
BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Risiko

Risiko adalah ketidak tentuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan

kerugian (loss). Unsur ketidak tentuan ini bisa mendatangkan kerugian dalam

asuransi. Ketidakpastian dapat kita katagorikan sebagai berikut: ( Abbas, 2005)

1. Ketidaktentuan ekonomi yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari

perubahan sikap konsumen, umpama perubahan selera atau nikmat

konsumen atau terjadinya perubahan pada harga, teknologi, atau

didapatnya penemuan baru, dan lainsebagainya.

2. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam misalnya kebakaran, badai,

topan dan lain sebagainya.

3. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh prilaku manusia minsalnya

peperangan, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya.

Risiko dapat didefenisikan sebagai kombinasi probabilitas suatu kejadian

dengan konsekuensinya atau dengan akibatnya (ISO/IEC Guide 73). (Wiwin,

2010)

Menurut Astralian Standard / New Zealand Standard 4360 : 2004, risiko

adalah kemungkinan atau peluang terjadinya sesuatu yang dapat menimbualkan

suatu dampak dari suatu sasaran, risiko diukur berdasarkan adanya kemungkinan

terjadinya suatu kasus atau konsekuensi yang dapat ditimbulkannya. Menurut

Kolluru (1996) ada 5 macam tipe risiko, yaitu: (Wiwin, 2010)

1. Risiko Keselamatan

Risiko keselamatan memiliki probabiltas rendah, tingkat paparan dan

konsekuensi tinggi, bersifat akut, dan jika terjadi kontak atau langsung terliahat

efeknya. Penyebab risiko keselamatan lebih dapat diketahui serta lebih berfokus

pada keselamatan manusia dan pencegahan kecelakaan di tempat kerja.

2. Risiko Kesehatan

Risiko kesehatan memiliki probabilitas tinggi, tingkat paparan dan

konsekuensi rendah, dan bersifat kronis. Penyebab risiko kesehatan sulit diketahui

serta lebih berfokus pada kesehatan manusia.
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3. Risiko Lingkungan dan Ekologi

Risiko lingkngan dan ekologi melibatkan interaksi yang bergam antara

populasi, komunitas. Fokus risiko lingkingan dan ekologi lebih kepada dampak

yang ditimbulkan terhadap habitat dan ekosistem yang jauh dari sumber risiko.

4. Risiko Finansial

Risiko finansial memiliki risiko jangka panjang dan jangka pendek dari

kerugian properti terkait dengan perhitungan asuransi dan pengendalian asuransi.

Fokus risiko finansial lebih kepada kemudahan pengoperasian dan aspek

keuangan.

5. Risiko Terhadap Masyarakat

Risiko terhadap masyarakat memperhatikan pandangan masyarakat

terhadap kinerja organisasi dan produksi, semua hal pada risiko terhadap

masyakat terfokus pada penilaian dan persepsi masyarakat.

Risiko adalah kerugian karena kejadian yang tidak diharapkan terjadi.

Misalnya, kejadian sakit mengakibatkan kerugian sebesar biaya berobat dan upah

yang hilang karena tidak dapat bekerja selama sakit. (Sunaryo, 2007)

Presepsi tentang risiko berpengaruh terhadap tingkat keselamatan namun

keduanya merupakan suatu paradok yang saling terkait. (Soehatman, 2010)

Risiko murni (pure risk) adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang jika

terjadi pasti menyebabkan kerugian, sedangkan risiko spekulasi juga merupakan

kemungkinan terjadinya sesuatu, dan jika terjadi akibatnya bisa rugi dan juga bisa

untung. (Hinsa, 2007)

Gambar 2.1 Paradok K3 (Safety Paradox)

Sumber (Soehatman,2010)
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Pada saat persepsi seseorang mengenai risiko berada di punjak, angka

kecelakaan, kegagalan atau penyimpangan akan turun. Sebaliknya disaat persepsi

risiko seseorang, kelompok atau masyarakat menurun, maka kewaspadaan juga

akan menurun sehingga peluang terjadinya kecelakaan atau kegagalan akan

meningkat. (Soehatman, 2010)

Faktor paradok ini dapat menjelaskan mengapa kondisi K3 atau perhatian

masyarakat tentang keselamatan selalu naik turun. Sebagai contoh ketika terjadi

kecelakaan kereta api atau pesawat udara, semua media akan menyorotnya.

Semua orang membicarakan masalah kecelakaan dan keselamatan. Seluruh

perhatian akan terpfokus pada keselamatan angkutan, semua proses ditinjau ulang,

pemeriksaan pesawat udara, kereta api, kapal laut dan sarana lainnya diperketat.

(Soehatman, 2010)

Dari sisi K3, kondisi ini sangat membahayakan karena persepsi risiko dari

manajemen dan pekerjaan turun naik dipicu oleh kejadian.untuk menghindarkan

hal tersebut, tingkat persepsi risiko harus selalu dipelihara pada level yang tinggi.

Semua pekerjaan dalam perusahaan selalu diingatkan tentang risikopekerjaan dan

bahaya yang dpat ditimbulkan dalam perusahaan. (Soehatman, 2010)

2.1.1 Jenis Risiko

Risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan sipengaruhi

oleh berbagai faktor baik dari dalam atau dari luar. Faktor dari luar misalnya

berkaitan dengan financial, kebijakan pemerintah, tuntutan pasar, regulasi dan

lainnya. Risiko yang bersumber dari internal misalnya berkaitan dengan operasi,

proses atau pekerjaan. Oleh karena itu, risiko dalam organisasi sangat beragam

sesuai dengan sifat, lingkup, skala dan jenis kegiatannya, diantaranya sebagai

berikut (Soehatman, 2010) :

1. Risiko Finansial (financial Risk)

2. Risiko Pasar

3. Risiko Alam

4. Risiko Operasional

5. Risiko Ketenagakerjaan dan social

6. Risiko Keamanan

7. Risiko Sosial
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Kerugian potensial yang bersifat ekonomi yang harus ditangani menejer

risiko dapat dikatagorikan atas (Darmawi, 2010):

1. Kerugian terhadap harta

2. Tanggung jawab terhadap pihak lain

3. Kerugian personil

Vaughan (1978) mengemukankan beberapa defenisi tentang risiko sebagai

berikut: (Herman, 2010)

1. Risk is the chance of loss (Risiko adalah kans kerugian)

Chance of loss biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan

di mana terdapat suatu keterbukaan (exposure) terhadap kerugian atau

suatu kemungkinan kerugian. Sebaliknya jika disesuaikan dengan istilah

yang dipakai dalam statistic “chance” sering dipergunakan untuk

menunjukan tingkit probabilitas akan munjulnya situasi tertentu.

2. Risk is the possibility of loss (Risiko adalah kemungkinan kerugian)

Istilah ”possibility” berarti bahwa probabilitas suatu peristiwa berada

diantara nol atau satu. Defenisi ini barangkali sangat sangat mendekati

pengertian risiko yang dipakai sehari-hari. Akan tetapi defenisi ini agak

longgar, tidak cocok dipakai dalam analisis secera kuantitatif.

