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RINGKASAN 

 
Manajemen resiko adalah suatu aktivitas sistem yang penting, meliputi 

desain, implementasi dan tahap operasional suatu sistem proses. Pada dasarnya 
manajemen resiko meliputi suatu proses yang mencakup tiga tahapan (Saurina, 
2007), yaitu: identifikasi resiko (Risk Identification), evaluasi/analisis resiko (Risk 
Evaluation), dan pengawasan resiko (Risk Control). 

Analisis “What if” adalah suatu metode pemikiran yang terstruktur untuk 
menentukan hal-hal yang bisa salah dan menilai kemungkinan besarnya bahaya 
dari situasi yang terjadi. Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini membentuk 
dasar untuk membuat penilaian mengenai penerimaan resiko tersebut. 

Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) Rejowinangun merupakan 
pabrik yang mengolah getah pinus menjadi produk yang memiliki nilai tambah 
yang tinggi yaitu berupa gondorukem dan terpentin yang merupakan bahan baku 
produk-produk seperti cat, pernis, pelitur dan sejenisnya. PGT Rejowinangun 
dibangun berdasarkan Project Statement Nomor 0955/KPTS/DIR/1993 tanggal 11 
September 1993 dengan kapasitas pabrik terpasang 10.000 ton getah/tahun. 

Banyak faktor yang dapat menyebabkan proses produksi di PGT 
Rejowinangun hingga mencapai titik bahaya bagi lingkungan dan para pekerja. 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis, meramalkan secara logis faktor-
faktor penyebab bahaya serta konsekuensinya. Dengan metode risk assessment 
(evaluasi resiko) analisis penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu Hazard, 
Consequenses, dan Frequences. 

Berdasarkan hasil perhitungan model efek, tangki terpentin IV mempunyai 
potensi untuk menimbulkan kerusakan terbesar karena tangki ini mempunyai 
kapasitas terbesar dibandingkan tangki-tangki terpentin yang lain, yaitu 
berkapasitas 75000 liter (± 64875 kg). Potensi terbentuknya massa total awan uap 
dari pembakaran terpentin sebesar 7785 kg, dan volume awan uap yang terbentuk 
sebesar 1394.989 m3. Persentase dari peluang kerentanan korban terhadap 
kebakaran/ledakan di lokasi yaitu sebesar 90%. Sedangkan frekuensi terjadinya 
mayor accident yang berpotensi bahaya dan resiko di PGT Rejowinangun yang 
dapat menyebabkan terjadinya ledakan berbasis awan uap sangat kecil, yaitu 
sebesar 0.112 /y. 
 
Kata Kunci : Consequences, Frequences, and Hazard. 
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SUMMARY 

 
The risk management is an important system activity, such as design, 

implementation, and operational step of process system. Basically, risk 
management is process that consist of three steps (Saurina, 2007), they are 
identification, risk evaluation, and risk control. 

“What-If” Hazard Analysis is a structured brainstorming method of 
determining what things can go wrong and judging the likelihood and severity of 
those situations occurring. The answers to these questions form the basis for 
making judgments regarding the acceptability of those risks and determining a 
recommended course of action for those risks judged to be unacceptable. 

Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) Rejowinangun is a factory that 
process resin to become product having higher value, there are gum rosin and 
turpentine, base source of some product such as paint, varnish, polish furniture, 
etc. PGT Rejowinangun built based on project statement of number 
0955/KPTS/DIR/1993, date of September 11st 1993 with factory capacity of 
10.000 tons resin/year. 

Many factors of product process in PGT Rejowinangun can affect danger 
point for environment and employee. The purpose of experiment is analyzing 
factors of damage reason and the consequence in logically. The experiment 
analysis of risk assessment method consists of hazard, consequences, and 
frequencies. 

Based on the calculation result of effect model, turpentine tank IV has 
potential to make the most horrific damage because tank has biggest capacity, that 
has capacity of 75.000 l (± 64875 kg). Potential of total mass of vapor cloud that 
made of turpentine heat is 7.785 kg, and volume of vapor cloud that made is 
1.394.989 m3. Percentages of victim opportunity explode in area is 90%. 
Although, frequency of mayor accident that damage and risk in PGT 
Rejowinangun make explosion of vapor cloud in minor scale, that is 0.112 /year. 

Keyword : Hazard, Consequences dan Frequences. 
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dp diameter kolam m (2.9) 
f fraksi radiasi energi termal (0.15-0.35)  (2.8) 
g konstanta gravitasi (9.81 rn/s2) rn/s2 (2.1); (2.9) 
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Ma berat molekular udara (29 kg/kgmol) kg/kgmol (2.5) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Suatu organisasi baik perusahaan maupun instansi dalam melakukan 

aktivitasnya sudah tentu memerlukan sumber daya manusia yang mendukung 

usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Bagaimanapun 

lengkap dan canggihnya sumber-sumber daya non-manusia yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan, tidaklah menjadi jaminan bagi perusahaan tersebut untuk 

mencapai suatu keberhasilan. Jaminan untuk dapat berhasil, lebih banyak 

ditentukan oleh sumber daya manusia yang mengelola, mengendalikan, dan 

mendayagunakan sumber-sumber daya non-manusia yang dimiliki. Oleh karena 

itu masalah karyawan merupakan masalah besar yang harus mendapat perhatian 

bagi perusahaan. 

Beberapa persiapan dan langkah perlu dilakukan dalam rangka penerapan 

teknologi canggih untuk menghindari bencana, memperkecil kecelakaan dan 

penyakit kerja. Setiap teknologi baru yang hendak diterapkan perlu diketahui dan 

diinformasikan kemungkinan resiko yang akan ditimbulkan, sehingga karyawan 

dan pengguna teknologi tersebut dapat mempersiapkan sarana penanggulangan 

bahaya dan cara mencegahannya. Penggunaan peralatan canggih sebagai alat 

bantu manusia dalam melakukan suatu pekerjaannya dapat menghasilkan dampak 

positif dan dapat pula menghasilkan dampak negatif. Salah satu dampak positif 

dalam penggunaan peralatan tersebut adalah membantu manusia dalam 

menyelesaikan pekerjaan secara efisien, sedangkan dampak negatifnya adalah 
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kemungkinan bahaya atau kecelakaan yang ditimbulkan dari penggunaan 

peralatan tersebut. 

Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) Rejowinangun adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan getah pinus menjadi gondorukem 

dan terpentin. Perusahaan menyadari bahwa dalam proses produksi, frekuensi 

resiko kemungkinan terjadi kecelakaan kerja jauh lebih tinggi disebabkan dalam 

proses produksi, di mana terdapat mesin-mesin dan peralatan yang mendukung 

proses tersebut. 

Pada umumnya kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor yaitu manusia 

dan lingkungan. Faktor manusia yaitu tindakan tidak aman dari manusia seperti 

sengaja melanggar peraturan keselamatan kerja yang diwajibkan, kurang 

terampilnya pekerja itu sendiri, sedangkan faktor lingkungan yaitu keadaan tidak 

aman dari lingkungan kerja yang menyangkut antara lain peralatan atau mesin-

mesin, tetapi frekuensi terjadinya kecelakaan kerja lebih banyak terjadi karena 

faktor manusia, karena manusia yang paling banyak berperan dalam 

menggunakan peralatan di perusahaan. 

Perusahaan perlu melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) yang diharapkan dapat menurunkan tingkat kecelakaan kerja, dan pada 

akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan produktivitas kerja 

karyawan. Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja perlu dan 

sangat penting, karena membantu terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik, 

sehingga mereka menyadari arti penting dari pelaksanaan program keselamatan 

dan kesehatan kerja bagi dirinya maupun perusahaan. 



 3

Adanya pelaksanaan program K3 khususnya mengenai evaluasi resiko 

proses, karyawan akan merasa aman, terlindungi dan terjamin keselamatannya, 

sehingga diharapkan dapat mencapai efisiensi baik dari segi biaya, waktu dan 

tenaga. Mengingat sangat pentingnya pelaksanaan program K3 ini, maka peneliti 

merasa tertarik untuk mengambil judul: ”Evaluasi Resiko Proses di Pabrik 

Pengolahan Gondorukem dan Terpentin; Studi Kasus Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja di Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) Rejowinangun-Trenggalek”. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data yang 

dapat digunakan untuk menyusun skripsi ini sebagai suatu syarat untuk 

menempuh ujian Sarjana Teknologi Pertanian pada Jurusan Keteknikan Pertanian 

di Universitas Brawijaya Malang. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

khususnya mengenai evaluasi resiko proses yang dijalankan di Pabrik 

Gondorukem dan Terpentin (PGT) Rejowinangun. 

2. Mengetahui potensi bahaya yang mungkin terjadi dalam proses pengolahan di 

Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) Rejowinangun. 

3. Mengetahui langkah-langkah pencegahan yang dilakukan untuk 

menanggulangi bahaya yang terjadi di tempat kerja. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu : 

1. Dapat menambah pengetahuan di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia 

mengenai pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ada di 

perusahaan khususnya mengenai evaluasi resiko proses. 

2. Dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat terutama mengenai 

evaluasi resiko proses untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja karyawan 

perusahaan. 

3. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi dalam bidang manajemen 

sumber daya manusia, khususnya mengenai pelaksanaan program 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi karyawan. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diketahui bahwa keberhasilan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kualitas 

karyawan, karena itu sangat penting perusahaan memperhatikan segala sesuatu 

yang menyangkut Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dengan adanya pelaksanaan 

program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang baik diharapkan para 

karyawan selalu dalam keadaan sehat dan selamat dalam bekerja yang secara 

langsung akan membina produktivitas dan efisiensi kerja karyawan, serta efisiensi 

perusahaan secara maksimal. Juga diharapkan akan menurunkan tingkat 

kecelakaan kerja sehingga karyawan akan merasa aman dan terlindungi dalam 

melakukan pekerjaannya. 
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Maka dari itu, masalah pokok yang ingin dibahas dalam penelitian ini, 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

khususnya mengenai evaluasi resiko proses yang dijalankan di Pabrik 

Gondorukem dan Terpentin (PGT) Rejowinangun? 

2. Apa saja potensi bahaya yang mungkin terjadi dalam proses pengolahan di 

Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) Rejowinangun? 

3. Apa saja langkah-langkah pencegahan yang dilakukan untuk menanggulangi 

bahaya yang terjadi di tempat kerja di Pabrik Gondorukem dan Terpentin 

(PGT) Rejowinangun? 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian dapat mengarah pada tujuan maka masalah dibatasi pada: 

1. Penelitian ini dilakukan di Bagian Proses Pabrik Gondorukem dan Terpentin 

(PGT) Rejowinangun yang meliputi unit proses melting, mixing, scrubbing, 

dan pemasakan. 

2. Analisis major accident ditekankan terhadap resiko untuk individu (individual 

risk) pada tahap penyimpanan terpentin pada tangki penyimpan terpentin 

dengan persamaan model efek untuk pelepasan cairan (liquid release). 

3. Tidak membahas masalah ergonomi peralatan dan perlengkapan kerja serta 

perilaku karyawan/pekerja. 

4. Tidak membahas lebih lanjut besaran-besaran fisika, kimia, dan biologi dalam 

proses pengolahan di Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) Rejowinangun. 

 



 6

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Suatu perusahaan di dalam kegiatan pencapaian tujuannya, karyawan 

merupakan sumber utama dalam menjalankan perusahaan faktor modal, produksi, 

peralatan tidak dapat digunakan secara efektif dan efisien jika tidak dijalankan 

oleh manusia (karyawan). Pada dasarnya manusia bekerja adalah untuk mencari 

sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, semakin giat dia bekerja 

dengan demikian tidak hanya kebutuhan perorangan saja yang terpenuhi tetapi 

juga berhubungan dengan kelangsungan hidup perusahaan. 

Menyadari hal di atas, pihak perusahaan harus dapat mengerti akan 

kebutuhan pegawainya sehingga produktivitas kerja dalam menghasilkan produk 

yang ditetapkan dapat ditingkatkan. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja adalah tingkat pemenuhan kebutuhan akan rasa aman, 

keselamatan (safety) dan kesehatan yang diberikan perusahaan kepada 

karyawannya. Dengan semakin terjaminnya keselamatan dan kesehatan, 

pemenuhan kebutuhan tentang rasa aman, selamat, dan sehat dapat dipenuhi. 

Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat memberi rasa 

aman dan nyaman pada saat bekerja juga memberikan perlindungan terhadap 

karyawan untuk terbebas dari kecelakaan dan lingkungan yang kurang sehat yang 

dapat merugikan karyawan maupun perusahaan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka penulis 

mengajukan hipotesis berdasarkan penelitian ini adalah: “Semakin efektif 

pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja khususnya mengenai 

evaluasi resiko proses, maka potensi kecelakaan kerja karyawan akan semakin 

berkurang”. 



7 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keadaan Umum Perusahaan 

Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) Rejowinangun merupakan 

pabrik yang mengolah getah pinus menjadi produk yang memiliki nilai tambah 

yang tinggi yaitu berupa gondorukem dan terpentin yang merupakan bahan baku 

produk-produk seperti cat, pernis, pelitur dan sejenisnya. PGT Rejowinangun 

dibangun berdasarkan Project Statement Nomor 0955/KPTS/DIR/1993 tanggal 11 

September 1993 dengan kapasitas pabrik terpasang 10.000 ton getah/tahun 

(Enggar, 2009). 

Keselamatan kerja di PGT Rejowinangun diutamakan untuk mencegah 

dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja didefinisikan 

sebagai kecelakaan yang menimpa karyawan selama berangkat menuju tempat 

kerja hingga pulang ke rumah. Kecelakaan kerja dapat berupa kecelakaan yang 

disebabkan oleh kelalaian, kebakaran, penyakit akibat kerja dan pencemaran 

lingkungan. 

Dalam melakukan proses produksi kesehatan dan keselamatan kerja 

karyawan harus diperhatikan, untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja pada 

proses produksi ini harus diperhatikan perlengkapan keselamatan kerja yang harus 

digunakan. Proses yang digunakan dalam pengolahan getah pinus menjadi 

gondorukem dan minyak terpentin adalah : 

A. Persiapan bahan baku 

B. Penampungan getah 
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C. Pengenceran dan penyaringan 

D. Pencampuran, pengendapan dan pencucian 

E. Penampungan sementara 

F. Pemasakan 

G. Canning dan Pengemasan 

 

A. Persiapan Bahan Baku 

Penerimaan bahan baku berupa getah pinus dari pemasok yang 

dimasukkan di dalam drum yang dikirim dengan menggunakan truk kemudian 

akan dipindahkan ke bak penampung. Sebelum itu getah tadi ditentukan tipe 

mutunya dengan cara membandingkan dengan contoh getah standar. Selain 

getah disiapkan juga asam oksalat dan garam industri sebagai bahan 

penunjang di dalam proses pembuatan gondorukem dan terpentin. 

B. Penampungan Getah 

Pada proses penampungan getah terdapat kegiatan memindahkan drum 

yang berisi getah dari truk ke tempat penampungan. Di sini terjadi proses 

penghembusan uap panas yang bertujuan untuk mengencerkan getah supaya 

mudah dialirkan. 

C. Pengenceran dan Penyaringan 

Proses pengenceran dan penyaringan getah mempergunakan tangki melter. 

Pada tangki ini terjadi dua proses yaitu pengenceran dan penyaringan. 

• Proses pengenceran getah 

Pada proses ini, getah ditambah dengan terpentin dari tangki persediaan 

terpentin. Pengenceran ini dimaksudkan untuk memudahkan pemisahan 
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kotoran dari getah maupun memudahkan dalam pemisahan dan 

penyaringan. Selama proses tangki dikondisikan pada suhu 70ºC - 80ºC.  

• Proses penyaringan awal 

Setelah mencapai kondisi pengenceran yang diinginkan, larutan getah 

didiamkan selama 5 -10 menit untuk memberi kesempatan pada kotoran 

agar turun ke bawah dan terjadi pemisahan antara air dan getah. Air 

dikeluarkan untuk proses di bak penampung limbah. Kemudian larutan 

getah dialirkan menuju tangki mixer. Berikutnya ventilasi dibuka untuk 

mengeluarkan sisa steam dan kotoran yang tersaring dikeluarkan lewat 

manhole setiap 1-3 kali proses. 

D. Pencampuran, Pengendapan dan Pencucian 

Pada proses pencampuran dan pencucian ini menggunakan dua alat yaitu: 

1. Tangki Mixer 

Pada tangki ini terjadi pencampuran antara larutan getah, asam oksalat dan 

air. Asam oksalat digunakan untuk mengendapkan ion Fe yang berasal dari 

kotoran khususnya tanah. Komposisi asam oksalat yang digunakan sekitar 

0,2% (5 kg asam oksalat yang dilarutkan dalam 100 liter air) dari larutan 

getah yang dimasukkan ke dalam tangki pelarut asam oksalat. Kemudian 

dilakukan pengadukan untuk mempercepat pencampuran larutan getah, 

larutan asam oksalat dan air pencucian sehingga asam oksalat dapat 

berikatan dengan Fe. Kondisi operasi dalam tangki mixer berjalan pada 

temperatur 70ºC - 80ºC. Endapan pencucian pada tangki ini turun ke dasar 

tangki dan dialirkan ke bak limbah. Kemudian larutan getah yang telah 

melalui saringan dialirkan ke tangki scrubbing. 
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2. Tangki Scrubbing 

Proses pencucian larutan getah terjadi pada tangki Scrubbing dengan 

menggunakan air bersih. Pangadukan perlahan dalam proses pencucian 

berguna untuk mencuci larutan getah dari kotoran halus. Suhu operasi 

pada kisaran 70ºC-80ºC. Setelah kondisi operasi tercapai larutan 

didiamkan selama 5-10 menit. Kemudian kotoran halus dan air dialirkan 

ke bak limbah sedang getah dialirkan ke tangki penampung getah melalui 

filter. 

E. Penampungan Sementara  

Pada tahap penampungan sementara menggunakan tangki penampungan. 

Tahap ini disebut dengan penampungan larutan getah sebelum dilakukan 

pemasakan. 

F. Pemasakan 

Pemasakan terjadi di dalam tangki pemasak. Feed masuk pada tangki 

sebesar 10 ton terbagi dalam dua periode yaitu 7 ½ ton dimasukkan terlebih 

dahulu kemudian dipanasi sampai suhu sekitar 150ºC, berikutnya baru 2,5 ton 

sisanya dimasukkan dan pemanasan terus berlangsung hingga suhu mencapai 

165ºC-170ºC. Selama pemanasan berlangsung, terbentuk uap terpentin. Uap 

terpentin ini divakum menuju ke kondensor. Proses pemasakan ini memakan 

waktu sekitar 3 jam. Setelah kondisi operasi tercapai steam dimatikan dan 

tangki didinginkan dengan menggunakan air pendingin yang dimasukkan 

melalui koil hingga mencapai 143ºC -145ºC. 

