan dan pengawasan K3 yang belum maksimal (Poskota, 2016) 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) masih menjadi 

sorotan di dalam industri karena sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) benar-benar menjadi bagian dari manajemen perusahaan. Oleh sebab itu budaya 

K3 perlu diperhatikan untuk mendorong produktivitas dan daya saing di pasar 

intenasional. Setiap industri memiliki kebijakan tersendiri untuk memilih program K3 

yang akan diterapkan. 

PT BASF Indonesia site Cengkareng adalah suatu perusahaan di Jakarta yang 

bergerak di bidang manufaktur dengan menghasilkan produk berupa bahan baku kimia 

yaitu polimer dispersi yang digunakan pada beberapa industri sebagai bahan baku 

dalam pembuatan produk seperti cat, tekstil dan kertas. Tentunya dalam rangkaian 

operasional produksi harus diperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja, oleh 
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karena itu resiko gangguan kesehatan dan keselamatan kerja harus diminimalkan. 

Sehingga perlu metode untuk mengidentifikasi resiko terhadap paparan bahaya bahan 

kimia untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja manusia dalam jangka 

panjang. dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja karena karyawan 

merupakan aset yang paling berharga yang sepatutnya dilindungi dari berbagai potensi 

bahaya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat resiko bahaya paparan bahan kimia di PT BASF 

Indonesia 

2. Bagaimana upaya pencegahan bahaya bekerja pada ruang tertutup di PT 

BASF Indonesia 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian perlu ditetapkan agar jalannya penelitian ini fokus, adapun 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat resiko bahaya paparan bahan kimia di PT BASF 

Indonesia 

2. Mengidentifikasi upaya pencegahan bahaya bekerja pada ruang tertutup di 

PT BASF Indonesia 

 

1.4.  Batasan Penelitian  

Batasan penelitian ini diperlukan agar penelitian tidak menyimpang dan 

mengambang dari tujuan yang semula direncanakan. Adapun batasan penelitian 

ini adalah risiko bahaya bekerja di ruang tertutup di PT BASF Indonesia site 

Cengkareng. 
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1.5.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian diperlukan agar proses penulisan laporan 

penelitian dapat disusun secara sistematis. Sistematika laporan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian dan sistematika 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang konsep dan teori, penelitian 

terdahulu, dan kerangka penelitian,  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis data dan informasi, metode 

pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data, dan 

langkah-langkah penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menjelaskan data awal yang selanjutnya diolah menjadi 

informasi yang akan dibahas pada bagian Analisis 

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang keterkaitan antar faktor-faktor dari 

data yang diperoleh dari masalah yang diajukan kemudian 

menyelesaikan masalah tersebut dengan metoda yang diajukan 

dan menganalisis proses dan hasil penyelesaian masalah. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran atas penelitian yang telah 

dilakukan di PT BASF Indonesia. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Sejarah BASF di Jerman 

BASF (Badische Anilin und Soda Fabrik / Baden Aniline and Soda Factory) 

merupakan perusahaan yang memproduksi bahan kimia terbesar di dunia yang 

berpusat di Ludwigshafen, Jerman. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 6 April 

1865 di Manheim oleh Friedrich Engelhorn. BASF memiliki customer di lebih dari 

200 negara di dunia dengan jumlah karyawan yang mencapai 118.000 orang. BASF 

membagi produksinya menjadi 5 segmen besar, yaitu Chemicals (petrokimia, 

intermediet), Functional materials and Solutions (katalis, plastic), Performance 

products (disperse, nutrisi), Agricultural solutions, dan Oil & Gas. Setiap segmen 

memiliki divisi operasi masing-masing di berbagai negara. 

 

Visi BASF secara global adalah “We create chemistry” yang memiliki makna 

sebagai berikut. 

a. Konsumer kami memandang BASF sebagai rekan pilihan 

b. Produk inovatif, solusi dan jasa kami membuat kami sebagai salah 

satu supplier bahan baku industri kimia yang kompeten di dunia 

c. Kami menghasilkan high return on assets 

d. Kami berjuang untuk menghasilkan perkembangan yang 

berkelanjutan 

e. Kami, pekerja dari BASF, bersama-sama memastikan kesuksesan 

kami 

Misi BASF: 

a. BASF sebagai industri kimia terkemuka (termaju) di dunia 

b. BASF memberikan solusi yang didasarkan oleh produk yang inovatif 

dan tailor made services 

BASF membuat kesempatan untuk mendapatkan sukses melalui hubungan 

yang dilandasi kepercayaan. 
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1.2 Sejarah BASF di Indonesia 

BASF telah beroperasi di Indonesia selama 41 tahun sejak tahu 1976. BASF 

memulai investasinya di Indonesia dengan mendirikan PT. BASF Indonesia 

Magnetics di Cengkareng yang memulai produksi komersial pita kaset pada tahun 

1977 dan kemudian mendirikan PT. Remmert Indonesia untuk memproduksi 

pigmen dan bahan dasar pigmen. Pada tahun 1984, kedua perusahaan tersebut 

digabungkan dan menjadi PT. BASF Indonesia. Dengan adanya kemunduran dalam 

teknologi media rekaman, maka sejak tahun 1997, BASF tidak lagi memproduksi 

pita kaset dan dialihkan menjadi industri produk kimia di Indonesia. 

Selain pita kaset, pada periode 1997-2002, PT. BASF Indonesia Cengkareng 

Plant memproduksi pigmen Pb/Cr yaitu Sicomin, tetapi karena seiring berjalannya 

zaman produk ini dikategorikan berbahaya bagi lingkungan, maka BASF 

menghentikan produksinya sendiri atas dasar kesadaran perusahaan, bukan oleh 

adanya intervensi dari pemerintah. Selain itu, periode 1997-2005 terdapat produksi 

disperse pigmen, periode 1993-2005 produksi master batch dan periode 1989-2008 

produksi vitamin premix. Produksi tersebut dihentikan di Cengkareng atau 

dialihkan seiring didirikannya PT. BASF Indonesia di tempat lain sesuai dengan 

kebutuhan konsumen. Pada perkembangannya sejak tahun 1990, PT. BASF 

Indonesia di Cengkareng konsisten berfokus pada produksi disperse polimer hingga 

saat ini. Produksi semakin merambat ke berbagai industri kimia, terutama disperse 

polimer dan bahan kimia proses. 

Pada akhir tahun 2016, BASF di Indonesia telah menghasilkan pendapatan 

dari customer baik lokal maupun global sebesar 470 juta euro dengan total 

karyawan sebanyak 662 orang. BASF di Indonesia saat ini juga telah terdaftar 

dalam sertifikasi ISO 9001-2008 dan ISO 14001:2004 

Saat ini, produk di BASF berkisar antara petrokimia, monomer, intermediet, 

disperse dan pigmen, care chemicals, nutrisi dan kesehatan, katalis, performance 

chemicals, construction chemicals, coating, hingga proteksi agrikultur. Head office 

dari BASF Indonesia berlokasi di DBS Tower, kuningan, DKI Jakarta. Pabrik 

BASF di Indonesia saat ini terdapat di empat site, yaitu Cengkareng (dispersions & 

pigments), Cikarang (construction chemicals), Merak (paper chemicals), dan 
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Cimanggis (care chemicals). Adapun lokasi site PT BASF Indonesia dapat dilihat 

pada tabel 2.1. berikut. 

