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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
 

 

4.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini yaitu data yang ada pada 

PT. Asia Citra Industries, data tersebut yaitu mengenai profil perusahaan, data 

kasus kecelakaan kerja, bentuk kecelakaan kerja, jumlah karyawan, dan dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja lainnya. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancara dengan panitia 

pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) dan melakukan observasi 

langsung ke lantai produksi PT. Asia Citra Industries. 

 

4.1.1 Profil Perusahaan 

 PT. Arjuna Perdana Mahkota Plywood (APMP) didirikan pada tahun 1983 

oleh bapak Abun Sunaryo, seorang pengusaha lokal Riau. pada tahun 1990, PT. 

APMP dibeli oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya dari pemilik lama. Pada akhir 

2001, PT. Sumalindo Lestari Jaya menjual semua saham PT. APMP kepada PT. 

Manlly International Investama (MII) dan selama dibawah kendali manajemen 

MII sumber bahan baku di peroleh dari HPH sendiri dan IPK. 

Pada bulan agustus 2004 semua saham PT. APMP dibeli oleh Asia Citra 

dari PT. MII dimana pemenuhan bahan baku 100% dibeli baik berasal dari 

propinsi Riau maupun dari luar provinsi Riau. Sampai saat ini PT. APMP dibawah 

kendali manajemen PT. Asia Citra Industries dengan komitmen bahwa perusahaan 

akan berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan yang ada untuk 

setiap exist dan beroperasi jangka panjang. 

 

4.1.2 Lokasi Perusahaan 

Pabrik  PT. Asia Citra Industries terlentak di kepenghuluan Labuhan Papan 

Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan kabupaten Rokan Hilir, yang berjarak 

70 Km dari pusat kota Bagan Siapi Api. 
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4.1.3 Struktur Organisasi PT. Asia Citra Industries 

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-

unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukan bahwa adanya 

pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang 

dikoordinasikan. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai 

spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian 

laporan. 

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 

serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapakan dan di inginkan. 

Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan 

antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi 

dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan 

wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawaban apa 

yang akan di kerjakan. 

Dengan terciptanya struktur organisasi yang baik akan terciptanya suatu 

kerjasama yang harmonis antara sesama anggota organisasi sehingga tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya akan tercapai sesuai harapan 

masing-masing anggota perusahaan. Struktur organisasi pada PT. Asia Citra 

Industries berbentuk staf dan lini. Struktur organisasi ini banyak perintah dari 

atasan kepada bawahannya dan tingkat tanggung jawab dari bawahan kepada 

atasan. Struktur organisasi PT. Asia Citra Industries dapat dilihat pada Gambar 

4.1.
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Asia Citra Industries
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4.1.4 Visi dan Misi Perusahaan 

 Visi dan misi dari Perusahaan PT. Asia Citra Industries adalah sebagai 

berikut: 

1. Visi PT. Asia Citra Industries 

Menjadi perusahaan industri kayu lapis yang terbaik dan mampu bersaing 

di tingkat nasional maupun global, dengan dukungan manajemen 

professional. 

2. Misi PT. Asia Citra Industries 

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, kebijakan perusahaan adalah: 

a. Menghasilkan kayu lapis yang berkualitas guna memenangkan 

persaingan pasar lokal dan global. 

b. Membangun team work dan hubungan kerja yang harmonis di 

lingkungan perusahaan . 

c. Memeliharan hubunga baik dengan segenap komponen masyarakat 

dan pemerintah. 

d. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan masyarakat 

melalui penyerapan pekerja lokal dan program community 

development. 

e. Membangun image positif dalam rangkap mendukung program 

pengembangan perusahaan (Corporate Development) 

 

4.1.5 Gambaran Data Kecelakaan Kerja 

 Menurut data kecelakaan kerja PT. Asia citra Industries tahun 2012-2016 

terdapat 1.059 kasus kecelakaan kerja. Kecelakaan tersebut dipengaruhi oleh 

keadaaan lingkungan kerja dan tindakan pekerja maupun keadaan fisik pekerja. 

Data kecelakaan kerja dapat dilihat pada Gambar 4.2  
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Gambar 4.2 Grafik Kecelakaan Kerja PT. Asia Citra Industries Tahun 2012-2016 

Berdasarkan Gambar 4.2 pada tahun 2012 jumlah kecelakaan kerja cukup 

tinggi dan terjadi peningkatan pada tahun 2013 diakibatkan banyaknya pekerja di 

lantai produksi yang mengabaikan keselamatan saat bekerja, dan serta tidak mau 

mematuhi peraturan K3 serta penggunaan APD dengan beragam alasan serta 

kurangnya ketegasan dari pihak perusahaan dalam penerapan peraturan tentang 

keselamatan kerja. Pada tahun 2014 terjadi penurunan karena tingginya jumlah 

angka kecelakaan kerja pada tahun sebelumnya sehingga pihak perusahaan mulai 

serius dalam penerapan peraturan K3 untuk mengurangi jumlah kecelakaan kerja. 

Pada tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan angka kecelakaan kerja sehingga 

upaya perusahaan dalam mengurangi jumlah angka kecelakaan kerja mulai 

terlihat, namun perusahaan tetap terus melakukan pelatihan dan sosialiasi kepada 

pekerja agar pekerja memiliki pengetahuan tentang pentingnya keselamatan kerja 

dan serta cara penggunaan APD yang benar. 

 

4.2 Pengolahan Data 

4.2.1  Identifikasi Resiko (Hazard Identification) 

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dari hasil 

penelitian dilapangan didapatkan temuan potensi bahaya selanjutnya dilakukan 

penilaian resiko dengan risk matrix. Dari hasil observasi di lapangan ditemukan 

1.059 potensi bahaya kemudian di golongkan berdasarkan jenis sumbernya 

menjadi beberapa sumber bahaya yaitu : kaki tertimpa balok kayu, tangan terjepit, 



IV-6 

 

tangan terkena mata pisau, luka bakar, terpeleset, sesak napas, iritasi mata, tangan 

terkena serpihan kayu. 

Tabel 4.1 Pengumpulan Data Kecelakaan Kerja PT. Asia Citra Industries 2012-

2016 

No 
Stasiun 

Kerja 

Jenis 

Kecelakaan 

kerja 

Periode Kecelakaan 2012-2016 Jumlah 
2012 2013 2014 2015 2016 

1. Debarking Kaki tertimpa 

balok kayu 

4 11 13 7 5 40 

Tangan terjepit 2 3 8 4 3 20 

Tangan terkena 

serpihan kayu 

2 8 5 3 2 20 

2. Peeling Kaki tertimpa 

balok kayu 

3 5 6 5 3 22 

Tangan terjepit 3 3 4 3 3 16 

Tangan terkena 

mata pisau 

1 1 1 0 0 3 

Tangan terkena 

serpihan kayu 

2 1 5 4 1 13 

3. Fresh 

Drying 

Luka bakar 6 5 8 6 3 28 

4. Repair 

Place 

Tangan terkena 

mata pisau 

136 270 74 31 58 569 

5. Veneer 

Drying 

Tangan terjepit 2 2 1 1 0 6 

Terpeleset, kaki 

terkilir 

6 8 5 6 3 28 

6. Fresh Joint Luka bakar 10 12 17 8 6 53 

Tangan terjepit 2 3 4 2 1 12 

7. Gluing Terpeleset, kaki 

terkilir 

3 4 4 4 1 16 

Sesak napas 2 3 2 0 1 8 

8. Cold Press Tangan terjepit 2 4 1 0 1 8 

9. Hot Press Luka Bakar 3 2 4 2 0 11 

10. Sanding Sesak napas 4 3 7 3 3 20 

Tangan terkena 

serpihan kayu 

8 8 12 10 8 46 

iritasi mata 3 9 4 5 5 26 

11. Quality 

Kontrol 

Tangan terkena 

mata pisau 

25 21 19 16 13 94 

Total 229 386 204 120 120 1.059 
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Tabel 4.2 Identifikasi Bahaya Lantai Produksi PT. Asia Citra Industries 

No Stasiun 

kerja 

Tahapan 

Pekerjaan 
Potensi Bahaya Penyebab Potensi Bahaya 

1. Debarking Memindahkan 

Balok kayu 

kemesin rotary mini 

 

 Kaki tertimpa balok kayu 

Tumpukan kayu yang banyak saat meemindahkan kayu ke roll 

conveyor posisi kayu tidak sejajar sehingga kayu jatuh 

kebawah menimpa kaki tenaga kerja sehingga membuat kaki 

menjadi memar. 

Mengelupas kulit 

kayu menggunakan 

mesin rotary mini 

 

 Tangan terjepit 

Posisi kayu tidak rata saat dimasukkan kedalam mesin 

sehingga saat mensejajarkan kayu tangan terjepit kayu yang 

berputar sehingga jari terputus, mesin tiba-tiba menutup sendiri 

sehingga membahayakan tenaga kerja itu sendiri. 

Tangan terkena serpihan 

kayu 

Sisa potongan kulit kayu yang berserakan sehingga saat 

dibersihkan tangan pekerja mengenai serpihan kayu yang tajam 

dan runcing sehingga mengenai pekerja, pekerja tidak 

menggunakan sarung tangan sehingga menyebabkan mudah 

terluka karena serpihan kayu 

2. Peeling Memindahkan 

balok kayu kemesin 

spindliss 

 

 Kaki tertimpa balok kayu 

Tumpukan kayu yang banyak saat meemindahkan kayu ke 

mesin spindless posisi kayu tidak sejajar dan licin sehingga 

kayu jatuh kebawah menimpa kaki tenaga kerja sehingga 

membuat kaki menjadi memar. 
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Tabel 4.2 Identifikasi Bahaya Lantai Produksi PT. Asia Citra Industries (Lanjutan) 

No Stasiun 

kerja 

Tahapan 

Pekerjaan 
Potensi Bahaya Penyebab Potensi Bahaya 

  Proses merubah 

balok kayu menjadi 

lembaran plywood 
 Tangan terjepit 

Posisi kayu tidak rata saat dimasukkan kedalam mesin 

sehingga saat mensejajarkan kayu tangan terjepit kayu yang 

berputar sehingga jari terputus, mesin tiba-tiba menutup 

sendiri sehingga membahayakan tenaga kerja itu sendiri. 

Tangan terkena serpihan 

kayu 

 

Sisa potongan kayu yang tajam sehinnga melukai tangan 

pekerja 

3. Fresh 

Drying 

Melakukan proses 

pengeringan plywood    Luka bakar 
Lembaran-lembaran plywood sangat panas ketika dikeluarkan 

dari mesin sehinnga mengakibatkan pekerja mengalami luka 

bakar. 

4.  Repair 

Place 

Memperbaiki dan 

menambal plywood 

yang koyak dan 

berlubang 

 Tangan terkena mata pisau 

Permukaan tempat pemotongan lembaran plywood tidak rata 

sehinnga menyebabkan tangan pekerja mudah terkena mata 

pisau cutter. 

5. Veneer 

Drying 

  Proses pengeringan 

veneer  Tangan terjepit 

Tali belting yang longgar sehingga membuat sarung tangan 

yang terbuat dari kain wol dan pakaian yang berlebihan mudah 

tersangkut pada tali belting. 

Proses pemeriksaan 

veneer dari bagian 

kontrol 

 

 Terpeleset  

Tangga yang begitu licin dan tinggi sehingga membuat pekerja 

tergelincir dan jatuh kebawah 

6. Fresh 

Joint 

Proses 

penyambungan 

lembaran  plywood 

 Luka bakar 
Mesin terjadi error akibatnya pekerja mengalami luka bakar 

akibat panas dari mesin, mesin berfungsi setiap 5 detik sekali. 
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  Tabel 4.2 Identifikasi Bahaya Lantai Produksi PT. Asia Citra Industries (Lanjutan) 

No Stasiun 

kerja 

Tahapan 

Pekerjaan 
Potensi Bahaya Penyebab Potensi Bahaya 

7. Gluing Melakukan 

pengelemana pada 

lembaran-lembaran 

plywood 

 

 Sesak napas 

Bau lem yang begitu menyengat dan juga kurangnya sirkulasi 

udara akibatnya pekerja menghirup lem berlebihan 

 terpeleset 

Akibat lem yang tumpah membuat lantai menjadi licin 

8. Cold 

Press 

Mengepress 

tumpukan plywood  

yang sudah 

diberikan lem 

 Tangan terjepit 

Tumpukan plywood yang licin sehingga saat dipindahkan dari 

lory ke mesin  

9. Hot 

Press 

Proses pengeringan 

lembaran plywood 

agar lem cepat 

kering dan melekat 

dengan sempurna 

Luka bakar 

Mesin terlalu tinggi sehinnga saat mengeluarkan lembaran 

plywood dari mesin lembaran plywood terjatuh sehingga 

menimpa kaki pekerja 

10.  Sanding Proses pemotongan 

sesuai ukuran yang 

ditentukan 
Iritasi mata 

Serbuk sisa potongan plywood beterbangan sehingga 

menyebabkan masuk kemata pekerja 

 Tangan terkena serpihan 

kayu 

Sisa potongan yang tidak rata sehinnga serpihan kayu melukai 

tangan pekerja 

 Sesak napas  
Serbuk sisa potongan plywood beterbangan sehinnga perkerja 

menjadi terhirup akibatnya pekerja mengalami sesak napas. 

11. Quality 

Kontrol 

Pemeriksaan proses 

akhir produksi 
 Tangan terkena mata pisau 

Permukaan tempat pemotongan lembaran plywood tidak rata 

sehinnga menyebabkan tangan terkena pisau cutter  
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4.2.2 Penilaian Resiko (Risk Assessment) 

Sebelum melakukan Penilaian maka perlunya ada kriterian-kriteria tingkat 

keparahan atau perangkingan resiko dengan mempertimbangkan kriteria resiko 

yang ada pada PT. Asia Citra Industries yaitu sebagai berikut : 

1. Likelihood (L) adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan 

2. Severity atau Consequences (C) adalah tingkat keparahan cidera dan 

kehilangan hari kerja. 

