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Description :
Univesitas Esa Unggul merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di daerah Jakarta. Dimana staff pekerja di
Universitas Esa Unggul banyak melakukan pekerjaan di belakang meja. Dalam melakukan suatu pekerjaan, pekerja
membutuhkan waktu yang cukup lama dan terus menerus sehingga terdapat berbagai jenis aktivitas yang berisiko tingi
terutama pada kegiatan dengan aktivitas repititf. 
Berdasarkan hasil observasi ditemukan potensi bahay, paparan radiasi dari penggunaan komputer. Sehingga diperlukan
pengaplikasian manajemen risiko agar bisa mengetahui potensi bahaya dan risiko kesehatan yang ada karena hasil
analisis risiko dapat berperan penting untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Tujuan penelitian ini adalah
sebagai proses meningkatkan penanggulangan risiko yang ada di area kerja bagian administrasi berdasarkan hasil analisi
risiko kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan metode semi kualitatif
berdasarkan teori Health Risk Assessment stage Scoping dan teori manajemen risiko AS/NZS 4360 :2004. Penilaian
risiko dilakukan dengan menganalisis consequences, exposure, dan probabilty. 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada 7 jenis kegiatan pekerjaan yang mempengaruhi risiko kesehatan, 5
jenis potensi bahaya, dan 5 jenis risiko kesehatan. Dari 5 jenis risiko kesehatan, ada 1 jenis risiko dengan tingkat yang
risiko very high, dikarenakan kurangnya upaya pengendalian risiko dari perusahaan. Untuk itu diperlukan peningkatan
upaya pengendalian risiko agar nilai risiko bisa diturunka
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