 

Tabel 1.1. Lokasi site PT. BASF Indonesia serta produk dan tahun operasinya 

Lokasi Site Produk Tahun Operasi 

PT. BASF Indonesia 

Plant Cengkareng, 

Jakarta Barat 

Dispersi polimer dan 

pigmen, process 

chemicals 

1977 

PT. BASF Indonesia 

Plant Cikarang, Jawa 

Barat 

Construction Chemical 

produk semen dan 

admixture 

- 

PT. BASF Indonesia 

Plant Merak, Jawa 

Barat 

Paper Chemicals; 

Polymer dispersion 
2010 

PT. BASF Care 

Chemicals Indonesia 

Plant Cimanggis, Jawa 

Barat 

Care Chemicals; 

Sodium Lauryl Sulfate 

(SLS) dan Sodium 

Laureth Sulfate (SLES) 

2011 

Sumber: dokumentasi PT BASF Indonesia site Cengkareng 

 

Di Plant Cikarang terdapat technical application laboratory untuk concrete 

admixtures dan produk sistem konstruksi. Di plant Cimanggis terdapat technical 

service laboratory untuk Care Chemicals dan Poliuretan. Sedangkan di Plant 

Cengkareng yang terbesar, terdapat dua laboratorium yang beroperasi sejak tahun 

1991, yaitu : 

1. ASEAN Technical Center, menyediakan layanan teknis untuk 

produk baru, modifikasi produk untuk polimer coating, 

construction, dan lain sebagainya 

2. Paper Application Laboratory, mendukung customer untuk menguji 

kualitas aplikasi dari paper coating. 
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Secara umum, terdapat berbagai jenis produk yang diproduksi di BASF dapat 

dilihat pada tabel 2.2 berikut. 

 

Error! Use the Home tab to apply 0 to the text that you want to appear here.2 

No. Jenis produk Fungsi Produk 

1 EDA Cat, coating arsitektur 

2 EDC Konstruksi 

3 EDK Perekat/adhesive 

4 EV2 Kertas 

5 EV Tekstil, pigmen printing 

6 EDG Tinta 

7 EV5 Agen pendispersi, coating 

8 EMY Agen pendisersi untuk deterjen 

9 EDF Karpet 

Sumber: Dokumentasi PT. BASF Indonesia  
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2.3. Polymer Dispersion Plant 

 

Polymer Dispersion Plant (PDP) adalah salah satu site BASF terbesar di 

Indonesia yang terletak di Cengkareng, Jakarta Barat. PDP bertanggung jawab atas 

produk-produk berupa dispersi polimer seperti adhesive, pigmen cat, pigmen tinta dan 

lain-lainnya. Produk-produk yang dihasilkan berupa bahan baku untuk industri-industri 

lainnya. Pada sektor PDP terdapat beberapa departemen untuk memastikan semua 

berjalan lancar, yaitu Production and Planning Control (PPC), Production 

Maintenance, dan Quality Assurance. Untuk menjamin logistic berjalan lancar kepada 

konsumen maka distribusi dilakukan oleh Third Party sejak tahun 1990. Saat ini, PT. 

BASF Indonesia di cengkareng memproduksi bahan kimia seperti: 

1. Dispersi polimer (Polymer Dispersion) untuk berbagai keperluan 

industri antara lain industri cat, kertas, kulit, tekstil dan bahan perekat 

untuk industri bahan bangunan. 

2. Kimia proses (Process Chemical) untuk menunjang industri proses 

kertas, tekstik dan kulit. 

Struktur organisasi yang ada di pabrik Cengkareng dapat dilihat pada gambar 2.1.   

berikut
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Sumber: Dokumentasi PT. BASF Indonesia 

Plant Manager

PPC (Production 
Planning Control)

PPC Manager

Planner Warehouse

EHS (Environment, 
Health and Safety)

Safety Officer

Infrastructure

Infrastructure 
Manager

WWT Utility

Production

Production 
Manager

Assistant Manager

Process Engineer Shift Leader

Group A Group B Group C Group D

Maintenance

Electric Mechanic

QA (Quality 
Assurance)

Quality Control Process Lab

Gambar 2.1. Struktur Organisasi PT BASF Indonesia Polymer Dispersion Plant Cengkareng 
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Untuk penjelasan dari beberapa departemen di PT. BASF Indonesia Cengkareng 

sebagai berikut. 

1. Departemen PPC 

Departemen Production and Planning Control (PPC) memiliki tugas utama 

untuk melakukan pengaturan terhadap penjadwalan produksi dari produk yang diminta 

oleh customer. Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa semua demand dapat 

dipenuhi tepat waktu. Selain efisiensi produksi, departemen ini melakukan pengaturan 

terhadap kebutuhan raw material yang digunakan dalam produksi. 

 

2. Departemen Produksi 

Departemen produksi merupakan departemen yang krusial di dalam pabrik, yaitu 

untuk melakukan proses produksi atau manufaktur. Departemen produksi memastikan 

seluruh proses di dalam pabrik berjalan, termasuk scale up resep baru dan tahapan apa 

yang harus dilakukan dalam manufaktur produk, sehingga peran dari process engineer 

sangat penting dalam departemen produksi. Departemen produksi berhubungan 

langsung dengan operator di lapangan. Apabila terjadi kejanggalan pada alat produksi, 

departemen produksi berhak untuk melaporkan kejadian kepada bagian maintenance 

untuk meminta perbaikan, karena departemen produksi harus menjamin proses berjalan 

dengan lancar. Secara umum, produksi beroperasi selama 24 jam, dimana dalam selang 

waktu tersebut dibagi menjadi 3 shift dengan lama 1 shift nya 8 jam (ditambah waktu 

take over selama 30 menit). 

 

3. Departemen Maintenance 

Departemen maintenance merupakan departemen yang bertugas atas 

pemeliharaan berbagai peralatan yang digunakan di dalam proses produksi di pabrik. 

Peralatan secara umum akan mengalami penurunan fungsi seiring dengan berjalannya 

waktu. Oleh karena itu, penting bagi alat di pabrik untuk dilakukan inspeksi serta 

kalibrasi untuk memastikan peralatan tersebut dapat dipakai dengan baik. Hal ini 
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sangat berkaitan dengan safety dari pabrik itu sendiri, karena apabila departemen 

maintenance tidak melakukan pemeriksaan dan defect pada alat tidak terdeteksi tepat 

waktu, maka dapat terjadi kecelakaan yang fatal di dalam pabrik. Hal ini 

membahayakan pekerja, mengurangi kualitas produk dan dapat menyebabkan kerugian 

akibat terhentinya seluruh kegiatan produksi. 