3. Risk is uncertainty (Risiko adalah ketidakpastian)

Subjective uncertainty merupakan penilaian indivudu terhadap situasi

risiko. Hal ini didasarkan atas pengetahuandan sikap orang yang

memandang situasi itu. Ketidakpastian itu merupakan ilusi yang

diciptakan oleh orang karena ketidaksempurnaan pengetahuannya

dibidang itu. Misalnya dilaporkanoleh dinas pengamat cuaca, bahwa besok

“mungkin akan” hujan. Tidak ada ketidakpastian dalam alam, hujan pasti

atau tidak pasti akan datang. Pengetahuan peramalan cuacalah yang tidak

sempurna untuk dapat memastikan. Jadi ketidakpastian seperti ini bersifat

subjektif dan inilah yang menimbulakn risiko dalam pengambilan

keputusan.

Menurut OHSAS 18001, risiko K3 adalah kombinasi dari kemungkinan

terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan dari cedera atau

gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut.
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Sedangkan manajemen risiko adalah suatu proses untuk mengelolah risiko yang

ada dalam setiap kegiatan. (Soehatman, 2010)

Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau keuntungan. Juga,

suatu takaran dari potensi kerugian yang mempertimbangkan besarnya kerugian

dan kemungkinan terjadinya. (Bird, 1996)

2.1.2 Identifikasi Risiko

Setelah menentukan konteks manajemen risiko yang akan dijalankan

dalam organisasi atau perusahaan, maka langkah berikutnya adalah melakukan

identifikasi risiko. Di dalam bidang K3 identifikasi risiko disebut juga identifikasi

bahaya sedangkan di dalam bidang lingkungan identifikasi risiko disebut juga

identifikasi dampak. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi semua

kemungkinan bahaya atau risiko yang mungkin terjadi di lingkungan kegiatan dan

bagaimana dampak atau keparahannya jika terjadi. (Ramli, 2010)

Kerugian potensial yang bersifat ekonomi yang harus ditangani manajer

risiko dapat dikatagorikan atas (Herman,2010):

1. Kerugian terhadap harta

2. Tanggung jawab terhadap pihak lain

3. Kerugian personil

Identifikasi risiko merupakan suatu tahapan yang dilakukan dengan cara

mengidentifikasikan hal-hal tertentu (hazard) dalam pekerjaan yang dapat

menyebabkan sebuah risiko terjadi. (Wiwin, 2010)

Menurut Australian Standard / New Zealand Standard 4360 : 2004,

identifikasi risiko adalah langkah dalam proses manajemen risiko untuk

mengidentifikasi apa penyebab atau kemungkinan terjadinya kegagalan atau

bagaimana skenario kegagalan tersebut terjadi. Identifikasi risiko dimulai dengan

melakukan identifikasi semua sumber bahaya pada area konsekuensi atau dampak.

Dalam melakukan sebuah identifikasi dibutuhkan metode yang logis dan

terstruktur untuk memastikan bahwa tidak ada area lain yang terlewatkan.

Struktur tersebut dijadikan dasar untuk menanyakan pertanyaan dengan cara yang

imajinatif tentang apa yang mungkin terjadi dan bagaimana hal tersebut dapat

terjadi. (Wiwi, 2010)
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Identifikasi risiko harus dilakukan dengan metode tertentu sehingga dapat

dipastikan bahwa semua kegiatan penting organisasi telah diidentifikasi dan

seluruh risiko berasal dari kegiatan diidentifikasi secara jelas. Semua perubahan

(volatility) berkaitan dengan kegiatan-kegiatan harus dikenal dan dikelompokkan

secara pasti. (Hinsa, 2007)

Berdasarkan menurut PERMENAKER No: PER.05/MEN/1996 standar

tentang identifikasi risiko, antara lain (Wiwin, 2010):

1. Identifikasi kondisi yang ada dibandingkan dengan ketentuan pedomoan

ini.

2. Identifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

3. Penilaian tingkat pengetahuan, pemenuhan pengaturan perundangan dan

standar K3.

4. Meninjau sebab dan akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi

gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan K3.

Tujuan identifikasi risiko adalah untuk mengenal pasti ancaman

ketidakpastian yang dihadapi organisasi. Untuk dapat melakukannya dengan baik,

diperlukan pengetahuan mendalam tentang organisasi, pasar dimana organisasi

beroperasi, lingkungan hukun dan perundang-undangan, social, politik serta

budaya, di mana organisasi berada, juga tingkat kemajuan pemahaman tentang

strategi dan tujuan operasional, meliput faktor-faktor keberhasilan, ancaman serta

peluang untuk mencapai tujuan. (Hinsa, 2007)

2.2 Jenis Bahaya (Hazard)

Di tempat umum banyak terdapat sumber bahaya (Hazard) seperti di

perkantoran, termpat rekreasi, mal, jalan raya, sarana olahraga dan fasilitas

lainnya. Di tempat kerja juga banyak jenis bahaya seperti dipertambangan, pabrik

kimia, kilang minyak, pengecoran logam dan lain sebagainya. Jenis bahaya dapat

diklasifikasikan sebagai berikut (Soehatman, 2010):

1. Bahaya Mekanis

2. Bahaya Listrik

3. Bahaya Fisis

4. Bahaya Biologis

5. Bahaya Kimia
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2.2.1 Bahaya Mekanis

Bahaya mekanis bersumber dari peralatan mekanis atau benda bergerak

dengan gaya mekanika baik yang digerakan secara manual maupun dengan

penggerak. Misalnya mein gerinda, bubut, potong, press, tempa, pengaduk dan

lain-lain. Bagian yang bergerak pada mesin mengandung bahaya seperti gerakan

mengebor, memotong, menempa, menjepit, menekan dan bentuk gerakan lainnya.

Gerakan mekanis ini dapat menimbulkan cedera atau kerusakan seperti tersayat,

terjepit, terpotong atau terkelupas. (Soehatman, 2010)

2.2.2 Bahaya Listrik

Adalah sumber bahaya yang berasal dari energy listrik. Energy listrik

dapat mengakibatkan berbagai bahaya seperti kebakaran, sengatan listrik, dan

hubungan singkat. Di lingkungan kerja banyak ditemukan bahaya listrik, baik dari

jaringan listrik, maupun peralatan kerja atau mesin yang menggunakan energi

listrik. (Soehatman, 2010)

Menurut data dari Dinas Pemadam Kebakaran DKI antara tahun 1993-

1997 terjadi 4.244 kasus kebakaran, dimana 2.135 diantaranya disebabkan oleh

listrik seperti hubungan singkat atau peralatan listrik. (www.pojokasuransi.com)

2.2.3 Bahaya Kimiawi

Bahaya kimia mengandung berbagai potensi bahaya sesuai dengan sifat

dan kandungannya. Banyak kecelakaan terjadi akibat bahaya kimiawi. Bahaya

yang terdapat ditimbulakan oleh bahan-bahan kimia antara lain (Soehatman,

2010):

1. Keracunan oleh bahan kimia yang bersifat beracun (toxic)

2. Iritasi, oleh bahan kimia yang memiliki sifat iritasi seperti asam keras,

cuka air aki dan lain-lainnya.

