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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelabuhan merupakan tempat kerja yang aktivitasnya sebagai jalur 

transportasi laut, tidakhanya manusia tetapi juga angkutan barang. Pelabuhan juga 

merupakan sarana utama dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang yang 

akan didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia dan sebagai tempat keluar 

masuknya barang dari atau keluar pulau baik skala nasional maupun internasional. 

Perusahaan yang bergerak pada jasa pengiriman barang tidak lepas dari pekerjaan 

bongkar muat barang atau petikemas (Nugroho, 2016) 

 Usaha bongkar muat yang dilakukan perusahaan penyedia jasa bongkar 

muat merupakan kegiatan jasa yang bergerak dalam kegiatan bongkar muat dari 

dan ke kapal,atau membongkar petikemas dari lapangan penumpukan ke kapal 

atau sebaliknya.(Murya ningsih, 2006).  Salah satu perusahaan yang bergerak 

pada usaha jasa bongkar muat yaitu PT Terminal Teluk Lamong, dimana 

perusahaan yang baru diresmikan pada tahun 2014 ini merupakan penyedia jasa 

yang melayani bongkar muat petikemas dan curah kering dalam skala nasional 

maupun internasional. 

PT Terminal Teluk Lamong tepatnya pada tahun 2015-2016 terjadi 

peningkatan kegiatan bongkar muat petikemas sebesar 340,592 teus meningkat 

99,6 % dibanding dengan produksi tahun sebelumnya, yaitu sebesar 

170,597 teus pada periode yang sama. Peningkatan pekerjaan bongkar muat di 

pelabuhan milik PT Terminal Teluk Lamong ini diikuti dengan meningkatnya 

jumlah  kecelakaan kerja di lokasi pelabuhan. Jumlah kecelakaan kerja di PT 

Terminal Teluk Lamong ini menunjukkan trend yang cenderung naik setiap 

bulannya. Jumlah kecelakaan kerja tertinggi yaitu sebesar 30 kejadian di bulan 

maret 2015, november 2015, Desember 2015 dan Februari 2016 sebanyak 29 

kecelakaan kerja. Trend Kenaikan jumlah insiden tersebut melibatkan beberapa 

alat. Kontribusi alat atas kecelakaan kerja sangatlah besar seperti alat STS atau 

Ship To Shore Crane, Truck OTL, Truck External , dan kapal. 
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Risiko kecelakaan kerja pada aktivitas bongkar muat petikemas seperti 

cacat hingga kematian akibat kejatuhan peralatan angkut atau petikemas, 

kerusakan alat angkut, kerusakan petikemas hingga terhentinya proses operasional 

pelabuhan (Prasetyo,dkk, 2016). 

 Suma`mur, 2009 dalam Supriyadi, 2017 menyatakan risiko kecelakaan 

dapat terjadi utamanya disebabkan dari tindakan tidak aman maupun kondisi tidak 

aman. Kondisi tidak aman merupakan kondisi fisik (peralatan, mesin, sifat dan 

cara kerja) yang dapat langsung mengakibatkan kecelakaan. Tindakan tidak aman 

merupakan perbuatan dari manusia (kurang pengetahuan, sikap dan tingkah laku 

yang tidak aman, dan ketelitian) yang dapat langsung mengakibatkan kecelakaan. 

Penelitian yang telah dilakukan di Pelabuhan Surabaya dalam Aryani 

2016, menyatakan potensi bahaya pada kegiatan bongkar muat teridentifikasi 

yaitu terpeleset, jatuh kelaut, tersandung, tertimpa conteiner, terjepit container, 

sling putus, terjepit pengait, container jatuh dan tabrakan antar container. 

Risiko kecelakaan kerja yang tinggi pada proses bongkar muat diperkuat 

pada penelitian  yang dilakukan Wahyudiyanta pada tahun 2012 menyatakan telah 

terjadi kecelakaan kerja di Pelabuhan Rakyat Kalimas Pelabuhan Tanjung Perak 

Surabaya. Kecelakaan mengakibatkan tenaga kerja meninggal, kerusakan alat 

angkut hingga terhentinya proses produksi. Kecelakaan bermula tali baja (sling) 

putus mengakibatkan dua kuli angkut meninggal tertimpa batang crane dan (hook) 

besi pengait. 

Risiko kecelakaan kerja yang diakibatkan dari aktivitas bongkar muat 

cukup besar dampaknya, baik hilangnya nyawa hingga biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan untuk perbaikan peralatan. Dibutuhkan adanya upaya pencegahan 

kecelakaan sebagai penyelengaraan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat 

kerja sesuai UU No. 1/1970 Tentang Keselamatan Kerja. Serta persyaratan 

pengoperasian alat angkut diatur dalam Permenakertrans RI No.Per.05/MEN/1985 

pekerjaan bongkar muat. 

