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ABSTRAK 
 
 PT. Garudafood Putra Putri Jaya, Divisi Roasted Peanuts Pati merupakan perusahaan yang bergerak 
dibidang industri makanan ringan. Produk yang dihasilkan oleh PT. Garudafood sendiri sudah banyak jenis dan 
macamnya seperti makanan ringan juga minuman. Pada divisi roasted peanuts, yang khususnya menghasilkan 
produk kacang garing seperti kacang original, kacang kulit rasa bawang dan kacang BIGA (Biji Tiga). Dengan 
proses produksi dengan menjaga mutu, menghasilkan produk yang mengutamakan kualitasnya. Tetapi kurang 
sadarnya karyawan dalam memperhatikan permasalahan kecelakaan kerja yang terjadi, mengakibatkan angka 

kecelakaan kerja cukup tinggi. 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Manajemen Risiko, yang digunakan untuk mengidentifikasi 

pelaksanaan SMK3 adalah data kecelakaan kerja history dan data identifikasi risiko area kerja dari Sub 
Departemen SHE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan SMK3 yang dilakukan 
perusahaan dalam menanggulangi angka kecelakaan kerja agar mendekati Zero Accident. Kecelakaan kerja yang 
sering terjadi pada pekerja ketika bekerja yaitu kaki tergilas gotrok, telapak tangan tersayat sabit, kaki terplosok 
ampalan, dan kepala terbentur besi. 

Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa perusahaan sudah melaksanakan SMK3, namun belum 
sesuai dengan tahapan SMK3 yang seharusnya. Hal ini dapat terlihat dari belum adanya komitmen manajemen 
puncak dan belum adanya komitmen mengenai K3 secara formal diperusahaan. Data kecelakaan kerja history yang 
digunakan untuk pengukuran dalam usaha K3 diperoleh tingkat kekerapan kecelakaan kerja yang terjadi dibulan 
September 2013 adalah 23.93 kali, dan tingkat keparahan kecelakaan kerja terdapat dibulan September 2013 
adalah 8.0, perbandingan tingkat kecelakaan pada masa kini dan masa lalu atau disebut Safe T-Score 
(TST)menunjukkan penikatan pada bulan September dengan angka -3.12. Maka sebagai bahan evaluasi dan solusi 
untuk menikatkan pelaksanaan SMK3 agar memberikan hasil maksimal, perusahaan juga perlu melakukan 
Manajemen Risiko dengan keikut sertaan antara sub departemen SHE dan manajemen puncak. 
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Pendahuluan 
  

Tujuan utama perusahaan adalah menanggulangi kecelakaan kerja yang sering terjadi di perusahaan agar 
dapat mencapai Zero Accident, Sehingga secara tidak langsung perusahaan telah investasi kedepannya untuk 
meminimalkan biaya yang akan dikeluarkan jika terjadi kecelakaan kerja. Tentunya dengan pelaksanaan program 
kesehatan keselamatan kerja yang berada dibawah nangungan Sub Departemen SHE, pelaksanaan SMK3 
diperusahaan akan membantu dalam meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan Kerja 
adalah bagian terpenting perusahaan dalam menjalankan Undang-undang 21 tahun 2003 tentang pengesahan 
konverensi International Labour Organization (ILO) No. 81 mengenai pengawasan ketenaga kerjaan dalam  industri 
dan perdagangan. Terutama dalam  menghadapi era perdagangan bebas,  pelaksanaan K3 tidaklah mudah karena 
membutuhkan cukup banyak waktu, tenaga dan banyak biaya yang  tidak sedikit, serta peran serta para dari pihak 
yang ikut terkait dalam menjalankan SMK3. Oleh karena itu sangat penting bagi suatu prusahaan untuk menerapkan 
sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) seperti yang diatur dalam peraturan menteri tenaga 
kerja No. per 05.MEN/1996.  

Banyak perusahaan berkembang menyelenggarakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja agar setiap pekerja 
dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya dan agar diperoleh 
produktivitas kerja yang optimal. PT Garudafood Putra Putri Jaya, Divisi Roasted Peanuts Pati merupakan salah 
satu perusahaan yang ikut ,mencapai visit Indonesia sehat dengan menjalankan point ke tujuh tentang Program 
K3.Tetapi Kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan seperti kaki tergilas gotrok, telapak tangan tersayat sabit, 

kaki terplosok ampalan, dan kepala terbentur besi masi sering menimpa pekerja. 
Penelitian ini dikukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan SMK3 yang sudah 

dijalankan oleh perusahaan guna mengetahui bagaimana kondisinya. Menggunakan pendekatan Manajemen Risiko 
sebagai solusi permasalahan SMK3 dalam menanggulangi dan mengurangi kecelakaan kerja yang terjadi di 
perusahaan bahkan hingga mencapai Zero Accident. 

 
Landasan Teori 

 
Definisi K3 dan SMK3 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja menurut Suma’mur P.K. adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, 

pesawat, alat kerja, bahan atau metrial dan proses pengolahan, landasan tempat kerja, dan lingkungannya. 

Keselamatan kerja bersasaran pada semua tempat kerja, baik darat, di dalam tanah, dipermukaan air maupun di 

udara. Kesehatan dan keselamatan kerja menyangkut segenap proses produksi dan distribusi, baik barang maupun 

jasa dan pekerja (manusia).  

Menurut Permenaker 05 tahun 1996, pengertian Sistem Manajemen K3 adalah sistem manajemen secara 

keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan 

sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan, kebijakan 

Keselamatan dan Kesehatan kerja dalam pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya 

tempat kerja yang aman efisien dan produktif. 

Menurut marisca, 2013 sesuai dengan BAB III pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 05/MEN/1996 

Prinsip Dasar Sistem Manajemen K3 terdiri dari 5 yang dilaksanakan secara berkesinambungan yaitu:  

1. Komitmen 

2. Perencanaan K3 

3. Implementasi Penerapan 

4. Pengukuran/Evaluasi 

5. Peninjauan Ulang dan Perbaikan 

Ada pun tujuan SMK3 menurut Ramli, 2010 berbagai sistem manajemen K3 tersebut dapat digolongkan 

sebagai berikut: 

1. Sebagai alat ukur kinerja K3 dalam organisasi 

2. Sebagai pedoman implementasi K3 dalam organisasi 

3. Sebagai dasar penghargaan (awards) 

4. Sebagai sertidikasi 

Beberapa manfaat dari penerapan SMK3 menurut Suardi, 2005 adalah sebagai berikut: 

1. Perlindungan karyawan 

2. Memperlihatkan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang 

3. Mengurangi biaya 



4. Membuat sistem manajemen yang efektif 

5. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan 

Definisi Manajemen Risiko 

Pada buku sofyan, 2005 menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBI), risiko adalah akibat yang kurang 

menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.  

