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PENILAIAN RISIKO 

 

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 

 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu : 

1. Mahasiswa memahami apa itu risiko. 

2. Mahasiswa mampu membedakan antara risiko dengan bahaya.  

3. Mahasiswa mampu menilai suatu risiko dengan langkah-langkah yang tepat.  

 

B. Uraian dan Contoh  

1. Prinsip Dasar Penilaian Risiko 

Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai penilaian risiko. Kita 

akan belajar apa itu risiko, penilaian risiko dan mengapa kita memerlukan penilaian 

risiko. Selain itu untuk lebih memahami tentang topik pembelajaran kita kali ini, 

akan ada latihan bagaimana kita melakukan penilaian risiko. Latihan ini dijelaskan 

lebih lanjut pada pemberian materi tugas. 

Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, coba anda perhatikan 

gambar di bawah ini.  

 

Gambar 1. Ilustrasi penilaian risiko (https://quotesgram.com/) 

https://quotesgram.com/
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Apa yang dapat anda ceritakan setelah melihat gambar di atas? Gambar tersebut 

merupakan penggambaran yang jenaka mengenai prinsip penilaian risiko. Seekor 

kucing sangat ingin menangkap burung yang berada di dekatnya. Sepertinya terlihat 

sederhana, tetapi terdapat permasalahan di sini. Burung yang akan dikonsumsi 

terdapat pada bagian ujung pagar, yang sangat berbahaya jika kucing berjalan di 

atasnya. Kucing tersebut mengurungkan niatnya untuk menangkap burung tersebut. 

Dia cukup melihat burung tersebut dari kejauhan. Bahkan ada kata-kata cukup 

jenaka untuk menggambarkan tindakan kucing tersebut, “It’s not worth it” katanya. 

Tanpa kita sadari gambar ini dapat menceritakan bahwa kucing tersebut melakukan 

penilaian risiko (risk assessment), meskipun sangat ingin menangkap hewan yang 

disukainya. Kucing tersebut mempertimbangkan jika dia tetap nekat menangkap 

burung tersebut maka ada kemungkinan dia jatuh ke bawah yang dapat 

menyebabkan kematian atau cedera berat. Sehingga dia memutuskan untuk 

mengamati burung tersebut dari kejauhan. Jadi ini inilah sebenarnya yang disebut 

dengan penilaian risiko. Dapatkah anda menyimpulkan sekarang apa itu penilaian 

risiko? 

Jika sudah dapat menyimpulkan menganai apa itu penilaian risiko, 

sekarang kita mencoba melihat pada pengalaman anda masing-masing. Sudahkan 

atau pernahkah anda melakukan penilaian risiko dalam kehidupan anda sehari-hari? 

Ingat lagi bagaimana anda pernah mempertimbangkan untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu karena mempertimbangkan konsekuensi yang terjadi. Sudah 

ingat? Kira-kira sudah berapa kali anda melakukan penilaian risiko? Sepertinya 

anda bisa menjawab puluhan kali untuk pertanyaan ini.  

Kemudian konsekuensi buruk apa yang pernah anda alami? Apakah 

anda pernah hampir celaka, luka ringan, luka sedang atau luka berat? Mari kita lihat 

piramida berikut (Gambar 2). Pada piramida tersebut menggambarkan pengalaman 

yang pernah anda dapatkan. Tingkat piramida yang terbawah tertulis “hampir 

celaka”, jumlahnya paling banyak, kemudian disusul dengan “luka ringan” dengan 

jumlah yang lebih sedikit, kemudian “luka sedang” dan “luka berat”. Kematian 

menjadi pengalaman yang paling sedikit jumlahnya, karena kita belum ada yang 

sudah meninggal kemudian menceritakan pengalamannya bukan? Nah, jika kita 

cermati kebanyakan dari kita justru paling banyak mendapatkan pengalaman 
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hampir celaka dibandingkan dengan luka berat. Salah satu penyebabnya adalah 

karena kita melakukan penilaian risiko terlebih dahulu sebelum melakukan suatu 

aktivitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Beberapa pengalaman yang pernah dialami. 

 

Penilaian risiko itu sendiri dapat didefinisikan dengan berbagai kalimat, 

yaitu sebagai penilaian dengan seksama mengenai sesuatu yang berbahaya bagi 

manusia, sebagai pengendalian risiko secara signifikan secara terstruktur dan 

sistematis, kajian terhadap kesiapsiagaan terhadap bencana (apakah cukup atau 

perlu ditingkatkan), dan masih banyak definisi dari penilaian risiko ini. Pada intinya 

penilaian risiko itu mencakup mengkaji suatu hal apakah berbahaya atau tidak bagi 

manusia. 