Steam dan uap terpentin yang divacum ke kondensor mengalami 

kondensasi dan mengalir ke separator. Separator air terpisah dan mengalir 
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menuju ke tangki air kondensat. Sementara terpentin mengalir menuju tangki 

terpentin I kemudian dipompa ke tangki Terpentin II. Terpentin ini 

kemungkinan masih mengandung air dan pada tangki terpentin II ini terjadi 

pemisahan, dengan air berada pada posisi bawah. Kemudian dari tangki 

Terpentin II ini larutan mengalir secara grafitasi menuju ke dehidrator yang 

berisi garam industri. Garam industri ini berfungsi untuk menyerap air yang 

terkandung dalam terpentin. Berikutnya larutan mengalir ke tangki terpentin 

III dan tangki terpentin ekspor dan terpentin siap dikemas. 

G. Canning dan Pengemasan 

Canning merupakan proses pengisian gondorukem dari tangki pemasakan 

ke drum-drum. Setiap drum berisi gondorukem 240 kg ± 1 kg. Pengemasan 

produk gondorukem dilakukan langsung dari tangki pemasak pada saat masih 

cair pada suhu 143ºC-145ºC. Kegiatan ini dilakukan secara manual oleh 

pekerja jadi jika tidak dilakukan dengan hati-hati dapat menimbulkan bahaya 

kecelakaan pekerja. Wadah gondorukem diberi label sebelum diisi sesuai 

dengan mutu gondorukem yang dihasilkan. 

 

2.2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Dalam rangka melaksanakan pembangunan masyarakat dan menyumbang 

pemasukan bagi negara peranan sektor kehutanan diharapkan masih tetap 

memberikan sumbangan yang cukup berarti. Gondorukem dan terpentin sebagai 

komoditi diperlukan untuk memasok pasar dalam maupun luar negeri dalam 

rangka memperoleh devisa. Karena itu disadari betapa pentingnya upaya 

pengelolaan hasil hutan termasuk pelestarian lingkungan, agar pemanfaatannya 
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benar-benar optimal, efektif, dan efisien. Untuk itu kebijaksanaan teknis yang 

mendasari pelaksanaannya perlu dikembangkan secara berkelanjutan. 

Secara filosofi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu 

pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah 

maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil 

karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur (Depnaker RI, 2000). 

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan mesin, 

pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan 

lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Di mana sasaran keselamatan 

kerja adalah segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, 

di dalam air, maupun di udara (Suma’mur, 1992). 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23 tentang 

Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan 

produktivitas kerja secara optimal, meliputi pelayanan kesehatan pencegahan 

penyakit akibat kerja. Pelaksanaan produktivitas kerja maksimum dibutuhkan 

faktor pendukung antara lain kesehatan pekerja. Adapun tujuan dari 

diselenggarakannya upaya kesehatan kerja dalam suatu industri antara lain 

(Suma’mur, 1992): 

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan 

untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas. 

2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. 

3. Memelihara dan mempergunakan sumber produksi secara aman dan efisien. 

Ditinjau dari aspek yuridis K3 adalah upaya perlindungan bagi 

keselamatan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan di tempat kerja dan 
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melindungi keselamatan setiap orang yang memasuki tempat kerja, serta agar 

sumber produksi dapat dipergunakan secara aman dan efisien. Jika ditinjau dari 

efek teknis K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapan mencegah kecelakaan 

kerja dan penyakit akibat kerja. Penerapan K3 dijabarkan ke dalam sistem 

manajemen yang disebut SMK3. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja yang disebut SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara 

keseluruhan yang meliputi: struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, 

pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi 

pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan 

K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kerja guna 

terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif (Sastrohadiwiryo, 

2002). 

2.2.1 Hal-Hal Penyebab Kecelakaan Kerja 

Menurut Maimum (2004), kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang 

berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena 

hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan 

berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan 

yang biasa atau wajar dilalui. 

Ada dua hal penyebab terjadinya kecelakaan kerja, yaitu (Wiryawan, dkk., 

2008): 

a. Terjadi secara kebetulan. 

Dianggap sebagai kecelakaan dalam arti asli (genuine accident) sifatnya tidak 

dapat diramalkan dan berada di luar kendali manejemen perusahaan. 



 14

Misalnya, seorang karyawan tepat berada di depan jendela kaca ketika tiba-

tiba seseorang melempar jendela kaca sehingga mengenainya. 

b. Kondisi kerja yang tidak aman. 

Kondisi kerja yang tidak aman merupakan salah satu penyebab utama 

terjadinya kecelakaan. Kondisi ini meliputi faktor-faktor sebagai berikut: 

(1). Peralatan yang tidak terlindungi secara benar. 

(2). Peralatan yang rusak. 

(3). Prosedur yang berbahaya dalam, pada, atau di sekitar mesin atau 

peralatan gudang yang tidak aman (terlalu penuh). 

(4). Cahaya tidak memadai, suram, dan kurang penerangan. 

(5). Ventilasi yang tidak sempurna, pergantian udara tidak cukup, atau sumber 

udara tidak murni. 

Penyebab kecelakaan kerja secara umum diartikan sebagai faktor-faktor 

yang dapat, menyebabkan terjadinya kecelakaan. Menurut Notoatmodjo (2003), 

penyebab kecelakaan kerja pada umumnya digolongkan menjadi dua, yakni: 

(a) Perilaku pekerja itu sendiri (faktor manusia), yang tidak memenuhi 

keselamatan, misalnya: karena kelengahan, kecerobohan, mengantuk, 

kelelahan, dan sebagainya. Menurut hasil penelitian yang ada 85 % dari 

kecelakaan yang terjadi disebabkan karena faktor manusia ini. 

(b) Kondisi-kondisi lingkungan pekerjaan yang tidak aman atau unsafety 

condition misalnya lantai licin, pencahayaan yang kurang, silau, mesin yang 

terbuka, dan sebagainya. Penyebab terjadinya kecelakaan kerja dapat 

disebabkan faktor karakteristik pekerja, demikian halnya kurangnya 

kemampuan/pelatihan, rekruitmen pekerja yang tidak benar, kelelahan akibat 
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jam kerja yang berlebih, serta minimnya pengawasan terhadap pekerja. 

Pemilihan terhadap faktor-faktor ini adalah dengan meminimalkan kondisi 

yang tidak aman, misalnya dengan cara membuat daftar kondisi fisik dan mekanik 

yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Pembuatan cheklist ini akan 

membantu dalam menemukan masalah yang menjadi penyebab kecelakaan 

(Wiryawan, dkk., 2008). 

2.2.2 Sumber-Sumber Kecelakaan Kerja 

Faktor-faktor yang besar pengaruhnya terhadap timbulnya bahaya dalam 

proses industri maupun laboratorium meliputi suhu, tekanan, dan konsentrasi zat-

zat pereaksi. Suhu yang tinggi diperlukan dalam rangka menaikkan kecepatan 

reaksi kimia dalam industri, hanya saja ketahanan alat terhadap suhu harus 

dipertimbangkan. Tekanan yang tinggi diperlukan untuk mempercepat reaksi, 

akan tetapi kalau tekanan sistem melampaui batas yang diperkenankan dapat 

terjadi peledakan. Apalagi jika proses dilakukan pada suhu tinggi dan reaktor 

tidak kuat lagi menahan beban. Konsentrasi zat pereaksi yang tinggi dapat 

menyebabkan korosif terhadap reaktor dan dapat mengurangi umur peralataan. 

Selain itu sifat bahan seperti bahan yang mudah terbakar, mudah meledak, bahan 

beracun, atau dapat merusak bagian tubuh manusia. 

Beberapa sumber bahaya yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja 

dapat dikategorikan sebagai berikut (Wiryawan, dkk., 2008): 

a. Bahan Kimia 

Meliputi bahan mudah terbakar, bersifat racun, korosif, tidak stabil, sangat 

reaktif, dan gas yang berbahaya. Penggunaan senyawa yang bersifat 

karsinogenik dalam industri maupun laboratorium merupakan problem yang 
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signifikan, baik karena sifatnya yang berbahaya maupun cara yang ditempuh 

dalam penanganannya. Beberapa langkah yang harus ditempuh dalam 

penanganan bahan kimia berbahaya meliputi manajemen, cara pengatasan, 

penyimpanan dan pelabelan, keselamatan di laboratorium, pengendalian dan 

pengontrolan tempat kerja, dekontaminasi, disposal, prosedur keadaan darurat, 

kesehatan pribadi para pekerja, dan pelatihan. Bahan kimia dapat 

menyebabkan kecelakaan melalui pernafasan (seperti gas beracun), serapan 

pada kulit (cairan), atau bahkan tertelan melalui mulut untuk padatan dan 

cairan. 