Manajemen merupakan usaha untuk menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. 

Jika kedua kata tersebut digabungkan maka manajemen risiko dapat diartikan sebagai usaha seorang manajer untuk 

mengatasi kerugian secara rasional agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

Hubungan Manajemen Resiko dan Manajemen K3 

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. 

Sebaliknya, keberadaan risiko dalam kegiatan perusahaan mendorong perlunya upaya keselamatan untuk 

mengendalikan semua risiko yang ada.  

Proses Manajemen Risiko 

Mengelola risiko harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan manajemen risiko sebagaimana 

terlihat dalam Risk Management Standard AS/AZS 4360, yang meliputi: 

1. Penentuan konteks 

2. Identifikasi risiko 

3. Penilaian risiko meliputi: Analisa risiko dan Evaluasi risiko 

4. Pengendalian risiko 

5. Komunikasi dan konsultasi 

6. Pemantauan dan tinjau ulang 

Pengukuran Dalam Usaha K3 

Pengukuran dalam usaha K3 ini adalah suaru usaha untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan 

K3. Standar pengukuran dari American National Standards Institute (ANSI) menentukan beberapa alat ukur yang 

berusaha mengukur tingkat frekuensi atau kekerapan dan tingkat severity atau keparahan cedera cacat. 

1. Tingkat Frekuensi / Kekerapan Cedera Cacat 

FR = 
n x 1.000.000

N
… … … … … … … … … … … … … … … … … (2.1) 

2. Tingkat Severity / Kekerapan Cedera Cacat 

�� =  
� � 1.000.000

�
  … … … … … … … … … … … … … … … . (2.2) 

3. Safe T-Score  

���� � − ����� (���) =
�� − ��

√�� � 1.000.000
 �

… … … … … … … … … (2.3) 

Berdasar hasil pengukuran diketahui peningkatan atau penurunan prestasi yang terjadi, sehingga dapat dilakukan 
analisa untuk mengetahui sebab peningkatan atau peneurunan dan bisa menjadi dasar pengambilan keputusan. 
Job Safety Analysis (JSA) 
Menurut Ramli (2009) salah satu teknik analisa bahaya yang sering digunakan di lingkungan kerja adalah Job Safety 
Analysis (JSA). Manfaat dari teknik ini adalah mengidentifikasi dan menganalisa bahaya dalam suatu pekerjaan 
(job) seperti mengganti bola lampu, memasang AC, Melepas saringan dan lainnya. 

 
Metodologi Penelitian 

 
Penelitian dilakukan di PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Roasted Peanuts, yang berada di alamat 

jalan kembang joyo no 100 Pati. Adapun jenis Produk yang diproduksi dan dihasilkan berupa produk makanan 
ringan kacang kulit Original, kacang kulit rasa, dan kacang kulit BIGA (Biji Tiga). Penelitian ini melalui beberapa 
tahapan yaitu: 

1. Tahap identifikasi dan rumusan masalah 
Pada tahap ini dilakukan pengenalan pada permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yaitu K3. 



2. Tahap penetapan tujuan penelitian 
Penetapan tujuan penelitian sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan pada tahap identifikasi masalah. 

3. Studi kepustakaan 
Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencari informasi dan metode pemecahan masalah. Sumber 
informasi berasal dari jurnal, textbook dan penelitian yang pernah dilakukan. 

4. Studi lapangan 
Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi selengkap mengenai data kecelakaan kerja dan 
plaksanaan SMK3.  

5. Identifikasi data 
Identifikasi data ini merupakan hasil implementasi SMK3 di PT. Garudafood Putra Putri Jaya yang sudah 
diterapkan sebelumnya. Dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara kepada pihak yang 
bertanggung jawab. 

6. Identifikasi Kondisi aktual perusahaan berdasarkan SMK3 
Melakukan identifikasi kondisi aktual perusahaan yang berkaitan dengan SMK3 sesuai dengan kondisi 
ideal SMK3. 

7. Tahapan Manajemen Resiko 
Merupakan serangkaian langkah untuk melakukan perbaikan K3 disuatu perusahaan berdasarkan hasil 
identifikasi kondisi aktual perusahaan,  

8. Evaluasi pengndalian risiko 
Merupakan cara untuk menanggulangi permasalahan K3 yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. 
Perbaikan tersebut didasarkan pada pengendalian resiko, sehingga terjadi kesesuaian perbaikan dengan 
resiko yang ditimbulkan. 

9. Kesimpulan dan Saran 
Dari hasil tahap-tahapan pengolahan data dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan yang 
nantinya akan menghasilkan saran usulan perbaikan pada permasalahan yang diteliti tersebut. 
 

Hasil dan Pembahasan 
 

1. Sistem Managemen K3 di PT. Garuda Putra Putri Jaya 
Sistem Managemen  Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu suatu sistem dimana untuk 

mencapainya, suatu perusahaan harus mampu melaksanakannya secara bertahap mulai dari komitmen hingga ke 
sertifikasi, sehingga tercapailah SMK3 yang baik. PT. Garuda Putra Putri Jaya sendiri sudah memiliki sub 
departemen yang bertanggung jawab mengenai K3. Sub departemen tersebut memiliki empat anggota yaitu satu 
kepala section head SHE, admin SHE, operator batubara, dan operator limbah. Berikut ini adalah gambaran dari 
kondisi aktual perusahaan. 