 

4. Departemen Quality Assurance 

Departemen quality assurance merupakan departemen yang bertugas untuk 

memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh BASF telah sesuai dengan spesifikasi 

produk yang telah ditetapkan. Untuk memastikan hal tersebut, BASF membuat Guide 

Range produksi yang nilainya berada di dalam rentang spesifikasi agar pada saat 

produk dibiarkan dan mengalami perubahan baik dari segi SC, viskositas dan lainnya, 

produk masih berada dalam rentang spesifikasi yang telah ditentukan. Departemen ini 

juga melakukan pengecekan kualitas bukan hanya terhadap produk, melainkan juga 

terhadap raw material yang dipesan, agar jika out of specs dapat 

dipertanggungjawabkan kepada supplier. Departemen ini terdiri dari dua jenis lab, 

yaitu Process Lab dan Quality Control Laboratory. 

Process Lab berperan dalam melakukan simulasi atau trial terhadap resep 

produksi yang telah di teliti oleh BASF pusat sebelum dijalankan di reactor real di 

pabrik, agar ketika diproduksi, produk tidak akan out of specs. Di process lab, terdapat 

mini-reactor yang berfungsi dalam simulasi proses pembuatan produk baru. Quality 

control laboratory bertugas untuk memastikan produk dari hasil produksi berada pada 

rentang spesifikasi standar yang diharapkan. Terdapat beberapa instrumen yang 

digunakan di lab QC, seperti Brookfield viscometer, oven, pH meter, dan Gas 

Chromatograph yang digunakan untuk memeriksa kualitas dari produk. Adapun 

parameter-parameter penting yang diperiksa dalam quality control adalah viskositas, 

pH dan solid content (SC) 

Laboratorium quality control tidak hanya terlibat di dalam proses hasil produksi 

saja, tetapi raw material dari supplier juga harus diuji kualitasnya terlebih dahulu 
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sebelum produksi. Hal ini untuk prinsip efisiensi, yaitu memastikan kualitas sehingga 

menghindari produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Jika tidak 

sesuai spesifikasi, dapat dilakukan klaim kepada supplier dengan bukti hasil pengujian 

yang ada. Dari laboratorium quality control kemudian barulah dikirim ke marketing 

untuk alamat pengiriman ke customer. 

 

5. Departemen EHS 

Departemen Environment, Health, and Safety bertugas untuk menjaga keamanan 

lingkungan pabrik serta menjamin kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, departemen 

ini dipimpin safety officer yang ditugaskan di plant dari kantor pusat. Bagian ini juga 

membawahi para sekuriti. Setiap bulannya safety officer wajib melakukan plant 

inspection untuk menjamin bahwa lingkungan kerja aman. 

 

6. Departemen Infrastruktur 

Departemen infrastruktur bertugas untuk menjamin kelancaran pekerja dari segi 

infrastruktur dan penyediaan. Infrastruktur ini berbeda dengan maintenance, karena 

maintenance bekerja dengan alat sedangkan infrastruktur bekerja untuk keseluruhan 

plant, bahkan di dalam office. Infrastruktur meliputi pendukung proses, yaitu utilitas, 

listrik, air, serta pengolahan limbah dan Waste Water Treatment. 

Mengenai etos kerja, PT. BASF Indonesia di Cengkareng sangat menjunjung 

tinggi perilaku ramah lingkungan. Oleh karena itu, pengolahan limbah juga menjadi 

hal yang sangat diperhatikan. Selain itu, etos kerja yang rapih dan baik juga sangat 

dijunjung tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem manajemen kerja 5S (Seiri, 

Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) atau dalam Bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai 

5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) serta TPM menjadi hal yang sangat 

diperhatikan. Sistem untuk mengelola ruang kerja ini membantu karyawan untuk 

meningkatkan efisiensi kerja dengan mengurangi adanya buangan (waste) baik yang 

bersifat barang, peralatan, maupun waktu. Hal in tidak hanya diterapkan untuk pekerja 

BASF di kantor, tetapi juga di pabrik, misalnya dengan mengelap atau membereskan 
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peralatan selagi menunggu proses selesai agar lingkungan kerja tetap terlihat rapi dan 

bersih. 

Di PT BASF Indonesia site Cengkareng, terdapat juga 3 jenis izin kerja yang 

harus dikenakan pada seluruh pekerja di pabrik serta kontraktor dari luar BASF 

sekalipun. Izin kerja tersebut adalah izin kerja api, izin kerja masuk dan izin kerja 

khusus. Izin kerja masuk digunakan untuk memasuki ruang sempit seperti masuk ke 

terowongan, pembersihan reaktor atau maintenance. Izin kerja khusus berhubungan 

dengan tangki, perpipaan serta ketinggian. Jika suatu pekerjaan melibatkan keduanya, 

maka harus ada lebih dari satu izin kerja yang dimiliki oleh pekerja. Misalnya seorang 

pekerja harus bekerja di ketinggian dan melakukan pekerjaan pengelasan, maka harus 

memiliki 2 jenis izin kerja, yaitu izin kerja khusus dan izin kerja api. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatn Kerja (SMK3) 

SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang 

meliputi struktur oganisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, 

proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, 

pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka 

pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat 

kerja yang aman, efisien, dan efektif. Tujuan diterapkannya SMK3 yaitu untuk 

menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, dimana 

terdapat unsur tenaga kerja, lingkungan kerja, dan berbagai pihak yang terlibat di 

dalamnya (PER.05/MEN).  

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan 

tuntutan pasar global yang diisyaratkan oleh International Labor Organization (ILO) 

atau Organisasi Buruh Internasional. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja yang baik dan terorganisir dapat meminimisasi risiko terjadinya kecelakaan kerja 

yang mengakibatkan risiko kematian, sakit, cacat dan ganguan fisik maupun mental 

dari pekerja. 

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan sistem yang melindungi 

pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat 

kecelakaan kerja (Suardi, 2010). Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang 

wajib dipenuhi oleh perusahaan Kecelakaan Kerja Kecelakaan kerja adalah sesuatu 

yang tidak terencana, tidak terkontrol, dan sesuatu hal yang tidak diperkirakan 

sebelumnya sehingga mengganggu efektivitas kerja seseorang (Anton, 1989). 

Penyebab kecelakaan kerja dibagi menjadi lima, yaitu faktor man, tool/machine, 

material, method, dan environment dan bahan, faktor lingkungan.  
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Menurut Malthis dan Jackson (2002), keselamatan kerja menunjuk pada 

perlindungan kesejahteraan fisik dengan dengan tujuan mencegah terjadinya 

kecelakaan atau cedera terkait dengan pekerjaan. Tujuan keselamatan kerja adalah : 

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan 

pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta 

produktivitas nasional. 

2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada ditempat kerja. 

3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. 