Bahan kimia berbahaya dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori 

yaitu, bahan kimia yang eksplosif (oksidator, logam aktif, hidrida, alkil logam, 

senyawa tidak stabil secara termodinamika, gas yang mudah terbakar, dan uap 

yang mudah terbakar). Bahan kimia yang korosif (asam anorganik kuat, asam 

anorganik lemah, asam organik kuat, asam organik lemah, alkil kuat, 

pengoksidasi, pelarut organik). Bahan kimia yang merusak paru-paru (asbes), 

bahan kimia beracun, dan bahan kimia karsinogenik (memicu pertumbuhan sel 

kanker), dan teratogenik. 

b. Aliran Listrik 

Penggunaan peralatan dengan daya yang besar akan memberikan 

kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan kerja. Beberapa 

faktor yang harus diperhatikan antara lain: 

(1). Pemakaian safety switches yang dapat memutus arus listrik jika 

penggunaan melebihi limit/batas yang ditetapkan oleh alat. 
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(2). Improvisasi terhadap peralatan listrik harus memperhatikan standar 

keamanan dari peralatan. 

(3). Penggunaan peralatan yang sesuai dengan kondisi kerja sangat diperlukan 

untuk menghindari kecelakaan kerja. 

(4). Berhati-hati dengan air. Jangan pernah meninggalkan perkerjaan yang 

memungkinkan peralatan listrik jatuh atau bersinggungan dengan air. 

Begitu juga dengan semburan air yang langsung berinteraksi dengan 

peralatan listrik. 

(5). Berhati-hati dalam membangun atau mereparasi peralatan listrik agar 

tidak membahayakan penguna yang lain dengan cara memberikan 

keterangan tentang spesifikasi peralatan yang telah direparasi. 

(6). Pertimbangan bahwa bahan kimia dapat merusak peralatan listrik maupun 

isolator sebagai pengaman arus listrik. Sifat korosif bahan kimia dapat 

menyebabkan kerusakan pada komponen listrik. 

(7). Perhatikan instalasi listrik jika bekerja pada atmosfer yang mudah 

meledak. Misalnya pada lemari asam yang digunakan untuk pengendalian 

gas yang mudah terbakar. 

(8). Pengoperasian suhu dari peralatan listrik akan memberikan pengaruh 

pada bahan isolator listrik. Temperatur sangat rendah menyebabkan 

isolator akan mudah patah dan rusak. 

c. Radiasi 

Radiasi dapat dikeluarkan dari peralatan semacam X-ray difraksi atau 

radiasi internal yang digunakan oleh material radioaktif yang dapat masuk ke 

dalam badan manusia melalui pernapasan, atau serapan melalui kulit. Non-



 18

ionisasi radiasi seperti ultraviolet, infra merah, frekuensi radio, laser, dan 

radiasi elektromagnetik dan medan magnet juga harus diperhatikan dan 

dipertimbangkan sebagai sumber kecelakaan kerja. 

d. Mekanik 

Walaupun industri modern lebih didominasi oleh peralatan yang terkontrol 

oleh komputer, termasuk di dalamnya robot pengangkat benda berat, namun 

demikian kerja mekanik masih harus dilakukan. Pekerjaan mekanik seperti 

transportasi bahan baku, penggantian peralatan habis pakai, masih harus 

dilakukan secara manual, sehingga kesalahan prosedur kerja dapat 

menyebabkan kecelakaan kerja. Peralatan keselamatan kerja seperti helm, 

sarung tangan, sepatu, dan lain-lain perlu mendapatkan perhatian khusus 

dalam lingkup pekerjaan ini. 

e. Api 

Hampir semua industri menggunakan bahan kimia dalam berbagai variasi 

penggunaan termasuk proses pembuatan, pemformulaan atau analisis. Cairan 

mudah terbakar yang sering digunakan dalam industri adalah hidrokarbon. 

Bahan mudah terbakar yang lain misalnya pelarut organik seperti aseton, 

benzen, butanol, etanol, dietil eter, karbon disulfida, toluena, heksana, dan 

lain-lain. Para pekerja harus berusaha untuk akrab dan mengerti dengan 

informasi yang terdapat dalam Material Safety Data Sheets (MSDS). 

Dokumen MSDS memberikan penjelasan tentang tingkat bahaya dari setiap 

bahan kimia, termasuk di dalamnya tentang kuantitas bahan yang 

diperkenankan untuk disimpan secara aman. 
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Sumber api yang lain dapat berasal dari senyawa yang dapat meledak atau 

tidak stabil. Banyak senyawa kimia yang mudah meledak sendiri atau mudah 

meledak jika bereaksi dengan senyawa lain. Senyawa yang tidak stabil harus 

diberi label pada penyimpanannya. Gas bertekanan juga merupakan sumber 

kecelakaan kerja akibat terbentuknya atmosfer dari gas yang mudah terbakar. 

f. Suara (kebisingan) 

Sumber kecelakaan kerja yang satu ini pada umumnya terjadi pada hampir 

semua industri, baik industri kecil, menengah, maupun industri besar. 

Generator pembangkit listrik, instalasi pendingin, atau mesin pembuat vakum, 

merupakan sekian contoh dari peralatan yang diperlukan dalam industri. 

Peralatan-peralatan tersebut berpotensi mengeluarkan suara yang dapat 

menimbulkan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan kerja. Selain angka 

kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin, para pekerja harus memperhatikan 

berapa lama mereka bekerja dalam lingkungan tersebut. Pelindung telinga dari 

kebisingan juga harus diperhatikan untuk menjamin keselamatan kerja. 

 

2.3 Manajemen Resiko 

Manajemen resiko adalah suatu aktivitas sistem yang penting, meliputi 

desain, implementasi dan tahap operasional suatu sistem proses. Manajemen 

resiko sekarang telah menjadi suatu isu penting dalam perusahaan, dalam 

kaitannya dengan suatu jumlah yang banyak tentang pengarahan, di antaranya 

adalah pemenuhan legislatif, tugas kepedulian, kelangsungan hidup keuangan dan 

persepsi publik perusahaan komersil dan industri. Dalam 10 tahun terakhir telah 

terlihat peningkatan dan perubahan substansial ke masa legislatif di Eropa, AS 
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dan Australasia, dengan tujuan meningkatkan pelaksanaan manajemen resiko 

industri kebanyakan bagian oleh permintaan publik yang mengikuti tingginya 

angka kecelakaan yang dipublikasikan (Cameron & Raman, 2005). 

Manajemen resiko merupakan suatu sistem pengawasan resiko dan 

perlindungan atas harta benda, keuntungan, serta keuangan suatu badan usaha atau 

perorangan atas kemungkinan timbulnya suatu kerugian karena adanya resiko 

tersebut. Dalam pengertian praktis konsep ini dapat diartikan sebagai proteksi 

terhadap kerugian yang mungkin timbul atas aset dan pendapatan suatu 

perusahaan. Tujuan manajemen resiko adalah menekan atau menghapuskan 

resiko, yang apabila terjadi dapat mengakibatkan kerugian atau tidak dapat 

tercapainya tujuan perusahaan. Dalam konteks ini adalah wajar jika timbul 

pertanyaan dalam benak kita “mengapa manajer resiko masih dibutuhkan dalam 

suatu perusahaan jika disitu telah ada independent agent atau broker yang dapat 

melakukannya?” maupun “apakah tidak akan mubazir atau berlebihan mempunyai 

dua orang yang berbeda dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang identik?”. 

Ada 3 jawaban dasar atas pertanyaan tersebut di atas : 

Pertama, fungsi-fungsi yang dijalankan oleh manajer resiko adalah tidak sama 

dengan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh independent agent atau broker, di 

mana tugas manajer resiko mempunyai skala yang lebih luas dibandingkan hanya 

membeli proteksi asuransi. 

Kedua, dalam pengalamannya suatu perusahaan sering menghadapi kesulitan 

untuk merancang program asuransi yang baik tanpa adanya seseorang dari dalam 

perusahaan yang benar-benar menanganinya. Broker atau agent dari pihak luar 

tidak benar-benar menguasai seluk beluk internal bisnis. 
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Ketiga, ada kencenderungan bahwa agent hanya menjual polis-polis yang mereka 

sudah kenal saja atau yang mudah didapat dan mereka enggan untuk menganalisa 

resiko-resiko lain yang tidak tercakup dalam polis standar tersebut. 

Pada dasarnya manajemen resiko meliputi suatu proses yang mencakup tiga 

tahapan (Saurina, 2007): 

a. Identifikasi Resiko (Risk Identification) 

b. Evaluasi/analisa Resiko (Risk Evaluation) 

c. Pengawasan Resiko (Risk Control) 

2.3.1 Bahaya dan Resiko 

Yang dimaksud dengan resiko adalah kemungkinan atau kecenderungan 

suatu peristiwa akan memiliki efek yang merugikan, secara langsung maupun 

tidak langsung, kepada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Resiko dinyatakan 

dalam waktu atau satuan aktivitas, contoh : bekerja setiap hari selama bertahun-

tahun dengan meminum air yang telah tercemar, atau kasus kanker per pak rokok 

yang dihisap (Gozan, 2009). 

Bahaya (hazard) adalah suatu keadaan yang bersifat kualitatif yang 

mempunyai pengaruh terhadap frekuensi kemungkinan terjadinya kerugian 

ataupun besarnya jumlah dari kerugian yang mungkin terjadi. Hazard harus 

dibedakan dari perils. Perils adalah event yang menimbulkan kerugian itu sendiri. 

Misalnya kebakaran, tabrakan. Sedangkan hazard adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi frekuensi maupun severity dari perils (Saurina, 2007). 