3. Kebakaran dan peledakan. Beberapa bahan kimia kimia memiliki sifat

yang mudah terbakar dan meledak misalnya gelombang senyawa

hidrokarbon seperti minyak tanah, premium, LPG dan lainnya.

4. Polusi dan pencemaran lingkungan.
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2.3 Tujuan Identifikasi Bahaya

Identifikasi bahaya memberikan berbagai manfaat antara lain (Soehatman,

2010):

1. Mengurangi peluang kecelakaan

Identifikasi bahaya dapat mengurangi peluang terjadinya kecelakaan,

karna identifikasi bahaya berkaitan dengan faktor penyebab kecelakan. Dengan

melakukan identifikasi bahaya maka berbagai sumber bahaya yang merupakan

pemicu kecelakaan dapat diketahui dan kemudian dihilangkan sehingga

kemungkinan kecelakaan depat ditekan. Menurut Dupont, rasio kecelakaan adalah

(Soehatman, 2010):

1 : 30 : 300 : 3000 : 30.000

Artinya adalah untuk setiap 30.000 bahaya atau tindakan tidak aman atau

kondisi tidak aman, akan terjadi 1 kali kecelakaan fatal, 30 kali kecelakaan berat

dan 300 kali kecelakaan serius dan 3000 kali kecelakaan ringan. Besar rasio ini

dapat dilihat bahwa dengan mengrangi sumber penyebab kecelakaan yang yang

menjadi dasar dari piramida, maka peluang untuk terjadinya kecelakaan dapat

diturunkan. (Soehatman, 2010)

2. untuk memberikan pemahaman bagi semua pihak (pekerja, manajemen

dan pihak terkait lainnya) mengenai potensi bahaya dari aktifitas perusahaan

sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan operasi

perusahaan. (Soehatman, 2010)

Gambar 2.2 Rasio kecelakaan menurut Dupont (Soehatman, 2010)



II-9

3. Sebagai landasan sekaligus masukan untuk menentukan strategi

pencegahan dan pengamanan yang tepat dan efektif. Dengan mengenal bahaya

yang ada, manajemen dapat menentukan skala prioritas penanganannya  sesuai

dengan tingkat risikonya sehingga diharapkan hasilnya lebih efektif. (Soehatman,

2010)

4. Memberikan informasi yang terdokomentasi mengenai sumber bahaya

dalam perusahaan kepada semua pihak khususnya pemangku kepentingan.

Dengan demikian mereka dapat memperoleh gambaran mengenai risiko suatu

usaha yang akan dilakukan. (Soehatman, 2010)

2.4 Teknik Identifikasi Bahaya

Identifikasi bahaya adalah upaya sistematis untuk mengetahui potensi

bahaya yang ada di lingkungan kerja. Dengan mengetahui sifat dan karakteristik

bahaya, kita dapat berhati-hati, waspada dan dapat melkukan langkah-langkah

pengamanan agar tidak terkena bahaya. Namun demikian tidak semua bahaya

dapat dikenali dengan mudah, seperti mengenal bahaya api. (Soehatman, 2010)

Identifikasi bahaya adalah suatu teknik komprehensif untuk mengetahui

potensi bahaya dari suatu bahan, alat, atau sistem. Teknik identifikasi bahaya ada

berbagai macam yang dapat diklasifikasikan atas (Herman, 2010):

1. Metoda Pasif

2. Metoda Semiproaktif

3. Metoda Aktif

2.4.1 Teknik Pasif

Bahaya ini dapat dikenal dengan mudah apabila jika mengalaminya seperti

secara langsung. Seseorang akan mengetahui adanya bahaya lobang di jalan

setelah tersandung atau terperosok kedalamnya. Kita tahu adanya bahaya listrik

setelah tersengat aliran listrik. Cara ini bersifat premitif  dan terlambat karena

kecelakaan telah terjadi, baru kita mengenal dan mengambil langkah pencegahan.

Metode ini sangat rawan, karena tidak semua bahaya dapat menunjukan

eksistensinya sehingga dapat terlihat. Sebagai contoh, di dalam suatu pabrik

kimia, terdapat beberapa jenis bahan dan peralatan. (Soehatman, 2010)
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2.4.2 Teknik Semi Proaktif

Teknik ini disebut juga belajar dari pengalaman orang lain karena kita

tidak perlu mengalaminya sendiri.teknik ini lebih baik karena tidak perlu

mengalami sendiri setelah itu baru mengetahui adanya bahaya. Namun teknik ini

kurang efektif karena (Soehatman, 2010):

1. Tidak semua bahaya telah diketahui atau menimbulkan dampak kejadian

kejelakaan.

2. Tidak semua kejadian dilaporkan atau diinformasikan kepada pihak lain

untuk diambil sebagai pembelajaran.

3. Kecelakaan yang telah terjadi yang berarti tetap menimbulkan kerugian,

walaupun menimpa pihak lain.

2.4.3 Metode Proaktif

Metode yang terbaik untuk mengidentifikasi bahaya adalah cara proaktif

atau mencari bahaya sebelum bahaya tersebut menimbulkan akibat atau dampak

yang merugikan.  Tindakan proaktif memiliki kelebihan (soehatman, 2010):

1. Bersifat preventif karena bahaya dikendalikan sebelum menimbulkan

kecelakaan atau cedera.

2. Bersifat peningkatan berkelanjutan (continual improvement) karena

dengan mengenal bahaya dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan.

3. Meningkatkan kepedulian (awareness) semua pekerja setelah mengetahui

dan mengenal adanya bahaya di sekitar tempat kerjanya.

4. Mencegah pemborosan yang tidak diinginkan karena adanya bahaya dapat

menimbulkan kerugian . misalnya adanya katup pipa bahan kimia yang

bocor tanpa diketahui akan terus menerus mengeluarkan bahan/bocoran

sehingga menimbulkan kerugian.

Dewasa ini telah berkembang berbagai macam teknik identifikasi bahaya

yang bersifat proaktif antara lain (Soehatman,2010):

1. Daftar perikasa dan audit atau inspeksi K3

2. Analisa bahaya awal (Preliminary Hazard Analysis-PHA)

3. Analisis pohon kegagalan

4. Analisa What if

5. Analisa metoda kegagalan dan efek
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6. Hazops

7. Analisa keselamatan pekerjaan

8. Analisa risiko pekerjaan

Penerapan teknik identifikasi bahaya ini dapat dilakukan sepanjang daur

hidup perusahaan mulai  dari tahap pengembangan sampai ke operasi.