 

3.2 Industri kimia 

Bekerja dalam industri yang menggunakan material kimia, harus memperhatikan 

faktor kesehatan manusia, fasilitas dan instalasi serta lingkungan di setiap kegiatan 

dalam pengolahan bahan kimia dari penyalahgunaan bahan kimia dan penggunaan 

bahan kimia yang salah (Chemical safety). Industri kimia yaitu indsutri yang mengolah 

dan menghasilkan bahan-bahan kimia, diantaranya industri pupuk, asam sulfat, soda, 

pestisida, cat, deterjen, dan lain-lain. Industri kimia ditandai dengan penggunaan 

proses-proses yang bertalian dengan perubahan kimiawi atau fisik dalam sifat-sifat 

bahan tersebut dan khususnya pada bagian kimiawi dan komposisi suatu zat. 

Dalam lingkungan kerja tersebut, banyak bahan kimia yang dipakai setiap 

harinya sehingga para pekerja dapat terpapar bahaya dari bahan-bahan kimia itu. 

Bahaya itu terkadang meningkat dalam kondisi tertentu mengingat sifat bahan-bahan 

kimia itu, seperti mudah terbakar, beracun, dan sebagainya.  Dengan demikian, jelas 

bahwa bekerja dengan bahan-bahan kimia mengandung risiko bahaya, baik dalam 

proses, penyimpanan, transportasi, distribusi, dan penggunaannya. Akan tetapi, 

betapapun besarnya bahaya bahan-bahan kimia tersebut, penanganan yang benar akan 

dapat mengurangi atau menghilangkan risiko bahaya yang diakibatkannya. 

Bahaya merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan cedera pada manusia atau 

kerusakan pada alat atau lingkungan. Macam-macam kategori hazard (Suardi, 2010) 
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adalah bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya mekanik, bahaya elektrik, bahaya ergonomi, 

bahaya kebiasaan, bahaya lingkungan, bahaya biologi, dan bahaya psikologi. 

 

3.3 Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

Risk assessment adalah proses penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi 

potensi bahaya yang dapat terjadi. Tujuan dari risk assessment adalah memastikan 

kontrol resiko dari proses, operasi atau aktivitas yang dilakukan berada pada tingkat 

yang dapat diterima. Penilaian dalam risk assessment yaitu Likelihood (frequency) dan 

severity. Likelihood menunjukkan seberapa mungkin kecelakaan itu terjadi, Severity 

menunjukkan seberapa parah dampak dari kecelakaan tersebut. Nilai dari likelihood 

dan severity akan digunakan untuk menentukan risk rating. Risk rating adalah nilai 

yang menunjukkan resiko yang ada berada pada tingkat rendah, menengah, tinggi, atau 

ekstrim (AS/NZS,1999). 

Menurut Roehan (2014) penilaian keparahan dibagi kedalam 4 kategori yaitu 

catastropic, critical, marginal, neglicable. Severity diukur berdasarkan dampak 

terjadinya kecelakaan. Penilaian keparahan menggunakan tabel klasifikasi tingkat 

keparahan bahaya yang dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 klasifikasi tingkat keparahan bahaya 

Description Score Mishap Definition 

Catastrophic 4 Kematian atau kehilangan sistem 

 

Critical 

 

 

3 

Luka berat yang menyebabkan cacat permanen 

Penyakit akibat kerja yang parah 

Kerusakan sistem yang berat 

 

Marginal 

 

 
Luka sedang, hanya membutuhkan perawatan medis 

Penyakit akibat kerja yang ringan 
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2 Kerusakaan sebagian sistem 

 

 

Neglicable 

 

 

1 

Luka ringan yang hanya membutuhkan pertolongan 

pertama 

Kerusakan sebagian kecil sistem 

Sumber: Roehan (2014) 

 

Menurut Roehan (2014), terdapat 5 klasifikasi frekuensi paparan bahaya yaitu 
Improbable, Remote, Occasional, Probabie, Frequent. pada  tahap  ini  dilakukan  
proses  tingkat  keseringan  terjadinya kecelakaan atau kemungkinan munculnya 
bahaya dengan menggunakan tabel klasifikasi paparan bahaya yang dapat dilihat pada 
Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 klasifikasi paparan bahaya 

Description Score Specific Individual Item 

Frequent 5 Sering terjadi, berulang kali dalam sistem 

Probabie 4 Terjadi beberapa kali dalam siklus sistem 

Occasional 3 Terjadi kadang-kadang dalam siklus sistem 

Remote 2 Tidak pernah terjadi, tetapi mungkin terjadi dalam siklus 

sistem 

Improbable 1 Tidak mungkin, dapat diasumsikan tidak akan pernah 
terjadi dalam sistem 

Sumber: Roehan (2014) 

 

Ada dua kriteria untuk mengukur resiko menurut Williams (1993) dalam 

Harumain (2016), yaitu: 

 

1. Kemungkinan (likelihood) adalah kejadian dari suatu suatu kejadian yang tidak 

diharapkan 
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2. Dampak (consequence) adalah tingkat keparahan atau pengaruh pada aktivitas 

lain, jika peristiwa yang tidak diharapkan terjadi. Secara matematis tingkat 

resiko dapat dinyatakan sebagai berikut: 

R = L x C 

L = likelihood (frequency) 

C = Consequense (severity) 

Sedangkan menurut Haryadi (2017) untuk menghitung besar nilai risiko yang 

dihasilkan dari sumber bahaya dapat diperoleh dengan menghitung nilai Risk Rating 

Number (RRN). Perhitungan Risk Rating Number dengan menggunakan rumus: 

 

RISK RATING NUMBER = Lo x DPH 

Lo = likelihood of occurance (Frequency) 

DPH = Degree of possible harm (severity) 

 

3.4 HIRA (Hazard Identification Risk Assesment) 

PT. BASF Indonesia menyadari betapa pentingnya menerapkan safety di 

lingkungan kerja. Oleh karena itu, BASF menerapkan sistem Hazard Identification and 

Risk Assessment (HIRA) terhadap pekerja dan kontraktor yang bekerja di lingkungan 

pabrik. HIRA (Hazard Identification and Risk Assessment) merupakan suatu metode 

identifikasi terintegrasi dan pencegahan terhadap bahaya atau dampak terhadap 

lingkungan yang mungkin terjadi pada saat melakukan suatu pekerjaan. HIRA juga 

berfungsi sebagai suatu pedoman dalam bertindak apabila terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan.  

Penggolongan tingkat kecelakaan di PT BASF Indonesia site Cengkareng 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Near Miss  

Yaitu kejadian hampir celaka tapi belum terjadi. Misalnya lantai tergenang, 

hampir terpeleset, tersandung saat menaiki tangga. 
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2. First Aid  

Kecelakaan yang terjadi tapi masih bisa ditangani pekerja (luka ringan), 

seperti tergores, iritasi kulit dan mata ringan. 

3. Lost Time Injury (LTI)  

Yaitu kecelakaan yang menyebabkan hilangnya waktu bekerja karyawan 

(misalnya cuti satu hari atau lebih). 

4. Fatality  

Kecelakaan yang dapat menyebabkan kematian. 