Dalam lingkungan kerja, penilaian risiko ini harus selalu dilakukan 

untuk mengetahui dan mengidentifikasi bahaya-bahaya apa saja yang dapat 

dihadapi oleh pekerja, bagaimana mengendalikan atau meminimalisasi risiko yang 

dapat terjadi, serta mengevaluasi apakah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk 

mengontrol risiko telah dilakukan dengan baik dan cukup, atau memerlukan 

tambahan. Semua ini dilakukan agar pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan 

aman dan nyaman. Hasil akhirnya adalah produktivitas kerja dapat meningkat.  

Kematian 

Luka parah 

Luka sedang  

Luka ringan 

Hampir celaka 
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Lihat kembali gambar 3 berikut ini. Apakah yang dapat anda simpulkan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Beberapa praktik cara kerja yang tidak aman, menggunakan forklift 

(kiri atas), bekerja di ketinggian (kanan atas) dan saat mengelas (bawah) (gambar 

dari berbagai sumber). 

 

Pada gambar di atas, terlihat beberapa praktik cara kerja yang tidak 

aman. Gambar pertama memperlihatkan adanya pekerja menggunakan 2 forklift 

untuk mencapai tempat yang tinggi, kemudian saat bekerja di ketinggian terlihat 

bahwa pekerja tidak menggunakan alat pengaman yang sesuai. Sedangkan pada 

gambar terakhir terlihat pekerja sedang mengelas, namun pelindung kepala yang 

digunakannya terlihat sekedarnya saja, tidak sesuai dengan standar keamanan yang 

diperlukan.  

Anda perhatikan bahwa dari ketiga praktik kerja ini tidak 

mempertimbangkan penilaian risiko sebelum memulai bekerja. Pekerja yang 

menggunakan 2 forklift, seharusnya dapat menghitung besar risiko yang akan 

didapat dengan praktik ini. Pekerja yang sedang berdiri pada forklift kedua dapat 
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jatuh dan mendapatkan cedera berat. Hal yang sama bisa juga terjadi pada pekerja 

yang nampak pada gambar berikutnya. Pekerja ini dapat jatuh dari tempat yang 

sangat tinggi sehingga mengakibatkan cedera parah. Sedangkan pada gambar yang 

terakhir, ketidaksesuaian alat pelindung diri dapat mengakibatkan cedera parah 

pada penglihatan.   

Untuk dapat melakukan penilaian risiko, maka kita harus mengenal 

dahulu apa itu bahaya dan risiko. Kedua istilah ini sedikit berbeda pengertiannya. 

Bahaya adalah suatu obyek yang dapat melukai. Ada juga yang memberikan 

pengertian bahwa bahaya adalah sifat alami suatu obyek atau agen yang dapat 

melukai. Gambar di bawah menunjukkan salah satu contoh obyek yang memiliki 

bahaya. 

 

Gambar 4. Ikan hiu merupakan salah satu contoh obyek yang memiliki bahaya 

(sumber : https://www.freepik.com/) 

 

Ikan hiu merupakan suatu agen atau obyek yang memiliki bahaya. Kira-

kira bahaya apa yang terdapat pada ikan hiu? Seperti pengertian bahaya yang telah 

kita pelajari bersama, maka bahaya ikan hiu adalah dapat menggigit dan melukai 

kita, terutama jika bergerak cukup agresif di dekatnya. Selain ikan hiu banyak sekali 

contoh-contoh bahaya lainnya, bahkan untuk beberapa hal yang sering anda temui 

dalam kehidupan sehari-hari dapat memiliki bahaya. 

Jika kita sudah memahami apa itu bahaya, maka sekarang kita akan 

mempelajari tentang apa itu risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu 

https://www.freepik.com/
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kecelakaan yang disebabkan oleh bahaya yang ada pada suatu obyek. Untuk 

memudahkan pemahaman mengenai risiko, lihatlah gambar di bawah ini. 

 

Gambar 5. Seorang penyelam digigit oleh ikan hiu (sumber : 

https://www.dailymail.co.uk/) 

 

Pada gambar di atas terlihat adanya kecelakaan seorang penyelam yang 

digigit oleh ikan hiu. Saat itu penyelam secara langsung mendekati bahaya, 

sehingga kecelakaan terjadi. Inilah istilah risiko yang dimaksud. Risiko ini terjadi 

ketika seseorang terpapar pahaya yang ada. 