Tabel 1. Matriks perbandingan kondisi aktual perusahaan dengan Tahapan SMK3 

Tahapan SMK3 Kondisi Perusahaan 

P
er

si
a

p
a

n
 

a. 
 Komitmen manajemen 
puncak 

Belum ada komitmen manajemen puncak mengenai SMK3  

b.  Menentukan ruang lingkup 
Penanganan K3 langsung dibawah pengawasan Sub 
departemen SHE sehingga tidak ada penentuan masing-
masing area kerja  

c.  Menetapkan cara penerapan 
Penetapan cara penerapan K3 sebenarnya sudah 
didokumenkan secara tertulis dalam SOP akan tetapi belum 
tervisualisasi secra nyata dilapangan 

d. 
Membentuk kelompok 
penerapan 

Pembentukan anggota P2K3 pada bulan September 2013 

e. 
 Menetapkan sumber daya 
yang diperlukan 

Menetapkan anggota SHE sebanyak 5 personil guna 
penanganan dan pengawasan K3 diperusahaan 

P
en

er
a

p
a

n
 d

a
n

 p
en

g
em

b
a

n
ga

n
 

a.  Menyatakan komitmen 
Belum ada komitmen mengenai K3 secara formal 
diperusahaan 

b. Menetapkan cara penerapan 
Sub departemen SHE sudah memiliki jadwal kerja 
pengawasan dan penanganan K3 akan tetapi kadang tidak 
sesuai yang dijadwalkan 

c. Membentuk kelompok kerja 
Pembentukan anggota P2K3 sebagai penerap SMK3 
diperusahaan 

d. 
Menetapkan sumberdaya 
yang diperlukan 

Memiliki tim tanggap darurat (untuk semua keadaan) 
Memiliki klinik dan tenaga medis  

e. Kegiatan penyuluhan 
Pelatihan K3 hanya untuk karyawan baru dan tingkat 
operator  
Memiliki buletin tentang k3 



f. Peninjauan sistem 
Patroli oleh tim SHE (patroli identifikasi risiko area kerja, 
APD, apar dan hydran)  
Pendokumentasian dan pencatatan data tentang K3 

g. Penyusunan jadwal kegiatan 

Diadakannya medical check up bagi karyawan dilaksanakan 
1tahun sekali 
Patroli identifikasi risiko area kerja, APD, apar dan hydran 
patroli dilakukan berkala yaitu 1bulan sekali 
Memperbaharui buletin K3 secara berkala yaitu 3bulan 
sekali 

H. 
Pengembangan sistem 
manajemen K3 

Adanya Standart Operating Procedure sebagai dasar 
pelaksanaan K3 guna pengembangan sistem manajemen K3 
secara terstuktur 

I. Penerapan system 

Adanya rambu-rambu tentang K3 
Tersedianya APPAR dan hydran yang disediakan di area 
kerja 
Penyediaan APD berdasarkan permintaan karyawan dengan 
surat pengajuan terlebih dahulu 

j.  Proses sertifikasi 
Menerapkan (baru impelentasi belum  sertifikasi) ISO LIKE 
9001 dan OHSAS 14001 

Sumber: Suardi, Rudi. 2005 SMK3 dan PT. Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Roasted Peanuts, Pati. 
2. Identifikasi Potensi Bahaya di Masing-Masing Area Kerja 

Pembagian area PT. Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Roasted Peanuts Pati tersebut bertujuan untuk 
mempermudah identifikasi potensi bahaya dimasing-masing area dapat dilihat di tabel 2. Pada tabel 3 identifikasi 
potensi bahaya area kerja. 

Tabel 2 Pembagian Area PT. Garudafood Putra Putri Jaya 
Departemen Area Departemen Area 

Lini1 

1 PWC 

Teknik 

25 Sperpart 

2 Driying surya 26 Mentenance 

3 Driying Argo 27 Utility 
4 GS 28 Workshop 
5 Sortex 

QC 

29 kantor QC 
6 Vessel 30 kantor Grading 

Lini2 

7 Roasting Agro 31 lab QC 

8 Rosting TPS 32 QC lini2 3 

9 Sortir lini2 33 QC lini 1 
10 Sortir lini3 

Kantor 

34 kantor PDCA 
11 Paking SVB 35 Kantor EPRD 
12 Paking weighging 36 Kantor PPIC 
13 Rewender 37 Kantor Expedisi/FG 

GD 

14 GD WIP Asin 38 Kantor teknik 

15 GD Silo 39 Kantor lini 2 3 

16 GD BK 40 Kantor lini1 

17 GD FG 41 kantor FA 

GA 

18 MP 42 Kantor kabas 

19 Perpus 43 Kantor MIS 
20 Poliklinik 44 Area Parkir 
21 Kinclong 
22 Kantin 
23 kantor HRS 
24 Scurity 

 
Tabel 3 identifikasi potensi bahaya area kerja Precleaning Washing Cooking (PWC). 

Area/No Aktivitas/ Fasilitas/ Alat Potensi atau Konsekuensi Bahaya Pengaman yang ada 

PWC1 
Timbang karung cenos  

Kaki terlindas roda timbangan 
Stiker / artikel ergonomi/ 

pemakaian sepatu 

PWC2 Cidera tangan/punggung Stiker / artikel ergonomic 

PWC3 
Angkat angkut karung 

cenos 
Cidera tangan/punggung _ 

PWC4 
Berjalan diarea washing 

terpleset dilantai licin akibat cipratan air  Stiker / artikel ergonomic 

PWC5 
terperosok selokan yang tidak ada 

tutupnya 
selokan ditutup dengan papan 

kayu 



PWC6 tersandung selang yang tergeletak dilantai dibuatkan tempat selang 

PWC7 

Berjalan diarea washing 

terperosok walk way  yang berlubang 
/rusak (terperosok/terjatuh) 

ditutup dengan papan kayu 

PWC8 
Terjatuh ditangga yang tidak ada 

pegangannya 
dibuatkan pegangn tangga 

PWC9 
Kejatuhan sorok dewatering dari atas 

dewatering 
disediakan tempat sorok 

PWC10 
Ampalan bak2 tanpa pengaman akibatkan 

terjatuh/terperosok 
dibuatkan tangga ampalan dari 

papan 
PWC11 

Menghidupkan  mesin 
pencuci kacang 

Tersengat aliran listrik panel mesin _ 

PWC12 
tangan tersangkut kipas elektro motor yg 

terbuka (tanpa tutup) 
_ 

PWC13 
Tangan terjepit vanbelt yang terbuka 

(tanpa penutup) 
_ 

PWC14 
Tersengat listrik kabel tidak rapi 

menempel di bet conveyor 
_ 

PWC15 
Pipa uap boiler  tak berpengaman 

mengakibatkan luka bakar 
_ 

PWC16 
Tangan terjepit rantai mesin washing yang 

tebuka  
_ 

PWC17 Memasak kacang 
Membuka menutup cooking ketika 

membersihkan (tangan terjepit/kepala 
terbentur) 

Stiker / artikel ergonomic 

PWC18 Cek suhu air & kadar garam Terkena cipratan air panas Stiker / artikel ergonomic 

3. Pendekatan Manajemen Risiko 
A. Penentuan Konteks 

Dalam tahap penentuan kontek terdiri dari tiga buah konteks yang dilakukan, yaitu sebagai berikut: 
1) Konteks Strategis 

PT. Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Roasted Peanut memiliki visi dan misi sebagai dasar pembentuk 
perusahaan yang digunakan sebagai arah dan tujuan perusahaan baik tujuan jangka panjang maupun 
jangka pendek yang nantinya ingin direalisasikan oleh perusahaan. Adapun visi dan misi PT. Garudafood 
Putra Putri Jaya Divisi Roasted Peanuts adalah: 
a. Visi 

Perusahaan yang membawa perubahan dengan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat berdasarkan 
prinsip saling tumbuh kembang. 

b. Misi 
Perusahaan makan dan minuman 2 terbaik di Indonesia pada tahun 2015. 