 

Pada prinsipnya, sebisa mungkin semua tingkat kecelakaan yang dapat 

ditimbulkan dapat diatasi/diberikan solusi sehingga bahaya-bahaya tersebut tidak 

masuk ke dalam kategori. Hal inilah yang membuat HIRA digunakan sebagai salah 

satu metode pencegahan terhadap bahaya yang kemungkinan terjadi. 

Adapun proses HIRA ditunjukan pada Flow Chart yang bisa dilihat pada gambar 

3.1. 
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Hazard-Env.aspect identification

Assess the risk of hazard and 

environmental impact 

Is there a risk/impact must be 

reduced?

Is it practicable to eliminate the risk/

impact? 

Eliminate the risk/impact Develop risk/impact control 

measures according to the 

sequences (hierarchy of control 

measures, consider: legal, 

technical, budget)

Implement the risk/impact control 

measures 

Monitor and evaluate risk/impact 

control measures implemented 

Has the risk/impact been reduced & no 

further reduction? 

end

Start

Risk/Impact Control 

Yes

Risk/Impact Analysis 

Hazard-Env. Aspect 
Identification

No

No

No

Yes

 

Gambar 3.1 Flow chart of Hazard-Env. Aspect Identification and Risk/Impact 

Assessment Process 

Sumber: Dokumentasi PT Basf Indonesia 
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3.5 Pengendalian Resiko (Risk Control) 

Salah satu cara untuk mengatasi potensi bahaya yang terdapat dalam lingkungan 

kerja yaitu dengan mengendalikan resiko. Potensi bahaya tersebut dapat dikendalikan 

dengan menentukan suatu skala prioritas terlebih dahulu yang yang kemudian dapat 

membantu dalam pemilihan pengendalian resiko yang disebut hirarki pengendalian 

resiko. Hirarki pengendalian resiko menurut OHSAS 18001, 2007 terdiri dari lima 

hirarki pengendalian yaitu eliminasi, subtitusi, engineering control, Administrative 

control, dan alat pelindung diri (APD). 

Pengendalian resiko dapat mengikuti Pendekatan Hirarki Pengendalian 

(Hirarchy of Control). Hirarki pengedalian resiko adalah suatu urutan-urutan dalam 

pencegahan dan pengendalian resiko yang mungkin timbul yang terdiri dari beberapa 

tingkatan secara berurutan (Tarwaka, 2008). 

Hirarki pengendalian dalam system manajemen  keselamatan, kesehatan kerja 

antara lain: 

1. Eliminasi 

Hirarki teratas yaitu eliminasi/menghilangkan bahaya dilakukan pada saat 

desain, tujuannya adalah untuk menghilangkan kemungkinan kesalahan 

manusia dalam menjalankan suatu sistem karena adanya kekurangan pada 

desain. Penghilangan bahaya merupakan metode yang paling efektif sehingga 

tidak hanya mengandalkan prilaku pekerja dalam menghindari resiko, namun 

demikian, penghapusan benar-benar terhadap bahaya tidak selalu praktis dan 

ekonomis. 

2. Substitusi 

Metode pengendalian ini bertujuan untuk mengganti bahan, proses, operasi 

ataupun peralatan dari yang berbahaya menjadi lebih tidak berbahaya. Dengan 

pengendalian ini menurunkan bahaya dan resiko minimal melalui disain sistem 

ataupun desain ulang. Beberapa contoh aplikasi substitusi misalnya: Sistem 

otomatisasi pada mesin untuk mengurangi interaksi mesin-mesin berbahaya 
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dengan operator, menggunakan bahan pembersih kimia yang kurang 

berbahaya, mengurangi kecepatan, kekuatan serta arus listrik, mengganti bahan 

baku padat yang menimbulkan debu menjadi bahan yang cair atau basah. 

3. Pengendalian tehnik/engineering control 

Pengendalian ini dilakukan bertujuan untuk memisahkan bahaya dengan 

pekerja serta untuk mencegah terjadinya kesalahan manusia. Pengendalian ini 

terpasang dalam suatu unit sistem mesin atau peralatan. 

4. Pengendalian administratif/ administratif control 

Kontrol administratif ditujukan pengandalian dari sisi orang yang akan 

melakukan pekerjaan, dengan dikendalikan metode kerja diharapkan orang 

akan mematuhi, memiliki kemampuan dan keahlian cukup untuk 

menyelesaikan pekerjaan secara aman. 

5. Alat pelindung diri (APD) 

Pemilihan dan penggunaan alat pelindung diri merupakan merupakan hal yang 

paling tidak efektif dalam pengendalian bahaya,dan APD hanya berfungsi 

untuk mengurangi resiko dari dampak bahaya. Karena sifatnya hanya 

mengurangi, perlu dihindari ketergantungan hanya menggandalkan alat 

pelindung diri dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. 

Alat pelindung diri antara lain: Topi keselamtan (Helmet), kacamata 

keselamatan, Masker, Sarung tangan, earplug, Pakaian (Uniform) dan Sepatu 

Keselamatan. Dan APD yang lain yang dibutuhkan untuk kondisi khusus, yang 

membutuhkan perlindungan lebih misalnya: faceshield, respirator, SCBA (Self 

Content Breathing Aparatus) dan lainya. 

 

3.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi 

dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan 
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penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan 

penulis. 

 

Tabel 3.3 Penilitian terdahulu 

No. Judul Penulis / sumber Ringkasan 

1 Analysis Of Safety 

Risk In The Design 

Of Multistorey 

Buildings 

Ajina Elsa Chancko, 

Rinu Mary Varghese 

International 

Journal of Scientific 

Engineering and 

Research 

ISSN: 2347-3878, 

Impact factor 

(2014): 3.05 

Resiko keselamatan diukur 

untuk semua desain dan 

kegiatan konstruksi dengan 

menggunakan metode 

penelitian survey-analitis. 

Penelitian ini berkontribusi 

pada bagian industri 

kontruksi yang memberi nilai 

kuantitatif yang 

menghubungankan fitur 

desain tertentu. 

2 Hazard 

Identification, Risk 

Assessment and Risk 

Control in Foundry 

Sheik Allavudeen.S, 

Sankar.S.P 

International 

Journal of Industrial 

Engineering 

ISSN: 2349-9362, 

Volume 2 Issue 3 

(2015) 

Identifikasi bahaya dan 

penilaian resiko (HIRA) 

dilakukan pada proses 

pengecoran dan mesin yang 

digunakan untuk  

mengidentifikasi bahaya 

(suhu, listrik, ergonomic, 

kebisingan, gas bahan kimia, 

debu) 

3 Hazard 

Identification and 

exposure assessment 

Anna M. 

Lammerding, Aamir 

Fazil 

Hira merupakan proses 

sistematis untuk 

mengidentifikasi 
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for microbial food 

safety risk 

assessment 

International journal 

of food Microbiology 

147-157 

(2000) 

konsekuensi yang 

merugikan. Kemungkinan 

terkait makanan yang 

terkontaminasi mikroba. 