Pengukuran bahaya atau resiko harus mempertimbangkan efek kumulatif 

dari semua masalah eksposur. Sebagai contoh, dalam memperhitungkan bahaya 

bahwa seseorang akan menderita efek negatif dari polusi udara, maka baik polusi 
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indoor maupun outdoor harus diperhitungkan (Gozan, 2009). 

2.3.2 Evaluasi Resiko 

Di dalam suatu perusahaan, pengukuran bahaya harus dipandang sebagai 

suatu proses dan bukan suatu kegiatan sesaat. Proses ini mencakup 

mengumpulkan, menganalisis dan mengkomunikasikan informasi ekonomi dan 

ilmiah yang akan digunakan dalam penyusunan kebijakan, pembuatan keputusan 

dan manajemen bahaya. 

Ada beberapa langkah dalam proses pengukuran bahaya. Umumnya 

langkah-langkah tersebut mengikuti prosedur standar berikut (Gozan, 2009): 

1. Identifikasi 

Hal ini mencakup pengenalan keberadaan kondisi atau bahan yang memiliki 

potensi berbahaya. 

2. Perhitungan hazard 

a. Menetapkan batasan dari sistem : hal ini mencakup analisis sistem 

teknologi yang mengandung hazard. Hal ini dapat mencakup penjelasan 

setiap langkah dari siklus aliran kimia, termasuk ekstraksi, pemrosesan, 

penggunaan dan pembuangan. Dalam  kondisi  yang  lain,  bagaimanapun 

juga, hanya satu langkah dalam siklus aliran yang akan dievaluasi. 

Pilihannya akan bergantung pada pilihan manajemen resiko yang 

dipertimbangkan. 

b. Evaluasi jalur lingkungan : hal ini mencakup penjabaran perjalanan bahan 

kimia mulai dari titik release-nya sampai ke titik yang berdampak pada 

manusia atau ekosistem seperti emisi, konsentrasi, eksposur dan dosis. 

Langkah ini mencakup evaluasi setiap langkah dalam siklus aliran 
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teknologi. 

3. Karakterisasi 

Ditahap ini, derajat bahaya per unit eksposur, yaitu hubungan antara dosis-

respons, ditetapkan. Seringkali data kuantitaif dosis-respons tidak tersedia. 

Jika demikian, keterkaitan yang kurang langsung antara dosis dan respons 

terpaksa digunakan untuk memperkirakan bahaya yang dapat timbul. 

Penggunaan indikasi yang sudah dilakukan oleh industri lain mungkin dapat 

membantu. 

4. Evaluasi 

Keberadaan eksposur dan resiko bahaya dapat dievaluasi. 

2.3.3 Estimasi Resiko 

Estimasi resiko merupakan aspek penting dari manajemen resiko. Dalam 

banyak kasus ada data historis yang baik tersedia untuk berbagai kegiatan 

manusia dan untuk kategori resiko tertentu. Pada bagian ini kita meninjau 

beberapa industri kunci dan perkiraan resiko sosial. Ini penting dalam studi 

banding resiko aktual dan prediksi. Resiko pada dasarnya adalah konsep abstrak 

karena melibatkan ketidakpastian. Estimasi resiko ini terutama berkaitan dengan 

estimasi ketidakpastian. Dalam kasus Quantitative Risk Analysis (QRA), estimasi 

resiko adalah kuantifikasi ketidakpastian. Meskipun hasil QRA resiko disajikan 

dalam wujud angka, hasil harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan resiko 

lainnya, atau relatif ke resiko dari pilihan lain atau kegiatan, agar interpretasi 

bermakna (Cameron & Raman, 2005). 

Hasil analisis frekuensi konsekuensi dan digabungkan untuk setiap hasil 

dari setiap aktivitas tertentu, untuk mendapatkan ukuran resiko yang berkaitan 
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dengan setiap hasil. Kontribusi resiko dari setiap peristiwa itu dapat kita 

simpulkan untuk menyediakan total resiko untuk instalasi. Perkiraan resiko dapat 

kualitatif atau kuantitatif. Selanjutnya, komponen penilaian resiko keamanan 

proses penilaian secara keseluruhan akan mengambil input dari identifikasi 

bahaya, hasil analisis dan estimasi konsekuensi frekuensi, dan menyediakan 

perkiraan resiko sebagai output. Menurut Tixier, et al. (2002) telah memeriksa 62 

metode yang ada, dan telah diklasifikasikan menjadi kualitatif dan kuantitatif, dan 

deterministik dan probabilistik. Ini telah disebut sebagai metodologi analisis 

resiko, tapi banyak mencakup semua masukan prekursor untuk estimasi resiko 

yang sebenarnya, dan dapat lebih tepat disebut alat analisis keselamatan proses. 

 

2.4 Identifikasi Bahaya dalam Industri Proses 

Identifikasi bahaya adalah langkah terpenting dalam manajemen resiko. 

Identifikasi bahaya ini adalah area dimana ketidaktahuan bukanlah suatu 

keuntungan, tetapi akan menjadi sebuah bencana. Ini telah ditunjukkan dalam 

laporan-laporan dan proses hukum setelah terjadi kecelakaan besar, tidak 

mengidentifikasi potensi penyebab kecelakaan ketika ada teknik yang sistematis 

tersedia untuk identifikasi tersebut, tidak ada perlindungan bagi perusahaan 

(Ramussen & Whetton, 1993). 

Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko yang terkait dengan 

aktivitas harus dipastikan sesuai, cukup dan selalu tersedia. Untuk itu sebuah 

organisasi harus mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengedalikan resiko K3 

disemua aktivitas-aktivitasnya, dan semua tahapan ini menjadi dasar dalam 

pengembangan dan penerapan Sistem Manajemen K3. Hal ini sangat penting, 
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karena itu identifikasi bahaya dan pengendalian bahaya harus secara nyata 

ditetapkan. Setiap organisasi berbeda dalam bentuk identifikasi, pengukuran dan 

pengendalian bahayanya, tergantung pada ukuran, situasi lingkungan kerja 

organisasi serta ditentukan juga oleh sifat, kompleksitas dan signifikansi bahaya 

yang terjadi (Rahayu & Purnavita, 2008). 

Terdapat tiga dimensi utama dalam identifikasi bahaya (Cameron & 

Raman, 2005): 

a. Waktu 

b. Teknik 

c. Manajemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Dimensi Dalam Identifikasi Bahaya 

a. Waktu 

Komitmen terhadap waktu dibutuhkan untuk pekerjaan persiapan (tinjauan 

pustaka, pencarian database), dan waktu dalam tugas normal anggota 

workshop, penting untuk keberhasilan usaha tersebut. Setelah proyek dimulai, 

ada tekanan waktu yang signifikan pada seluruh tim proyek dan anggota yang 
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sering terlibat dalam sesi identifikasi bahaya. Setiap upaya harus dilakukan 

untuk memastikan bahwa hal ini tidak terjadi. Aspek waktu penting yang lain 

adalah tahap dalam siklus hidup. Identifikasi bahaya perlu untuk dibiasakan 

sepanjang siklus hidup menggunakan metode yang paling sesuai untuk setiap 

tahap. 

b. Teknik 

Tidak ada rumus atau persamaan instan yang dapat menghasilkan 

informasi yang diharapkan. Hal itu sepenuhnya didasarkan pada keahlian dari 

tim identifikasi bahaya, dengan masukan dari data literatur pada pengalaman 

masa lalu. 

c. Manajemen 

Komitmen manajemen sangat penting untuk kesuksesan identifikasi 

bahaya. Waktu dan sumber teknik harus ditekankan dalam usaha ini. Untuk 

proyek yang baru, atau proyek pengembangan proyek, identifikasi bahaya 

harus berperan sebagai bagian penting dalam perencanaan proyek, waktu dan 

biaya harus disertakan untuk hal tersebut. Untuk pabrik yang lebih terdahulu, 

membangun perkiraan terhadap penggunaan teknik analisis bahaya yang 

sistematis, harus ada komitmen untuk melakukan studi, dan melakukan segala 

hal yang memungkinkan yang terdapat dalam studi tersebut. 

2.4.1 Identifikasi Bahaya dengan Analisis “What if” 

Dalam suatu perencanaan untuk identifikasi bahaya, penilaian dan 

pengendalian resiko, organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk 

melakukan identifikasi bahaya, penilaian resiko, penerapan kendali pengukuran 
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yang diperlukan. Menurut Rahayu & Purnavita (2008), metodologi untuk 

mengidentifikasi bahaya dan penilaian resiko harus: 

a. Terdefinisi dengan memperhatikan lingkup organisasi, sifat dan waktu untuk 

memastikan organisasi lebih proaktif ketimbang reaktif. 

b. Menyediakan klasifikasi resiko dan identifikasinya untuk dieliminasi atau 

dikendalikan dengan pengukuran 

c. Konsisten dengan pengalaman operasi dan kemampuan kendali pengukuran 

resiko. 

d. Menyediakan input pada ketentuan persyaratan fasilitas, identifikasi 

kebutuhan pelatihan dan/atau pengembangan kendali operasional. 

Menyediakan tindakan yang dipersyaratkan untuk memastikan keefektifan dan 

jangka waktu penerapannya pada saat monitoring. 

Terdapat banyak metode yang sekarang tersedia untuk identifikasi bahaya, 

termasuk (Ramussen & Whetton, 1993): 

1. Metode “check-list” 

2. Analisis “What if?” 

3. Concept Hazard Analysis (CHA) 

4. Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), termasuk juga “criticality 

analysis” (FMECA). 