Tabel 4.3 Kriteria Kemungkinan Terjadinya Kecelakaan Likehood (L) 

Likehood (L) 

Tingkat Uraian Keterangan 

5 Hampir pasti terjadi Dapat terjadi setiap saat dalam waktu normal 

4 Sering terjadi Bahaya beberapa kali terjadi dalam waktu 

tertentu 

3 Dapat terjadi Dapat terjadi sekali-sekali namun tidak sering 

2 Kadang-kadang Jarang terjadi 

1 Jarang sekali Hampir tidak pernah, sangat jarang terjadi 

 

Tabel 4.4 Kriterian  Tingkat Keparahan Cidera Dan Kehilangan Hari Kerja  

 Consequences (C) 

Consequences (C) 

Tingkat Deskripsi Keterangan 

1 Tidak Signifikan Tidak terjadi cidera, kerugian finansial kecil 

2 Kecil Cidera sedang, kerugian finansial sedang 

3 Sedang 
Cidera sedang, perlu penanganan medis, kerugian 

finansial besar 

4 Berat 
Cidera berat lebih satu orang, kerugian besar, 

gangguan produksi 

5 Bencana 

Fatal lebih satu orang, kerugian sangat besar dan 

dampak luas yang berdampak panjang, terhentinya 

seluruh kegiatan 

 

Selanjutnya hasil kemungkinan dan consequences yang diperoleh 

dimasukkan kedalam matriks resiko yang akan menghasilkan peringkat resiko 

matriks resiko adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.5 Matriks Resiko 

Likelihood 

(Kemungkinan) 

Consequence (Keparahan) 

Tidak 

Signifikan 

1  

Kecil  

2  

Sedang 

3  

Berat  

4  

Bencana 

5  

5 

Hampir Pasti 

Terjadi 

5 10 15 20 25 

4 

Sering Terjadi 
4 8 12 16 20 

3 

Dapat Terjadi 
3 6 9 12 15 

2 

Kadang-kadang 
2 4 6 8 10 

1 

Jarang Sekali 
1 2 3 4 5 

 

Keterangan warna pada matriks resiko adalah sebagai berikut : 

Resiko Ekstrim (Merah) : Kegiatan tidak boleh dilaksanakan atau dilanjutkan  

  sampai resiko telah direduksi. Jika tidak kemungkinan  

  untuk mereduksi resiko dengan sumber daya yang  

  terbatas, maka pekerjaan tidak dapat dilaksanakan. 

Resiko Tinggi (Kuning) : Kegiatan tidak boleh dilaksanakan samapi resiko telah  

  direduksi. Perlu dipertimbangkan sumber daya yang  

  akan dialokasikan untuk mereduksi resiko. Apabila  

  terdapat dalam pelaksanaan pekerja yang masih  

  berlansung, maka tindakan harus segera dilakukan. 

Resiko Sedang (Hijau) : Perlu tindakan untuk mengurangi resiko, tetapi biaya  

  pencegahan yang diperlukan harus diperhitungkan  

  dengan teliti dan dibatasi. 

Resiko Rendah (Biru) : Resiko dapat diterima, pengendalian tambahan tidak  

  diperlukan. Pemantauan diperlukan untuk memastikan  

  bahwa pengendalian telah dipelihara dan diterapkan  

  dengan  baik dan benar. 
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Tabel 4.6 Kriteria Likehood 

Tingkat Uraian Kualitatif Semi Kualitatif 

5. Hampir pasti terjadi Dapat terjadi setiap saat 

dalam kondisi normal 

Lebih dari 1 kali 

perbulan 

4. Sering terjadi 
Keadaan yang paling 

banyak terjadi dengan 

mudah 

Lebih dari 1 kali 

pertahun hingga 1 

kali perbulan 

3. Dapat terjadi 
Resiko dapat terjadi 

namun tidak sering 

1 kali per 2 tahun 

sampai 1 kali 

pertahun 

2. Kadang-kadang 
Belum terjadi tapi bisa 

terjadi pada sewaktu-

waktu 

Terjadi 1 kali per 

2 tahun 

1. Jarang sekali 
Dapat diperkirakan tetapi 

tidak hanya saat keadaan 

yang ekstrim 

Kurang dari 1 kali 

per 2 tahun 

 

Tabel 4.7 Kriteria Concequences/Severity 

Tingkat Uraian Kualitatif Hari Kerja 

1. Tidak Signifikan 

Kejadian tidak memberikan 

kerugian atau cidera pada 

manusia 

Tidak 

menyebakan 

kehilangan hari 

kerja 

2. Kecil 

Menimbulkan cidera ringan 

dan kerugian kecil dan tidak 

menimbulkan dampak 

terhadap kelansungan bisnis 

Sudah dapat 

bekerja pada hari 

yang sama 

3. Sedang 

Cidera berat dan dirawat di 

rumah sakit, tidak 

menimbulkan cacat tetap, 

kerugian finansial sedang. 

Kehilangan hari 

kerja di bawah 3 

hari 

4. Berat 

Menimbulkan cidera parah 

dan cacat tetap dan kerugian 

finansial besar serta 

menimbulkan dampak 

terhadap kelansungan usaha 

Kehilangan hari 

kerja 3 hari atau 

lebih 

5. Bencana 

Mengakibatkan korban 

meninggal dan kerugian 

parah bahkan dapat 

menghentikan usaha 

selamanya. 

Kehilangan hari 

kerja selamanya 
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 Setelah itu menentukan tingkat keparahan atau perangkingan (Risk Level) 

dengan mempertimbangkan kriteria resiko Likehood (L) dan severity atau 

consequences (C). Dari hasil wawancara dilakukan maka jumlah tingkat bahaya 

kecelakaan kerja diklafikasikan terhadap nilai Likehood (L) dan Consequences (C) 

sesuai dengan peluang dan resiko tingkat keparahan. Penetapan nilai Likehood (L) 

dan Consequences (C) adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.8 Penentuan Nilai Likehood (L) dan Consequences (C) 

No Sumber Hazard Likehood (L) Consequences (C) 

1. Kaki tertimpa balok kayu 5 1 

2. Tangan terjepit 4 4 

3. Tangan terkena mata pisau 5 4 

4. Luka bakar 4 4 

5. Kaki terkilir akibat terpeleset 3 2 

6. Sesak napas 5 1 

7. Iritasi mata 5 2 

8. Tangan terkena serpihan kayu 5 1 

 

 Alasan pemberian nilai pada kolom Likehood (L) dan Consequences (C) 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Nilai Likehood (L) 

No Sumber Bahaya (L) Alasan 

1. Kaki tertimpa balok kayu 
5 

Sering terjadi, diharapkan muncul 

dalam keadaan yang paling banyak 

terjadi 

2. Tangan terjepit 
4 

Dapat terjadi dengan mudah, munkin 

muncul dalam keadaan yang paling 

banyak terjadi 

3. Tangan terkena mata pisau 
5 

Sering terjadi, diharapkan muncul 

dalam keadaan yang paling banyak 

terjadi 

4. Luka bakar 
4 

Dapat terjadi dengan mudah, munkin 

muncul dalam keadaan yang paling 

banyak terjadi 
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Tabel 4.9 Nilai Likehood (L) (Lanjutan) 

No Sumber Bahaya (L) Alasan 

5. Kaki terkilir akibat terpeleset 
3 

Cukup jarang terjadi, munkin 

muncul dalam keadaan yang paling 

banyak terjadi 

6. Sesak napas 
5 

Sering terjadi, diharapkan muncul 

dalam keadaan yang paling banyak 

terjadi 

7. Iritasi Mata 
5 

Sering terjadi, diharapkan muncul 

dalam keadaan yang paling banyak 

terjadi 

8. Tangan terkena serpihan kayu 
5 

Sering terjadi, diharapkan muncul 

dalam keadaan yang paling banyak 

terjadi 

 

Tabel 4.10 Nilai Consequences (C) 

No Sumber Bahaya (C) Alasan 

1. Kaki tertimpa balok kayu 

1 

Menimbulkan cidera ringan dan 

kerugian kecil dan tidak 

menimbulkan dampak terhadap 

kelansungan bisnis 

2. Tangan terjepit 

4 

Menimbulkan cidera parah dan cacat 

tetap dan kerugian finansial besar 

serta menimbulkan dampak terhadap 

kelangsungan usaha 

3. Tangan terkena mata pisau 

4 

Menimbulkan cidera parah dan cacat 

tetap dan kerugian finansial besar 

serta menimbulkan dampak terhadap 

kelangsungan usaha 

4. Luka bakar 

4 

Menimbulkan cidera parah dan cacat 

tetap dan kerugian finansial besar 

serta menimbulkan dampak terhadap 

kelangsungan usaha 

5. Kaki terkilir akibat terpeleset 

2 

Menimbulkan cidera ringan dan 

kerugian kecil dan tidak 

menimbulkan dampak terhadap 

kelangsungan bisnis 

6. Sesak napas 

1 

Menimbulkan cidera ringan dan 

kerugian kecil dan tidak 

menimbulkan dampak terhadap 

kelangsungan bisnis 

7. Iritasi mata 

2 

Menimbulkan cidera ringan dan 

kerugian kecil dan tidak 

menimbulkan dampak terhadap 

kelangsungan bisnis 



IV-15 

 

Tabel 4.10 Nilai Consequences (C) (Lanjutan) 

No Sumber Bahaya (C) Alasan 

8. Tangan terkena serpihan kayu 1 Kejadian tidak memberikan kerugian 

atau cidera pada manusia 

 

 Setelah menentukan nilai Likehood dan Consequences dari masing-masing 

sumber hazard, langkah berikutnya adalah mengakalikan nilai Likehood dan 

Consequences sehingga akan diperoleh tingkat bahaya atau perangkingan resiko 

(Riks Level) yang dilihat dari matriks resiko (Riks Matriks) yang digunakan untuk 

melakukan perangkingan terhadap sumber hazard yang nantinya akan dilakukan 

rekomendasi perbaikan. 

 Dari gambar matrik resiko (Risk Matriks) akan diketahui nilai resiko 

potensi bahaya kecelakaan kerja diperusahaan PT. Asia Citra Industries sesuai 

dengan hasil nilai tentang perangkingan resiko (Risk Level) yang ditentukan 

berdasarkan kriteria likehood, consequences pada Tabel 4.7 maka nilai potensi 

kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan PT. Asia Citra Industries dapat dilihat 

pada Tabel 4.10 

Tabel 4.11 Perangkingan Resiko (Risk Level) 

No Sumber Hazard L C L x C Warna Risk Level 

1. Kaki tertimpa balok kayu 5 1 5  Resiko Sedang 

2. Tangan terjepit 4 4 16  Ekstrim 

3. 
Tangan terkena mata 

pisau 
5 4 20 

 
Ekstrim 

4. Luka bakar 4 4 16  Ekstrim 

5. 
Kaki terkilir akibat 

terpeleset 
3 2 6 

 
Resiko Sedang 

6. Sesak napas 5 1 5  Resiko Sedang 

7. Iritasi Mata 5 2 10  Resiko Tinggi 

8. 
Tangan terkena serpihan 

kayu 
5 1 5 

 
Resiko Sedang 

 

 Telah ditemukan 1.059 temuan bahaya, kemudian digolongkan 

berdasarkan jenis sumbernya dari 5 sumber bahaya seperti yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa terdapat 3 tingkat resiko esktrim, 1 tingkat 

sumber bahaya dengan tingkat resiko tinggi, dan 4 sumber bahaya dengan tingkat 

resiko sedang. 
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Resiko ekstrim adalah sumber bahaya yang kemungkinan besar akan 

terjadi dan sangat perlu dilakukan tindakan perbaikan, kejadian ini terjadi lebih 

dari 1 kali pertahun atau bahkan lebih dari 1 kali perbulan dari tingkat keparahan 

dalam proses produksi dapat mengakibatkan cidera parah dan mengeluarkan biaya 

finansial terhadap kelansungan usaha bahkan pekerja kehilanga hari kerja. 

Resiko tinggi adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan dengan tingkat 

keparahan berada diposisi alternatif antara 4 sampai 12. Hal ini diartikan bahwa 

terjadinya kecelakaan muncul dalam keadaan yang paling banyak, kecelakaan ini 

dapat mengakibatkan kehilangan hari kerja dibawah 3 hari dan pekerja mengalami 

cidera berat da dirawat dirumah sakit. 

Resiko sedang adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dalam 

proses produksi kecil dan hanya menimbulkan kerugian kecil dan tidak 

menyebabkan kehilangan hari kerja. Dari bahaya kecelakaan kerja ini pekerja 

masih dapat bekerja pada hari yang sama dan tidak menimbulkan dampak pada 

kelansungan usaha. 

Resiko rendah adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan tidak 

memberikan kerugian atau cidera pada manusia dan tidak menyebabkan 

kehilangan hari kerja, pekerja hanya mengalami luka ringan dan masih dapat 

bekerja pada waktu yang sama. Dengan demikian maka dapat ditunjukan dengan 

persentase dari seluruh kecelakaan yang terjadi pada PT. Asia Citra Industries 

sebagai berikut sesuai dengan hail perkalian pada Tabel 4.10 maka nilai 

perangkingan resiko (Risk Level) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 

4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Risk Level 
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 Gambar 4.3 menunjukkan potensi bahaya kerja ekstrim sebanyak 38% 

resiko tinggi sebanyak 12% dan resiko sedang sebanyak 50%. 

 

4.2.3  Pengendalian Resiko (Risk Control) 

 Berdasarkan identifikasi risiko dan penilaian risiko yang telah dilakukan, 

maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan solusi alternatif dari 

pengendalian atas risiko tersebut. Risk control bertujuan untuk meminimalkan 

tingkat risiko dari potensi bahaya yang ada. Setiap risk control yang dilakukan 

akan dianalisa secara lengkap yaitu berdasarkan engineering control, administrative 

control, APD. Berikut adalah pengendalian resiko pada PT. Asia citra Industries.  

Tabel 4.12  Pengendalian Risiko Pada Lantai Produksi  

No Stasiun 

Kerja 

Risiko  dan 

Uraian Risiko 

Hirearcy of 

Control 
Solusi Pengendalian 

1. Debarking 

Memindahkan 

balok kayu 

kemesin rotary 

 

Eliminasi 

Bersihkan kayu dari lumpur atau 

cairan lainya membuat kayu 

menjadi licin, sehinnga sulit 

dipindahkan. 

Engineering 

Control 

Lakukan penyemenan pada 

lantai bagian bahan baku 

sehingga lantai tidak basah dan 

berlumpur saat hujan 

Administrative 

Control 

Lakukan pelatihan setiap 

minggu tentang K3, Pengawasan 

penggunaan APD serta SOP 

kerja yang benar dan aman. 

APD Sepatu safety, sarung tangan, 

masker 

Mengelupas 

kulit kayu 

menggunakan 

mesin rotary 

mini 

 

Eliminasi 
Pastikan posisi balok kayu 

sejajar saat dimasukkan kedalam 

mesin 

Engineering 

Control 

Bersihkan tempat kerja sebelum 

melakukan pekerjaan sehingga 

menciptakan lingkungan kerja 

yang aman dan nyaman 

Administrative 

Control 

Lakukan pelatihan setiap 

minggu tentang K3, Pengawasan 

penggunaan APD serta SOP 

kerja yang benar dan aman. 

APD 
Kacamata safety, sepatu Safety, 

masker, sarung tangan. 
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Tabel 4.12  Pengendalian Risiko Pada Lantai Produksi (Lanjutan) 

No Stasiun 

Kerja 

Risiko  dan 

Uraian Risiko 

Hirearcy of 

Control 
Solusi Pengendalian 

  

Memindahkan 

balok kayu 

kemesin 

spindliss 

 

Eliminasi 

Pastikan kayu balok tidak 

menumpuk pada roller coaster, 

tetap waspada saat penerimaan 

kayu dari stasiun debarking. 

