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ABSTRAK 
 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu program yang dibuat karyawan maupun 

pengusaha sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit yang diakibatkan 

oleh pekerjaan. Tujuan dari dibuatnya program K3 adalah untuk mengurangi biaya 

perusahaan apabila timbul kecelakaan dan penyakit akibat kerja. PT. Haleyora Power 

khususnya di Area Pekanbaru telah menerapkan program kesehatan dan keselamatan kerja 

pada bagian Pelayanan Handal (YANDAL). Meskipun telah diterapkan program kesehatan 

dan keselamatan kerja, pada PT Haleyora Power Area Pekanbaru masih terdapat kecelakaan 

kerja yang cukup tinggi pada tahun 2015-2017. Hal ini dapat dilihat pada perhitungan 

frequency rate (FR) dan saverity rate (SR) yang dirata-ratakan perusahaan kehilangan 25 hari 

kerja dalam satu tahun. Berdasarkan hal itu perlu dirancang sebuah sistem untuk megurangi 

kecelakaan kerja pada perusahaan tersebut. Salah satu cara untuk merancang sebuah sistem 

tersebut dengan meggunakan metode  SWIFT. Metode ini merupakan metode identifikasi 

bahaya yang memperkirakan bahaya yang timbul dengan kreativitas dan kemampuan analisis 

untuk mengembangkan dan mempersiapkan daftar periksa yang dapat mengungkapkan 

kemungkinan bahaya yang terkandung dalam unit proses. hasil laporan kerja SWIFT, dari 

tujuh bagian pekerjaan penanganan gangguan ditemukan 38 sumber bahaya dengan 38 risiko. 

Semua risiko tersebut dihitung nilai RRN (Risk Rating Number) yang hasilnya 8 risiko yang 

mendapatkan prioritas utama dengan nilai RRN = > 10, 24 risiko mendapatkan risiko 

prioritas sedang dengan nilai RRN = 6 – 9, 2 risiko mendapatkan prioritas rendah dengan 

nilai RRN = 0.4 – 5,  dan 4 risiko mendapatkan prioritas paling rendah dengan nilai RRN = 

0.1 – 0.3. Berdasarkan tingkat risiko tersebut dibuat tindakan perbaikan (Safeguard) yang 

diterapkan dalam bentuk Standar Operational Procedure (SOP), dan Display 
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