Dilihat dari visi dan misi perusahaan, maka PT. Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Roasted Peanuts belum 
mencantumkan nilai-nilai K3 pada dasar perusahaan. Secara tertulis perusahaan belum menetapkan tujuan 
yang berorientasi pada keselamatan kerja di visi dan misinya sehingga kemungkinan masih banyak terjadi 
kecelakaan kerja di perusahaan tersebut.   

2) Konteks Manajemen Risiko 
Konteks manajemen risiko merupakan identifikasi K3 yang dilakukan setelah menganalisa konteks 
strategis. Identifikasi ini melihat sejauh mana manajemen PT. Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Roasted 
Peanuts dalam melaksanakan SMK3 yang dapat dilihat dari hasil record kecelakaan kerja perbulan. Dari 
data historis kecelakaan perbulan selama 2012 dan 2013 rata-rata 9 kali kecelakan terjadi pada setiap 
bulannya. Sehingga dapat disimpulkan kecelakaan kerja yang terjadi diperusahaan cukup tinggi, sehingga 
dalam pelaksanaannya perusahaan belum mampu menerapkan SMK3 dengan baik. 

3) Kriteria risiko  
Kriteria risiko di PT. Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Roasted Peanuts menggambarkan tingkat risiko 
yang ada di perusahaan dibandingkan dengan kemampuan dan daya tahan perusahaan menghadapinya. 
Perusahaan membagi risiko menjadi beberapa kriteria, tujuannya untuk mengelompokkan dan membagi 
risiko, sehingga penangannya dapat diprioritaskan dan tepat sasaran.   

Tabel 4 Keterangan Kemungkinan (Likelihood) 

Kemungkinan/Likehood 

Sangat jarang terjadi 
Kemungkinan tidak pernah 

terjadi 
Pernah terjadi  10 tahun yang lalu 
sering terjadi  Terjadi lebih dari 1 kali 
sangat sering terjadi Dapat terjadi setiap saat 



Sumber: Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3, Ramli. 
PT Garudafood membaginya kategori kecelakaan kerja berdasarkan Near Miss, Minor, dan Mayor. Near miss 
yaitu hampir celaka kecelakaan kerja yang memerlukan perawatan medis, tetapi tenaga kerja langsung dapat 
kembali bekerja seperti terpeleset, memar, tergores (beset kesusupan) dan terbentur. Minor yaitu kecelakaan 
ringan kecelakaan kerja yang memerlukan perawatan medis, Seperti jari terjepit sampai berdarah, luka perlu 
dijahit, dan jari tergilas sampai berdarah mengelupas dan lainnya. Dan Mayor yaitu Kecelakaan kerja yang 
serius (mengakibatkan cacat anggota atau sebagian anggota tubuh)/cacat permanen /fatal sehingga tidak 
dapat melakukan pekerjaan secara normal sampai kecelakaan kerja yang mengakibatkan hilangnya nyawa 
pekerja. 

Tabel 5 Daftar kejadian berdasar kategori 
Nearmiss (Hampir celaka) 

/Tidak signifikan (TS) 
Minor (M) Sedang (S) Mayor/Besar (B) Bencana Besar (BB) 

 - Iritasi mata  - Luka pd permukaan tubuh  - Luka terkoyak  - Terbakar/tersengat listrik  - Patah tulang berat 

 - ketidak nyamanan  - Tergores  - Patah tulang ringan  - Gegar otak  - Amputasi 
 - pegal-pegal  -Terpotong/ tersayat kecil  - Sakit/radang kulit  - Terkilir serius  - Luka fatal 

 - Lelah/pingsan  - Bising  - Asma  - Keracunan  - Luka kompleks 
 - Iantai licin /berlubang          
/tersandung /terpleset 

 - sakit kepala/pusing  - Cacat minor 
permanen 

   - Kanker 

 - Bekerja di ketinggian  - Memar      - Penyakit mematikan 
 - kepala terbentur       - Penyakit fatal akut 
        - Kematian  
         - Tuli 

Sumber: Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja, Suardi. 
Tabel 6 Matrik Analisis Risiko-Tingkat Risiko 

Peluang 
Konsekuensi 

1 Tidak 
signifikan 

2 Minor 3 Moderate 4 Mayor 
5 Bencana 

Besar 
A:Sering Sekali H H E E E 

B: Sering M H H E E 
C: Sedang L M H E E 
D: Jarang L L M H E 

E: Sangat Jarang L L M H H 
 
Keterangan Penilaian Risiko 

E = Extreme Risk / Risiko Ekstrim 

H = High Risk / Risiko Tinggi 

M = Moderate Risk / Risiko Sedang 

L = Low Risk / Risiko Rendah 
Sumber: Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3, Ramli. 

Tabel 7 Tabel Keterangan Peluang Penilaian Like lihood 

kemungkinan/Likehood Peluang 

sangat jarang terjadi Kemungkinan tidak pernah terjadi E 
Pernah / jarang terjadi 10 tahun yang lalu D 

Sedang Dapat terjadi pada kondisi tertentu C 

sering terjadi Terjadi lebih dari 1 kali B 

sangat sering terjadi Dapat terjadi setiap saat A 
Sumber: Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3, Ramli. 