(Soehatman, 2010)

Tabel 2.1 Tahapan Teknik Identifikasi Bahaya

TAHAPAN PROYEK TEKNIK IDENTIFIKASI BAHAYA

Semua tahapan
Audit manajemen dan K3
Daftar Periksa (Check List)
Masukan dari pekerjaan dan para ahli

Riset dan pengembangan

Saringan dan pengujian untuk:
a. Bahan Kimia ( toksisitas, stabilitas, peledakan)
b. Reaksi
c. Impuriti

Pilot Plan

Pra-Rancangan
Data bahaya
Penilaian Asuransi
Kajian Bahaya

Desain

Penilaian keselamatan desain proses
a. Unit proses
b. Unit operasi
c. Peralatan pabrik
d. Sistem bertekanan
e. Sistem instrumentasi

Hazops
Failure modes and Effect Analysis
Fault Tree and Event Tree Analysis
Hazards Analysis
Realibility Assessment
Operator Task Analysis and Operating Intruction

Commisioning

Pemeriksaan ulang desain, inspeksi, penilaian dan pengujian
Uji tidak merusak (Non Destructive Test-NDT)
Plant Safety Audit
Perencanaan Darurat

Operasi
Inspeksi, Pengujian
Uji Tidak masuk (NDT)
Plant Safety Audits

Sumber: Loss Prevention in the Proses Industries

2.5 Analisa Risiko

2.5.1 Teknik Analisa Risiko

Analisa risiko adalah untuk menentukan besarnya suatu risiko yang

dicerminkan dari kemungkinan dan keparahan yang ditimbulkannya. Banyaknya

teknik yang digunakan untuk melakukan analisa risiko baik kualitatif, semi



II-12

maupun kuantitatif. Ada beberapa perhitungan dalam memilih teknik analisa

risiko yang tepat antara lain (Soehatman, 2010):

1. Teknik yang digunakan sesuai dengan kondisi dan kompleksitas fasilitas

atau instalasi serta jenis bahaya yang ada dalam operasi.

2. Teknik tersebut dapat membantu dalam menentukan pilihan cara

pengendalian risiko.

3. Teknik tersebut dapat membantu membedakan tingkat bahaya secara jelas

sehingga memudahkan dalam menentukan prioritas langkah

pengendaliannya.

4. Cara penerapannya terstruktur dan konsisten sehingga proses manajemen

risiko dapat berjalan berkesenambungan.

A. Teknik Kualitatif

Metoda ini bersifat kasar, karena tidak jelas antara tingkat risiko rendah,

medium atau tinggi. Hanya sekedar kata-kata, sehingga pembaca atau pihak

terkait masih harus mereka-reka dan menafsirkannya sendiri menurut presefsinya

masing-masing. Menurut standar AS/NZS 4360, kemungkinan atau likelihood

diberi rentang antara suatu risiko yang jarang terjadi sampai dengan risiko yang

dapat terjadi setiap saat.

Tabel 2.2 Ukuran Kualitatif (likelihood) menurut standar AS/NZS 4360

LEVEL DESCRIPTOR URAIAN
A Almost Certain Dapat terjadi setiap saat
B Likely Kemungkinan terjadi sering
C Possible Dapat terjadi sekali-sekali
D Unlikely Kemungkinan terjadi jarang

Tabel 2.3 Perkiraan Probabilitas

Peringkat Uraian Probabilitas

A Sering terjadi
> 0,1 Kejadian (1 dalam 10

Kemungkinan)
B Sangat mungkin terjadi 0,1 – 0,01

C
Dapat terjadi atau pernah
terdengar kejadian serupa

0,01 – 0,001

D
Jarang terjadi atau tidak pernah
terdengar kejadian serupa

0,001 – 0,000001

E Kemungkinan sangat kecil < 0,000001
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B. Semi Kuantitatif

Metoda semi kuantitatif lebih baik dalam mengungkapkan tingkat risiko

dibandingkan dengan teknik kualitatif. Adapun kelebihan-kelebihan metoda ini

adalah sebagai berikut (Soehatman,2010):

1. Nilai risiko digambarkan dalam angka numorik. Namun nilai ini tidak

bersifat absolute. Misalnya risiko A bernilai 2 dan risiko B bernilai 4,

dalam hal ini bukan berarti risiko B secara absolute dua kali lipat dari

risiko A.

2. Dapat menggambarkan tingkat risiko lebih konkrit disbanding dengan

metoda kualitatif.

C. Metoda Kuantitatif

Analisa risiko kuantitatif menggunakan perhitungan probabilitas kejadian

atau konsekuensinya dengan data numorik dimana besar risiko tidak berupa

peringkat seperti pada metoda semi kuantitatif. Hasil perhitungan secara

kuantitatif akan memberikan gambaran tentang risiko suatu kegiatan atau bahaya.

Besarnya risiko lebih dinyatakan dalam angka 1, 2, 3 atau 4 yang mana 2

mengandung risiko dua kali lipat dari 1. Oleh karena itu hasil perhitungan

kualitatif akan memberikan data yang lebih akurat atau semi kuantitatif. Namun

demikian, perhitungan secara kuantitatif memerlukan dukungan data dan

informasi yang mendalam. (Soehatman, 2010)

2.5.2 Pemilihan Teknik Analisa Risiko

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memilih teknik analisa

risiko adalah dengan menggunakan pendekatan “Tier”
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Gambar 2.3 Pemilihan metoda analisis risiko (Sumber: Soehatman, 2010)

Secara umum metoda kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut

(Soehatman, 2010):

1) Teknik lebih sederhana sehingga relatif cepat sehingga biaya relatif

rendah.

2) Penentuan tingkat risiko lebih banyak berdasarkan penilaian subjektif dari

penilai (anggota tim)

3) Sesuai untuk digunakan sebagai penilaian risiko tahap awal.

4) Digunakan untuk jenis risiko relatif kecil dan sederhana.

5) Dapat memasukan aspek non teknis dalam penilaian misalnya prsepsi

masyarakat, citra dan lainnya.

Teknik semi kuantitatif dapat digunakan jika data-data yang tersedia lebih

lengkap, dan kondisi operasi atau proses lebih komplek.

Metode kuantitatif digunakan jika potensi risiko yang dapat terjadi sangat

besar sehingga perlu kajian yang lebih rinci. Misalnya untuk menentukan lokasi

pembangunan pembangkit tenaga nuklir memerlukan kajian yang sangat akurat

dan mendalam untuk mengambarkan dampak radiasi yang dapat timbul jika

terjadi kecelakaan atau kebocoran pada reactor. (Soehatman, 2010)
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2.6 Peringkat Risiko

Pencapaian tingkat implementasi dinyatakan dalam tiga kategori yaitu

kategori merah kuning, dan hijau. Dimana penetuan kategori pencapaian tingkat

implementasi ini merujuk pada konsep Traffic Light System dalam pengukuran

kinerja. Traffic Light System menunjukkan apakah skore dari suatu indikator

kinerja memerlukan suatu perbaikan atau tidak. Sedangkan kisaran nilai indikator

kinerja untuk kategori merah, kuning, dan hijau mengacu pada peraturan menteri

tenaga kerja Nomor: PER.05/MEN/1996. Indikator dari Traffic Light System ini

direpresentasikan dengan beberapa warna sebagai berikut : (Ernawati, 2010)

1. Warna hijau

Achievement dari suatu indikator kinerja sudah tercapai. Kisaran nilai

indikator kinerja untuk kategori ini adalah 85%-100%.

2. Warna kuning

Achievement dari suatu indikator kinerja belum tercapai, meskipun

nilainya sudah mendekati target. Kisaran nilai indikator kinerja untuk kategori ini

adalah 60%-84%.