5. Hazard and Operability Study (HAZOP) 

Analisis “What if” adalah suatu metode pemikiran yang terstruktur untuk 

menentukan hal-hal yang bisa salah dan menilai kemungkinan besarnya bahaya 

dari situasi yang terjadi. Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini membentuk 

dasar untuk membuat penilaian mengenai penerimaan resiko tersebut dan 
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menentukan program tindakan yang direkomendasikan bagi resiko yang dinilai 

tidak dapat diterima. Sebuah tim peninjau yang berpengalaman dapat secara 

efektif dan produktif melihat isu-isu utama tentang proses atau sistem. Dipimpin 

oleh seorang fasilitator yang tekun dan terfokus, setiap anggota tim peninjau 

berpartisipasi dalam menilai apa yang bisa salah berdasarkan pengalaman masa 

lalu mereka dan pengetahuan tentang situasi yang sama (University Of Arizona, 

2010). 

Prosedur analisis “What if” memerlukan keahlian yang signifikan di 

bagian fasilitator untuk menstimulasi diskusi di antara tim dengan personil multi 

disiplin ilmu. Tujuan analisis “What if” adalah untuk mempertimbangkan hasil 

dari kejadian analisis yang tidak terduga yang mempunyai potensi menimbulkan 

konsekuensi yang berlawanan. Metode ini terdiri dari pemeriksaan deviasi 

potensial dari desain, konstruksi, modifikasi atau tujuan operasional (Cameron & 

Raman, 2005). 

Metode analisis “What if” menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang 

dimulai dengan “what if....” (“bagaimana jika…”) 

Contohnya : 

a. Bagaimana jika tekanan meningkat dengan sangat cepat? 

b. Bagaimana jika katup kontrol tidak bekerja? 

c. Bagaimana jika operator membuka katup yang salah? 

Proses sistem dibagi menjadi beberapa subsistem dan teknik analisis “What if” 

diaplikasikan dalam setiap subsistem. Sebuah daftar dari masalah mungkin 

digunakan untuk menyulut diskusi. Item tambahan mungkin ditambahkan dalam 

daftar selama diskusi tersebut. Salah satu kegunaan signifikan dan analisis “What 
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if” adalah dalam modifikasi mesin, sebagai bagian dari prosedur manajemen 

perubahan. 

2.4.2 Analisis Dampak (Consequence) dari Insiden 

Sebuah aspek penting dari manajemen resiko berikut identifikasi bahaya 

adalah analisis konsekuensi. Bahaya dan masalah operasional sering 

mengakibatkan pelepasan energi dan bahan berbahaya. Apa yang penting adalah 

pengetahuan tentang "seberapa besar?" atau "apa dampaknya?" akan terjadi dari 

kejadian berbahaya. Pada saat ini sangat bergantung pada penggunaan model 

matematis untuk memprediksi berbagai efek fisik maupun dampak potensial bagi 

reseptor yang rentan (Cameron & Raman, 2005). 

Analisis dampak secara kuantitatif banyak tersedia untuk pengukuran 

dampak serta analisis resiko cedera bagi karyawan dan masyarakat umum. Dalam 

hal ini, nilai resiko yang dihitung dapat diambil dari berbagai bentuk dampak yang 

meliputi (Cameron & Raman, 2005): 

a. Resiko Bagi Masyarakat 

Resiko bagi masyarakat mengkaji resiko terhadap populasi yang terpapar 

secara keseluruhan, tanpa menunjuk lokasi yang spesifik. Resiko bagi 

masyarakat menggambarkan hubungan antara frekuensi dan jumlah orang-

orang yang menjadi korban/menderita dari tingkat kecelakaan/bencana tertentu. 

Ketika satu insiden penuh resiko dapat mempengaruhi sekelompok orang, 

menghasilkan berbagai potensi kefatalan, taksiran resiko masyarakat atau 

“kelompok” adalah ukuran paling sesuai dari dampak yang ditimbulkan. 

Tingkat dari kefatalan bergantung dari area yang terkena dampak, kepadatan 

populasi pada area dan kerentanan dari populasi terhadap suatu resiko. 



 30

b. Resiko Perorangan 

Resiko perorangan adalah suatu pengukuran atau taksiran berdasarkan paparan 

bagi seseorang terhadap suatu bahaya. Nilai resiko individu itu dapat disajikan 

dan diperkirakan dengan cara yang berbeda. Landasan perkiraannya adalah 

untuk menunjuk anggota masyarakat pada lokasi tertentu yang tidak mampu 

lepas dari lokasi tersebut, ketika terpapar bahaya. Dalam hubungannya dengan 

operasi/industri proses, peristiwa ini berhubungan dengan kebakaran, 

pelepasan gas beracun dan ledakan. Hal ini dapat berupa kefatalan tetapi juga 

dapat berupa cedera dalam kaitan dengan radiasi/pancaran api atau ledakan 

overpressure. 

Analisis konsekuensi ini memberikan: 

a. Informasi kepada industri tentang efek dari event tertentu. 

b. Detail untuk desainer tentang apa konsekuensi yang mungkin terjadi dan 

bagaimana meminimalisir. 

c. Detail untuk pemilik yang kompeten tentang efek yang mungkin dari sebuah 

event dan bantuan dalam menentukan planning. 

d. Pekerja dengan detail tentang situasi personal pada suatu event dalam insiden. 

e. Dasar perencanaan keadaan darurat dan respons tanggap darurat. 

Dalam membahas analisis konsekuensi, membedakan antara event, insiden 

dan skenario akan sangat membantu, dimana: 

1. Event 

Event adalah sebuah aksi tersendiri atau hasil dimana menggambarkan 

kegagalan yang penting adalah gambaran bahwa setiap event adalah sistem 

dengan input, output, bagian dan parameter tersendiri. 
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Ada beberapa kelas event yang dapat terjadi pada industri proses, dalam 

rentang pelepasan material dari suatu proses, melalui sifat material setengah jadi  

dan kemudian dampak terhadap manusia, benda dan lingkungan. 

2. Insiden 

Sebuah insiden (I) adalah sebuah rantai dengan event awal dan akhir. 

Event individual digambarkan dalam sebuah lingkaran tunggal sedangkan 

lingkaran ganda menunjukkan dampak event pada reseptor vulnerable (rentan). 

3. Skenario 

Hal ini berhubungan dengan insiden yang dapat digunakan untuk 

memperkirakan dampak keseluruhan dari kegagalan sistem. Skenario umumnya 

digunakan dalam pendekatan kuantitatif resiko dimana dampak dari insiden 

potensial digunakan untuk mencapai resiko individual, sosial atau resiko-resiko 

yang lain. 

2.4.2.1 Model Efek 

Salah satu masalah utama yang timbul dari identifikasi bahaya adalah 

untuk memperkirakan besarnya dampak yang mungkin timbul dari suatu bahaya. 

Hal ini dapat berhubungan dengan pelepasan material dari pecahan atau 

kebocoran, efek kebakaran pada manusia atau bangunan, atau efek gas yang 

menyebar di wilayah sekitarnya. 

Ketika mempertimbangkan masalah ini ada dua bagian yang berbeda yang 

harus diperhatikan yaitu besarnya dampak fisik serta kerusakan yang disebabkan 

oleh efek-efek tersebut. 

Pertama-tama, pertimbangkan efek yang timbul dari rilis aktual dan event 

berikutnya. Ini diukur dalam hal pengukuran seperti; konsentrasi gas beracun, 
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radiasi tingkat dari kebakaran atau tekanan berlebihan dari ledakan (Cameron & 

Raman, 2005). 

Kategori event yang pertama adalah pelepasan material berbahaya dari 

wadah seperti pipa, tangki, dan vessel atau tangker transport. Setiap pelepasan 

mempunyai karakter spesifik yang bergantung pada (Lees, 2001) : 

1. Bentuk fisik material (padat, gas, cair) 

2. Situasi fisik (pipa, pompa, vessel) 

3. Sifat fisika-kimia (kerapatan, reaktivitas) 

4. Kondisi pengoperasian (tekanan, suhu, konsentrasi) 

Variasi faktor seperti ukuran, tipe mesin, material membawa pada kasus pelepasan 

yang berbeda. 

Ketika satu benda cair dilepaskan dalam keadaan bertekanan, aliran pada 

satu tingkat bergantung pada perbedaan tekanan dari lubang (bukaan) dan ukuran 

dari lubang. Ketika pelepasan dari penyimpanan diberi tekanan di sana terdapat 

dua kontribusi tekanan cairan dari lubang. Yang pertama adalah tekanan dari 

tangki untuk memberi tekanan penyimpanan. Kedua adalah ketinggian cairan 

yang dihasilkan oleh tinggi cairan yang berada di atas lubang (Cavanaugh, et al., 

1994). 