B. Identifikasi Risiko 
Identifikasi risiko merupakan langkah identifikasi Proses pengkategorian untuk mengetahui kriteria dari 

masing-masing kecelakaan kerja yang terjadi, sehingga dengan kriteria tersebut dapat diidentifikasi risiko 
dari masing-masing kecelakaan kerja yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan prioritas perbaikan. Pada 
tabel 8 Data Kecelakaan Kerja  

 
 
 
 
 
 
 



Tabel 8 Data Kecelakaan Kerja Bulan September 2012 
 

Period 
(month/
years) 

What Who When 
Shift 

Where How 
Lost 
Day Short 

Description 
Category Name Job Title Dept. Date Time Spesific Area Dept. Area Chronologist (urut-urutan kejadian lengkap) 

Sep-12 

kaki kiri 
kejatuhan pot 

Minor arif opr umum HRS_GA 3-Sep-12 10.00 
non 
shift 

taman HRS 
pada saat memindahkan pot bersama teman korban 

.pegangan tangan teman korban terlepas dan pot terjatuh 
mengenai kaki kirinya 

0 

kaki kanan 
tergilas gotrok 

Minor maisaroh opr GS Prod_Lini 1 5-Sep-12 10.01 1 
conveyor 
dekat GS 

Prod_Lini 1 

saat penuangan kacang ke conveyor menuju gs. korban 
mengeser gotrok ke samping kanan yang bermaksud 

untuk memudahkan pengambilan .disaat menggeserkan 
gotrok jari kaki terkena hingga kuku kaki kelingking 

kanan terkelupas 

1 

mata kiri 
terpapar gram 

gerinda 
Minor darto opr MP HRS_GA 8-Sep-12 10.00 

non 
shift 

gudang 8 
PL_Warehou

se 

saat melakukan pekerjaan gerinda diatap. posisi 
mengerinda diatas kepala persis.sehingga gram gerinda 

masuk dari celah kacamata 
1 

jari kaki kiri 
tergilas gotrok 

Minor sumirah opr packing Prod_Lini 3 10-Sep-12 17.00 2 sortir lini 3 Prod_Lini 3 

pada saat mengangkat karung kacang yang diambil dari 
gotrok .tiba tiba teman dari belakang mendorong gotrok 
dan terkena kaki korban hingga robek kulit jari kaki kiri 

tergilas gotrok 

1 

jari manis 
tersayat sabit 

Minor Supriyanto 

Opr 
Housekeepin
g ( sopir truk 

limbah) 

HRS 12-Sep-12 09.00 
non 
shift 

IPAL PT.A PT.A 

Pada saat menunggu mentransfer limbah dari mobil 
tanki ke IPAL PT.A, operator tsb mengisi waktu dengan 

mengasah sabit yang akan digunakan untuk 
membersihkan rumput pada hari senin depan. Pada saat 
mengasah tiba- tiba sabit tersebut meleset dan mengenai 

jari tangan operator tsb. 

0 

Sep-12 

jari tengah 
tangan kiri 

terkena sabit 
Minor Suharti  

Opr bongkar 
basah 

Proqurement
_kabas 

19-Sep-12 10.00 3 
Proqurement_

kabas 
Prod_Lini 1  jari tengah tangan kiri kena sabit 0 

kaki kiri 
tergilas roda 

gotrok 
Minor Lasmini  

Opr sortir 
--> Opr 
langsir 

Prod_Lini 2 27-Sep-12 11.00 1 
sortir/ Gd 
WIP asin 

PL_Warehou
se 

( - sortir produksi lini 2 diperbantukan Gd WIP) vulnus 
dijari kaki kiri tergilis gotrok yang mundur, kulit sampai 

(mengelupas)--> Minor 
1 

kaki kanan 
tersiram air 

panas  
Minor   op.qc QC 8-Sep-12 11.00 1 

mesin 
cooking 

QAQC 
saat mengambil sampel air garam korban membuka kran 

terlalu banyak sehingga terkena kaki 
1 

kepala 
terbentur tiang 

Nearmiss    Opr MP HRS_MP 19-Sep-12 12.00 1 
pertigaan 
hydrant 

HRS_jalan 
Pada saat istirahat ,korban hendak mengagetkan teman 
yang keluar dari tembok ,tanpa sadar korban menoleh 

kebelakang hingga kepala menatap tiang besi 
0 

kaki kanan 
terperosok 
ampalan 

Nearmiss    kontrak Prod_Lini 1 20-Sep-12 10:00 3 drying surya Prod_Lini 1 

pada saat selesai membersihkan surya diatas, korban 
turun dari tangga surya tanpa melihat kebawah, kaki 
korban terperosok ampalan dekat mesin surya hingga 

memar 

0 

kaki kanan 
terperosok 
ampalan 

Nearmiss    
Opr packing  

--> Opr 
bongkar 

Prod_Lini 3 21-Sep-12 10.00 2 truk bongkar 
PL_warehou

se 

(-harian packing Diperbantukan untuk Gd WIP) saat 
menaikan kacang ke truck korban tidak memakai sepatu 
.akibat nya saat turun kaki korban terperosok ampalan 

yang ada dibawah 

0 

terperosok 
ampalan 

Nearmiss    Opr bongkar PL_Expedisi 24-Sep-12 11.00 1 truk bongkar PL_expedisi 
Pada saat korban mengambil barang, kaki korban 

terperosok pd ampalan dan korban terjatuh miring ke 
kanan akibatnya mengalami trauma pinggul kanan. 

0 

terpeleset di 
lantai 

Nearmiss    
Opr Sortir 
--> lini 1 

Prod_Lini 2 26-Sep-12 9:00 1   Prod_Lini 1 
( - sortir produksi lini 2 diperbantukan lini 1) trauma & 
hematom (memar) disiku kiri, leher punggung karena 

terpeleset di lantai yang berlumut 
0 



C. Penilaian Risiko  
1) Data Jumlah Karyawan dan Data Jam Kerja 

Jumlah karyawan tahun 2012-2013 dan data pembagian jam kerja karyawan dibagian produksi. 
Perusahaan membagi shift produksi menjadi 3 shift, yaitu shift 1 jam 07:00-15:00, shift 2jam 15:00 -
23:00 dan shift 3jam 23:00-jam 07:00. Jumlah karyawan  tahun 2012:1811 karyawan dan tahun 
2013:1672 karyawan. Total jam kerja dapat diketahui setiap tahunnya, dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut: Total jam kerja (N) = Jumlah jam kerja x jumlah hari kerja perminggu x jumlah minggu 
kerja perbulan x jumlah karyawan 

Tabel 9 Total Jam Kerja Periode 2012-2013 

Tahun Bulan 
Tot. Jam Kerja 

(jam kerja/bulan) 