3. Warna merah

Achievement dari suatu indikator kinerja benar–benar dibawah target yang

telah ditetapkan dan memerlukan perbaikan dengan segera. Kisaran nilai indikator

kinerja untuk kategori ini adalah 0%-59%.

Nurul Chamidah (2004) menyatakan banyaknya kejadian kecelakaan

merupakan salah satu indikator keberhasilan program K3 yang dapat

dikategorikan dalam 3 kelompok seperti ditunjukkan dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4 Kategori kecelakaan kerja (Ernawati, 2010)

Katagori Parameter Penilaian Keterangan

Hijau Terjadi kecelakaan ringan Luka ringan atau sakit ringan (tidak kehilangan
hari kerja)

Kuning Terjadi kecelakaan sedang Luka berat atau sakit yang membutuhkan
perawatan intensif (kehilangan hari kerja)

Merah Terjadi kecelakaan berat Meninggal atau cacat seumur hidup (tidak
mampu bekerja)

Cara sderhana adalah dengan membuat metrik risiko dimana peringkat

kemungkinan dan keparahan diberi nilai 1-4. Dengan demikian, nilai risiko dapat
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diperoleh dengan mengalihkan antara kemungkinan dan keparahannya yaitu

antara 1-16. (Soehatman, 2010)

Kemungkinan
Keparahan

1 2 3 4

1 1 2 3 4

2 2 4 6 8

3 3 6 9 12

4 4 8 12 16

Gambar 2.4 Tingkat kecelakaan (Sumber: Soehatman, 2010)

Dari matrik di atas, dapat dibuat peringkat risiko misalnya, Nilai 1-5

berisiko rendah, nilai 6-11 berisiko sedang, dan nilai 12-16 berisiko tinggi. Dari

matrik ini, tingkat keparahan atau severty ditinjau dari berbagai aspek yaitu

dampak terhadap manusia, keuangan, elangsungan usaha, lingkungan, dan

tanggapan media massa. (Soehatman, 2010)

Traffic Light System (Sistem Lampu Merah) menunjukan apakah nilai dari

suatu indicator kinerja termasuk katagori mirah, kuning atau hijau mengacu pada

peraturan menteri tenaga kerja nomor: PER.05/MEN/1996. Indicator Traffic Light

System (Sistem Lampu Merah) ini dapat dipresentasikan dengan beberapa warna

sebagai berikut: (Purnama, 2006)

a. Warna Hijau : Achievement dari suatu indicator kinerja adalah tercapai

kisaran nilai indicator untuk katagori ini adalah 85% - 100% .

b. Warna Kuning: Dari suatu indikator kinerja belum tercapai, meskipun

nilainya sudah mendekati  target. Jadi pihak manajemen harus berhati-hati

dengan adanya berbagai kemungkinan. Kisaran ini mempunayai nilai

indicator kinerja untuk katagori ini adalah 60% - 84%.

c. Warna Merah : Achievement dari suatu indicator kinerja benar-benar di

bawah target dengan kisaran nilai indicator kinerja untuk katagori ini

adalah 0% - 59%
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2.7 Evaluasi Risiko

2.7.1 Teknik Evaluasi Risiko

Suatu risiko tidak akan memberikan makna yang jelas bagi manajemen

atau pengambilan keputusan lainnya jika tidak diketahui apakah risiko tersebut

signifikan bagi kelangsungan bisnis. Sebagai tindak lanjut dari penilaian risiko

dilakukan evaluasi risiko untuk menentukan apakan risiko tersebut dapat diterima

atau tidak dan menentukan prioritasi risiko. (Soehatman, 2010)

Ada berbagai pendekatan dalam menentukan prioritas risiko antara lain

berdasarkan standar  Australia 10014b yang menggunakan tiga katagori risiko

yaitu: (Soehatman, 2010)

1. Secara umum dapat diterima (generally acceptable)

2. Dapat ditolerir (tolerable)

3. Tidak dapat diterima (generally unacceptable)

2.7.2 Kriteria Risiko

Kriteria risiko diperlukan sebagai landasan untuk melakukan pengendalian

bahaya dan mengambil kepuasan untuk menentukan sistem pengaman yang akan

digunakan. Pada area merah (risiko tidak dapat diterima) adanya risiko yang tidak

dapat di tolerir, sehingga harus dilakukan langkah pencegahan. Pada bagian

kuning atau area ALARP, risiko dapat ditolerir dengan syarat semua pengamanan

telah dialankan dengan baik. (Soehatman, 2010)

2.8 Asesmen Risiko

Menurut defenisi ISO/IEC Guide 73 yang dimaksud dengan asesmen

risiko adalah keseluruhan proses analisis risiko dan avaluasi risiko. Ada beberapa

teknik asesmen risiko yang lazim dipergunakan yang dibedakan atas teknik-teknik

yang berkaitan dengan identifikasi risikodan teknik serta metode analisis risiko.

(Hinsa, 2007)

Asesmen risiko adalah proses evaluasi bahaya (hazard) untuk dapat

menentukan tingkatan tindakan yang dibutuhkan mengurangi risiko sehingga pda

tingkat yang dapat diterima. Ketika evaluasi risiko harus dilakukan terhadap

bahaya (hazard) seseorang harus mempertimbangkan dua hal sekaligus, likelihood

dan consequences kejadian yang terjadi. Menimbang seberapa besar kemungkinan
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kejadian benar-benar akan terjadi dan berapa besar potensi akibat diperkirakan di

masa yang akan datang. (Hinsa, 2007)

2.8.1 Kemungkinan Terjadi Kejelakaan (Likelihood)

Didefenisikan sebagai kesempatan akan terjadinya sesuatu yang benar-

benar tejadi. Dalam kontek manajemen risiko sesuatu tersebut adalah yang

menybabkan cedera atau gangguan bagi kesehatan seseorang. Ketika dalam

melakukan penilaian (asesmen) terhadap likelihood, langkah pertama yang harus

ditetapkan adalah katgori likelihood kejadian berbahaya yang akan benar-benar

terjadi: (Hinsa, 2007)

1. Very likely : Mungkin terjadi berkali-kali

2. Likely : Mungkin terjadi kadang-kadang

3. Unlikely : Mungkin terjadi tetapi jarang

4. Highly unlikely : Mungkin terjadi tetapi sangat tidak mungkin

pernah terjadi

Ketika mengevaluasi likelihood kecelakaan, faktor yang memotifasi

sehingga adanya beberapa katagori likelihood adalah ancaman. Ancaman adalah

ukuran seberapa sering atau berapa lama seseorang benar-benar terancam bahaya.