Penilaian pertimbangan 

digunakan untuk 

menganalisis informasi yang 

relevan dari identifikasi 

bahaya dan paparan. 

4 Hazard 

identification and 

risk assessment in 

automotive industry 

R.Ramesh, 

Dr.M.Prabu, 

S.Magibalan, 

P.SenthilKumar 

International journal 

of ChemTech 

Research 

ISSN:0974-4290 

vol.10 no.4, PP 352-

358 

(2017) 

 

Hira menbantu dalam 

mengidentifikasi bahaya dan 

memperkirakan resiko yang 

terlibat didalamnya. Jika 

perkiraan resiko lebih tinggi 

dari yang di dari resiko 

rendah maka perlu tindakan 

perbaikan pengendalian 

untuk memperbarui 

informasi yang ada 

5 Hazard 

Identification and 

Risk Assesment In 

Foundry 

M.Saravana Kumar, 

Dr.P.SenthiKumar 

International 

Conference on 

Recent trends in 

Engineering and 

management 

Hira merpakan alat untuk 

memperkirakan resiko yang 

terlihat. alat mengidentifikasi 

kemungkinan bahaya yang 

terlibat dalam setiap tugas. 

Merekomendasikan dengan 

menambahkan rencana kerja 
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e-ISSN: 2278-1684 

PP 33-37 

 

dan tindakan pengendalian 

baru agar menurunkan 

tingkat resiko ke dalam 

system untuk memperbarui 

system informasi yang ada. 

6 Usulan Perbaikan 

Sistem Keselamatan 

Dan Kesehatan 

Kerja Pada Kawasan 

Industri Di 

Karawang 

Haryadi Wibowo, 

Volume 9 no.1, 

ISSN: 2085-1669 

(2017) 

Penerapan HIRA 

menyebabkan 13 kasus. 

Merekomendasikan terkait 

potensi bahaya yang 

signifikan yaitu pembuatan 

dinding penahan longsor dan 

menyarankan agar 

melakukan perbandingan 

dengan kawasan industry 

lainnya  

7 Usulan Penanganan 

Identifikasi Bahaya 

Menggunankan 

Teknik Hazard 

Identification Risk 

Assessment And 

Determining Control 

(HIRADC) 

Rahmad affandi, arie 

desrianty, yuniar  

Reka integra ISSN: 

2338-5081 Vol. 02  

No. 03 

(2014) 

Tahap-tahap yang dilakukan 

yaitu menganalisis 

identifikasi potensi bahaya 

pada lanate produksi saat ini 

dan memberikan usulan 

penanganan identifikasi 

menggunakan Teknik 

HIRADC. 

8 Identifikasi Bahaya 

Dan Penilaian 

Resiko K3 Pada 

Tindakan Perawatan 

Dan Perbaikan 

Supriyadi, ahmad 

nalhadi dkk. 

Seminar nasional 

riset terapan ISBN : 

978-602-73672-0-3 

Hasil identifikasi terdapat 52 

bahaya dari 5 proses 

kegiatan. Dan risk 

assessment terdapat 72 

resiko. Untuk menurunkan 
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Menggunakan 

Metode HIRARC 

(Hazard 

Identification Risk  

Assessment  And 

Risk Control) Pada 

PT X 

(2015) resiko menggunakan APD 

dan memodifikasi 

pemasangan hand rail 

9 Usulan Perbaikan 

Sistem Manajemen 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

(SMK3) 

Menggunakan 

Metode Hazard 

Identification and 

Risk Assesment 

(HIRA) 

Kiki dkk (2014) 

Reka Integra ISSN: 

2338-5081  No.02| 

Vol.02 Jurnal Online 

Institut Teknologi 

Nasional 

Hasil penelitian 

merekomendasikan 

perbaikan resiko prioritas 

utama termasuk pada 

kategori lingkungan kerja 

 

10 Hazard identification 

and Risk Assesment 

(HIRA) pada Proses 

Fabrikan Plate Tanki 

42 T-501A PT 

Pertamina 

(PERSERO) RU VI 

Balongan 

Aristy dkk (2016) 

vol, 5. No. 2 Juli- 

Des ; 192-203 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa masih 

terdapat 24 potensi bahaya 

dengan 24 resiko dari 6 

aktifitas pekerjaan 

Sumber: Kajian penulis 2017 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1. Pengumpulan data 

Pada sub BAB ini penulis menjelaskan mengenai uraian pekerjaan, jenis kegiatan, 

identifikasi potensi bahaya. 

 

4.1.1 Uraian Pekerjaan 

Kegiatan yang akan diuraikan yaitu HPC (High Pressure Cleaning) pada isotank 

yang berada di area produksi, HPC adalah metode pembersihan dengan menggunakan 

air bertekanan tinggi yang berkisar 400-450 bar sedangkan Isotank yaitu adalah 

container yang berbentuk tank (tanki) yang memiliki ukuran standar tertentu dan 

digunakan untuk memuat Cargo cair dan gas. Uraian pekerjaan tersebut yaitu: 

1. Menggunakan alat-alat safety. 

Sebelum karyawan melakukan persiapan peralatan untuk proses High Pressure 

Cleaning (HPC) karyawan diwajibkan menggunakan alat pelindung diri 

(APD) sperti sarung tangan kulit, kacamata safety, helmet dan safety shoes. 

2. Persiapan alat dan bahan untuk proses HPC 

Pada tahap ini sebelum dilakukan pelaksanaan HPC karyawan mempersiapkan 

dan memeriksa keperluan HPC (Selang, sambungan selang, karet seal, Head 

HPC, piringan HPC, dan klem U) 

3. Proses HPC 

Berikut ini jenis-jenis kegiatan proses HPC Isontank yaitu: 

1. Pemasangan alat-alat yang menuju Isotank  

Memasang peralatan HPC yang menuju ke Isotank yaitu dengan 

menghubungkan peralatan seperti Selang, sambungan selang, karet seal, 

Head HPC, piringan HPC, dan klem U  
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2. Pelaksanaan HPC 

Menghidupkan pompa HPC dengan tekanan air 400 - 450 barg 

3. Desinfeksi 

Melakukan sterilisisasi pada Isotank dengan desinfektan 

 

4.1.2 Identifikasi potensi bahaya 

Pada tahap ini dilakukan proses analisis potensi bahaya untuk masing-

masing kegiatan dalam proses HPC. Berikut merupakan tabel potensi bahaya pada 

proses HPC yang dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Potensi bahaya dalam proses HPC 

No Jenis kegiatan Potensi Bahaya 

1 
Pemasangan alat-alat yang 

menuju Isotank 

Terjepit, terjatuh dari ketinggian, tertimpa, 

terpeleset, tersandung. 

2 Pelaksanaan HPC 
Terpapar kebisingan, tersemprot air 

berteknan tinggi. 