Engineering 

Control 

Membuat tempat penumpukan 

kayu sementara jika kayu 

menumpuk pada roller coaster. 

Administrative 

Control 

Lakukan pelatihan setiap minggu 

tentang K3, Pengawasan 

penggunaan APD serta SOP kerja 

yang benar dan aman. 

APD 
Kacamatan Safety, sepatu safety, 

sarung tangan, masker . 

2. Peeling 

Proses merubah 

balok kayu 

menjadi 

lembaran 

plywood 

Eliminasi 
Pastikan posisi balok kayu sejajar 

saat dimasukkan dalam mesin 

Engineering 

Control 

Melakukan perbaikan pijakan 

operator yang, pijakan operator 

yaitu kotak tempat penyimpanan 

barang perkakas yang sudah 

lapuk dan mulai rusak sehinnga 

dapat membahayakan operator. 

Administrative 

Control 

Lakukan pelatihan setiap minggu 

tentang K3, Pengawasan 

penggunaan APD serta SOP kerja 

yang benar dan aman. 

APD 
Kacamatan Safety, sepatu safety, 

sarung tangan, masker 

3. 
Fresh 

Drying 

Melakukan 

proses 

pengeringan 

plywood 

Eliminasi 

Jangan terlalu lama memegang 

lembaran plywood saat baru 

keluar dari mesin hot press. 

Engineering 

Control 

Membuat tempat pijakan untuk 2 

operator sehingga operator bisa 

menjangkau bagian atas mesin. 

Administrative 

Control 

Lakukan pelatihan setiap minggu 

tentang K3, Pengawasan 

penggunaan APD serta SOP kerja 

yang benar dan aman. 

APD 
Sepatu Safety, masker, sarung 

tangan. 

 

 

 

 

 

 



IV-19 

 

Tabel 4.12  Pengendalian Risiko Pada Lantai Produksi (Lanjutan) 

No Stasiun 

Kerja 

Risiko  dan 

Uraian Risiko 

Hirearcy of 

Control 
Solusi Pengendalian 

4. 
Repair 

Place 

Memperbaiki 

dan menambal 

plywood yang 

koyak dan 

berlubang  

Eliminasi 
Pastikan sisa potongan lembaran 

plywood tidak berada diatas meja. 

Engineering 

Control 

Sediakan tempat sampah sisa 

potongan plywood tidak terpakai. 

Administrative 

Control 

Lakukan pelatihan setiap minggu 

tentang K3, Pengawasan 

penggunaan APD serta SOP kerja 

yang benar dan aman. 

APD 
Sepatu safety, sarung tangan, 

masker.  

5. 
Veneer 

Drying 

Proses 

pengeringan 

veneer 

Eliminasi 
Tubuh jangan terlalu dekat 

dengan tali balting . 

Engineering 

Control 

Buatlah pembatas tali balting 

dengan pekerja, sehingga pekerja 

tidak terlalu dekat dengan tali 

balting saat mengambil veneer  

Administrative 

Control 

Lakukan pelatihan setiap minggu 

tentang K3, Pengawasan 

penggunaan APD serta SOP kerja 

yang benar dan aman. 

APD 
Sepatu safety, sarung tangan, 

masker. 

Proses 

pemeriksaan 

veneer dari 

bagian kontrol 

 

Eliminasi 

Pastikan tangga dari cairan 

apapun yang membuat tangga 

menjadi licin 

Engineering 

Control 

Membuat pegangan pada tangga 

sehingga pekerja aman saaat 

menaiki tangga. 

Administrative 

Control 

Lakukan pelatihan setiap minggu 

tentang K3, Pengawasan 

penggunaan APD serta SOP kerja 

yang benar dan aman. 

APD 
Helm safety, sepatu Safety, 

masker, sarung tangan. 

6. Fresh 

Joint 

Proses 

penyambungan 

lembaran-

lembaran 

plywood 

Eliminasi 
Jauhkan sampah yang berserakan 

pada mesin 

Engineering 

Control 

Selalu periksa waktu mesin, 

sehingga tidak terjadi salah 

perhitungan saat pengepresan. 

Administrative 

Control 

Lakukan pelatihan setiap minggu 

tentang K3, Pengawasan 

penggunaan APD serta SOP kerja 

yang benar dan aman. 

APD 
Sepatu Safety, masker, sarung 

tangan. 
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Tabel 4.12  Pengendalian Risiko Pada Lantai Produksi (Lanjutan) 

No Stasiun 

Kerja 

Risiko  dan 

Uraian Risiko 

Hirearcy of 

Control 
Solusi Pengendalian 

7. Gluing 

Melakukan 

pengelemana 

pada lembaran-

lembaran 

plywood 

 

Eliminasi 

Pastikan sirkulasi udara tetap 

terjaga. Hindari lem tumpah 

dilantai, selalu periksa tempat 

penampungan lem untuk 

menghindari kebocoran. 

Engineering 

Control 

Perlu penambahan kipas angin 

agar sirkulasi udara tetap terjaga 

sehinnga pekerja tidak merasa 

sesak karena terlalu banyak 

menghirup bau lem. 

Administrative 

Control 

Lakukan pelatihan setiap minggu 

tentang K3, Pengawasan 

penggunaan APD serta SOP kerja 

yang benar dan aman. 

APD 
Kacamata safety, sepatu Safety, 

masker, sarung tangan. 

8. 
Cold 

Press 

Mengepress 

tumpukan 

plywood  yang 

sudah diberikan 

lem 

Eliminasi 

Pastikan tumpukan plywood saat 

akan dipindahkan tidak melebihi 

batas ketinggian. 

Engineering 

Control 

Sediakan papan pemberitahuan 

batas tinggi maksimum tumpukan 

Administrative 

Control 

Lakukan pelatihan setiap minggu 

tentang K3, Pengawasan 

penggunaan APD serta SOP kerja 

yang benar dan aman. 

APD 
Sepatu safety, sarung tangan, 

masker  

9. 
Hot 

Press 

Proses 

pengeringan 

lembaran 

plywood agar 

lem cepat kering 

dan melekat 

dengan 

sempurna 

Eliminasi 

Pastikan pipa dan tabung pada 

mesin hot press selalu di periksa 

untuk mencegah kebocoran yang 

dapat mengakibatkan resiko pada 

pekerja 

Engineering 

Control 

Buatlah papan pemberitahuan 

pada mesin, jangan mendekat saat 

mesin sedang ber operasi. 

Administrative 

Control 

Lakukan pelatihan setiap minggu 

tentang K3, Pengawasan 

penggunaan APD serta SOP kerja 

yang benar dan aman. 

APD 
Sepatu safety, sarung tangan, 

masker 

10. Sanding 

Proses 

pemotongan 

sesuai ukuran 

yang ditentukan 

Eliminasi 

Pastikan kipas angin tetap ber 

operasi sehingga sirkulasi udara 

tetap terjaga. Bersihkan 

lingkungan kerja sebelum 

melakukan proses pemotongan.  
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Tabel 4.12  Pengendalian Risiko Pada Lantai Produksi (Lanjutan) 

No Stasiun 

Kerja 

Risiko  dan 

Uraian Risiko 

Hirearcy of 

Control 
Solusi Pengendalian 

   

Engineering 

Control 

Buatlah papan pengumuman 

disekitar mesin agar selalu 

menggunakan APD dalam bekerja 

agar terhindar dari kecelakaan 

kerja. 

Administrative 

Control 

Lakukan pelatihan setiap minggu 

tentang K3, Pengawasan 

penggunaan APD serta SOP kerja 

yang benar dan aman. 

APD 
Sepatu safety, sarung tangan, 

masker, kacamata safety. 

11. 
Quality 

Kontrol 

Pemeriksaan 

proses akhir 

produksi 

Eliminasi 
Pastikan sisa potongan lembaran 

plywood tidak berada diatas meja. 

Engineering 

Control 

Sediakan tempat sampah sisa 

potongan plywood yang cacat 

Administrative 

Control 

Lakukan pelatihan setiap minggu 

tentang K3, Pengawasan 

penggunaan APD serta SOP kerja 

yang benar dan aman. 

APD 
Sepatu safety, sarung tangan, 

masker  

 

4.2.4 Mencari Penyebab Kecelakaan Menggunakan Metode (FTA) 

Suatu kecelakaan dapat terlihat dengan mengetahui apa saja penyebab dari 

kecelakaan tersebut. Dengan menggunakan pohon kesalahan (fault tree) dapat 

diketahui apa-apa saja yang cenderung menjadi penyebab dari terjadinnya 

kecelakaan pada suatu perusahaan. Berikut merupakan paparan dari pohon 

kesalahan (fault tree) yang ada di PT. Asia Citra Industries. 

Tabel 4.13 Jenis-Jenis Kecelakaan kerja Per Stasiun Pada tahun 2012-2016 

No Stasiun Kerja Kecelakaan Kerja yang Terjadi 

1 Debarking 

- Kaki memar 

- Tangan terjepit 

- Tangan tertusuk serpihan kayu 

2 Peeling 

- Kaki memar tertimpa balok kayu 

- Tangan terjepit 

- Tangan Tertusuk serpihan kayu 
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Tabel 4.15 Jenis-Jenis Kecelakaan kerja Per Stasiun Pada tahun 2012-2016  

(Lanjutan) 

No Stasiun Kerja Kecelakaan Kerja yang Terjadi 

3 Fresh Drying - Luka bakar 

4 Repair Place - Tangan terkena mata pisau 

5 Veneer Drying 
- Tangan terjepit 

- Terpeleset  

6 Fresh Joint - Luka bakar 

7 Gluing 
- Sesak napas 

- Terpeleset 

8 Cold Press - Tangan terjepit 

9 Hot Press - Luka bakar 

10 Sanding 

- Iritasi mata 

- Tangan terkena serpihan kayu 

- Sesak nafas terhirup serbuk kayu 

11 Quality Control - Tangan sobek terkena pisau 

 

4.2.4.1 Model Fault Tree Tangan Terjepit, Kaki Memar, Tangan Terkena  

 Serpihan Kayu  

 Berikut merupakan pohon kesalahan (Fault Tree) tangan terjepit, kaki 

memar, tangan terkena serpihan kayu dari masalah yang telah diidentifikasi pada 

stasiun debarking. 
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Kaki memar tertimpa 

kayu, jari tangan putus, 

tangan luka terkena sisa 

potonga kayu

Tenaga kerja tidak 

menggunakan Alat 

Pelindung Diri
Tidak ada standar 

operasional 

prosedur K3

Tidak disediakan oleh 

perusahaan

Sudah kebiasaan 

tenaga kerja

Manajemen 

perusahaan kurang 

memperhatikan 

pengadaan alat 

pelindung diri

Tenaga kerja tidak 

melapor dan meminta 

alat pelindung diri 

dengan perusahaan

Kurangnya 

kesadaran tenaga 

kerja tentang 

pentingnya APD dan 

keselamatan kerja

Tidak ada peraturan 

yang tegas

Tenaga kerja tidak 

nyaman dan 

terganggu dengan 

APD

Kurang berhati-hati 

dan terburu-buru 

dalam bekerja.

Kurang fokus saat 

bekerja

Kurang 

komunikasi 

dengan sesama 

pekerja

Tangan terjepit, Kaki 

memar, tangan terkena 

serpihan kayu

Tenaga kerja tidak 

menggunakan Alat 

Pelindung Diri
Tidak ada standar 

operasional 

prosedur K3

Tidak disediakan oleh 

perusahaan

Sudah kebiasaan 

tenaga kerja

Manajemen 

perusahaan kurang 

memperhatikan 

pengadaan alat 

pelindung diri

Tenaga kerja tidak 

melapor dan 

meminta alat 

pelindung diri 

dengan perusahaan

Kurangnya 

kesadaran tenaga 

kerja tentang 

pentingnya APD dan 

keselamatan kerja

Tidak ada peraturan 

yang tegas

Tenaga kerja tidak 

nyaman dan 

terganggu dengan 

APD

Kurang berhati-hati 

dan terburu-buru 

dalam bekerja.

Kurang fokus saat 

bekerja

Kurang 

komunikasi 

dengan sesama 

pekerja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Model Fault Tree Kecelakaan Kerja Stasiun Debarking 

 

4.2.4.2 Model Fault Tree Kaki Memar tertimpa kayu, Jari tangan Putus,  

 Tangan Luka Terkena Sisa Potongan Kayu 

 Berikut merupakan pohon kesalahan (Fault Tree) tangan terjepit, kaki 

memar, tangan terkena serpihan kayu dari masalah yang telah diidentifikasi pada 

stasiun peeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Model Fault Tree Kecelakaan Kerja Stasiun Peeling 
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Tangan terkena uap 

panas, tubuh terkena 

uap panas

Tenaga kerja tidak 

menggunakan Alat 

Pelindung Diri
Tidak ada standar 

operasional 

prosedur K3

Pekerja terlalu dekat 

dengan mesin saat 

menunggu proses 

pengeringan

Tidak disediakan oleh 

perusahaan
Sudah kebiasaan 

tenaga kerja

Manajemen 

perusahaan kurang 

memperhatikan 

pengadaan alat 

pelindung diri

Tenaga kerja tidak 

melapor dan meminta 

alat pelindung diri 

dengan perusahaan

Kurangnya 

kesadaran tenaga 

kerja tentang 

pentingnya APD dan 

keselamatan kerja

Tidak ada peraturan 

yang tegas

Tenaga kerja tidak 

nyaman dan 

terganggu dengan 

APD

4.2.4.3 Model Fault Tree Tangan Terkena Uap Panas, Tubuh Terkena Uap  

  Panas 

 Berikut merupakan pohon kesalahan (Fault Tree) tangan terkena uap 

panas, tubuh terkena uap panas.dari masalah yang telah diidentifikasi pada stasiun 

fresh joint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Model Fault Tree Kecelakaan Kerja Stasiun Fresh Joint 

 