 

Gambar 6. Risiko dapat terjadi jika individu mendekati bahaya atau terpapar oleh 

bahaya (sumber : https://thoughtscapism.com/) 

https://www.dailymail.co.uk/
https://thoughtscapism.com/
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Paparan/pajanan (exposure) sendiri adalah kontak langsung dengan 

sumber bahaya yang dapat menimbulkan risiko tertentu. Seperti pada contoh di atas, 

jika penyelam tersebut tidak terpapar dengan ikan hiu, maka risiko tergigit dan 

terluka dapat dihindari. Sehingga bahaya tidak akan menimbulkan risiko 

kecelakaan bila individu tidak terpapar.  

Pada perkuliahan sebelumnya telah diketahui hubungan antara bahaya 

(Hazard), risiko (Risk) dan pajanan/paparan (Exposure), yaitu R = H x E. Jika 

bahaya dan paparan tinggi, maka risiko yang dihadapi juga semakin tinggi.  

 

Gambar 7. Ilustrasi yang menggambarkan hubungan antara bahaya (hazard), 

risiko (risk) dan pajanan/paparan (exposure) (sumber : https://www.nrdc.org/). 

 

Untuk menurunkan risiko maka kita juga harus menurunkan bahaya atau 

paparan yang terjadi. Contohnya pada bahaya ikan hiu di atas. Jika kita 

menginginkan kejadian tergigit ikan hiu tidak terjadi, maka yang bisa kita lakukan 

adalah tidak berdekatan dengan ikan hiu atau jika ingin berdekatan maka kita harus 

mempunyai alat pelindung yang mumpuni. Seperti diperlihatkan pada gambar 8 di 

bawah, seorang penyelam melindungi dirinya ketika menyelam dan melakukan 

pengamatan ikan hiu. Alat pelindung yang digunakan adalah serupa dengan 

kerangkeng besi, yang cukup kuat untuk menahan gigitan ikan hiu. Pada intinya 

adalah proses penilaian risiko yang dilakukan adalah melakukan suatu usaha untuk 

mengontrol risiko sehingga tidak berbahaya bagi individu yang ada di sekitarnya. 

Penilaian risiko ini penting untuk menjaga agar pekerja dapat bekerja dengan aman 

dan nyaman di tempat kerja. 

https://www.nrdc.org/
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Gambar 8. Seorang penyelam menggunakan kerangkeng besi untuk melindungi 

dirinya dari gigitan ikan hiu. 

 

Sekarang kita akan berlatih sedikit mengenai penilaian risiko. Coba 

anda perhatikan kasus berikut dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada : 

seorang ibu sedang memasak air kemudian setelah itu dia meninggalkan rumah 

dalam keadaan kompor masih menyala. Ternyata di dalam rumah tersebut ada anak 

laki-laki ibu tersebut. Menurut anda kemungkinan apa yang dapat terjadi dari kasus 

ini? Bahaya apa saja yang muncul dari kejadian ini? Jawablah dalam waktu 20 

detik.  

 

Gambar 9. Risiko apa yang mungkin terjadi jika seorang anak laki-laki ditinggal 

sendiri di dalam rumah dengan kompor menyala? 
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Bagaimana? Apakah anda dapat menjawabnya sesuai dengan waktu 

yang ditentukan? Mudahkah anda dalam menjawabnya? Jika anda telah dapat 

menjawab pertanyaan studi kasus di atas, maka berarti anda telah bisa melakukan 

penilaian risiko secara sederhana.  

Dalam melakukan penilaian risiko, kita juga mengenal adanya risiko 

relatif. Apakah itu? Secara istilah, risiko relatif adanya rasio suatu kejadian pada 

sekelompok orang yang mengalami perlakuan dibandingkan dengan tanpa 

perlakuan. Jika dihubungkan dengan penilaian risiko, maka risiko relatif ini 

merupakan rasio risiko pada sekelompok orang yang terkena bahaya besar 

dibandingkan dengan yang rendah. Tentu saja yang mendapatkan paparan bahaya 

lebih rendah maka risikonya juga akan lebih rendah. 