Sebagai contoh adalah sebagai berikut: (Hinsa, 2007)

1. Very rare : Sekali dalam satu tahun atau kurang

2. Rare : beberapa kali dalam satu tahun

3. Unusual : Sekali dalam sebulan

4. Occasional : Sekali seminggu

5. Frequent : Setiap hari

6. Continuous : Terus menerus

Kesalahan yang sering terjadi adalah terlalu menekankan hanya pada

pengurangan akibat ancaman pada level yang rendah. Oleh karena itu seseorang

tidak sering mendapat ancaman, tidak selalu berarti pehatian kepada ancaman

sedikit saja (tidak perlu diperhatikan). Kepastian likelihood terjadinya suatu

kejadian lebih penting daripada berapa kali seseorang terancam bahaya. (Hinsa,

2007)
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2.8.2 Akibat kejadian (Consequences)

Konsekkuensi atau akibat adalah ukuran kedahsyatan atau kekejaman yang

diderita seseorang jika terjadi kecelakaan. Ketika seseorang menilai akibat suatu

kecelakaan, kategori akibat yang paling parah diharapkan seseorang jika terjadi

kecelakaan harus diseleksi. Akibat suatu kecelakaan dapat dikatagorikan seperti

berikut: (Hinsa, 2007)

1. Fatal : Kematian

2. Major injuries : Biasanya kerugian (luka-luka) yang tidak dapat

diubah (dibatalkan) atau gangguan kesehatan membutuhkan waktu yang

lama untuk memperbaikinya.

3. Minor injuries : Biasanya luka-luka yang dapat diubah atau

gangguan kesehatan yang membutuhkan penyembuhan hanya beberapa

hari. Penyembuhan akan pulih seperti disediakala dan untuk selamanya.

4. Negligible injuries : Cukup dengan pertolongan pertama dan dapat

segera kembali bekerja seperti biasa.

Jika posisi bahaya menambah (ditambahkan ke) konsekuensi kecelakaan

maka penambahan (bertambah parahnya) akibat harus dipertimbangkan dan

peringkat konsekuensi menjadi naik. Ketika melakukan asesmen terhadap risiko

semua aspek likelihood dan konsekuensi harus dipertimbangkan. Saling

keterkaitan antara parameter likelihood dan konsekuensi dengan mudah dapat

dibentangkan melalui matriks sederhana berikut. (Hinsa, 2007)

Tabel 2.5 Matriks consequences dan likelihood

CONSEQUENCES
LIKELIHOOD

Very Likely Likely Unlikely Highly Unlikely
Fatality High High High Medium
Major injuries High High Medium Medium
Minor injuries High Medium Medium Low
Nigligible injuries Medium Medium Low Low

Sumber: Hinsa, 2007

2.8.3 Basic Risk Asesmen

Jika dipertimbangkan terjadinya (likelihood) kecelakaan ketika

mengendarai mobil dengan konsekuensi (akibatnya), secara statistic adalah sangat

unlikely (highly unlikely) kita dapat celaka dan konsekuensi terburuknya fatal
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(kematian). Dari matrik diatas terlihat risiko berada pada kisaran medium yang

artinya dapat diusahakan agar risiko kecelakaan berkurang, misalanya dengan

memberikan pelatihan kepada pengemudi, dengan menejemen jalan dan desain

alat transportasi. (Hinsa, 2007)

2.9 Risk Nomogram

Suatu nomogram adalah suatu penyajian dengan grafis tentang hubungan

kwantitatip, atau di dalam kasus tentang studi deskriptif ini merupakan suatu tabel

yang mempertunjukkan ukuran contoh yang paling bersifat prediksi dari  nilai

yang sedang ditaksir di dalam total populasi. (www.wikipedia.com, 3 Februari

2014)

Untuk mengembangkan cara menganalisis risiko dan pertimbangan biaya

mengendalikan risiko, militer Amerika Serikat mengembangkan nomogram yang

cukup rumit. Nomogram dapat digunakan sebagai alat bantu proses pengambilan

keputusan dengan menyelesaikan langkah-langkah berikut: (Hinsa, 2007)

1. Menilai atau melakukan asesmen terhadap likelihood kecelakaan yang

terjadi untuk setiap hazard yang telah diidentifikasi dan memasukannya ke

dalam kolom LIKELIHOOD nomogram .

Gambar 2.5 Bentuk risk nomogram (Hinsa, 2007)
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2. Bahaya atau ancaman risiko kemudian dimasukan kedalam kisaran

ancaman

3. Kemudian garis lurus ditarik melalui kedua titik diperpanjang hingga tie

line

4. Nilai akibat (konsekuensi) kecelakaan yang terjadi dan memasukan

nilainya pada kolom possible consequences

5. Tarik garis lurus dari titik yang diletakan pada draw a straight line from

the tie line yang diperoleh pada langkah 3, hingga titik possible

consequences hasil langkah 4

6. Di mana garis melalui atau melewati kolom risk score adalah menunjukan

tindakan yang mungkin diambil yang harus dipertimbangkan.

Dengan menggunakan nomogram risiko, kita dapat lebih mudah mengukur

tingkat risiko yang lebih spesifik dibandingkan dengan matrik risiko. Penggunaan

nomogram dimulai dengan menentukan kemungkinan (likelihood) risiko yang

diberi 6 (enam) tingkatan dari kemungkinanyang paling rendah (sangat kecil

kemungkinan terjadinya) sampai kemungkinan yang paling tinggi (dapat terjadi

setiap saat dalam kondisi normal). (Soehatman, 2010)

2.9.1 Cost Justification Program

Justifikasi biaya nomogram maksudnya adalah sejauh mana biaya

nomogram yang dikeluarkan masuk akal. Untuk lebih lengkap nomogram

diperluas agar dapat dipergunakan sebagai pedoman biaya maksimum yang harus

dikorbankan untuk mengurangi atau menurunkan bahaya tertentu. Hasil yang

diturunkan dari matriks penilaian risiko dan nomogram tidak dapat diterima

begitu saja berdasarkan nilai nominal semata-mata. Hasil tersebut hanya sekadar

indikator dan orang yang menggunakannya harus merasa cocok dan senang

dengan rekomendasinya. (Hinsa, 2007)

Nomogram dikembangkan sejak tahun1976 yang nilai uang dalam kurs

dolar Amerika Serikat dan rupiah pada waktu itu tentu lebih tinggi dari sekarang.

lagi pula kecendrungan sekarang ini adalah kesadaran tentang risiko semakin

tinggi dan masuk akal jika semakin banyak dana dialokasi untuk membiayai

implementasi manajemen risiko. (Hinsa, 2007)
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Peringkat risiko sangat penting sebagai alat manajemen dalam mengambil

keputusan. Melalui peringkat risiko manajemen dapat menentukan skala prioritas

dalam penanganannya. Manajemen juga dapat mengalokasikan sumber daya yang

sesui untuk masing-masing risiko sesuai dengan tingkat prioritasnya. Setelah

menyusun peringkat risiko pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menentukan

risiko yang dapat diterima? (Soehatman, 2010)

Gambar 2.6 Bentuk risk nomogram lanjutan (Hinsa, 2007)