4.2.4.4Model Fault Tree Tangan Sobek Karena Pisau 

 Berikut merupakan pohon kesalahan (Fault Tree) tangan sobek karena 

pisau dari masalah yang telah diidentifikasi pada stasiun repair place
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Tangan sobek karena 

pisau

Tenaga kerja tidak 

menggunakan Alat 

Pelindung Diri
Tidak ada standar 

operasional 

prosedur K3

Tidak disediakan oleh 

perusahaan

Sudah kebiasaan 

tenaga kerja

Manajemen 

perusahaan kurang 

memperhatikan 

pengadaan alat 

pelindung diri

Tenaga kerja tidak 

melapor dan meminta 

alat pelindung diri 

dengan perusahaan

Kurangnya 

kesadaran tenaga 

kerja tentang 

pentingnya APD dan 

keselamatan kerja

Tidak ada peraturan 

yang tegas

Tenaga kerja tidak 

nyaman dan 

terganggu dengan 

APD

Kurang berhati-hati

Kurang fokus 

dalam bekerja

Kondisi tubuh 

kurang sehat

Tangan putus terjepit, 

kaki terkilir

Tenaga kerja tidak 

menggunakan Alat 

Pelindung Diri
Tidak ada standar 

operasional 

prosedur K3

Tenaga kerja 

kurang fokus

Tidak disediakan oleh 

perusahaan

Sudah kebiasaan 

tenaga kerja

Manajemen 

perusahaan kurang 

memperhatikan 

pengadaan alat 

pelindung diri

Tenaga kerja tidak 

melapor dan meminta 

alat pelindung diri 

dengan perusahaan

Kurangnya 

kesadaran tenaga 

kerja tentang 

pentingnya APD dan 

keselamatan kerja

Tidak ada peraturan 

yang tegas

Tenaga kerja tidak 

nyaman dan 

terganggu dengan 

APD

Memakai pakaian 

yang berlebihan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Model Fault Tree Kecelakaan Kerja Stasiun Repair Place 

 

4.2.4.5Model Fault Tree Tangan Putus Terjepit dan Kaki Terkilir 

 Berikut merupakan pohon kesalahan (Fault Tree) tangan putus terjepit dan 

kaki terkilir dari masalah yang telah diidentifikasi pada stasiun veneer drying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Model Fault Tree Kecelakaan Kerja Stasiun Veneer Drying 
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Tangan terkena luka 

bakar, tangan terjepit

Tenaga kerja tidak 

menggunakan Alat 

Pelindung Diri
Tidak ada standar 

operasional 

prosedur K3

Tenaga kerja 

kurang fokus

Tidak disediakan oleh 

perusahaan

Sudah kebiasaan 

tenaga kerja

Manajemen 

perusahaan kurang 

memperhatikan 

pengadaan alat 

pelindung diri

Tenaga kerja tidak 

melapor dan meminta 

alat pelindung diri 

dengan perusahaan

Kurangnya 

kesadaran tenaga 

kerja tentang 

pentingnya APD dan 

keselamatan kerja

Tidak ada peraturan 

yang tegas

Tenaga kerja tidak 

nyaman dan 

terganggu dengan 

APD

4.2.4.6Model Fault Tree Tangan Terkena Luka bakar, Tangan Terjepit 

 Berikut merupakan pohon kesalahan (Fault Tree) tangan terkena luka 

bakar, tangan terjepit dari masalah yang telah diidentifikasi pada stasiun Fresh 

Joint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Model Fault Tree Kecelakaan Kerja Stasiun Fresh Joint 

 

4.2.4.7Model Fault Tree Keracunan Bau Lem, Kaki Terkilir 

 Berikut merupakan pohon kesalahan (Fault Tree) keracunan bau lem, kaki 

terkilir dari masalah yang telah diidentifikasi pada stasiun gluing. 
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Keracunan bau lem, kaki 

terkilir 

Tenaga kerja tidak 

menggunakan Alat 

Pelindung Diri
Tidak ada standar 

operasional 

prosedur K3

Kurang berhati-

hati saat bekerja

Tidak disediakan oleh 

perusahaan

Sudah kebiasaan 

tenaga kerja

Manajemen 

perusahaan kurang 

memperhatikan 

pengadaan alat 

pelindung diri

Tenaga kerja tidak 

melapor dan meminta 

alat pelindung diri 

dengan perusahaan

Kurangnya 

kesadaran tenaga 

kerja tentang 

pentingnya APD dan 

keselamatan kerja

Tidak ada peraturan 

yang tegas

Tenaga kerja tidak 

nyaman dan 

terganggu dengan 

APD

Tidak tahan 

dengan bau lem

Tangan Terjepit

Tenaga kerja tidak 

menggunakan Alat 

Pelindung Diri
Tidak ada standar 

operasional 

prosedur K3

Kurang berhati-

hati dan terburu-

buru dalam 

bekerja

Tidak disediakan oleh 

perusahaan

Sudah kebiasaan 

tenaga kerja

Manajemen 

perusahaan kurang 

memperhatikan 

pengadaan alat 

pelindung diri

Tenaga kerja tidak 

melapor dan meminta 

alat pelindung diri 

dengan perusahaan

Kurangnya 

kesadaran tenaga 

kerja tentang 

pentingnya APD dan 

keselamatan kerja

Tidak ada peraturan 

yang tegas

Tenaga kerja tidak 

nyaman dan 

terganggu dengan 

APD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Model Fault Tree Kecelakaan Kerja Stasiun Gluing 

 

4.2.4.8Model Fault Tree Tangan Terjepit 

 Berikut merupakan pohon kesalahan (Fault Tree) tangan terjepit dari 

masalah yang telah diidentifikasi pada stasiun cold press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Model Fault Tree Kecelakaan Kerja Stasiun Cold Press 
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Luka Bakar

Tenaga kerja tidak 

menggunakan Alat 

Pelindung Diri
Tidak ada standar 

operasional 

prosedur K3

Kurang berhati-

hati dan kurang 

fokus

Tidak disediakan oleh 

perusahaan

Sudah kebiasaan 

tenaga kerja

Manajemen 

perusahaan kurang 

memperhatikan 

pengadaan alat 

pelindung diri

Tenaga kerja tidak 

melapor dan meminta 

alat pelindung diri 

dengan perusahaan

Kurangnya 

kesadaran tenaga 

kerja tentang 

pentingnya APD dan 

keselamatan kerja

Tidak ada peraturan 

yang tegas

Tenaga kerja tidak 

nyaman dan 

terganggu dengan 

APD

4.2.4.9Model Fault Tree Luka Bakar 

 Berikut merupakan pohon kesalahan (Fault Tree) luka bakar dari masalah 

yang telah diidentifikasi pada stasiun hot press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Model Fault Tree Kecelakaan Kerja Stasiun Hot Press 

 

4.2.4.10Model Fault Tree Iritasi Mata, Tangan Terkena Serpihan Kayu,  

   Sesak Napas 

 Berikut merupakan pohon kesalahan (Fault Tree) iritasi mata, tangan 

terkena serpihan kayu, sesak napas dari masalah yang telah diidentifikasi pada 

stasiun sanding. 
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Iritasi mata, tangan 

terkena serpihan kayu, 

sesak napas terhirup 

serbuk kayu.

Tenaga kerja tidak 

menggunakan Alat 

Pelindung Diri
Tidak ada standar 

operasional 

prosedur K3

Kurang fokus saat 

bekerja

Tidak disediakan oleh 

perusahaan

Sudah kebiasaan 

tenaga kerja

Manajemen 

perusahaan kurang 

memperhatikan 

pengadaan alat 

pelindung diri

Tenaga kerja tidak 

melapor dan meminta 

alat pelindung diri 

dengan perusahaan

Kurangnya 

kesadaran tenaga 

kerja tentang 

pentingnya APD dan 

keselamatan kerja

Tidak ada peraturan 

yang tegas

Tenaga kerja tidak 

nyaman dan 

terganggu dengan 

APD

Kondisi rubuh 

kurang sehat

Tangan terkena mata 

pisau 

Tenaga kerja tidak 

menggunakan Alat 

Pelindung Diri
Tidak ada standar 

operasional 

prosedur K3

Tidak disediakan oleh 

perusahaan

Sudah kebiasaan 

tenaga kerja

Manajemen 

perusahaan kurang 

memperhatikan 

pengadaan alat 

pelindung diri

Tenaga kerja tidak 

melapor dan meminta 

alat pelindung diri 

dengan perusahaan

Kurangnya 

kesadaran tenaga 

kerja tentang 

pentingnya APD dan 

keselamatan kerja

Tidak ada peraturan 

yang tegas

Tenaga kerja tidak 

nyaman dan 

terganggu dengan 

APD

Kurang berhati-hati

Kurang fokus 

dalam bekerja

Kondisi tubuh 

kurang sehat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Model Fault Tree Kecelakaan Kerja Stasiun Sanding 

4.2.4.11Model Fault Tree Tangan Terkena Mata Pisau 

 Berikut merupakan pohon kesalahan (Fault Tree) iritasi mata, tangan 

terkena serpihan kayu, sesak napas dari masalah yang telah diidentifikasi pada 

stasiun sanding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Model Fault Tree Kecelakaan Kerja Stasiun Quality Kontrol
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Dengan membangun pohon kesalahan fault tree maka dapat diketahui penyebab 

utama kecelakaan di perusahaan dan mengetahui tindak perbuatan manusia yang 

tidak memenuhi keselamatan (unsafe human) serta keadaan-keadaan yang tidak 

aman (usafe condition) sehingga dapat dianalisis pada Tabel 4.16 

Tabel 4.14 Analisis Penyebab Utama dari Setiap Jenis Kecelakaan 

No Pekerjaan 
Potensi 

Kecelakaan 

Tindakan Tidak 

Aman 

Kondisi Tidak 

Aman 

1. 

Memindahkan 

Balok kayu 

kemesin rotary 

mini 

 

Kaki tertimpa 

balok kayu 

1. Lingkungan 

- Lantai produksi 

kurang perawatan 

- Lantai mudah 

berlumpur jika 

terkena air hujan 

2. Manusia  

- Kurangnya 

pengetahuan 

- Tidak hati-hati 

- Tidak memakai 

alat pelindung diri 

(APD) 

- Pekerja lalai 

- Kurang fokus 

- Alat pelindung diri 

tidak tersedia 

 

Mengelupas 

kulit kayu 

menggunakan 

mesin rotary 

mini 

 

Tangan terkena 

mata pisau , 

tangan terkena 

serpihan kayu 

1. Lingkungan 

- Lantai produksi 

kurang perawatan 

- Kurang menjaga 

kebersihan 

2. Manusia  

- Kurangnya 

pengetahuan 

tentang K3 

- Bekerja terlalu 

terburu-buru 

- Tidak hati-hati 

- Tidak memakai 

alat pelindung diri 

(APD) 

- Pekerja lalai 

- Kurang fokus saat 

bekerja 

- Kurang fokus 

- -Alat pelindung diri 

tidak tersedia (APD) 

 

2. 

Memindahkan 

balok kayu 

kemesin 

spindliss 

 

Kaki tertimpa 

balok kayu 

Dan Tangan 

terjepit 

 

1. Lingkungan 

- Lantai produksi 

kurang perawatan 

- Kurang menjaga 

kebersihan 

- Tumpukan balok 

kayu tidak tertata 

dengan rapi 

- Balo kayu licin 

 

- Pekerja kurang 

fokus dalam 

bekerja 

- Tidak mau 

menggunakan alat 

pelindung diri 

- Kurangnya 

komunikasi 

sesama pekerja 
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Tabel 4.14 Analisis Penyebab Utama dari Setiap Jenis Kecelakaan (Lanjutan) 

N

o 
Pekerjaan 

Potensi 

Kecelakaan 

Tindakan Tidak 

Aman 

Kondisi Tidak 

Aman 

 
 

 

2. Manusia  

- Kurangnya 

pengetahuan 

tentang K3 

- Bekerja terlalu 

terburu-buru 

- Tidak hati-hati 

- Tidak 

menggunakan alat 

pelindung diri 

(APD) 

-  

 
   

 

Proses 

merubah 

balok kayu 

menjadi 

lembaran 

plywood 

Tangan terkena mata 

pisau dan Tangan 

terkena serpihan 

kayu 

 

1. Lingkungan 

- Lantai produksi 

kurang perawatan 

- Kurang menjaga 

kebersihan 

- Balo kayu licin 

2. Manusia  

- Bekerja terlalu 

terburu-buru 

- Tidak hati-hati 

- Tidak 

menggunakan APD 

- Pekerja kurang fokus 

dalam bekerja 

- Tidak mau 

menggunakan alat 

pelindung diri 

- Kurangnya komunikasi 

sesama pekerja 

   
  

3. 

Melakukan 

proses 

pengeringan 

plywood 

Luka bakar 

1. Lingkungan 

- Kurang menjaga 

kebersihan  

- Tumpukan tidak 

tertata dengan rapi 

2. Manusia  

- Kurangnya 

pengetahuan 

tentang K3 

- Bekerja terlalu 

terburu-buru 

- Operator kurang 

tinggi sehingga 

sulit mencapai 

bagian atas mesin 

- Tidak hati-hati 

- Tidak memakai 

alat pelindung diri 

(APD) 

- Pekerja lalai 

- Kurang fokus saat 

bekerja 

- Tidak mau 

menggunakan alat 

bantu 

- Tidak adanya SOP 

- -Alat pelindung diri 

tidak tersedia (APD) 
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Tabel 4.14 Analisis Penyebab Utama dari Setiap Jenis Kecelakaan 

N

o 
Pekerjaan 

Potensi 

Kecelakaan 

Tindakan Tidak 

Aman 

Kondisi Tidak 

Aman 

4. 

Memperbaiki 

dan 

menambal 

plywood 

yang koyak 

dan 

berlubang 

Tangan terkena mata 

pisau 

1. Lingkungan 

- Kurang menjaga 

kebersihan 

- Tumpukan 

lembaran plywood 

tidak tertata 

dengan rapi dan 

berserakan 

disekitar meja 

- Lembaran sisa 

potongan plywood 

dibiarkan 

berserakan di meja 

sehingga 

mengganggu 

pekerja 

2. Manusia  

- Kurangnya 

pengetahuan 

tentang K3 

- Bekerja terlalu 

terburu-buru 

- Tidak hati-hati 

- Tidak 

menggunakan alat 

pelindung diri 

(APD) 

- Pekerja kurang fokus 

dalam bekerja 

- Tidak mau 

menggunakan alat 

pelindung diri 

- Kurangnya 

pengawasan tentang 

penggunaan APD 

- Tidak adanya SOP 

- Pekerja mengalami 

beban pikiran 

 

 

5. 

Proses 

pengeringan 

veneer dan 

Proses 

pemeriksaan 

veneer dari 

bagian 

kontrol 

 

Tangan terjepit dan 

Terpeleset 

 

1. Lingkungan 

- lantai produksi 

kurang perawatan 

- kurang menjaga 

kebersihan 

2. Manusia  

- Kurangnya 

pengetahuan 

tentang K3 

- Bekerja terlalu 

terburu-buru 

- Terlalu banyak 

tekanan 

- Tidak hati-hati saat 

bekerja 

- Tidak memakai 

alat pelindung diri 

(APD) 

- Pekerja lalai 

- Kurang fokus saat 

bekerja 

- Sering memakai 

pakaian terlalu 

berlebihan  

- Tidak adanya SOP 

- -Alat pelindung diri 

tidak tersedia (APD) 
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Tabel 4.14 Analisis Penyebab Utama dari Setiap Jenis Kecelakaan (Lanjutan) 

N

o 
Pekerjaan 

Potensi 

Kecelakaan 

Tindakan Tidak 

Aman 

Kondisi Tidak 

Aman 

6. 