 

2. Tahapan Penilaian Risiko 

Dalam melakukan penilaian risiko di tempat kerja perlu diperhatikan 

beberapa tahapan/langkah-langkah berikut. Pertama adalah identifikasi bahaya 

yang ada, mengetahui bagaimana sumber bahaya itu dapat membahayakan, 

melakukan evaluasi risiko, mencatat temuan-temuan yang ada dan setelah itu 

ditindaklanjuti kemudian disempurnakan dengan melakukan kajian ulang tindakan-

tindakan yang telah dilakukan serta melakukan modifikasi jika dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Beberapa langkah 

untuk penilaian risiko.  
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Pada saat identifikasi bahaya di tempat kerja, hal-hal yang harus 

diperhatikan adalah sebagai berikut: mencari aktivitas atau situasi yang dapat 

menimbulkan bahaya. Pada kegiatan ini kita harus secara detil melihat  

 Apakah ada situasi yang memiliki bahaya yang tinggi buat pekerja atau 

tidak.  

 Lihat pada semua aktivitas rutin dan non rutin, termasuk dalam hal 

pembersihan tempat kerja, serta melihat juga bahaya pada lingkungan kerja, 

peralatan yang digunakan, bahan-bahan kerja dan lain-lain.  

 Perlu diperhatikan pula statistik kecelakaan kerja di tempat kerja kita. 

 Jika menggunakan bahan kimia dalam suatu pekerjaan, maka perlu 

diperhatikan informasi bahaya bahan tersebut, yang ada dalam Material 

Safety Data Sheet (MSDS). 

 Selalu melakukan pengawasan secara rutin. 

 Melakukan pengkajian praktis terhadap hal-hal yang terjadi dalam kegiatan 

kerja. 

Kita dapat mengelompokkan pekerja dan lingkungan sekitar yang bisa 

terdampak risiko. Kita perlu memilah-milah kelompok pekerja mana yang 

terdampak, petugas administrasi, peneliti, teknisi, petugas kebersihan dan lain-lain. 

Kemudian kita bisa mengelompokkan lagi berdasarkan kondisi pekerja, hamil atau 

tidak, berusia lanjut (>50 tahun) atau tidak, penyandang disabilitas atau tidak, 

pekerja asing atau pekerja yang memiliki kekebalan tubuh yang menurun. Semua 

harus teridentifikasi sehingga kita bisa menjaga agar risiko tidak mengenai 

kelompok yang rentan. 

 

Gambar 11. Kelompok orang lanjut usia, hamil dan penyandang disabilitas 

menjadi kelompok yang rentan terkena risiko. 
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Kita juga sebaiknya dapat mengevaluasi risiko dan memutuskan 

tindakan apa yang harus diambil untuk mengendalikan risiko ini. Kita dapat 

mengukur risiko dalam lingkungan kerja kita dengan :  

 memperhatikan keadaan yang seperti apa yang dapat menimbulkan 

risiko,  

 memperkirakan jika terjadi risiko maka seberapa parah konsekuensinya. 

 Memperkirakan seberapa sering suatu risiko dapat terjadi. 

 Mengevaluasi apakah tindakan yang telah dilakukan di tempat kerja 

sudah memadai ataukah belum untuk mengontrol suatu risiko. 

 

Risiko dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan berdasarkan 

seberapa parah konsekuensinya, yaitu rendah (low), sedang (medium) dan tinggi 

(high). 

 

Gambar 12. Tingkatan risiko berdasarkan konsekuensi yang dihasilkan.  

 

Penanganan risiko akan berdasarkan tingkatan ini. Sehingga risiko 

dengan tingkat rendah penanganannya tidak akan sama dengan risiko tingkat tinggi. 

Pada risiko tingkat tinggi penanganannya akan lebih detil dan kompleks 

dibandingkan dengan risiko tingkat rendah. Sehingga untuk dapat memberikan rasa 

aman dan nyaman saat bekerja kita bisa menghilangkan risiko dari sumber bahaya. 

Jika hal ini tidak mungkin, maka kita bisa meminimalisasi risiko yang tejadi. 

Dikarenakan aktivitas pekerjaan dalam suatu lingkungan pekerjaan sangat banyak 

Ringan

Tinggi 

Rendah
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dan bervariasi, maka untuk memudahkan kita dalam mengevaluasi atau mengukur 

risiko kita dapat menggunakan matriks risiko. Pada matriks ini terdapat variabel 

frekuensi pajanan/paparan (likelihood) terhadap risiko dan konsekuensi risiko yang 

dihadapi.  

 

 

Gambar 13. Matriks risiko  

 

Pada matriks risiko di atas variabel frekuensi dan keparahan suatu risiko 

akan digunakan untuk menggolongkan risiko, apakah rendah, sedang atau tinggi. 

Sebagai contoh, jika frekuensi pajanan/paparan suatu bahaya sering terjadi dan 

keparahan dari suatu risiko adalah berat/parah, maka tingkatan risikonya adalah 

tinggi (high). Penanganan risiko ini kemudian akan disesuaikan dengan tingkatan 

ini. Demikian cara membaca matriks risiko ini.  