Dari nilai risiko yang diperoleh selanjutnya dievaluasi apakah risiko

tersebut dapat diterima atau tidak. Risiko dapat turunkan atau dihilangkan sama

sekali yang digambarkan dalam prosentase. Misalkan menekan risiko sampai

50%. Dari titik nilai risiko ditarik garis melalui nilai pengurangan risiko yang

diinginkan memotong garis bantu. Pengurangan risiko tentu memerlukan biaya

yang bersarnya tergantung bagaimana jenis dan strategi pengendalian yang

dilakukan. (Soehatman, 2010)
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Bentuk kemungkinan yang dipotong oleh satu baris paralel kepada x dan y

bentuk. Perihal titik pada kemungkinan (likelihood) nomogram risiko adalah (-

65,0). Bentuk ancaman (exspose) juga tumpang tindih dengan satu baris paralel

kepada x dan y bentuk. Pada titik ancaman (exspose) nomogram resiko adalah (-

30,0). Pada tie line adalah juga disebut bantu mungkin juga tumpang tindih

dengan satu baris paralel kepada x dan y bentuk. Konsekwensi perihal titik yang

mungkin pada [atas] nomogram resiko adalah (30,0). Score resiko adalah

penentuan akhir dari  nomogram yang juga mana tumpang tindih dengan satu

baris paralel kepada x dan y bentuk. Perihal score resiko adalah suatu nomogram

resiko (65,0). Untuk meningkatkan dapat dilihat pada tabel di bawah, yang mana

menguraikan bentuk dari nomogram resiko: (www.wikipedia.com, 3 Februari

2014)

Tabel 2.6 Koordinat risk nomograms
Category Sub Category Line x Line y

Kemungkinan

 Bisa dikatakan tidak pernah terjadi -65 0
 Kadang-kadang terjadi -65 30
 Sangat jarang terjadi -65 60
 jarang -65 90
 Sering terjadi -65 120
 Sangat sering terjadi -65 145

Ancaman

 Terus-menerus -30 2,5
 Setiap hari -30 32,5
 Setiap seminggu -30 62,6
 Setiap sebulan -30 92,5
 Setiap 3 bulan -30 122,5
 Setiap tahun -30 147,5

Tie Line  0 0

Kemungkinan
Konsekuensi

 Cedera diabaikan 30 -32,5
 Cedera ringan 30 2,5
 Cedera sedeang 30 32,5
 Cedera sangat serius 30 62,5
 Lumpuh permanen 30 92,5
 Kematian 30 122,5

Nilai Risiko

 < 20 (Risiko dapat diterima) 65 -15
 21 – 60 (Risiko yang memerlukan

perhatian)
65 25

 61 – 250 (Diperlukan koreksi risiko) 65 72,5
 251 > (Mempertimbangkan risiko sangat

tinggi untuk menghentikan operasi)
65 72,5
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Nomogram risiko lanjutan disebut juga nomogram biaya pengurangan

yang digunakan untuk menentukan persen (%) penurangan risiko dan besaran

biaya yang dikeluarkan. Format untuk nomogram risiko lanjutan dapat dilihat

pada tabel berikut: (www.wikipedia.com, 26 Februari 2014)

Tabel 2.7 Koordinat risk nomogram lanjutan
Kategori Sub Kategori Garis x Garis y

Pengurangan Risiko

 10 % 100 140
 25 % 100 100
 50 % 100 60
 75 % 100 20
 100 % 100 -20

Tie Line  125 0

Biaya untuk Koreksi

 Class 1 140 140
 Class 2 140 117,16
 Class 3 140 94.3
 Class 4 140 71,44
 Class 5 140 48,58
 Class 6 140 25,72
 Class 7 140 2,86
 Class 8 140 -20,1

Faktor Pertimbangan

 ≤ 9 (Diragukan) 165 72,8
 ≤ 18 > 9 (Dibenarkan) 165 101
 ≤ 50 > 18 (Sangat berharga) 165 140
 > 50 (Diragukan) 165 140

2.9.2 Risk Score

Risk score adalah nilai atau angka yang menggambarkan tinggi rendahnya

suatu risiko pada kecelakaan kerja. Risk score adalah hasil dari nomogram yang

menunjukkan seberapa besar pengaruhnya terhadap organisasi atau perusahaan.

Risk score pada nomogram kecelakaan kerja (Hinsa, 2007):

1. < 20 (risk perhaps acceptable)

2. 21-60 (possible attention required)

3. 61-250 (substantial risk correction required)

4. 251 > (very high risk consider discontinuing operation)

2.10 Klasifikasi Besaran Risiko

Salah satu alterntif sistem pengklasifikasian kerugian dalam suatu

checklist adalah sebagai berikut: (Herman, 2010)
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a. Kerugian hak milik (Property Losses)

1. Kerugian langsung yang dihubungkan dengan kebutuhan untuk

mengganti atau reperansi atau kehilangan harta.

2.  Kerugian tidak langsung, seperti keharusan untuk menghancurkan  sisa

gedung yang rusak akibat kerugian langsung.

3. Kerugian pendapatan (net income), seperti penghentian kegiatan

sementara yang disebabkan  oleh suatu kerugian di mana tidak boleh

ditempatinya ruang kerja.

b. Kewajiban mengganti kerugian orang lain (Liability Losses)

Karena rusaknya hak milk orang lain atau terlukanya orang lain.

c. Kerugian personalia (Personnel Losses)

1.  Kerugian bagi perusahaan, karena kematian, cacat, atau mengundurkan

dirinya pegawai, langganan atau pemilik.

2. Kerugian bagi keluarga pegawai, yang disebabkan oleh kematian,

cacat, atau pemberhentian.

2.11 Strategi Pengendalian Risiko

2.11.1 Menekan Kemungkinan (Likelihood)

Strategi pertama dalam pengendalian risiko adalah dengan menekan

kemungkinan (likelihood). Pengurangan kemungkinan ini dapat dilakukan dengan

berbagai pendekatan yaitu secara teknis, administrative dan pendekatan menusia.

(Soehatman, 2010)

A. Pendekatan Teknis (Engineering Control)

1. Eliminasi

Risiko dapat dihindarai dengan menghilangkan sumbernya. Jika sumber

bahaya  dihilangkan maka risiko yang akan timbul dapat dihindarkan. Beberapa

contoh teknik eliminasi antara lain (Soehatman, 2010):

 Mesin yang bising dimatikan atatu dihentikan sehingga tempat kerja bebas

dari kebisingan.

 Lobang bekas galian di tengah jalan ditutup dan ditimbun.

 Penggunaan bahan kimia berbahaya dihentikan.
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 Proses yang berbahaya di dalam perusahaan dihentikan. Perusahaan tidak

memproduksi bahan berbahaya sendiri tetapi memesan dari pemasok.

Dengan demikian, perusahaan bebas dari kegiatan yang berbahaya.