Proses 

penyambung

an lembaran-

lembaran 

plywood 

Luka bakar 

1. Lingkungan 

- Kurang menjaga 

kebersihan 

- Tumpukan 

lembaran plywood 

tidak tertata 

dengan rapi dan 

berserakan 

disekitar meja 

- Lembaran sisa 

potongan plywood 

dibiarkan 

berserakan di meja 

sehingga 

mengganggu 

pekerja 

2. Manusia  

- Kurangnya 

pengetahuan 

tentang K3 

- Bekerja terlalu 

terburu-buru 

- Tidak hati-hati 

- Tidak 

menggunakan alat 

pelindung diri 

(APD) 

- Pekerja kurang fokus 

dalam bekerja 

- Tidak mau 

menggunakan alat 

pelindung diri 

- Tidak adanya SOP 

- Kurangnya 

pengawasan tentang 

penggunaan APD 

- Pekerja mengalami 

beban pikiran 

 

 

7. 

Melakukan 

pengelemana 

pada 

lembaran-

lembaran 

plywood 

 

Sesak napas dan 

terpeleset 

 

1. Lingkungan 

- lantai produksi 

kurang perawatan 

- kurang menjaga 

kebersihan 

2. Manusia  

- Kurangnya 

pengetahuan 

tentang K3 

- Bekerja terlalu 

terburu-buru 

- Terlalu banyak 

tekanan 

- Tidak hati-hati saat 

bekerja 

- Tidak memakai 

alat pelindung diri  

- Pekerja lalai 

- Kurang fokus saat 

bekerja 

- Tidak adanya SOP 

- -Alat pelindung diri 

tidak tersedia (APD) 
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Tabel 4.14 Analisis Penyebab Utama dari Setiap Jenis Kecelakaan (Lanjutan) 

N

o 
Pekerjaan 

Potensi 

Kecelakaan 

Tindakan Tidak 

Aman 

Kondisi Tidak 

Aman 

8. 

Mengepress 

tumpukan 

plywood  

yang sudah 

diberikan 

lem 

Tangan terjepit 

1. Lingkungan 

- Kurang menjaga 

kebersihan 

- Tumpukan 

lembaran plywood 

terlalu tinggi 

2. Manusia  

- Kurangnya 

pengetahuan 

tentang K3 

- Terlalu 

memaksakan 

pekerjaan 

- Kurangnya 

komukasi sesama 

pekerja  

- Bekerja terlalu 

terburu-buru 

- Tidak hati-hati 

- Tidak 

menggunakan alat 

pelindung diri 

(APD) 

- Pekerja kurang fokus 

dalam bekerja 

- Tidak mau 

menggunakan alat 

pelindung diri 

- Kurangnya 

pengawasan tentang 

penggunaan APD 

 

 

9. 

Proses 

pengeringan 

lembaran 

plywood agar 

lem cepat 

kering dan 

melekat 

dengan 

sempurna  

Luka bakar  

1. Lingkungan 

- kurang menjaga 

kebersihan 

2. Manusia  

- Kurangnya 

pengetahuan 

tentang K3 

- Bekerja terlalu 

terburu-buru 

- Terlalu banyak 

tekanan 

- Kurangnya 

komunikasi sesama 

pekerja 

- Tidak hati-hati saat 

bekerja 

- Tidak memakai 

alat pelindung diri  

- Pekerja lalai 

- Kurang fokus saat 

bekerja 

- Tidak adanya SOP 

- -Alat pelindung diri 

tidak tersedia (APD) 
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Tabel 4.14 Analisis Penyebab Utama dari Setiap Jenis Kecelakaan (Lanjutan) 

N

o 
Pekerjaan 

Potensi 

Kecelakaan 

Tindakan Tidak 

Aman 

Kondisi Tidak 

Aman 

10 

Proses 

pemotongan 

sesuai 

ukuran yang 

ditentukan 

Iritasi mata, Tangan 

terkena serpihan 

kayu dan Sesak 

napas 

 

1. Lingkungan 

- Kurang menjaga 

kebersihan 

2. Manusia  

- Kurangnya 

pengetahuan 

tentang K3 

- Terlalu 

memaksakan 

pekerjaan 

- Kurangnya 

komukasi sesama 

pekerja  

- Bekerja terlalu 

terburu-buru 

- Tidak hati-hati 

- Tidak 

menggunakan alat 

pelindung diri 

(APD) 

- Pekerja kurang fokus 

dalam bekerja 

- Tidak adanya SOP 

- Tidak mau 

menggunakan alat 

pelindung diri 

- Kurangnya 

pengawasan tentang 

penggunaan APD 

 

 

11 

Pemeriksaan 

proses akhir 

produksi  

Tangan terkena mata 

pisau 

1. Lingkungan 

- Kurang menjaga 

kebersihan 

- Tumpukan 

lembaran plywood 

tidak tertata 

dengan rapi dan 

berserakan 

disekitar meja 

2. Manusia  

- Kurangnya 

pengetahuan 

tentang K3 

- Bekerja terlalu 

terburu-buru 

- Tidak hati-hati 

- Tidak 

menggunakan alat 

pelindung diri 

(APD) 

- Pekerja kurang fokus 

dalam bekerja 

- Tidak mau 

menggunakan alat 

pelindung diri 

- Kurangnya 

pengawasan tentang 

penggunaan APD 

- Tidak adanya SOP 

Pekerja mengalami 

beban pikiran  
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4.2.5 Mencari Potensi Kecelakaan Kerja Dengan Metode JSA (Job Safety  

Analysis) 

 Pengolahan data dilakukan terhadap data yang diperoleh dengan 

menggunakan Job Safety Analysis (JSA) untuk pelaksanaan pencegahan 

kecelakaan kerja. Di dalam tabel akan dijelasakan mengenai uraian kegiatan pada 

tiap stasiun, potensi bahaya yang terdapat pada tiap tahapan pekerjaan, tindakan 

pengendalian resiko untuk mengurangi angka kecelakaan kerja pada lantai 

produksi PT. Asia Citra Industries. 
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Tabel 4.15 Hasil JSA Stasiun Debarking 
Jenis Pekerjaan        : Pengupasan Kulit Kayu Tanggal    :  Oktober 2017 No     : 1 

Stasiun Kerja          : Debarking Dianalisis :  - Baru   : √ 

Alat Pelindung Diri : Sarung tangan, Sepatu Safety, Masker, Kacamata 

Safety 

Disetujui   : - Revisi : - 

No. Tahapan Pekerjaan Potensi Bahaya Resiko 
Tindakan 

Pengendalian 

Yang Sudah Ada 

Rekomendasi 

1. Memindahkan balok kayu 

ke roll up 

- kayu licin - Kaki memar tertimpa 

kayu 

- Tangan memar 

karena terjepit 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Sebelum memindahkan kayu pastikan 

kayu bersih dari lumpur atau cairan yang 

membuat kayu menjadi licin 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan dan sepatu 

safety  

- Pada saat mengangkat kayu sesuaikan 

posisi yang benar dan beratnya sesuai 

standart yang dibenarkan 

- Mintalah teman untuk membantu jika 

berat kayu melebihi standar 

2. Jalankan mesin roll up 

agar sampai keatas mesin 

rotary 

- Letak kayu 

tidak sejajar 

- Tangan memar karena 

terjepit 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Pastikan posisi kayu sejajar sebelum 

dinaikkan ke mesin 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan, sepatu 

safety, masker 

- Pastikan kayu diatas mesin tidak terlalu 

menumpuk karena mengganggu kerja 

operator 
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Tabel 4.15 Hasil JSA Stasiun Debarking (Lanjutan) 
Jenis Pekerjaan        : Pengupasan Kulit Kayu Tanggal    :  Oktober 2017 No     : 1 

Stasiun Kerja          : Debarking Dianalisis :  - Baru   : √ 

Alat Pelindung Diri : Sarung tangan, Sepatu Safety, Masker, Kacamata Safety Disetujui   : - Revisi : - 

No. Tahapan Pekerjaan Potensi Bahaya Resiko 
Tindakan 

Pengendalian 

Yang Sudah Ada 

Rekomendasi 

3. Proses pengelupasan 

kulit kayu dengan mesin 

rotary 

-  Kayu licin 

-  Posisi kayu tidak 

sejajar saat 

berada dalam 

mesin 

-  Mata pisau yang 

tajam 

- Jari tangan putus 

- Tangan memar terjepit 

kayu 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Pastikan kayu sejajar saat dimasukkan 

dalam mesin 

- Pastikan mesin off ketika ingin 

memperbaiki posisi kayu 

- Gunakan kayu panjang saat 

memperbaiki posisi kayu 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan dan sepatu 

safety dan masker 

- Bekerja selalu fokus dan jangan 

terlalu terburu-buru 

- Selalu waspada kayu datang dari roll 

up 

4. Membersihkan 

tumpukan sisa kulit kayu 

- Tumpukan kulit 

kayu yang terlalu 

tinggi 

- Sisa kulit kayu 

tersangkut pada 

mesin 

- Terpeleset 

- Tangan terjepit 

- Tangan terkena serpihan 

kayu 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Jangan membersihkan sisa kulit kayu 

pada sekitar dalam mesin ketika mesin 

masih berfungsi karena bahaya tangan 

terjepit 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan, sepatu 

safety, masker 

- Jangan tunggu tumpukan kayu terlalu  
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Tabel 4.15 Hasil JSA Stasiun Debarking (Lanjutan) 
Jenis Pekerjaan        : Pengupasan Kulit Kayu Tanggal    :  Oktober 2017 No     : 1 

Stasiun Kerja          : Debarking Dianalisis :  - Baru   : √ 

Alat Pelindung Diri : Sarung tangan, Sepatu Safety, Masker, Kacamata Safety Disetujui   : - Revisi : - 

No. Tahapan Pekerjaan Potensi Bahaya Resiko 
Tindakan 

Pengendalian 

Yang Sudah Ada 

Rekomendasi 

     tinggi masukkan kulit kayu kedalam 

tempat sampah yang sudah disediakan 

- Pastikan mesin off ketika ingin 

membersihkan kulit kayu yang 

tersangkut pada mesin 

- Pastikan kulit kayu tidak berserakan 

dimana-mana 

- Bersihkan mesin ketika selesai 

digunakan. 
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Tabel 4.16 Hasil JSA Stasiun Peeling 
Jenis Pekerjaan        : Pemotongan Kayu Menjadi Lembaran Plywood Tanggal    :  Oktober 2017 No     : 2 

Stasiun Kerja          : Peeling Dianalisis :  - Baru   : √ 

Alat Pelindung Diri : Sarung tangan, Sepatu Safety, Masker Disetujui   : - Revisi : - 

No. Tahapan Pekerjaan Potensi Bahaya Resiko 
Tindakan 

Pengendalian 

Yang Sudah Ada 

Rekomendasi 

1. Memindahkan balok kayu 

ke roll up 

- Kayu licin - Kaki memar 

tertimpa kayu 

- Tangan memar 

karena terjepit 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan dan sepatu 

safety, masker  

- Susunlah balok kayu dengan rapi 

- Pada saat mengangkat kayu sesuaikan 

posisi yang benar dan beratnya sesuai 

standart yang dibenarkan 

- Mintalah teman untuk membantu jika 

berat kayu melebihi standar 

2. Jalankan mesin roll up 

agar sampai keatas mesin 

spindliss 

- Letak kayu tidak 

sejajar 

- Tangan memar 

karena terjepit 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Pastikan posisi kayu sejajar sebelum 

dinaikkan ke mesin 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan, sepatu 

safety, masker 

- Pastikan kayu diatas mesin tidak terlalu 

menumpuk karena mengganggu kerja 

operator 
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Tabel 4.16 Hasil JSA Stasiun Peeling (Lanjutan) 
Jenis Pekerjaan        : Pemotongan Kayu Menjadi Lembaran Plywood Tanggal    :  Oktober 2017 No     : 2 

Stasiun Kerja          : Peeling Dianalisis :  - Baru   : √ 

Alat Pelindung Diri : Sarung tangan, Sepatu Safety, Masker Disetujui   : - Revisi : - 

No. Tahapan Pekerjaan Potensi Bahaya Resiko 
Tindakan 

Pengendalian 

Yang Sudah Ada 

Rekomendasi 

3. Proses merubah balok 

kayu menjadi lembaran 

plywood  

-  Kayu licin 

-  Posisi kayu 

tidak sejajar saat 

berada dalam 

mesin 

-  Mata pisau yang 

tajam 

- Jari tangan putus 

- Tangan memar terjepit 

kayu 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Pastikan kayu sejajar saat dimasukkan 

dalam mesin 

- Pastikan mesin off ketika ingin 

memperbaiki posisi kayu 

- Gunakan kayu panjang saat 

memperbaiki posisi kayu  

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan dan sepatu 

safety dan masker 

- Bekerja selalu fokus dan jangan 

terlalu terburu-buru 

- Selalu waspada kayu datang dari roll 

up 

4. Mengambil lembaran 

plywood yang sudah 

terpotong dari atas meja 

- Sisa potongan 

kayu yang 

berserakan 

dilantai dan pada 

mesin 

 

- Tangan terkena serpihan 

kayu 

- Tangan terjepit 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Jangan membersihkan sisa kulit kayu 

pada sekitar dalam mesin ketika mesin 

masih berfungsi karena bahaya tangan 

terjepit 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan, sepatu 

safety, masker 
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Tabel 4.16 Hasil JSA Stasiun Peeling (Lanjutan) 
Jenis Pekerjaan        : Pengupasan Kulit Kayu Tanggal    :  Oktober 2017 No     : 2 

Stasiun Kerja          : Debarking Dianalisis :  - Baru   : √ 

Alat Pelindung Diri : Sarung tangan, Sepatu Safety, Masker Disetujui   : - Revisi : - 

No. Tahapan Pekerjaan Potensi Bahaya Resiko 
Tindakan 

Pengendalian 

Yang Sudah Ada 

Rekomendasi 

     - Pastikan kulit kayu tidak berserakan 

dimana-mana 

- Letakkan lembaran plywood pada 

tempat yang disediakan 

- Bersihkan mesin ketika selesai 

digunakan. 
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Tabel 4.17 Hasil JSA Stasiun Fresh Drying 
Jenis Pekerjaan        : Proses Pengeringan Lembaran plywood Tanggal    :  Oktober 2017 No     : 3 

Stasiun Kerja          : Fresh Drying Dianalisis :  - Baru   : √ 

Alat Pelindung Diri : Sarung Tangan, Sepatu Safety, Masker Disetujui   : - Revisi : - 