2
0

12
 september 1216992 

Oktober 1216992 
november 1216992 
desember 1216992 

2
0

13
 

Januari 1123584 
februari 1123584 
Maret 1123584 
April 1123584 
Mei 1123584 
Juni 1123584 
Juli 1123584 

Agustus 1123584 
september 1123584 

2) Mengukur tingkat kekerapan kecelakaan kerja 
Suatu tingkat kekerapan kecelakaan (Frequency Rate) yang terjadi disuatu perusahaan 

Tabel 10 Data jumlah kecelakaan kerja yang terjadi 

Tahun Bulan Total. Jam Kerja 
Jumlah Kecelakaan yg terjadi 

(kali) 

2
0

12
 september 1216992 31 

Oktober 1216992 30 
november 1216992 31 
desember 1216992 11 

2
0

13
 

Januari 1123584 23 
februari 1123584 18 
Maret 1123584 18 
April 1123584 22 
Mei 1123584 30 
Juni 1123584 24 
Juli 1123584 19 

Agustus 1123584 8 
september 1123584 37 

 
Tabel 11 Tingkat Kekerapan Kecelakaan Kerja Frequency Rate (FR) 

Tahun Bulan 
Tingkat kekerapan kecelakaan kerja (FR) 

(kali kecelakaan/satu juta jam kerja) 

2
0

12
 september 25.47 

Oktober 24.65 
november 25.47 
Desember 9.04 

2
0

13
 

Januari 20.47 
Februari 16.02 
Maret 16.02 
April 19.58 
Mei 26.70 
Juni 21.36 
Juli 16.91 
Agustus 7.12 
september 32.93 

 
 



3) Menentukan tingkat severity atau keparahan kecelakaan kerja. 
Severity Rate menyatakan jumlah hari yang hilang akibat terjadinya cedera dan kematian 

yang dikarenakan kecelakaan kerja untuk setiap satu juta jam kerja dari jumlah jam kerja  
Tabel 12 Jumlah hari yang hilang 

Tahun Bulan Total Jam Kerja 
Jumlah hari yg hilang 

(hari) 
20

12
 September 1216992 5 

Oktober 1216992 4 
November 1216992 3 
Desember 1216992 1 

20
13

 

Januari 1123584 3 
Februari 1123584 2 

Maret 1123584 3 
April 1123584 2 
Mei 1123584 4 

2013 

Juni 1123584 6 
Juli 1123584 5 

Agustus 1123584 1 
September 1123584 9 

 
Tabel 13 Tingkat keparahan kecelakaan kerja Severity Rate (SR) 

Tahun Bulan Tingkat keparahan kec. Kerja (SR) 

2
0

12
 September 4.11 

Oktober 3.29 
November 2.47 
Desember 0.82 

2
0

13
 

Januari 2.67 
Februari 1.78 
Maret 2.67 
April 1.78 
Mei 3.56 
Juni 5.34 
Juli 4.45 
Agustus 0.89 
September 8.01 

 
4) Menentukan Safe T-Score (STS) 

Safe T-Score digunakan untuk membandingan antara kecelakaan kerja yang terjadi 
masalalu dan masa kini sehingga diketahui tingkat kekerapan kerja yang terjadi. 

Tabel 14 Hasil perhitungan dan Penafsiran nilai STS 
Tahun Bulan STS Penafsiran 

2
0

12
 

september -0.45 Tingkat kekerapan kecelakaan kerja tidak menunjukkan perubahan yang berarti pada masa kini 

Oktober -0.50 Tingkat kekerapan kecelakaan kerja tidak menunjukkan perubahan yang berarti pada masa kini 

november -1.15 Tingkat kekerapan kecelakaan kerja tidak menunjukkan perubahan yang berarti pada masa kini 

desember 2.25  tingkat frekwensi kecelakaan kerja masa kini mengalami penurunan terhadap  masa lalu 

2
0

13
 

Januari -0.60 Tingkat kekerapan kecelakaan kerja tidak menunjukkan perubahan yang berarti pada masa kini 

Februari 0.74 Tingkat kekerapan kecelakaan kerja tidak menunjukkan perubahan yang berarti pada masa kini 

Maret -0.60 Tingkat kekerapan kecelakaan kerja tidak menunjukkan perubahan yang berarti pada masa kini 

April 1.47 Tingkat kekerapan kecelakaan kerja tidak menunjukkan perubahan yang berarti pada masa kini 

Mei 1.04 Tingkat kekerapan kecelakaan kerja tidak menunjukkan perubahan yang berarti pada masa kini 

Juni -0.42 Tingkat kekerapan kecelakaan kerja tidak menunjukkan perubahan yang berarti pada masa kini 

Juli -1.86 Tingkat kekerapan kecelakaan kerja tidak menunjukkan perubahan yang berarti pada masa kini 
Agustus 8.33  tingkat frekwensi kecelakaan kerja masa kini mengalami penurunan terhadap  masa lalu 

september -3.12 
Terjadi peningkatan  tingkat kekerapan kecelakaan kerja pada masa kini, jika dibandingkan  
kekerapan kerja masa lalu 

Penafsiran tabel berdasarkan ketentuan sebagai Purnawan Indra (2010), pada penelitian yang pernah ada, 
penafsiran nilai STS ini adalah sebagai berikut:  



1) Nilai STS antara +2 sampai dengan -2, tingkat frekuensi kecelakaan kerja tidak menunjukkan perubahan 
yang berarti pada masa kini. 

2) Nilai STS > +2, artinya prestasi tingkat frekuensi kecelakaan masa kini mengalami penurunan terhadap 
prestasi masa lalu. 

3) Nilai STS < -2, terjadi peningkatan prestasi tingkat frekuensi kecelakaan kerja pada masa kini jika 
dibandingkan dengan prestasi pada masa lalu. 

Maka diketahui  tingkat frekwensi kecelakaan kerja masa kini mengalami penurunan terhadap  masa lalu pada 
bulan desember 2012 dan agustus 2013, sedangkan terjadi peningkatan  tingkat kekerapan kecelakaan kerja 
pada masa kini, jika dibandingkan  kekerapan kerja masa lalu pada bulan September sehingga perlu adanya 
perbaikan untuk mencegah terjadinya kenaikan  kekerapan kecelakaan kerja yang terjadi dilingkungan kerja. 