Model pelepasan cairan: 

  ............................................ (2.1) 

dimana : Ẃ = aliran massa spesifik (kg/m2s) 
ρL = densitas cairan (kg/m3) 
Cd = koefisien pelepasan 

 0.61 belokan tajam 
 0.80 perpotongan pipa 

P1 = tekanan absolut upstream (hulu) (Pa) 
P2 = tekanan absolut downstream (muara) (Pa) 
h = ketinggian cairan (m) 
g = konstanta gravitasi (9.81 rn/s2) 
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m  =  1x10-3Hc 
 (Hv+Cp∆T) 

Sehingga, aliran massa (G): 

   ......................................................................................... (2.2) 

dimana : Ẃ = aliran massa spesifik (kg/m2s) 
A = luas permukaan (m2) 

Fraksi berkumpul dari benda cair berpendar (ф) adalah: 

 ; θ1  θ2   .................................. (2.3) 

Tipe fraksi (e) : e = ф (jika ф < 0.5) atau e= 1- ф (jika ф > 0.5) 

dimana : Cp = panas spesifik cairan (kJ/kg.K) 
∆Hv = panas laten dari titik didih (kJ/kg) 
θ1 = suhu penyimpanan (K) 
θ2 = titik didih normal (K) 

Massa total awan uap (W) 

  W = (e+ ф) Wo  ............................................................................... (2.4) 

Volume awan uap (V)  

    ...................................................................................... (2.5) 

Dimana :  ρa = Densitas udara (kg/m3) 
Ma  = Berat molekular udara (29 kg/kgmol) 
M  = Berat molekular fluida (kg/kgmol) 
V  = Volume awan uap (m3)  
W  = Masa awan uap (kg) 
Wo  = Berat fluida (kg) 

Tingkat pembakaran maksimum (M) dapat dihitung dari ukuran kolam dan 

tingkat pembakaran per unit area (m), dengan persamaan: 

 ............................................................................. (2.6) 

dimana : Hc = panas pembakaran (kJ/kg) 
Hv = panas penguapan (kJ/kg) 
Cp = kapasitas panas material (kJ/kgK) 
∆T = (Tboiling - Tambient) (K) 

sehingga, tingkat pembakaran maksimum (M) = m.A  .................................. (2.7) 

dimana : m = tingkat pembakaran per unit area (kg/m2.s) 
A = luas permukaan (m2) 

 
 

G = Ẃ.A 
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Q = MHcfτ 
  4πx2 

Fluks panas, Q pada jarak x dari pusat api diberikan oleh: 
 

 .................................................................................... (2.8) 
dimana : Q = fluks panas (kW/m2) 

M = tingkat pembakaran (kg/s) 
Hc = panas dari pembakaran (kJ/kg) 
f = fraksi dengan radiasi energi termal (0.15-0.35) 
x = jarak dari pusat nyala ke pemerhati (m) 
τ = transmissivity atmosfer (0.5-0.8) 

Ketinggian nyala api (hf) dapat diramalkan oleh Korelasi Thomas 

(Thomas, 1963) : 

 
 ................................................................. (2.9) 

dimana : dp = diameter kolam (m) 
ρa = densitas udara (kg/m3) ≈ 1.2 kg/m3 at 20oC 
m = tingkat pembakaran per unit area (kg/m2.s) 
g = 9.81 m/s2 

 

2.4.2.2 Kerentanan (Vulnerabilitas) 

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan 

Bencana, kerentanan (vulnerability) adalah keadaan atau sifat/perilaku manusia 

atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau 

ancaman. Kerentanan ini dapat berupa: 

1. Kerentanan Fisik 

Secara fisik bentuk kerentanan yang dimiliki masyarakat berupa daya tahan 

menghadapi bahaya tertentu, misalnya: kekuatan bangunan rumah bagi 

masyarakat yang berada di daerah rawan gempa, adanya tanggul pengaman 

banjir bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan sebagainya. 
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2. Kerentanan Ekonomi 

Kemampuan ekonomi suatu individu atau masyarakat sangat menentukan 

tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya. Pada umumnya masyarakat atau 

daerah yang miskin atau kurang mampu lebih rentan terhadap bahaya, karena 

tidak mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk melakukan 

upaya pencegahan atau mitigasi bencana. 

3. Kerentanan Sosial 

Kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi tingkat kerentanan terhadap 

ancaman bahaya. Dari segi pendidikan, kekurangan pengetahuan tentang 

resiko bahaya dan bencana akan mempertinggi tingkat kerentanan, demikian 

pula tingkat kesehatan masyarakat yang rendah juga mengakibatkan rentan 

menghadapi bahaya. 

4. Kerentanan Lingkungan 

Lingkungan hidup suatu masyarakat sangat mempengaruhi kerentanan. 

Masyarakat yang tinggal di daerah yang kering dan sulit air akan selalu 

terancam bahaya kekeringan. Penduduk yang tinggal di lereng bukit atau 

pegunungan rentan terhadap ancaman bencana tanah longsor dan sebagainya. 

Setelah menentukan efek fisik dari pelepasan, penting untuk 

menghubungkan efek ke dampak akhir pada reseptor yang rentan. Hal ini adalah 

bidang analisis kerentanan dalam penilaian bahaya. Meskipun alat analisis 

diterima dengan baik, prediksi dapat disertai dengan ketidakpastian yang 

signifikan yang perlu dibawa ke dalam proses pengambilan keputusan. Aspek 

kerusakan disampaikan dengan model kerentanan menggunakan hubungan "dosis-

respons". Data dosis-respons dan representasi grafis menunjukkan hasil atau 
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respons dari suatu dosis terhadap manusia, binatang, struktur atau reseptor. Dosis 

dapat mewakili kuantitas suatu eksposur kimia, impuls dari ledakan atau dosis 

termal. Respons merupakan tingkat cedera berkelanjutan, kematian, kerusakan 

fisik pada peralatan atau tingkat penurunan nilai. Karena itu, hubungan dosis-

respons adalah sarana umum dan generik yang mewakili hubungan ini. Kita dapat 

menggunakan fungsi probit (unit probabilitas) yang mewakili hubungan 

intensitas-kerusakan dalam bentuk aljabar dengan implementasi komputer.  

Fungsi probit telah dikembangkan untuk berbagai macam situasi model 

kerentanan. Variabel probit Y umumnya diberikan sebagai: 

Y = k1 + k2 ln (V) 

dimana: Y = variabel probit, memiliki rata-rata 5,0 dan varians 1,0 
V = intensitas faktor penyebab (misalnya panas atau dosis beracun) 
k1, k2 = konstanta persamaan yang terkait dengan event spesifik 

Radiasi termal dari kebakaran dan ledakan menyebabkan berbagai 

kerusakan pada manusia dan suatu struktur. Persamaan untuk radiasi termal 

dikembangkan oleh badan standar keselamatan negara Belanda yaitu TNO (1992) 

untuk dampak dari kebakaran berbasis hidrokarbon. 

Radiasi (t = s, q = W/m2) 

Fatal Y =  - 36.38 + 2.56 ln (tq4/3) ……………… (2.10) 

Kebakaran tingkat I Y =  - 39.83 + 3.0186 ln (tq4/3) ……………… (2.11) 

Kebakaran tingkat II Y =  - 43.14+ 3.0186 ln (tq4/3) ……………… (2.12) 

Dimana :  t = Adalah durasi satu buah ledakan (maksimal 10 det) 
q = Fluks pancaran panas, untuk awan uap = 45000 W/m2 
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2.4.3 Analisis Frekuensi 

Frekuensi dan kerusakan menunjukkan beratnya keadaan bahaya, 

keterancaman dan keterpaparan sasaran terhadap resiko. Inilah kenapa ada 

perbedaan antara definisi sederhana resiko sebagai hasil kemungkinan, dan 

perluasan kerusakan yang lebih menunjukkan sudut pandang operator atau 

pelaksana. Bagaimanapun sudut pandang yang lebih sempit dengan cepat 

menunjukkan bahwa frekuensi dan keterpaparan adalah sebanding dengan 

kemungkinan, dimana intensitas dan keterancaman mengartikan kerusakan 

(Saanin, 2007). 

Dalam kaitannya dengan tingkatan maupun frekuensi dari suatu bahaya, 

maka dapat dibuat penggolongan sebagai berikut (Gozan, 2009): 

1. Kejadian berfrekuensi rendah namun tingkatan tinggi. 

Tragedi kimia Bhopal di India pada tahun 1984 adalah contoh hal tersebut. 

Tragedi yang sangat menyedihkan dan menghancurkan, namun peristiwa 

serupa itu sangat jarang terjadi. 

2. Kejadian berfrekuensi sedang dan tingkatan sedang. 

Kejadian-kejadian yang melibatkan kebakaran pada gudang-gudang bahan 

kimia atau transportasi bahan kimia dapat menyebabkan kematian, namun 

peristiwa semacam itu jarang terjadi. 

3. Kejadian berfrekuensi rendah dan tingkatan rendah namun memiliki efek 

kronis. 

Pencemaran dalam tingkat yang rendah mungkin tidak akan langsung terlihat 

efeknya, namun efek kumulatifnya pada manusia dapat berakibat serius. 
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Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan 

Bencana, sebagai langkah sederhana untuk pengkajian resiko adalah pengenalan 

bahaya/ancaman. Semua bahaya/ancaman tersebut diinventarisasi, kemudian di 

perkirakan kemungkinan terjadinya (probabilitasnya) dengan rincian : 

a. Pasti (hampir dipastikan 80-99%). 

b. Kemungkinan besar (60-80% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 10 tahun 

mendatang) 

c. Kemungkinan terjadi (40-60% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 100 

tahun) 

d. Kemungkinan Kecil (20-40% dalam 100 tahun) 

e. Kemungkian sangat kecil (hingga 20%) 

Jika probabilitas di atas dilengkapi dengan perkiraan dampaknya apabila 

bencana itu memang terjadi dengan pertimbangan faktor dampak antara lain: 

a. jumlah korban; 

b. kerugian harta benda; 

c. kerusakan prasarana dan sarana; 

d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan 

e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian adalah Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) 

Rejowinangun, yang berlokasi di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek 

Kabupaten Trenggalek. Waktu penelitian ke perusahaan pada bulan November 

2010. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif, yaitu suatu metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan serta menganalisisnya sehingga 

dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan 

kemudian dapat ditarik kesimpulan. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian tentang 

evaluasi resiko ini dibagi menjadi tiga, yaitu : 

1. Hazard (Bahaya) 

Menganalisis bahaya yang secara logis dapat terjadi selama proses 

produksi berlangsung. Proses analisisnya, pertama-tama penulis menentukan 

titik-titik (node) bahaya dari proses pengolahan gondorukem dan terpentin. 