3 Desinfeksi Terpapar desinfektan 

Sumber: kajian penulis 

 

 

4.1.3 Data frekuensi potensi bahaya 

Pada tahap ini dijelaskan mengenai data frekuensi potensi bahaya pada proses 

HPC isotank yang diperoleh dari perusahaan. Data potensi bahaya dapat dilihat pada 

tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Tingkat frekuensi bahaya pada proses HPC Isotank 

No Potensi 

Bahaya 

Frekuensi Keterangan 

1 

Terjepit 2 

Bahaya terjepit termasuk kategori moderate large 

risk karena kejadian ini sangat jarang terjadi pada 

aktivitas HPC Isotank 

2 Terjatuh 

dari 

ketinggian 

2 

Bahaya terjatuh dari ketinggian termasuk kategori 

moderate large risk karena kejadian ini sangat jarang 

terjadi pada aktivitas HPC Isotank 

3 

Tertimpa 1 

Bahaya tertimpa termasuk kategori small risk karena 

kejadian ini Hampir tidak pernah terjadi pada 

aktivitas HPC Isotank 

4 

Terpeleset 2 

Bahaya terpeleset dari ketinggian termasuk kategori 

moderate large risk karena kejadian ini sangat jarang 

terjadi pada aktivitas HPC Isotank 

5 

Tersandung 2 

Bahaya tersandung dari ketinggian termasuk 

kategori moderate large risk karena kejadian ini 

sangat jarang terjadi pada aktivitas HPC Isotank 

6 
Terpapar 

kebisingan, 
1 

Bahaya terpapar kebisingan termasuk kategori small 

risk karena kejadian ini hamper tidak pernah terjadi 

pada aktivitas HPC Isotank 

7 
Tersemprot 

air 
3 

Bahaya tersemprot air termasuk kategori large risk 

karena kejadian ini jarang terjadi pada aktivitas HPC 

Isotank 

8 
Terpapar 

desinfektan 
1 

Bahaya terpapar desinfektan termasuk kategori 

small risk karena kejadian ini hamper tidak pernah 

terjadi pada aktivitas HPC Isotank 

Sumber: pengumpulan data 
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4.2 Pengolahan Data 

Pada sub BAB pengolahan data penulis menjabarkan mengenai penilaian 

keparahan, penilaian frekuensi dan risk control. 

 

4.2.1 Penilaian keparahan 

Penilaian keparahan dilakukan proses penilaian risiko dengan memperhatikan 

aspek penting keparahan (Severity). Terdapat penilaian keparahan di PT BASF 

Indonesia yang sudah disepakati oleh management perusahaan yang dibagi kedalam 4 

kategori yaitu Severity 1, Severity 2, Severity 3, Severity 4. Severity diukur berdasarkan 

dampak terjadinya kecelakaan. Penilaian keparahan menggunakan tabel klasifikasi 

tingkat keparahan bahaya yang dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Tingkat keparahan terhadap Bahaya K3 dan Aspek Lingkungan 

Kategori Definisi 

Severity 1 Berpotensi menyebabkan luka ringan atau iritasi 

Severity 2 Berpotensi menyebabkan LTI (Lost Time Injury) 

Severity 3 Berpotensi menyebabkan luka permanen 

Severity 4 Berpotensi menyebabkan kematian 

Sumber: Responsible Care System Management PT BASF Indonesia 

 

 

Berdasarkan tabel tingkat keparahan diatas maka dapat diperoleh penilaian 

tingkat keparahan untuk proses HPC pada Isotank yang bisa di lihat pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Kriteria Paparan Bahaya 

No Jenis Kegiatan  Potensi Bahaya Uraian Bahaya Kategori Severity 

1 Pemasangan 

alat-alat yang 

menuju 

Isotank 

Terjepit Terjepit saat 

memasang 

Peralatan HPC, 

2 

Terjatuh dari 

ketinggian 

Terjatuh dari 

ketinggian 
3 

Tertimpa Tertimpa Head 

HPC 
3 

Terpeleset Terpeleset 

permukaan licin 
2 

Tersandung Tersandung selang 
2 

2 Pelaksanaan 

HPC 

Terpapar 

kebisingan 

Bising dari suara 

semprotan air HPC 
3 

Tersemprot air  Terkena air 

tekanan tinggi 
2 

3 Desinfeksi Terpapar 

desinfektan 

Terpapar 

desinfektan H202 

4% 

2 

Sumber: Pengolahan data 

 

4.2.2 Penilaian frekuensi  

Pada tahap penilaian frekuensi (likelihood) ini dilakukan proses tingkat 

keseringan terjadinya kecelakaan atau kemungkinan munculnya bahaya pada proses 

dengan menggunakan tabel klasifikasi paparan bahaya yang dapat dilihat pada Tabel 

4.5. 
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Tabel 4.5 Kriteria Paparan Bahaya 

Frequency Description Specific individual Item 

Frequency 1 Small risk Hampir tidak pernah terjadi 

Frequency 2 
Moderate 

Large risk 
Sangat jarang terjadi 

Frequency 3 Large risk Jarang terjadi 

Frequency 4 High risk Sering terjadi 

Frequency 5 
Extreme 

Large risk 
Sangat sering terjadi 

Sumber: Pengolahan data 

 

Untuk penilaian frekuensi paparan bahaya berdasarkan tabel frekuensi 4.3. pada 

proses HPC Isotank dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6 Nilai Frekuesi Bahaya HPC Pada Isotank 

No. Jenis kegiatan Potensi Bahaya Level Frequency 

1 Pemasangan alat-alat 

yang menuju Isotank 

Terjepit 2 

Terjatuh dari 

ketinggian 
2 

Tertimpa 1 

Terpeleset 2 

Tersandung 2 
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2 Pelaksanaan HPC Terpapar kebisingan, 1 

Tersemprot air 3 

3 Desinfeksi Terpapar desinfektan 1 

Sumber: Pengolahan data 

Setelah diperoleh hasil frekuensi dan severity maka dapat dibuat matrik tabulasi 

(Risk/Impact Matrix). Risk/Impact Matrix merupakan hubungan antara 

severity/significance (S) dengan frequency (F) yang merupakan hasil perhitungan dari 

rumus Risk Rating Number. Tabel Matriks ini bisa dilihat pada Tabel 4.7.  