Menurut Tarwaka (2008) pencegahan kecelakaan kerja merupakan upaya 

untuk mencari penyebab suatu kecelakaan, dengan mengetahui dan mengenal 

penyebab kecelakaan. Mengetahui dan mengenal penyebab kecelakaan dengan 

mengidentifikasi bahaya pada suatu pekerjaan dilakukan dengan membagi 
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pekerjaan menjadi langkah-langkah kerja dari awal pekerjaan hingga selesai. 

Usaha untuk pencegahan kecelakaan kerja pada proses bongkar muat, perusahaan 

perlu melakukan penilaian risiko pada aktivitas kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat 

(TKBM) (Harjono, 2014). 

Berbagai upaya pengendalian risiko perlu dilakukan, salah satunya dengan 

melakukan analisis risiko kecelakaan kerja pada pekerjaan bongkar muat. Upaya 

yang dapat dilakukan yaitu dengan cararisk assessment menggunakan metode 

HIRARC. Metode ini merupakan bagian dari manajemen risiko dan yang 

menentukan arah penerapan K3 dalam perusahaan (Ramli, 2010).  

Metode HIRARC (Hazard Indentification Risk Assessment And Risk 

Control) adalah metode yang terdiri dari identifikasi bahaya (hazard 

identification), penilaian risiko (risk assessment), dan pengendalian risiko (risk 

control).Serangkaian proses identifikasi bahaya yang terjadi di perusahaan yang 

diharapkan dapat dilakukan usaha untuk pencegahan dan pengurangan terjadinya 

kecelakaan kerja yang terjadi diperusahaan, dan menghindari serta minimalisir 

risiko dengan cara yang tepat dengan menghindari dan mengurangi risiko 

terjadinya kecelakaan kerja serta pengendaliannya dalam melakukan proses 

kegiatan perbaikan dan perawatan sehingga prosesnya menjadi aman (Supriyadi, 

2017). Metode HIRARC biasa digunakan dalam analisa risiko pada proses atau 

kegiatan rutin di suatu perusahaan yang dimulai dari menentukan jenis kegiatan 

kerja yang kemudain diidentifikasi sumber bahayanya sehingga di dapatkan 

risikonya. kemudian akan dilakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko 

untuk mengurangi paparan bahaya yang terdapat pada setiap jenis pekerjaan 

(Purnama, 2016) 

Sehubungan dengan adanya bahaya dan risiko pada pekerjaan bongkar 

muat di pelabuhan maka perlu dilakukannya risk assessment pada tahapan 

pekerjaan untuk mengetahui gambaran serta tingkatan risiko pada pekerjaan 

bongkar muat di pelabuhan milik PT Terminal Teluk Lamong. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa saja risiko kecelakaan kerja yang terjadi pada proses bongkar 

muat di pelabuhan PT Terminal Teluk Lamong berdasarkan 

identifikasi dengan metode HIRARC? 

2. Pengendalian seperti apa yang dapat dilakukan untuk mencegah 

adanya kecelakaan kerja pada proses bongkar muat di pelabuan PT 

Terminal Teluk Lamong? 

 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui risiko kecelakaan kerja pada proses bongkar muat 

di pelabuhan PT Terminal Teluk Lamong. 

2. Untuk mengetahui pengendalian yang dapat dilakukan untuk 

mencegah kecelakaan kerja pada proses bongkar muat di pelabuhan 

PT Terminal Teluk Lamong. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dibuat dalam topik permasalahan ini yaitu: 

1. Upaya manajemen risiko hanya sampai tahap perumusan saran 

mitigasi atau pengendalian, tidak sampai melakukan implementasi. 

2. Pengambilan data diperoleh dari data P2K3 pada tahun 2017. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan sebuah sistem Manajemen risiko yang lebih tepat dalam 

meminimalisir risiko yang terjadi padapekerjaan bongkar muat di 

pelabuhan PT Terminal Teluk Lamong, yang dapat menjadi pedoman 

metode dalam mitigasi risiko yang timbul dari pekerjaan bongkar 

muat yang dilakukan.  

2. Dapat meminimalkan risiko yang terjadi ketika kegiatan proses 

bongkar muat berjalan, sehingga hambatan atau gangguan yang terjadi 

akibat risiko yang muncul dapat terdeteksi lebih awal. 

 