Dalam membaca matriks ini kita mengetahui bahwa variabel frekuensi 

paparan (likelihood) dibedakan menjadi sangat jarang terjadi (unlikely), jarang 

(seldom), sering (likely) dan sangat sering (very frequent). Untuk frekuensi sangat 

jarang terjadi artinya bisa diilustrasikan bisa terjadi dalam 10 - 100 tahun sekali, 
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sedangkan jarang bisa terjadi dalam 2 -10 tahun sekali, sering terjadi artinya bisa 

dalam 1 tahun sekali, sedangkan sering terjadi bisa diilustrasikan lebih dari sekali 

setahun.  

Untuk konsenkuensi risiko yang terjadi adalah parah (severe), sedang 

(moderate), ringan (not significant) dan sangat ringan (negligible). Risiko parah 

adalah ketika terjadi luka berat, terjadi kerusakan bangunan yang berat bahkan 

berdampak kepada lingkungan luar dari tempat kerja. Kemudian risiko sedang 

adalah ketika terjadi cedera yang memerlukan perawatan medis tetapi tidak berat. 

Risiko ringan terjadi ketika cedera yang didapatkan dapat diobati dengan 

pertolongan pertama pada kecelakaan. Sedangkan yang terakhir yaitu risko yang 

sangat ringan artinya bahwa tidak ada konsekuensi cedera dari pekerja.  

Untuk pengontrolan ini kita dapat mengadopsi urutan langkah (hirarki) 

pengontrolan bahaya. Untuk pembahasan yang lebih lanjut mengenai hirarki 

pengontrolan bahaya akan dilakukan pada modul tentang Identifikasi Bahaya. 

Lalu sejauh mana identifikasi dan pengontrolan risiko itu harus 

dilakukan? Semakin banyak risiko yang ditemukan maka semakin banyak usaha 

yang kita lakukan, semakin banyak pencegahan yang harus disiapkan dan semakin 

banyak detil yang harus dicatat.  

 

Gambar 14. Semakin besar risiko yang dihadapi dalam suatu lingkungan kerja, 

maka semakin banyak usaha yang dilakukan untuk mengontrolnya. 

 

Pencatatan ini penting untuk proses pengkajian lebih lanjut. Semua 

temuan harus dicatat dengan detil. Proses pengkajian dan tindak lanjut mencakup 

evaluasi proses pengecekan kontrol risiko, apakah sudah cukup atau belum, apakah 

tindakan pengontrolan risiko dapat dilakukan oleh semua pekerja, apakah ada risiko 

yang berubah menjadi lebih ringan dan lain-lain. 

Banyak risiko Banyak usaha
Banyak 

pencegahan
Banyak catatan
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Langkah yang terakhir dari pengontrolan risiko adalah mengawal dan 

mengulas kembali (review) langkah-langkah yang sudah diambil. Perlu 

diperhatikan masukan dari para pekerja serta statistik kecelakaan yang telah terjadi. 

Dari sini bisa diketahui apakah langkah-langkah pengontrolan risiko berjalan 

dengan baik. Perlu juga dicermati apakah ada bahaya baru yang masuk? Kemudian 

kita harus terus membuat action plan untuk perbaikan langkah-langkah 

pengontrolan. Proses me-review ini harus dilakukan secara rutin dan sebaiknya 

dijadwalkan secara teratur, apakah setahun sekali atau durasi waktu yang lain. Perlu 

juga dijadwalkan kapan perubahan langkah-langkah pengontrolan akan dilakukan 

yang disesuaikan dengan dinamika lingkungan kerja.  

Demikianlah materi belajar kita tentang penilaian risiko, semoga dapat 

menambah wawasan dalam hal bagaimana kita bisa mengidentifikasi risiko yang 

ada di sekitar lingkungan kerja kita dan bagaimana kita bisa mengontrolnya. 

 

C. Latihan  

  

a. Apakah bahaya itu?  

b. Apakah risiko itu?  

c. Apa yang harus dilakukan supaya kita dapat meminimalisasi risiko? 

 

D. Kunci Jawaban 

 

a. Suatu sifat yang melekat pada obyek dan dapat melukai manusia, hewan 

dan berbahaya bagi lingkungan. 

b. Potensi terjadinya suatu kecelakaan yang memiliki konsekuensi 

tersendiri, apakah ringan, sedang atau berat.  

c. Kita dapat meminimalisasi bahaya dan paparan terhadap obyek yang 

berbahaya. 
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