 

Tabel 4.7 Matrik Risiko/Dampak 

Frekuensi 
Severity 

Severity 1 Severity 2 Severity 3 Severity 4 

Frekuensi 1 1 2 3 4 

Frekuensi 2 2 4 6 8 

Frekuensi 3 3 6 9 12 

Frekuensi 4 4 8 12 16 

Frekuensi 5 5 10 15 20 

Sumber: Pengolahan data 

 

Berdasarkan tabel Risk/Impact Matrix di atas maka terdapat klasifikasi resiko 

yang berguna untuk mengidentifikasi tingkat prioritas bahaya yang mungkin akan 

terjadi dalam suatu proses atau fasilitas, yang tertulis di HIRA. Tingkat bahaya 

dilambangkan dengan angka 1 yang merupakan tingkat bahaya terendah dan 20 

merupakan tingkat bahaya tertinggi. Tabel kasifikasi resiko dapat dilihat pada tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 Klasifikasi Prioritas Risiko/Dampak 

Rentang 

Nilai 

Level Risiko/Dampak Tindakan menurunkan 

risiko/dampak 

1-4 

(Low Priority) 

Risiko kecil, dampak kurang 

signifikan, dapat diterima dan 

mungkin membutuhkan penurunan 

risiko/dampak lebih lanjut 

Perlu peralatan untuk 

memonitor atau diatur 

prosedur 

5-10 

(Medium 

Priority) 

Risiko sedang, dampak kurang 

signifikan, dapat diterima dengan 

syarat level risiko/dampak harus 

diturunkan 

Perlu peralatan untuk 

memonitor dan diatur 

prosedur 

 

10-20 

(High Priority) 

Risiko besar, dampak signifikan, 

dampak tidak dapat diterima 

 

Perubahan proses atau 

design atau menggunakan 

peralatan pelindung 

Sumber: Kajian penulis  

 

Setelah dilakukan perhitungan Risk Rating Number maka dapat diperoleh hasil 

dan klasifikasi dari prioritas bahaya yang dapat dilihat pada Tabel HIRA 4.9. 

 

Tabel 4.9 Hazard Identification Risk Assessment Pada Proses HPC Isotank 

No Jenis Kegiatan 
Potensi 

Bahaya 

Severity Frequency 
Risk 

Rating 

Number1 

Prioritas 

bahaya 

1 

Pemasangan 

alat-alat yang 

menuju Isotank 

Terjepit 2 2 4 Low 

Terjatuh dari 

ketinggian 
3 2 6 Medium 

Tertimpa 3 1 3 Low 
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Terpeleset 2 2 4 Low 

Tersandung 2 2 4 Low 

2 
Pelaksanaan 

HPC 

Terpapar 

kebisingan, 
3 1 3 Low 

Tersemprot 

air 

2 3 6 Medium 

3 Desinfeksi 
Terpapar 

desinfektan 
2 1 1 Low 

Sumber: Pengolahan data  

 

Berdasarkan perhitungan RRN di atas, dapat dilihat bahwa proses HPC pada 

isotank masih terdapat kategori medium priority, sehingga perlu dilakukan evaluasi 

pengendalian untuk menurunkan tingkat resiko menjadi low priority. 

 

4.2.3 Risk Control  

Tingkatan resiko yang dihasilkan dari HIRA kemudian dilihat dari pengendalian 

hirarki yang sudah ada (exiting control) apabila masih kurang maka perlu dibuat 

pengendalian lebih lanjut (Recommended further control) yang bisa dilihhat pada tabel 

4.10. 

 

 

Tabel 4.10 Rekomendasi Kontrol 

No. 
Potensi 

bahaya 

Tingkatan 

resiko 
Exiting control 

Recommended 

further control 

1 Terjatuh dari 

ketingggian 

Medium 1. Eliminasi: tidak 

2. Subsitusi: tidak 

3. Teknik: Tersedia 

atap di area pencucian 

4. Administratif: tidak 

1. Eliminasi: tidak 

2. Subsitusi: tidak 

3. Teknik: tidak 

4. Administratif: 

tidak  
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5. Alat pelindung diri: 

Safety helmet 

5. Alat pelindung 

diri: Full body 

hardness 

2 Tersemprot air 

HPC 

Medium 1. Eliminasi: tidak 

2. Subsitusi: tidak 

3. Teknik: Pasang 

safety line / rantai 

merah dan tutupi 

dengan terpal penutup, 

pastikan seal dan 

selang HPC terpasang 

dan dalam kondisi 

baik 

4. Administratif: tidak 

5. Alat pelindung diri: 

Safety glass 

1. Eliminasi: tidak 

2. Subsitusi: tidak 

3. Teknik: Dibuat 

sensor lock system 

4. Administratif: 

Peringatan pasang 

safety line / rantai 

merah dan tutupi 

dengan terpal 

penutup, pastikan 

seal dan selang HPC 

terpasang dan dalam 

kondisi baik 

distandarkan di 

buatkan check list 

5. Alat pelindung 

diri: tidak 

Sumber: Pengolahan data 

 

Tabel 4.10 diatas menjelaskan ada dua (2) potensi bahaya yaitu terjatuh dari 

ketinggian dan tersemprot air HPC dengan tingkatan resiko medium (5-10), kemudian 

dilakukan pengendalian Hirarki (Eliminasi, Subsitusi, Teknik, Administratif, dan Alat 

pelindung diri) sesuai kebutuhan untuk menurunkan tingkatan resiko. 
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Setelah dilakukan pengendalian pada tabel rekomendasi control diatas maka 

dianalisa kembali risk rating untuk menurunkan prioritas bahaya yang bisa dilihat pada 

tabel 4.11. 

 

 

Tabel 4.11 Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control 

No Jenis Kegiatan 
Potensi 

Bahaya 

Severity Frequency 
Risk 

Rating 

Number1 

Prioritas 

bahaya 

1 

Pemasangan 

alat-alat yang 

menuju Isotank 

Terjepit 2 2 4 Low 

Terjatuh dari 

ketinggian 
3 1 3 Low 

Tertimpa 3 1 3 Low 

Terpeleset 2 2 4 Low 

Tersandung 2 2 4 Low 

2 
Pelaksanaan 

HPC 

Terpapar 

kebisingan, 
3 1 3 Low 

Tersemprot 

air 

2 2 4 Low 

3 Desinfeksi Terpapar 

desinfektan 
2 1 1 Low 

Sumber: pengolahan data 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Pada bagian akhir dari laporan kerja praktek ini bahwa penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Setelah dilakukan pengendalian risk control pada bagian produksi yaitu pada 

kegiatan HPC Isotank dengan potensi bahaya yaitu: 

1) Terjatuh dari ketinggian 

Angka prioritas bahaya terjatuh dari ketinggian menurun pada risk 

rating 6 (Medium) menjadi 3 (Low) karena karyawan tersebut 

menggunakan Full body hardness. 

2) Tersemprot air HPC 

Angka prioritas bahaya tersemprot air HPC tersebut menurun pada 

risk rating 6 (medium) menjadi 4 (low) karena dilakukan perbaikan 

pada Teknik dan Administratif. 

2. Rekomendasi perbaikan permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja yang 

diberikan yaitu:  

1. Pada potensi bahaya terjatuh dari ketinggian dilakukan perbaikan 

pada alat safety yang sebelumnya hanya menggunakan helm 

pelindung ditambah penggunaan full body hardness. 

2. Pada potensi bahaya tersemprot air bertekanan tinggi dilakukan 

perbaikan pada Teknik dan admisnistratif yaitu dengan 

menggunakan sensor lock system kemudian di standarkan di SOP. 
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2. Saran 

Berdasarkan hasil observasi selama melaksanakan kerja praktek, penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan peninjauan berkala berdasarkan sumber buku panduan 

risk assessment 

2. Dilakukan pengawasan lebih intensif terhadap kegiatan yang dapat 

menimbulkan kecelakaan. 
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