No. Tahapan Pekerjaan Potensi Bahaya Resiko 
Tindakan 

Pengendalian 

Yang Sudah Ada 

Rekomendasi 

1. Masukkan beberapa 

lembaran plywood dalam 

mesin hot press 

- Mesin hot press 

yang panas 

- Luka bakar 

 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan dan sepatu 

safety, masker  

- Jangan terlalu banyak memasukkan 

lembaran plywood kedalam mesin 

- Jangan melakukan pekerjaan tersebut 

seorang diri 

- Gunakan kayu panjang jika ingin 

mendorong lembaran plywood kedalam 

mesin 

- Pastikan posisi tubuh aman saat 

memasukkan lembaran plywood 

kedalam mesin 

- Gunakan alat bantu jika tidak bisa 

mencapai bagian paling atas mesin 

2. Mengeluarkan lembaran 

plywood yang sudah 

kering dari dalam mesin 

- Mesin hot press 

yang panas 

- Luka bakar 

 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Pastikan posisi kayu sejajar sebelum 

dinaikkan ke mesin 

- Hati-hati uap panas saat membuka 

mesin  

- Dorong lembaran plywood dari sisi 

berlawan menggunakan kayu 

- Tarik lembaran plywood keluar dari mesin 
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Tabel 4.17 Hasil JSA Stasiun Fresh Drying 
Jenis Pekerjaan        : Proses Pengeringan Lembaran plywood Tanggal    :  Oktober 2017 No     : 3 

Stasiun Kerja          : Fresh Drying Dianalisis :  - Baru   : √ 

Alat Pelindung Diri : Sarung Tangan, Sepatu Safety, Masker Disetujui   : - Revisi : - 

No. Tahapan Pekerjaan Potensi Bahaya Resiko 
Tindakan 

Pengendalian 

Yang Sudah Ada 

Rekomendasi 

     - Gunakan kayu panjang sebagai alas 

bawah saat mengeluarkan plywood dari 

mesin 

- Jangan memegang lembaran plywood 

terlalu lama karena masih panas 

- Letakkan plywood pada tempat yang 

sudah disediakan  
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Tabel 4.18 Hasil JSA Stasiun Repair Place 
Jenis Pekerjaan        : Proses perbaikan lembaran plywood yang cacat Tanggal    :    Oktober 2017 No     : 4 

Stasiun Kerja          : Repair Place Dianalisis :  - Baru   : √ 

Alat Pelindung Diri : Sarung Tangan, Sepatu Safety, Masker Disetujui   : - Revisi : - 

No. Tahapan Pekerjaan Potensi Bahaya Resiko 
Tindakan 

Pengendalian 

Yang Sudah Ada 

Rekomendasi 

1. Letakkan lembaran 

plywood diatas meja 

- - - Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan dan sepatu 

safety, masker  

- Jangan terlau banyak meletakkan 

lembaran plywood diatas meja 

- Pastikan meja bersih dari sampah atau 

barang2 yang mengganggu 

2. Proses menambalan 

lembaran plywood yang 

koyak atau berlubang 

- Pisau pemotong 

yang tajam 

- Tangan terkena mata 

pisau 

 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan masker  

- Hati-hati saat memotong lembaran 

plywood  untuk menambal lembaran 

yang berlubang 

- Jangan terlalu terburu-buru 

- Lakukan dengan fokus 

- Pastikan tangan aman saat memotong 

lembaran plywood 

- Pastikan meja bersih dari sampah atau 

benda lainya yang sifatnya mengganggu 
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Tabel 4.19 Hasil JSA Stasiun Veneer Drying 
Jenis Pekerjaan        : Proses pengeringan veneer Tanggal    :    Oktober 2017 No     : 5 

Stasiun Kerja          : Veneer Drying Dianalisis :  - Baru   : √ 

Alat Pelindung Diri : Sarung Tangan, Sepatu Safety, Masker, Helm safety,      

                                   Sepatu safety. 

Disetujui   : - Revisi : - 

No. Tahapan Pekerjaan Potensi Bahaya Resiko 
Tindakan 

Pengendalian 

Yang Sudah Ada 

Rekomendasi 

1. Masukkan lembaran 

veneer kedalam mesin 

- Mesin  -Terjepit - Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan dan sepatu 

safety, masker  

- Jangan terlalu terburu-buru saat 

memasukkan veneer kedalam mesin 

- Gunakan kayu jika lembaran plywood 

tersangkut  

2. Mengambil lembaran 

plywood setelah keluar 

dari mesin 

- Tali balting 

- Lembaran 

plywood yang 

panas 

- Tangan terjepit 

- Luka bakar 

 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan masker  

- Pastikan posisi tubuh saat mengambil 

lembaran plywood 

- Jangan menggunakan pakaian 

berlebihan atau terlalu longgar  

- Pastikan fokus saat bekerja 

- Jangan melakukan terburu-buru 

3. Mengotrol mesin -Tangga licin - Terpeleset - Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Gunakan alat pelindung diri seperti 

sarung tangan, sepatu safety,  masker  

- Hati-hati saat menaiki tangga 

- Pastikan tangga bersih dari cairan yang 

bisa membuat menajdi licin 

- Gunaka sepatu safety dengan benar  
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Tabel 4.20 Hasil JSA Stasiun Fresh Joint 
Jenis Pekerjaan        : Proses Penyambungan Lembaran Plywood Tanggal    :    Oktober 2017 No     : 6 

Stasiun Kerja          : Fresh Joint Dianalisis :  - Baru   : √ 

Alat Pelindung Diri : Sarung Tangan, Sepatu Safety, Masker. Disetujui   : - Revisi : - 

No. Tahapan Pekerjaan Potensi Bahaya Resiko 
Tindakan 

Pengendalian 

Yang Sudah Ada 

Rekomendasi 

1. Menyiapkan lembaran 

plywood yang akan 

disambung 

-Tidak ada    

  potensi  

  bahaya 

- - - 

2. Proses pemberian lem 

pada lembaran plywood 

dan pengepresan 

- Lem kayu 

- Mesin 

- Iritasi kulit 

- Tangan terjepit dan 

- Luka bakar 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan dan masker  

- Jangan terlalu banyak memberi lem 

pada lembaran plywood 

- Gunakan kuas saat pemberian lem 

- Lakukan dengan fokus 

- Pastikan tangan dalam posisi aman saaat 

melakukan pengepresan pada 

sambungan 
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Tabel 4.21 Hasil JSA Stasiun Gluing 
Jenis Pekerjaan        : Proses Penyatuan Tiap Lembaran Plywood menjadi  

                                Satu Lapis 

Tanggal    :    Oktober 2017 No     : 7 

Stasiun Kerja          : Gluing Dianalisis :  - Baru   : √ 

Alat Pelindung Diri : Sarung Tangan, Sepatu Safety, Masker. Disetujui   : - Revisi : - 

No. Tahapan Pekerjaan Potensi Bahaya Resiko 
Tindakan 

Pengendalian 

Yang Sudah Ada 

Rekomendasi 

1. Mengisi lem khusus pada 

tabung khusus yang 

berada pada mesin 

-lem - terpeleset 

- sesak napas 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan, sepatu 

safety dan masker  

- Jangan mengangkat ember lem jika 

berat melebihi standar 

- Hati-hati saat memasukkan lem dalam 

tabung lem tidak tumpah 

- Lakungan pengecekan pipa aliran lem 

untuk menghindari kebocoran pipa 

2. Proses pemberian lem 

pada lembaran plywood  

- Lem kayu - Iritasi kulit 

 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 
benar seperti sarung tangan dan masker  

- Jangan terlalu terburu-buru memasukkan 

lembaran plywood kedalam mesin 

- Fokus dalam bekerja 

- Yang menerima lembaran plywood pastikan 

informasikan pada operator jika tumpukan 

pada operator jika tumpukan plywood sudah 

tinggi 

- Pastikan pengeleman merata pada tiap 
lembar 

- Hati-hati percikan lem mengenai mata 
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Tabel 4.22 Hasil JSA Stasiun Cold Press 
Jenis Pekerjaan        : Proses Pengepresan Pada Lembaran Plywood Agar  

                                Melekat Dengan Sempurna 

Tanggal    :    Oktober 2017 No     : 8 

Stasiun Kerja          : Cold Press Dianalisis :  - Baru   : √ 

Alat Pelindung Diri : Sarung Tangan, Sepatu Safety, Masker. Disetujui   : - Revisi : - 

No. Tahapan Pekerjaan Potensi Bahaya Resiko 
Tindakan 

Pengendalian 

Yang Sudah Ada 

Rekomendasi 

1. Pindahkan tumpukan 

lembaran plywood 

kedalam mesin cold press 

- Tumpukan 

lembaran 

plywood 

- Tangan terjepit 

 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan, sepatu 

safety dan masker  

- Jangan memindahkan tumpukan 

plywood seorang diri 

- Pastikan tumpukan plywood tertata 

dengan rapi 

- Pastikan tubuh posisi aman saat 

memindahkan tumpukan plywood untuk 

mencegah cidera yang lain 

2. Melakukan pengepresan - Mesin hidrolik - Terjepit 

 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan, sepatu 

safety dan  masker  

- Pastikan tumpukan tertata rapi 

- Pastikan kondisi aman saat melakukan 

pengepresan 

- Lakukan dengan fokus dan berhati-hati 
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Tabel 4.23 Hasil JSA Stasiun Hot Press 
Jenis Pekerjaan        : Proses Pengeringan Lem Pada Plywood Tanggal    :    Oktober 2017 No     : 9 

Stasiun Kerja          : Hot Press Dianalisis :  - Baru   : √ 

Alat Pelindung Diri : Sarung Tangan, Sepatu Safety, Masker. Disetujui   : - Revisi : - 

No. Tahapan Pekerjaan Potensi Bahaya Resiko 
Tindakan 

Pengendalian 

Yang Sudah Ada 

Rekomendasi 

1. Masukkan lembran 

plywood pada mesin hot 

press 

- Mesin Hot Press - luka bakar 

 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan, sepatu 

safety dan masker  

- Jangan terlau banyak memasukkan 

lembaran plywood dalam tiap rak mesin 

- Pastikan posisi tubuh aman saat 

memasukkan lembaran plywood dalam 

mesin 

- Pastikan susunan dalam mesin tertata 

dengan rapi 

2. Mengeluarkan lembaran 

plywood dari mesin hot 

press 

- Lembar plywood 

panas 

- Luka bakar 

 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan, sepatu 

safety dan  masker  

- Jangan mendekat pada tempat 

keluarnya lembaran plywood dari mesin 

- Jangan menyentuh lembaran plywood 

ketika keluar dari mesin 

- Diamkan lembaran plywood beberapa 

menit sampai dingin 
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Tabel 4.24 Hasil JSA Stasiun Sanding 
Jenis Pekerjaan        : Proses Pemotongan Akhir Sesuai Ukuran Ditentukan  

                                Perusahaan 

Tanggal    :    Oktober 2017 No     : 10 

Stasiun Kerja          : Sanding Dianalisis :  - Baru   : √ 

Alat Pelindung Diri : Sarung Tangan, Sepatu Safety, Masker, Kacamata 

safety 

Disetujui   : - Revisi : - 

No. Tahapan Pekerjaan Potensi Bahaya Resiko 
Tindakan 

Pengendalian 

Yang Sudah Ada 

Rekomendasi 

1. Menyiapkan lembaran 

plywood yang akan 

dipotong 

- Tumpukan    

  plywood 

- Terkena serpihan kayu 

 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan, sepatu 

safety, masker dan kacamata safety 

- Jangan memindahkan tumpukan 

tumpukan plywood seorang diri 

- Pastikan posisi tubuh aman saat 

memindahkan lembaran plywood 

- Gunakan sarung tangan dengan benar 

agar terhindar dari serpihan kayu 

- Pastikan jalur saat proses pemindahan 

tumpukan plywood bersih dari sampah 

2. Proses pemotongan 

lembaran plywood 

- Pisau yang 

tajam 

- Serbuk sisa 

potongan kayu 

- Sesak napas 

- Iritasi mata 

- Serpihan kayu 

 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan, sepatu 

safety,masker dan kacamata safety 

- Pastikan posisi lembaran plywood 

sejajar saat dimasukkan kedalam mesin 

- Hati-hati saat proses memperbaiki 

posisi plywood ketika proses berjalan 

- Pastikan kipas angin tetap menyala 

- Hati-hati saat membersihkan sisa 

potongan plywood yang berserakan. 
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Tabel 4.24 Hasil JSA Stasiun Sanding (Lanjutan) 
Jenis Pekerjaan        : Proses Pemotongan Akhir Sesuai Ukuran Ditentukan  

                                Perusahaan 

Tanggal    :    Oktober 2017 No     : 10 

Stasiun Kerja          : Sanding Dianalisis :  - Baru   : √ 

Alat Pelindung Diri : Sarung Tangan, Sepatu Safety, Masker, Kacamata 

safety 

Disetujui   : - Revisi : - 

No. Tahapan Pekerjaan Potensi Bahaya Resiko 
Tindakan 

Pengendalian 

Yang Sudah Ada 

Rekomendasi 

3. Memindahkan lembaran 

plywood setelah selesai 

dipotong 

- Tali balting 

- Serbuk sisa  

  potongan kayu 

- Terkena serpihan kayu 

- Tangan terjepit 

- Iritasi mata 

- Sesak napas 

 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan, sepatu 

safety, masker dan kacamata safety 

- Pastikan posisi tubuh aman saat 

mengambil lembaran plywood 

- Jangan menggunakan pakaian 

berlebihan atau longgar yeng 

menyebabkan mudah tersangkut pada 

tali balting 

- Jangan melakukan pemindahan 

lembaran plywood seorang diri untuk 

mencegah plywood rusak 

- Pastikan menggunakan masker dan 

sarung tangan dengan benar 
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Tabel 4.25 Hasil JSA Stasiun Quality Kontrol 
Jenis Pekerjaan        : Proses Pemeriksaan Akhir Memperbaiki Jika Ada 

Yang  

                              Masih Cacat 

Tanggal    :    Oktober 2017 No     : 11 

Stasiun Kerja          : Quality Kontrol Dianalisis :  - Baru   : √ 

Alat Pelindung Diri : Sarung Tangan, Sepatu Safety, Masker Disetujui   : - Revisi : - 

No. Tahapan Pekerjaan Potensi Bahaya Resiko 
Tindakan 

Pengendalian 

Yang Sudah Ada 

Rekomendasi 

1. Memeriksa tumpukan 

plywood yang sudah jadi 

- 

 

- - Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan, masker 

- Periksa secara teliti pada tumpukan 

lembaran plywood 

- Pastikan posis tubuh nyaman saat 

pemeriksaan untuk menghindari nyeri 

pinggang dan lutut 

2.  Proses perbaikan 

lembaran yang cacat 

- Pisau yang 

tajam 

- Tengan terkena mata 

pisau 

- Harus ada 

pengawas sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

- Gunakan alat pelindung diri dengan 

benar seperti sarung tangan, masker 

- Hati-hati saat melakukan proses 

perbaikan yang bisa membuat lembaran 

menjadi plywood rusak 

- Pastikan posisi tubuh nyaman saat 

melakukan proses perbaikan 

- Jangan terlalu terburu-buru saat bekerja 

- Pastikan fokus saat bekerja 

- Pastikan posisi tangan aman saat 

memotong lembaran plywood kecil 
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4.2.6 Usulan Pencegahan Kecelakaan Kerja pada Lantai Produksi PT. Asia 

Citra Industries  

Perancangan rekomendasi atau usulan pencegahan kecelakaan kerja 

dilakukan berdasarkan hazard yang terjadi. Disini penulis menganalisis dan 

memberikan rancangan perbaikan untuk semua sumber bahaya yang ada. Ini 

bertujuan agar semua permasalahan dari sumber bahaya yang ada didapatkan 

solusinya. Dengan adanya usulan perbaikan yang akan diberikan nanti perusahaan 

dapat mengurangi tingkat kecelakaan dan mencegah adanya kecelakaan yang 

serupa lagi dengan sebelumnya. Berikut merupakan analisis kejadian dari sumber 

bahaya dan usulan perbaikan yang akan diberikan : 

1. Kaki Tertimpa Balok Kayu 

Kaki tertimpa balok kayu termasuk dalam kategori resiko sedang. Pekerja 

sering kali bertindak tidak aman yang membahayakan keselamatan mereka 

kemudian juga pekerja tidak memakai APD seperti sarung tangan, sapatu 

safety dan masker dalam bekerja. Pekerja selalu memaksakan seorang diri 

mengangkat kayu melebihi kapasitas tanpa mau meminta bantuan pekerja 

lain nya sehingga kayu yang berat dan juga licin akibat air dan lumpur 

ditambah pekerja tidak mengunakan alat pelindung diri sehingga dapat 

menyebabkan kecelakaan kerja bagi pekerja itu sendiri.  

Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan atau meminimalisir 

kecelakaan kerja antara lain: 

a. Perusahaan harus selalu mengawasi pekerja dalam bekerja dan selalu 

mengingatkan kepada pekerja ukuran kayu yang dianjurkan saat 

mengangkat atau memindahkannya.  

b. Perusahaan harus tegas pentingnya dalam penggunaan alat pelindung 

demi keselamatan pekerja itu sendiri. 

c. Perusahab selalu memotivasi pekerja pentingnya saling komunikasi 

sesama pekerja dan juga penggunaan alat pelindung diri yang benar 

dan aman. 
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2. Tangan Terjepit 

Tangan terjepit termasuk dalam kategori resiko ekstrim. Tangan terjepit 

mesin, terjepit tali balting diakibatkan pekerja kurang fokus dalam bekerja 

dan juga tidak menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan 

juga pekerja terlalu memakai pakaian atau perhiasan yang terlalu 

berlebihan sehingga itu dapat menimbulkan potensi kecelakaan kerja bagi 

pekerja itu sendiri.  

Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan atau meminimalisir 

kecelakaan kerja antara lain: 

a. Perusahaan seharusnya membuat peraturan tentang cara berpakaian 

yang aman dan nyaman serta melarang pekerja memakai pakaian yang 

terlalu berlebihan yang dapat membahayakan pekerja itu sendiri. 

b. Perusahaan harus tegas dalam menerapkan peraturan penggunaan alat 

pelindung diri seperti sarung tangan, masker dan juga sepatu safety. 

tidak mengizinkan pekerja bekerja jika tidak menggunakan sarung 

tangan atau alat pelindung diri lainya serta dalam cara berpakaian yang 

dianjurkan dalam bekerja. 

3. Tangan Terkena Mata Pisau 

Tangan terkena mata pisau termasuk dalam kategori resiko ekstrim. 

Pekerja terlalu terburu-buru dalam bekerja dan juga kurang fokus dalam 

bekerja serta pekerja tidak mau menggunakan alat pelindung diri seperti 

sarung tangan, masker dan alat pelindung lainnya sehingga menyebabkan 

pekerja sering mengalami kecelakaan kerja terutama pada bagian stasiun 

repair place yang dimana pekerjanya perempuan semua. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan atau meminimalisir 

kecelakaan kerja antara lain: 

a. Perusahaan tidak mengizinkan pekerja bekerja sebelum menggunakan 

alat pelindung diri dengan benar dan aman serta mengingatkan pekerja 

agar menjaga dengan baik alat pelindung diri yang telah diberikan oleh 

perusahaan. 
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b. Perusahaan harus terus mengawasi pekerja dan juga mengingkatkan 

pekerja agar bekerja tetap fokus dan tidak terlalu terburu-buru. 

c. Perusahaan harus terus mengingatkan pekerja pentingnya menjaga 

kebersihan lingkungan dimana mereka bekerja. 

4. Luka Bakar 

Luka bakar termasuk dalam kategori resiko ekstrim. Pekerja tidak mau 

menggunakan sarung tangan dan memaksakan diri mengeluarkan 

lembaran-lembaran plywood yang masih panas sehingga menyebabkan 

kulit jari mengalami luka bakar dan pekerja juga terlalu dekat dengan 

mesin yang bersuhu tinggi sehingga itu dapat menimbulkan potensi bahaya 

pipa uap yang bertekanan tinggi dapat sewaktu-waktu bocor sehingga 

melukai tubuh pekerja itu sendiri. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan atau meminimalisir 

kecelakaan kerja antara lain: 

a. Perusahaan seharusnya tidak mengizinkan pekerja mulai bekerja 

sebelum menggunakan alat pelindung diri dengan benar dan aman serta 

mengingatkan pekerja agar menjaga dengan baik alat pelindung diri 

yang telah diberikan oleh perusahaan. 

b. Perusahaan seharusnya menyesuaikan postur tubuh pekerja dengan 

mesin yang mereka gunakan, karena mesin yang terlalu tinggi sulit bagi 

pekerja untuk mengeluarkan lembaran-lembaran plywood yang berada 

pada bagian paling atas mesin seperti mesin fresh drying. 

c. Perusahaan harus terus mengawasi pekerja dan melarang pekerja 

menunggu terlalu dekat dengan mesin saat proses pengeringan karena 

dapat menimbulkan potensi kecelakaan kerja bagi pekerja itu sendiri. 

5. Kaki Terkilir Akibat Terpeleset 

Terpeleset termasuk dalam kategori resiko sedang. Di karenakan tumpahan 

lem yang berserakan di lantai sehingga membuat pekerja terpeleset 

akibatnya kaki terkilir. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan atau meminimalisir 

kecelakaan kerja antara lain: 
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a. Pastikan tempat penampungan lem pada stasiun gluing tidak bocor agar 

lem tidak berserakan di lantai. 

b. Selalu berhati-hati saat memindahkan lem ke mesin jika lem tumpah 

berserakan di lantai segera dibersihkan agar tidak menbahayakan 

pekerja lainnya. 

6. Sesak Napas 

Sesak napas termasuk dalam kategori resiko sedang. Pekerja tidak terbiasa 

menghirup bau lem sehingga pekerja mengalami sakit kepala. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan atau meminimalisir 

kecelakaan kerja antara lain: 

a. Perusahaan seharusnya tidak mengizinkan pekerja mulai bekerja 

sebelum menggunakan alat pelindung diri dengan benar dan aman serta 

mengingatkan pekerja agar menjaga dengan baik alat pelindung diri 

yang telah diberikan oleh perusahaan. 

7. Iritasi Mata 

Iritasi Mata termasuk dalam kategori resiko tinggi. Serbuk saat proses 

pemotongan plywood yang beterbangan ke udara sehingga mudah masuk 

kemata pekerja, akibat dari serbuk potongan plywood tersebut mata 

menjadi perih dan merah.  tidak adanya kacamatan safety yang disediakan 

oleh perusahaan sehingga pekerja kurang nyaman saat bekerja.  

a. Perusahaan seharusnya menyediakan alat pelindung diri seperti 

kacamata safety untuk pekerja. 

b. Perlunya penambahan kipas angin pada mesin agar sirkulasi udara tetap 

terjaga  

8. Tangan Terkena Serpihan Kayu 

Tangan Terkena Serpihan Kayu termasuk dalam kategori resiko sedang. 

Pekerja tidak mau menggunakan sarung tangan dengan beralasan panas 

atau sudah terbiasa serta kurang berhati-hati dalam membersihkan sisa 

potongan kayu yang berserakan dilantai. 

9. Membuat prosedur kerja yang aman yaitu berupa SOP (Standard 

Operasional procedure) 
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Stasiun: 

Debarking 

No Dokumen: 

 

No : SOP  – ACI -    

Revisi : 

 

 

PT. ASIA CITRA INDUSTRIES 

ROKAN HILIR - RIAU 

Tanggal Efektif: 

9 Oktober 2017 

Halaman: 

1 dari 2 

1. TUJUAN  

Proses pengelupasan kulit luar kayu sebelum dilakukan proses menjadi 

lembaran triplek. 

2. REFERENSI 

Proses  debarking yaitu pengelupasan kulit kayu yang sudah dipotong dengan 

ukuran kayu 125 cm dan sudah dibersihkan dari paku yang tertancap di kayu.  

3. RUANG LINGKUP 

 Meliputi semua aktifitas dan semua personil yang berada pada stasiun    

 debarking 

4. PROSEDUR 

4.1 Persiapan Kerja 

      1. Atur ukuran output yang akan di hasilkan pada mesin rotary. 

      2. Alat Pelindung Diri (APD), seperti helm safety, sarung tangan, kacamata  

          Safety, sepatu safety. 

4.2 Petunjuk Kerja Input 

             1. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, helm sefety,  

                 sepatu safety, kacamata safety dan masker agar aman dalam bekerja. 

            2. Pastikan ukuran kayu sesuai dengan ukuran yang sudah di tetapkan  

                 yaitu 125 -130 cm, jika terlalu panjang maka dilakukan pemotongan 

            3. Pastikan kayu bersih dari paku yang tertancap agar tidak terkena mata  

                 pisau pada mesin. 

            4. Letakkan kayu pada roll conveyor sehingga kayu berjalan ke atas  

                 mesin. 

             5. Pastikan posisi kayu tersusun rapi agar tidak terjatuh kebawah sehingga     

                 dapat membahayakan pekerja.  

 

 



IV-59 

 

 

Stasiun: 

Debarking 
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            6. Operator  memastikan ukuran output yang akan dihasilkan pada mesin 

            7. Masukkan kayu kedalam mesin rotary, lakukan pengupasan kulit  

                sampai benar-benar bersih. 

            8. Setelah kulit kayu benar-benar bersih, kayu kemudian dipindah kan ke  

                stasiun peeling. 

5. TARGET PELAKSANAAN 

Target produksi perusahaan tercapai, ciptakan lokasi kerja yang nyaman dan 

aman bagi seluruh pekerja. 
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Stasiun: 

Peeling 

No Dokumen: 

 

No : SOP – ACI - 

Revisi : 

 

 

 

PT. ASIA CITRA INDUSTRIES 

ROKAN HILIR - RIAU 

Tanggal Efektif: 

9 Oktober 2017 

Halaman: 

1 dari 2 

1. TUJUAN  

 Proses kayu menjadi lembaran plywood bagian dalam 

2. REFERENSI 

Proses peeling adalah suatu proses merubah balok kayu menjadi lembaran-

lembaran triplek dengan ukuran 255 x 126 cm ketebalan 2,40 mm. Lembaran- 

lembaran triplek ini di peruntukan khusus bagian dalam atau tengah triplek 

atau plywood. 

3. RUANG LINGKUP 

 Meliputi semua aktifitas dan semua personil yang berada pada stasiun    

 Peeling 

4. PROSEDUR 

4.1 Persiapan Kerja 

      1. Siapkan batu asah, kunci-kunci pas 

      2. Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm safety, sarung tangan, kacamata    

          Safety, sepatu safety. 

4.2 Petunjuk Kerja Input 

             1. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, helm sefety,  

                 sepatu safety, kacamata safety dan masker agar aman dalam bekerja. 

             2. Angkut kayu keatas meja mesin spindless 

             3. Periksa kayu kembali, pastikan tidak ada paku tertancap pada kayu 

             4. Masukkan kayu kedalam mesin 

             5. Pastikan posisi kayu lurus 

             6. Tarik dan lepas tuas mesin hingga kayu berputar sehingga kayu  

                 termakan mata pisau hingga menjadi lembaran-lembaran triplek 

             7. Setelah kayu habis, tarik tuas mesin kemudian dorong sisa kayu kebawah  

                 sampai terjatuh 
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            8. Pastikan saat mendorong kayu kebawah mesin sudah berhenti beputar 

            9. Gunakan kayu panjang saat mendorong sisa kayu tersebut agar operator  

                aman terhindar dari resiko kecelakaan kerja. 

          10. Setelah selesai digunakan pastikan mesin dibersihkan sehingga shift   

                selanjutnya bisa menggunakan kembali 

4.3 Petunjuk Perbaikan 

    1. Pastikan mesin mati dan rol pemutar berhenti 

    2. Gunakan Alat Pelindung diri (APD) seperti sarung tangan, kacamata    

        safety, sepatu safety. 

    3. Saat melakukan perbaikan operator harus dapat pengawasan  

    4. Saat melakukan perbaikan harus lebih dari satu orang 

5. TARGET PELAKSANAAN 

Target produksi perusahaan tercapai, ciptakan lokasi kerja yang nyaman dan 

aman bagi seluruh pekerja. 
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No Dokumen: 
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PT. ASIA CITRA INDUSTRIES 

ROKAN HILIR - RIAU 

Tanggal Efektif: 
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1. TUJUAN  

 Proses pengeringan triplek agar kadar air dalam triplek berkurang 

2. REFERENSI 

Proses fresh drying adalah suatu proses pengeringan, triplek di press dalam 

waktu tertentu sehingga kadar pada triplek berkurang. 

3. RUANG LINGKUP 

 Meliputi semua aktifitas dan semua personil yang berada pada stasiun    

 fresh drying 

4. PROSEDUR 

4.1 Persiapan Kerja 

       Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm safety, sarung tangan, kacamata    

       Safety, sepatu safety. 

4.2 Petunjuk Kerja Input 

             1. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, helm sefety,  

                 sepatu safety, kacamata safety dan masker agar aman dalam bekerja. 

             2. Angkat lembaran triplek sebanyak 8 lembar masukkan kedalam mesin  

                 Hot press tingkatan paling atas. 

            3. Pastikan saat mengangkat posisi tubuh dan tangan aman. 

             4. Tumpukan triplek dalam mesin hot press tidak lebih dari 8 lembar pada  

                 tiap tingkatan. 

            5. Pastikan triplek tiap tingkatan tertata dengan rapi. 

            6. Saat melakukan penutupan mesin pastikan operator dan pekerja lain  

                 posisi aman. 

            7. Setelah selesai melakukan pengeringan buka penutup mesin, pastikan  

                 operator waspada dengan uap panas. 
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            8. Keluarkan lembaran-lembaran triplek dari mesin dengan cepat dan aman. 