 
D. Pengendalian Risiko 

1) Penilaian Potensi Risiko 
Pada Penilaian Potensi Risiko ini ditunjukkan analisa potensi risiko mengenai peluang dan akibat dari 
masing-masing potensi 44 area kerja dperusahaan. Kategori peringkat Extreme Risk (E), High Risk (H) 
dilakukan perbaikan untuk menurunkan atau bahkan menghilangkan potensi bahaya.  

Tabel 15 Analisa Peluang dan Akibat dari Potensi Risiko 

Area
/No 

Aktivitas/ Fasilitas/ 
Alat 

Potensi atau Konsekuensi 
Bahaya 

Pengaman yang ada 
Peluang Akibat Nilai 

Risiko A B C D E 1 2 3 4 5 

PWC
1 Timbang karung 

cenos  

Kaki terlindas roda 
timbangan 

Stiker / artikel 
ergonomi/ pemakaian 

sepatu 
√           √       H 

PWC
2 

Cidera tangan/punggung 
Stiker / artikel 

ergonomi 
      √     √       L 

PWC
3 

Angkat angkut 
karung cenos 

Cidera tangan/punggung _       √     √       L 

PWC
4 

Berjalan diarea 
washing 

terpleset dilantai licin akibat 
cipratan air  

Stiker / artikel 
ergonomi 

    √       √       M 

PWC
5 

terperosok selokan yang 
tidak ada tutupnya 

selokan ditutup dengan 
papan kayu 

    √       √       M 

PWC
6 

tersandung selang yang 
tergeletak dilantai 

dibuatkan tempat 
selang 

      √     √       L 

PWC
7 

terperosok walk way  yang 
berlubang /rusak 

(terperosok/terjatuh) 

ditutup dengan papan 
kayu 

      √     √       L 

PWC
8 

Terjatuh ditangga yang tidak 
ada pegangannya 

dibuatkan pegangn 
tangga 

      √     √       L 

PWC
9 

Kejatuhan sorok dewatering 
dari atas dewatering 

disediakan tempat 
sorok 

      √     √       L 

PWC
10 

Ampalan bak2 tanpa 
pengaman akibatkan 
terjatuh/terperosok 

dibuatkan tangga 
ampalan dari papan 

      √     √       L 

PWC
11 

Menghidupkan  
mesin pencuci 

kacang 

Tersengat aliran listrik panel 
mesin 

_ 
    

√ 
   

√ 
 

H 

PWC
12 

tangan tersangkut kipas 
elektro motor yg terbuka 

(tanpa tutup) 
_ 

    
√ 

   
√ 

 
H 

PWC
13 

Tangan terjepit vanbelt yang 
terbuka (tanpa penutup) 

_ 
    

√ 
   

√ 
 

H 

PWC
14 

Tersengat listrik kabel tidak 
rapi menempel di bet 

conveyor 
_ 

    
√ 

   
√ 

 
H 

PWC
15 

Pipa uap boiler  tak 
berpengaman mengakibatkan 

luka bakar 
_ 

    
√ 

   
√ 

 
H 

PWC
16 

Tangan terjepit rantai mesin 
washing yang tebuka 

_ 
    

√ 
   

√ 
 

H 

PWC
17 

Memasak kacang 
Membuka menutup cooking 

ketika membersihkan (tangan 
terjepit/kepala terbentur) 

Stiker / artikel 
ergonomi     

√ 
   

√ 
 

H 

PWC
18 

Cek suhu air dan 
kadar garam 

Terkena cipratan air panas 
Stiker / artikel 

ergonomi  
√ 

      
√ 

 
E 

 
2) Pengendalian Potensi Risiko 

Pengendalian kecelakaan kerja diprioritaskan untuk area yang memiliki potensi bahaya cukup tinggi 
dengan intensitas kemungkinan terjadi kecelakaan kerja cukup tinggi pula. Pengendali risiko kecelakaan 
kerja tersemut menggunakan Job Safety Analysis dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 



Tabel 16 Job Safety Analysis Area Kerja Precleaning Washing Cooking (PWC). 
 

Analisa Risiko Pekerjaan PT Garudafood Putra Putri Jaya, 
Divisi Roasted Peanud Pati 

Tanggal: Halaman: Pekerjaan: No. Revisi: 

Peluang Akibat 

Nilai 
Risiko 

Saran Pengendalian 
Penurunan 
risiko dari 
nilai risiko 

Area/
No 

Aktivitas/ 
Fasilitas/ Alat 

Potensi atau 
Konsekuensi 

Bahaya 

Pengaman 
yang ada 

A B C D E 1 2 3 4 5 Eliminasi Subtitusi Isolasi Kontrol Adm APD 

PWC
1 Timbang 

karung cenos 

Kaki terlindas 
roda timbangan 

Stiker / artikel 
ergonomi/ 
pemakaian 

sepatu 

√ 
     

√ 
   

H 
 

Disediakan tempat 
timbangan yg tetap    

L 

PWC
2 

Cidera 
tangan/punggung 

Stiker / artikel 
ergonomi    

√ 
  

√ 
   

L 
   

Tidak mengangkat 
dgn beban berlebih  

L 

PWC
3 

Angkat angkut 
karung cenos 

Cidera 
tangan/punggung 

_ 
   

√ 
  

√ 
   

L 
   

Mengangkat sesuai 
dgn 

kemampuan/max 
muatan 

 
L 

PWC
4 

Berjalan diarea 
washing 

terpleset dilantai 
licin akibat 
cipratan air 

Stiker / artikel 
ergonomi   

√ 
   

√ 
   

M 
Membersihkan 
secara berkala     

M 

PWC
5 

terperosok selokan 
yang tidak ada 

tutupnya 

selokan ditutup 
dengan papan 

kayu 
  

√ 
   

√ 
   

M 
     

M 

PWC
6 

tersandung selang 
yang tergeletak 

dilantai 

dibuatkan 
tempat selang    

√ 
  

√ 
   

L 
     

L 

PWC
7 

terperosok walk 
way  yang 

berlubang /rusak 
(trperosok/trjatuh) 

ditutup dengan 
papan kayu    

√ 
  

√ 
   

L 
     

L 

PWC
8 

Terjatuh ditangga 
yang tidak ada 
pegangannya 

dibuatkan 
pegangn tangga    

√ 
  

√ 
   

L 
     

L 

PWC
9 

Kejatuhan sorok 
dewatering dari 
atas dewatering 

disediakan 
tempat sorok    

√ 
  

√ 
   

L 
     

L 

PWC
10 

Ampalan bak2 
tanpa pengaman 

akibatkan 
terjatuh/terperosok 

dibuatkan 
tangga ampalan 

dari papan 
   

√ 
  

√ 
   

L 
     

L 

PWC
11 

Menghidupkan  
mesin pencuci 

kacang 

Tersengat aliran 
listrik panel mesin 

_ 
    

√ 
   

√ 
 

H 
    

Pemakaian sarung 
tangan safety dan 

sepatu boot 
M 

PWC
12 

tangan tersangkut 
kipas elektro 

motor yg terbuka 
(tanpa tutup) 

_ 
    

√ 
   

√ 
 

H 
Dibuatkan 

penutup kipas 
elektro motor 

    
M 

PWC
13 

Tangan terjepit 
vanbelt yang 

terbuka (tanpa 
penutup) 

_ 
    

√ 
   

√ 
 

H 
Dibuatkankan 

penutup van belt     
M 

 



Lanjutan Tabel 16 Job Safety Analysis Area Kerja Precleaning Washing Cooking (PWC). 
 