2. Subsitusi

Teknik subtitusi adalah mengganti bahan, alat atau cara kerja dengan yang

lain sehingga kemungkinan kecelakaan dapat ditekan. Sebagai contoh penggunaan

bahan pelarut yang bersifat beracun diganti dengan bahan lain yang lebih aman

dan tidak berbahaya. (Soehatman, 2010)

3. Isolasi

Kemungkinan terjadinya kecekalaan atau kejadian dapat dikurangi atau

dihilangkan menggunakan teknik isolasi artinya sumber bahaya dengan penerima

diisolir dengan penghalang (barrier) atau dengan pelindung diri. Jika sumber

bahaya dan penerima dipasang barrier atau alat pelindung diri, maka

kemungkinan bahaya dapat dikurangi. (Soehatman, 2010)

4. Pengendalian jarak

Kemungkinan kecelakaan atau risiko dapat dikurangi dengan melakukan

pengendalian jarak antara sumber bahaya (energi) dengan penerima. Semakain

jauh manusia dari sumber bahaya semakin kecil kemungkinan mendapat

kecelakaan. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan kontrol jarak

jauh (remote control) dari ruang kendali. Dengan demikain, kontak manusia

dengan bahaya dapat dikurangi. (Soehatman, 2010)

5. Pendekatan manusia (Human Control)

Memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai cara kerja yang aman,

budaya keselamatan dan prosedur keselamatan. (Soehatman, 2010)

2.11.2 Menekan Konsekuensi

Pendekatan berikutnya untuk mengendalikan risiko adalah dengan

menekan keparahan atau konsekuensi yang ditimbulkannya. Suatu risiko

kemungkinan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya karna pertimbangan teknis,

ekonomi atau operasi. Berikut pendekatan yang dapat dilakukan untuk

mengurangi konsekuensi antara lain (Soehatman, 2010):
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1. Tanggap darurat (Contingency Plan)

Keparahan suatu kejadian dapat ditekan jika perusahaan memiliki sistem

tanggap darurat yang baik dan terencana.

2. Penyediaan alat pelindung diri (APD)

Pengguanaan APD bukan untuk mencegah kecelakan tetapi untuk

mengurangi dampak atau konsekuensi dari suatu kejadian.

3. Sistem pelindung

Dengan memasang pelindung, dampak kejadian dapat ditekan.

2.11.3 Pengalihan Risiko (Risk Transfer)

Opsi ketiga adalah pengalihan risiko ke pihak lain, sehingga beban risiko

yang ditanggung perusahaan menurun. Hal ini dapat diakukan dengan beberapa

cara antara lian (Soehatman, 2010):

1. Kontraktual, yang mengalihkan tanggung jawab K3 ke pihak lain.

2. Asuransi, dengan menutup asuransi untuk melindungi potensi risiko yang

ada dalam perusahaan.

Untuk menekan risiko dalam proses produksi, perusahaan memutuskan

tidak lagi memproduksi bahan tersebut, tetapi membeli produk jadi dari pihak

lain. Dengan demikian risiko dalam produksi bahan tersebut telah dialihkan

kepada pihak lain. (Soehatman, 2010)

Pengalihan kepada asuransi pada dasarnya hanya berkaitan dengan nilai

aset tetapi tidak mencakup berbagai risiko lainnya seperti risiko kehilangan

pelanggan, tuntutan hukum akibat kecelakaan, citra perusahaan dan lainnya.

(Soehatman, 2010)

2.12 Standar Operasional Prosedur (SOP)

2.12.1 Pengertian SOP

Pada dasarnya SOP adalah suatu perangkat lunak pengatur, yang mengatur

tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu. Oleh karena itu prosedur

kerja yang dimaksud bersifat tetap, rutin, dan tidak berubah-ubah, prsedur tersebut

dibakukan menjadi dokumen tertulis yang disebut sebagai standar operasional

prosedur (SOP). (Budihardjo, 2014)



II-28

Standar operasional prosedur (SOP) adalah satu set intruksi tertulis yang

digunakan untuk kegiatan rutin atau aktivitas yang berulang kali dilakukan oleh

sebuah organisasi. Pengembangan dan penggunaan SOP merupkan bagian internal

dari sebuah sistem mutu yang sukses, karena menyediakan individu dengan

informasi untuk melakukan pekerjaan dengan benar dan memfasilitasi kosistensi

dalam kualitas dan integritas produk atau hasil akhir. (Indah, 2014)

SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan

tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk

mencapai tujuan instansi pemerintah. SOP sebagai suatu dokumen/instrumen

memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan

efisisen berdasarkan suatu standar yang sudah baku. Pengembangan instrumen

manajemen tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pelayanan di

seluruh unit kerja pemerintahan dapat terkendali dan dapat berjalan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. (Atmoko, 2010)

Dalam suatu perusahaan efisiensi yang diharapkan demi kemajuan

perusahaan, paling tidak adalah dalam waktu penyelesaian pekerjaan. Dengan

lebih cepatnya suatu pekerjaan diselesaikan, berarti lebih banyak volume

pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam setiap satuan waktunya. Dalam kualitas

pekerjaan baik yang terkait dengan pelayanan maupun terkait dengan produkyang

dihasilkan dari suatu proses produksi. (Budihardjo, 2014)

2.12.2 Prosedur Penyusunan SOP

Dengan adanya SOP, stakeholder pada perusahaan dapat berjalan dengan

pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, apabila terjadi

penyimpangan dapat ditemukan penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan cara

cepat dan tepat. Menurut Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Briokrasi RI tahun 2012, prosedur penyusunan SOP merupakan salah

satu siklus yang dimulai dari persiapan, penilaian kebutuhan SOP (SOP need

assessment), pengembangan SOP (SOP Development), hingga monitoring dan

evaluasi SOP (SOP monitoring and evaluation). Jika dari hasil evaliasi perlu

dilakukan penyempurnaan ataupun pembuatan SOP yang baru, maka proses

dimulai lagi dari tahap penilaian kebutuhan SOP. (Indah, 2014)
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` Sebagai suatu manual, dokumen SOP perlu memiliki beberapa criteria

yang pada dasarnya dimaksutkan agar dokumen SOP yang dihasilkan benar-benar

unggul, dapat diandalkan, serta sangat permanfaan bagi organisasi atau

perusahaan yang mengaplikasikannya. Beberapa kriterian yang dimaksut adalah:

(Budihardjo, 2014)

1. Penyusunan kalimat dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti.

2. Mudah diaplikasikan.

3. Mudah dikontrol.

4. Mudah diaudit.

5. Mudah diubah, disesuaikan dengan perkembangan.

Dengan beberapa criteria di atas, hasil dokumen SOP yang disusun

diyakini akan lebih bisa menghasilkan prosedur standar yang dapat diandalakan,

terutama bagi para pelaksana kerja dilapangan. Bagi atasan dari para pelaksana

pun dimanfaatkan sebagai alat kontrol yang juga dapat diandalkan. (Budihardjo,

2014)

Sebelum melakukan penyusunan SOP, perlu dilakukan persiapan-

persiapan kusus  agar penyusunan bisa dilakukan dengan baik. Persiapan disini

adalah pembentukan sebuah tim penyusun dan kelengkapannya. Tim bertugas

untuk melakukan identifikasi kebutuhan, mengumpulkan data, melakukan analisis

prosedur, melakukan pengembangan, melakukan uji coba, melakukan sosialisasi,

mengawas penerapan, memonitor dan melakukan evaluasi, melakukan

penyempurnaan-penyempurnaan, menyajikan hasil-hasil pengembangan kepada

pimpinan SOP, dan tugas-tugas lainnya. (Indah, 2014)