           9. Hindari menyentuh lembaran-lembaran triplek terlalu lama. 

5. TARGET PELAKSANAAN 

Target produksi perusahaan tercapai, ciptakan lokasi kerja yang nyaman dan 

aman bagi seluruh pekerja. 
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1. TUJUAN  

Melakukan perbaikan lembaran-lembaran triplek yang cacat sehingga bisa 

digunakan kembali 

2. REFERENSI 

Proses repair place adalah suatu proses perbaikan lembaran-lembaran triplek 

yang cacat seperti triplek berlubang sehingga triplek bisa digunakan kembali, 

triplek yang berlubang ditambal dengan triplek sisa yang masih layak pakai 

proses ini biasanya dilakukan oleh pekerja perempuan. 

3. RUANG LINGKUP 

 Meliputi semua aktifitas dan semua personil yang berada pada stasiun    

 repair place 

4. PROSEDUR 

4.1 Persiapan Kerja 

      1. Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, kacamata safety,  

          sepatu safety dan masker kain. 

      2. Pisau cutter dan lakban khusus kayu 

4.2 Petunjuk Kerja 

             1. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, 

                 sepatu safety, kacamata safety dan masker kain agar aman dalam bekerja. 

             2. Letakkan lembaran triplek diatas meja 

             3. Periksa jumlah lobang yang ada pada lembaran triplek 

             4. Potongan lembaran-lembaran sisa triplek yang masih layak pakai sesuai  

                 dengan ukuran lubang yang ada pada lembaran triplek yang akan   

                 ditambal. 

             5. Rekatkan triplek pada lembaran triplek yang berlubang dengan lakban  

                 kayu.                           
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             6. Pastikan lubang tertutup dengan sempurna dan rapi. 

             7. Setalah triplek ditambal dengan sempurna turunkan triplek dari meja 

5. TARGET PELAKSANAAN 

Target produksi perusahaan tercapai, ciptakan lokasi kerja yang nyaman dan 

aman bagi seluruh pekerja. 
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1. TUJUAN  

Mengeringkan lembaran kayu sesuai ketentuan kadar air dan kelembaban 

yang direncanakan untuk diproduksi. 

2. REFERENSI 

Proses veneer drying adalah suatu proses pengeringan lembaran-lembaran 

kayu sehingga kadar air berkurang sesuai dengan standar produksi yang 

diterapkan perusahaan, 

3. RUANG LINGKUP 

 Meliputi semua aktifitas dan semua personil yang berada pada stasiun veneer    

 Drying dan seluruh karyawan PT. Asia Citra Industries 

4. PROSEDUR 

4.1 Persiapan Kerja 

      1. Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, helm safety, kacamata  

          safety, sepatu safety dan masker kain. 

4.2 Petunjuk Kerja 

             1. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, helm safety 

                 sepatu safety, kacamata safety dan masker kain agar aman dalam bekerja. 

             2. Letakkan gulungan veneer pada posisi un-reeling dan lepaskan tali  

                 ikatan gulungan. 

             3. Pastikan memindahkan gulungan veneer posisi tubuh harus aman. 

             4. Hidupkan Conveyor Input dan kendalikan kecepatan agar veneer yang  

                 masuk tidak tumpang tindih sewaktu masuk ke dalam Continous Dryer . 

             5. Informasikan kepada operator bahwa bahan sudah siap dimasukkan  

                 dalam mesin Continous Dryer. 

             6. Setelah veneer keluar dari mesin Continous Dryer pisahkan veneer  

                 berdasarkan kualitas yang sudah diterapkan perusahaan. 
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             7. Pastikan konsentrasi terjaga saat memindahkan veneer. 

             8. Hindari memakai pakaian yang berlebih yang dapat menyebabkan resiko  

                 kecelakaan kerja 

5. TARGET PELAKSANAAN 

Target produksi perusahaan tercapai, ciptakan lokasi kerja yang nyaman dan 

aman bagi seluruh pekerja. 
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1. TUJUAN  

Menyatukan lembaran-lembaran sisa triplek yang masih layak pakai menjadi 

lembaran triplek ukuran 255 x 156 cm. 

2. REFERENSI 

Proses fresh joint adalah suatu proses menyatukan lembaran-lembaran triplek 

yang masih layak pakai menggunakan lem kayu dan mesin press, lembaran 

triplek tersebut disatukan kemudia diberi lem kayu dan dipress menggunakan 

mesin press. 

3. RUANG LINGKUP 

 Meliputi semua aktifitas dan semua personil yang berada pada stasiun fresh 

joint dan seluruh karyawan PT. Asia Citra Industries 

4. PROSEDUR 

4.1 Persiapan Kerja 

      1. Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, kacamata safety,  

          sepatu safety dan masker kain. 

4.2 Petunjuk Kerja 

             1. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, sepatu safety,  

                  kacamata safety dan masker kain agar aman dalam bekerja. 

             2. Hidupkan mesin press dan diamkan beberapa menit sampai mesin benar- 

                 benar panas. 

            3. Jangan menyentuh sisi bawah mesin ketika mesin masih hidup. 

            4. Letakkan lembaran triplek yang akan disambungkan diatas meja mesin  

                 Press. 

            5. Satukan kedua lembaran triplek dan berikan lem kayu kedua sisi  

                 lembaran triplek. 

            6. Pastikan pemberian lem kayu tidak terlalu banyak. 
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             7. Letakkan kedua sisi lembaran triplek yang sudah diberi lem kayu pada  

                 mesin press.            

             8. Tarik tuas dan tahan beberapa detik kemudian lepaskan tuasnya. 

             9. Tarik triplek keluar dari mesin press. 

            10. Periksa sambungan triplek, pastikan tersambung dengan sempurna. 

            11. Ketika sudah selesai digunakan pastikan mesin sudah off 

            12. Bersihkan meja dan mesin setelah selesai digunakan sehingga shift  

                  selanjutnya bisa menggnukanya kembali 

5. TARGET PELAKSANAAN 

Target produksi perusahaan tercapai, ciptakan lokasi kerja yang nyaman dan 

aman bagi seluruh pekerja. 
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1. TUJUAN  

Menyatukan lembaran-lembaran triplek menjadi satu menggunakan lem 

khusus 

2. REFERENSI 

Proses Gluing adalah suatu proses menyatukan lembaran-lembaran triplek 

menggunakan lem khusus sehingga menyatu membentuk sususan lembaran 

triplek atau plywood. 

3. RUANG LINGKUP 

 Meliputi semua aktifitas dan semua personil yang berada pada stasiun Gluing 

dan seluruh karyawan PT. Asia Citra Industries 

4. PROSEDUR 

4.1 Persiapan Kerja 

      1. Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, kacamata safety,  

          sepatu safety dan masker kain. 

      2. Pastikan mesin glue siap digunakan 

      3. Pasrikan lem khusus mencukupi 

      4. Pastikan rubbel roll bersih dari sisa-sisa lem 

4.2 Petunjuk Kerja 

             1. Seluruh operator gunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung  

                 tangan, sepatu safety, kacamata safety dan masker kain agar aman dalam  

                 bekerja. 

             2. Masukkan core diantara karet penyaput atau rubbel roll yang berputar 

             3. Lihat dari kaca intai , apakah core sudah diterima dengan baik oleh  

                 penyusun dan sudah dilapisi faceback, long core, atau lumber core 

             4. Tetap waspada terhadap core yang datang dari arah penerimaan 

             5. Bersihkan kotoran jika ada di atas core 
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             6. Berikan lem pada permukaan core yang tidak terkena lem. 

             7. Pastikan menggunakan masker untuk menghindari menghirup lem terlalu  

                 banyak. 

             8. Tetap waspada terhadap gerigi yang berputar disekitar kepala penerima  

                 Core. 

             9. Beri informasi kepada bagian pengumpan bila tumpukan sudah cukup. 

            10. Angkat meja lift pengeluaran bila tumpukan sudah siap. 

            11. Siapkan lory lalu pindahkan tumpukan yang sudah disusun ke mesin  

                  cold press. 

            12. Ketika selesai digunakan pastikan mesin dibersihkan agar bisa  

                  digunakan kembali untuk shift selanjutnya. 

5. TARGET PELAKSANAAN 

Target produksi perusahaan tercapai, ciptakan lokasi kerja yang nyaman dan 

aman bagi seluruh pekerja. 
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1. TUJUAN  

Memberikan tekanan pada tumpukan triplek atau plywood yang sudah 

diberikan lem agar lem merekat dengan sempurna 

2. REFERENSI 

Proses Cold Press adalah suatu proses memberikan tekanan pada lembaran-

lembaran triplek atau plywood yang sudah diberikan lem khusus sehingga lem 

tersebut merekat dengan sempurna dan tahan lama. 

3. RUANG LINGKUP 

 Meliputi semua aktifitas dan semua personil yang berada pada stasiun cold 

press dan seluruh karyawan PT. Asia Citra Industries 

4. PROSEDUR 

4.1 Persiapan Kerja 

      1. Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, kacamata safety,  

          sepatu safety dan masker kain. 

4.2 Petunjuk Kerja 

             1. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, sepatu safety,  

                kacamata safety dan masker kain agar aman dalam bekerja. 

            2. Pindahkan tumpukan triplek atau plywood kemesin cold press 

            3. Pastikan tumpukan tersusun dengan rapi 

            4. Jauhkan lory dari mesin cold press 

            5. Lakukan pengepresan 

            6. Pastikan posisi operator aman saat melakukan pengepresan 

            7. Buka mesin cold press dengan hati-hati 

            8. Pindahkan tumpukan triplek atau plywood dengan hati-hati 
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5. TARGET PELAKSANAAN 

Target produksi perusahaan tercapai, ciptakan lokasi kerja yang nyaman dan 

aman bagi seluruh pekerja. 
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1. TUJUAN  

Memberi tekanan dan panas pada tumpukan lembaran triplek atau plywood 

untuk mengeringkan lem agar lem merekat dekat sempurna 

2. REFERENSI 

Proses Hot Press adalah suatu proses memberikan tekanan dan panas pada 

lembaran-lembaran triplek atau plywood, panas yang diberikan sesuai standar 

yang diterapkan perusahaan sehingga lem merekat dengan sempurna dan cepat 

kering. 

3. RUANG LINGKUP 

 Meliputi semua aktifitas dan semua personil yang berada pada stasiun hot     

 press dan seluruh karyawan PT. Asia Citra Industries 

4. PROSEDUR 

4.1 Persiapan Kerja 

      1. Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, kacamata safety,  

          sepatu safety dan masker kain. 

4.2 Petunjuk Kerja 

             1. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, sepatu safety,  

               kacamata safety dan masker kain agar aman dalam bekerja. 

            2. Pidahkan tumpukan triplek atau plywood kemesin hot press 

            3. Pastikan tumpukan tiap lantai tidak lebih dari 8 lembar 

             4. Pastikan posisi tangan dan tubuh aman saat masukan lembaran triplek di   

                mesin hot press 

            5. Jauhkan lory pengakut dari mesin hot press setelah digunakan 

            6. Tutup mesin hot press 

             7. Operator menjaga jarak dengan mesin hot press saat proses pengeringan 
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             8. Buka mesin hot press dan turunkan lembaran-lembaran triplek atau  

                 plywood dari mesin 

             9.  Pastikan tempat tumpukan lembaran-lembaran triplek atau plywood aman 

            10. Periksa lembaran triplek pastikan lembaran triplek bersih dari kotoran yang  

                 melekat 

           11. Pindahkan tumpukan triplek ke lory yang sudah disediakan 

            12. Kirim lembaran-lembaran triplek yang sudah kering ke stasiun sanding  

5. TARGET PELAKSANAAN 

Target produksi perusahaan tercapai, ciptakan lokasi kerja yang nyaman dan 

aman bagi seluruh pekerja. 
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1. TUJUAN  

Memotong panjang dan lebar Plywood menjadi ukuran dan dimensin akhir 

yang diterapkan perusahaan. 

2. REFERENSI 

Proses sanding adalah suatu proses memotong panjang dan lebar serta 

meratakan tiap sisi dari plywood hinga menjadi ukuran akhir yang diterapkan 

perusahaan. 

3. RUANG LINGKUP 

 Meliputi semua aktifitas dan semua personil yang berada pada stasiun sanding 

dan seluruh karyawan PT. Asia Citra Industries 

4. PROSEDUR 

4.1 Persiapan Kerja 

      1. Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, kacamata safety,  

          sepatu safety dan masker kain. 

      2. Siapkan lembaran-lembaran plywood yang akan di potong 

      3. Tong sampah untuk pembuangan sisa pemotongan 

4.2 Petunjuk Kerja 

             1. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, sepatu safety,  

                kacamata safety dan masker kain agar aman dalam bekerja. 

            2. Letakkan lembaran plywood pada mesin sanding 

            3. Pastikan operator menggunakan masker dan kacamatan safety agar  

                 terhindar menghirup serbuk potongan kayu dan serbuk termasuk mata. 

             4. Pastikan lembaran plywood berjalan pada jalurnya. 

             5. Jangan menyentuh lembaran plywood selama proses pemotongan  

                 berjalan 

              6. Buang sisa potongan plywood ketempat sampah yang sudah disediakan 
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             7. Pastikan posisi aman saat proses pembuangan sisa potongan kayu 

             8. Pastikan lory tersedia pada bagian akhir proses sanding 

             9. Pindahkan tumpukan lembaran plywood jika sudah setinggi lebih kurang  

                 satu meter 

5. TARGET PELAKSANAAN 

Target produksi perusahaan tercapai, ciptakan lokasi kerja yang nyaman dan 

aman bagi seluruh pekerja. 
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1. TUJUAN  

Pemeriksaan produk akhir dari plywood jika terdapat ada bagian yang cacat 

maka dilakukan proses pendempulan. 

2. REFERENSI 

Proses Quality Kontrol adalah suatu proses pemeriksaan produk akhir dari 

produksi, jika terdapat ada bagian cacat maka dilakukan pendempulan atau 

penambalan. 

3. RUANG LINGKUP 

 Meliputi semua aktifitas dan semua personil yang berada pada stasiun quality 

kotrol dan seluruh karyawan PT. Asia Citra Industries 

4. PROSEDUR 

4.1 Persiapan Kerja 

      1. Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, kacamata safety,  

          sepatu safety dan masker kain. 

      2. Siapkan dempul kayu dan pisau cutter 

      3. Potongan kecil plywood 

4.2 Petunjuk Kerja 

             1. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, sepatu safety,  

               kacamata safety dan masker kain agar aman dalam bekerja. 

            2. Periksa tumpukan plywood yang sudah jadi dengan teliti 

            3. Lakukan pendempulan jika terdapat ada bagian yang cacat dan  

                berlubang 

            4. Jangan memberi dempul terlalu banyak 

            5. Lakukan pendempulan dengan rapi 

            6. Tandai tumpukan plywood yang sudah diperiksa 
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5. TARGET PELAKSANAAN 

Target produksi perusahaan tercapai, ciptakan lokasi kerja yang nyaman dan 

aman bagi seluruh pekerja. 

 

 

 

 