Analisa Risiko Pekerjaan PT Garudafood Putra Putri Jaya, 
Divisi Roasted Peanud Pati 

Tanggal: Halaman: Pekerjaan: No. Revisi: 

Peluang Akibat 

Nilai 
Risiko 

Saran Pengendalian 
Penurunan 
risiko dari 
nilai risiko 

Area/
No 

Aktivitas/ 
Fasilitas/ Alat 

Potensi atau 
Konsekuensi 

Bahaya 

Pengaman 
yang ada 

A B C D E 1 2 3 4 5 Eliminasi Subtitusi Isolasi Kontrol Adm APD 

PWC
14 

Menghidupkan  
mesin pencuci 

kacang 

Tersengat listrik 
kabel tidak rapi 
menempel di bet 

conveyor 

_ 
    

√ 
   

√ 
 

H 
   

merapikan kabel 
agar tidak menempel 

di bet conveyor 
 

M 

PWC
15 

Pipa uap boiler  
tak berpengaman 
mengakibatkan 

luka bakar 

_ 
    

√ 
   

√ 
 

H 
Dibuatkan 

pengaman boiler 
(dibalut isolator) 

    
M 

PWC
16 

Tangan terjepit 
rantai mesin 

washing yang 
tebuka 

_ 
    

√ 
   

√ 
 

H 
Dibuatkan 

penutup rantai 
mesin washing 

    
M 

PWC
17 

Memasak 
kacang 

Membuka 
menutup cooking 

ketika 
membersihkan 

(tangan 
terjepit/kepala 

terbentur) 

Stiker / artikel 
ergonomi     

√ 
   

√ 
 

H 
Membuat kunci 
penyangga pd 
tutup cooking 

   
Memakai helem 

safety 
M 

PWC
18 

Cek suhu air 
dan kadar 

garam 

Terkena cipratan 
air panas 

Stiker / artikel 
ergonomi  

√ 
      

√ 
 

E 
    

Pemakaian sarung 
tangan safety dan 

sepatu boot 
M 



3) Usulan Program Keselamatan Kerja 
Perbaikan sistem keselamatan dan kecelakaan kerja di perusahaan, maka harus ada program yang secara 
sistematis untuk menjaga agar kecelakaan kerja tersebut semakin berkurang bahkan bisa dieliminasi, 
sehingga bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi pekerja, yaitu diantaranya: 
1) Membuat standart operating procedure (SOP) dan Work Intruction  (WI) yang telah ditetapkan untuk 

setiap aktifitas kerja sebagai pedoman para pekerja dalam melakukan. 
2) Memberikan alat pelindung diri sesuai kondisi lingkungan kerja untuk mengamankan pekerja saat 

bekerja diarea dan aktifitas yang berpotensi bahaya. 
3) Memberikan peraturan yang mengikat mengenai K3 guna mewajibkan karyawan untuk sadar akan 

pentingnya K3. 
4) Membuat poster yang beriksikan pekerjaan himbauan dan peringantan kepada pekerja untuk 

mengutamakan keselamatan kerja. 
5) Memberikan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran dikalangan pekerja akan 

pentingnya keselamatan kerja. 
 

Kesimpulan dan Saran 
 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Perusahaan telah melaksanakan SMK3 namun belum sesuai tahapan SMK3, misalnya belum adanya 

komitmen manajemen puncak dan belum adanya komitmen mengenai K3 secara formal diperusahaan. 
2. Pengukuran dalam usaha K3 diperoleh tingkat kekerapan kecelakaan kerja yang terjadi dibulan September 

2013 adalah 23.93 kali. Dan hasil tingkat keparahan kecelakaan kerja terdapat dibulan September 2013 
adalah 8.0. 

3. Hasil perbandingan nilai Safe T-Score diketahui  tingkat frekwensi kecelakaan kerja masa kini mengalami 
penurunan terhadap  masa lalu pada bulan desember 2012 dan agustus 2013, sedangkan terjadi peningkatan  
tingkat kekerapan kecelakaan kerja pada masa kini, jika dibandingkan  kekerapan kerja masa lalu pada 
bulan September sehingga perlu adanya perbaikan untuk mencegah terjadinya kenaikan  kekerapan 
kecelakaan kerja yang terjadi dilingkungan kerja 

4. Identifikasi risiko area kerja ditujukan untuk mengetahui kecelakaan yang mungkin terjadi ketika suatu 
pekerjaan itu dikerjakan pada masing-masing area kerja, maka peluang atau tingkat kemungkinan 
kecelakaan atau tingkat risiko itu terjadi lebih kecil. 

5. Pengendalian risiko yang dilakukan dengan dua cara yaitu hirarki pengendalian resiko dengan cara 
eliminasi, subtitusi, isolasi, control administratif, dan alat pelindung diri dan cara yang kedua yaitu 
perbaikan dengan program keselamatan kerja untuk meningkatkan continue improvement di perusahaan. 

B. Saran 
Adapun saran yang diberikan  untuk penelitinian ini adalah sebagai berikut: 
1. Dibuatnya komitmen K3 di perusahaan oleh manager puncak agar pelaksaan SMK3 berjalan dengan baik. 
2. Dilakukan pelatihan K3 kepada karyawan secara berkala minimum satu bulan sekali agar karyawan sadar 

akan pentingnya K3 dalam bekerja. 
3. Program K3 dibuat semenarik mungkin agar para pekerja yang bekerja didalam perusahaan melaksanakan 

K3 dengan senang tanpa ada unsur paksaan. 
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