
MANAJEMEN 

BAHAYA/RESIKO 

K3



PROSES/ 

AKTIVITAS

RESIKO KEGAGALAN

(Risk of Failures)

KECELAKAAN KERJA

(WORK ACCIDENT)

KERUGIAN

(LOSS)

- Dikurangi dampaknya

- Dicegah/ dihilangkan



Resiko adalah sesuatu yang berpeluang untuk 

terjadinya sakit, kerusakan bahkan kematian 

yang dihasilkan karena bahaya.

Manajemen Resiko dalam sebuah organisasi 

adalah organisasi yang dapat menerapkan 

metode pengendalian resiko apapun sejauh

metode tersebut mampu mengidentifikasi, 

mengevaluasi, memilih prioritas, dan

mengendalikan resiko dengan melakukan 

pendekatan jangka pendek dan jangka

panjang.

Dalam K3



LANGKAH PENGELOLAAN RESIKO

Dalam K3



1. Identifikasi Bahaya
1.1. Beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan untuk 

mengidentifikasi bahaya, yaitu:

1.2. Aktifitas yang digunakan dalam identifikasi bahaya, antara lain:

Mengidentifikasi kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan    

bahaya

Mengidentifikasij enis kecelakaan yang mungkin dapat terjadi

• Melakukan survey terhadap pekerja

• Konsultasi dengan pekerja.

• Konsultasi dengan tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

• Melakukan audit berkaitan keamanan kerja (safety audit)

• Melakukan pengujian

• Menganalisis rekaman data.

• Mengevaluasi secara teknis dan keilmuan.

• Pemantauan lingkungan dan kesehatan.



2. Menilai Resiko dan Seleksi Prioritas
Merupakan proses untuk menentukan prioritas

pengendalian terhadap resiko kecelakaan akibat

kerja. Tujuannya adalah untuk menentukan prioritas

tindak lanjut karena tidak semua aspek bahaya

potensial dapat ditindak lanjuti.

Metode untuk penilaian resiko, antara lain:

 Untuk setiap risiko:

Menghitung setiap insiden.

Menghitung konsekuensi.

Kombinasi penghitungan keduanya.

 Menggunakan rating setiap resiko, dengan 

mengembangkan daftar prioritas resiko kerja.



2.1. Menentukan Peluang
Faktor yang mempengaruhi terjadinya peluang 
sebuah insiden, antara lain:

Frekuensi terjadinya

Jumlah orang yang terkena

Pengalaman orang yang terkena

Durasi kejadian

Pengaruh posisi kerja terhadap 
bahaya

Tingkat kerusakan

Efektivitas pengendalian

2. Menilai Resiko dan Seleksi Prioritas





2.2. Menentukan Konsekuensi

Faktor yang mempengaruhi konsekuensi, antara lain:

Potensi reaksi berantai

Pengaruh terhadap Volume material

Pergerakan bagiannya

Ketinggian benda

Jarak pekerja dari bahaya potensial

2. Menilai Resiko dan Seleksi Prioritas



REPRESENTASI RESIKO



3. Menetapkan Pengendalian
Merupakan kegiatan perencanaan, pengelolaan
dan pengendalian kegiatan-kegiatan produk
barang dan jasa yang dapat menimbulkan resiko
kecelakaan.

Metode yang dapat digunakan untuk 
pengendalian resiko, antara lain:

Pengendalian teknis/rekayasa, yang meliputi 
eliminasi, subtitusi, ventilasi, hygiene, dan sanitasi.

Pendidikan dan pelatihan.

Pembangunan kesadaran motivasi.

Evaluasi melalui internal audit.

Penegakan hukum



PENGENDALIAN RESIKO/ BAHAYA



Pengendalian Resiko/Bahaya dengan cara

eliminasi memiliki tingkat keefektifan, kehandalan

dan proteksi tertinggi di antara pengendalian

lainnya.



4. Penerapan Langkah Pengendalian
Untuk menerapkan pengendalian, tahapan-tahapannya 
adalah sebagai berikut:

 Mengembangkan Prosedur Kerja
Tujuannya adalah sebagai alat pengatur dan 
pengawas terhadap bentuk pengendalian bahaya 
yang dipilih.

 Komunikasi
Menginformasikan pada pekerja tentang 
penggunaan alat pengendali bahaya dan alasan 
penggunaannya.

 Menyediakan Pelatihan 
Agar pekerja dan personel lainnya lebih mengenal 
alat pengendali yang diterapkan.

 Pengawasan
Memastikan alat pengendali bahaya potensial 
digunakan secara benar



5. Pemantauan dan Tinjauan

Merupakan langkah terakhir dalam proses ini, dan harus 

dilakukan pada interval waktu sesuai dengan yang 

ditetapkan dalam organisasi.

Untuk menentukan periode pemantauan (monitoring) 

dan tinjauan risiko tergantung pada:

 Sifat dari bahaya.

 Tinggi/rendah resiko.

 Perubahan dari metode kerja.

 Perubahan peraturan dan organisasi.



SECARA RINGKAS
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