Beberapa komponen yang diamati oleh penulis adalah; klep, sensor suhu, dan 

sensor tekanan. Titik pengamatan yang dilakukan ditunjukkan pada Tabel 1 

berikut. 
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Tabel 1. Titik Pengamatan 
No. Titik Pengamatan 
1 Tangki Melter 
2 Tangki Mixer 
3 Tangki Scrubbing 
4 Tangki Pemasak 
5 Tangki Terpentin 

 

Langkah kedua, dilakukan observasi lapang untuk membuktikan dan 

menilai kondisi dari tiap titik tersebut, memeriksa sensor-sensor serta klep-klep 

yang mengikutinya. Langkah ketiga, penganalisisan resiko pada tiap titik yang 

masing-masing dilakukan dengan metode ”What If”. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa metode analisis “What if” 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dengan “what if....” 

(“bagaimana jika…”) 

1. Bagaimana jika tekanan-suhu meningkat dengan sangat cepat? 

2. Bagaimana jika katup kontrol tidak bekerja? 

3. Bagaimana jika operator membuka katup yang salah? 

4. Bagaimana jika terjadi kebocoran pada tangki/sistem perpipaan? 

Daftar pertanyaan untuk masing-masing titik relatif sama karena titik-titik 

tersebut memiliki bagian/perlengkapan yang hampir seragam antara satu 

dengan yang lain. 

2. Consequences (konsekuensi) 

Merupakan sebuah akibat yang harus dialami oleh lingkungan sekitar bila 

penyimpangan itu berujung pada ledakan atau disebut vulnerability. Munculah 

efek model yang digunakan untuk meramalkan seberapa parahnya akibat dari 
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kerusakan tersebut atau apa saja yang mungkin hancur dalam jarak yang telah 

kita tentukan. 

3. Frequences (frekuensi) 

Merupakan analisis tingkat pengulangan/seringnya bahaya terjadi. 

Frekuensi pengulangan bahaya yang dimaksud adalah pada titik-titik hazard 

yang telah ditentukan. Dalam analisis frekuensi ini kita membutuhkan data 

penyimpangan sensor-sensor tersebut yang diperoleh dari perusahaan. 

Frekuensi memiliki elemen waktu yang terkait dengannya. Frekuensi atau 

tingkat kegagalan peralatan individu atau komponen dapat dinyatakan dalam 

hal jumlah kegagalan per juta jam (kalender jam atau operasi jam, seperti 

yang ditentukan). Bila didapati tidak pernah terjadi penyimpangan, maka 

angka penyimpangan tersebut bisa kita peroleh dari data literatur. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

terdiri dari:  

1. Penelitian lapangan (Field Research) 

Penelitian dengan menggunakan kunjungan langsung kepada obyek yang 

diteliti dengan maksud untuk memperoleh data primer, yaitu dengan: 

a. Wawancara (inteview) 

Mengadakan tanya jawab langsung dengan pejabat yang berwenang dan 

pihak yang terkait dengan divisi Sumber Daya Manusia untuk 

mendapatkan data yang diperlukan. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh keakuratan dan peneliti dapat langsung mengetahui hal yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian, misalnya kejadian/kecelakaan kerja 

apa saja yang pernah terjadi, seberapa sering frekuensi kecelakaan tersebut 
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terjadi, seberapa besar dampak kecelakaan tersebut baik untuk pekerja 

maupun untuk proses secara keseluruhan, serta kemungkinan terjadi major 

accident yang dapat berakibat fatal baik untuk pekerja, pabrik, maupun 

lingkungan sekitar. 

b. Observasi 

Melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang dilakukan 

oleh perusahaan terutama kegiatan yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti, misalnya mengenai lokasi pabrik ditinjau dari lingkungan sekitar, 

tata letak peralatan proses, maupun kondisi peralatan di lapang yang 

berhubungan langsung dengan para pekerja. 

2. Studi Kepustakaan 

Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang berfungsi 

sebagai landasan teoritis guna mendukung analisis terhadap data primer yang 

diperoleh selama penelitian. Mengumpulkan materi yang bersumber dari buku-

buku serta referensi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan program 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khususnya mengenai evaluasi resiko 

proses. 

 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yaitu: 

a. Tahap awal 

Pelaksanaan penelitian diawali dengan pengamatan dan survey awal terhadap 

lokasi tempat pekerja PGT Rejowinangun, sehingga diperoleh masukan data-

data awal tentang keberadaan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk 
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pencegahan terjadinya kecelakaan kerja di sekitar PGT Rejowinangun, 

pengumpulan bahan-bahan literatur serta penelitian-penelitian terdahulu, 

selanjutnya mengadakan persiapan penelitian untuk mendapatkan informasi 

serta penilaian kelayakan penelitian. 

b. Tahap Menjalin Komunikasi 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah: 

1. Melakukan komunikasi intensif dengan para pekerja PGT Rejowinangun 

secara langsung di sekitar pabrik, 

2. Mendata peralatan yang digunakan para pekerja PGT Rejowinangun 

dalam melakukan kegiatan di lokasi dan di sekitar PGT Rejowinangun, 

c. Tahap Penelitian 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pengamatan 

dan wawancara dengan pekerja PGT Rejowinangun tentang keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

d. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah: 

1. Mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan wawancara 

terhadap pekerja PGT Rejowinangun. Wawancara dilakukan berdasarkan 

keadaan lapangan untuk memperkaya kandungan hasil penelitian. 

2. Meminta kesediaan pekerja PGT Rejowinangun untuk diwawancarai. 

Adapun metode yang digunakan dalam tahap pengumpulan data ini adalah 

metode kualitatif. Dengan metode ini peneliti mendapatkan data-data 

informasi perusahaan yang deskriptif dari para pekerja dalam pelaksanaan 

program Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PGT Rejowinangun. 
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3.4 Analisis Data 

Hasil perhitungan yang berupa angka atau satuan, kemudian kita analisis 

dengan cara sebagai berikut : 

1. Bahaya 

Seperti yang telah dijelaskan, analisis “What if” adalah suatu metode 

pemikiran yang terstruktur untuk menentukan hal-hal yang bisa salah dan 

menilai kemungkinan besarnya bahaya dari situasi yang terjadi. Jawaban 

untuk pertanyaan-pertanyaan ini membentuk dasar untuk membuat penilaian 

mengenai penerimaan resiko tersebut dan menentukan program tindakan yang 

direkomendasikan bagi resiko yang dinilai tidak dapat diterima. 

2. Konsekuensi 

Analisis konsekuensi berfungsi untuk memperkirakan apa saja yang 

hancur dengan tiap jarak yang telah kita tentukan. Jarak tersebut ditentukan 

mulai dari 1 sampai 15 meter, dimana kerusakan terparah dianggap tidak lebih 

dari 15 meter karena bangunan-bangunan yang kokoh dengan ketebalan 

tembok yang tinggi sehingga memperkecil kerusakan pada bangunan di 

sekitarnya. Pengawasan yang dilakukan setiap saat selama 24 jam dalam 7 hari 

berturut-turut dan penerapan sistem sensor akan bermanfaat untuk menurunkan 

angka penyimpangan/kehancuran yang diakibatkan suatu event. 

Perhitungan model efek dilakukan untuk masing-masing tangki terpentin, 

yaitu tangki terpentin proses I, tangki terpentin proses II, tangki terpentin 

proses III, dan tangki terpentin IV (ekspor). Perhitungan model efek ini 

meliputi perhitungan aliran massa spesifik (Ẃ), aliran massa (G), fraksi 

terkumpul dari benda cair yang terbakar (Ф), massa total awan uap (W), 
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m =  1x10-3Hc 
 (Hv+Cp∆T) 

Q = MHcfτ 
  4πx2 

volume awan uap (V), tingkat pembakaran per unit area (m), tingkat 

pembakaran maksimum (M), fluks panas (Q), serta ketinggian nyala api (hf). 

Untuk masing-masing perhitungan sesuai dengan persamaan berikut ini: 

Aliran massa spesifik (Ẃ) : 

 
Aliran massa (G) : 

G  = Ẃ.A 
Fraksi terkumpul dari benda cair yang terbakar (Ф) : 

 

Massa total awan uap (W) : 

W = (e+ ф) Wo 
Volume awan uap (V) : 

 
Tingkat pembakaran per unit area (m) : 

 
 
Tingkat pembakaran maksimum (M) 

M  = m.A 
Fluks panas (Q) 

 

Ketinggian nyala api (hf) 

 

 

Setelah mengetahui gambaran kejadian kebakaran, dilanjutkan pada resiko 

apa yang mungkin diterima oleh pekerja dalam hal ini adalah radiasi thermal. 

Berapa persen pekerja yang mungkin mengalami luka bakar tingkat 1, tingkat 2 

hingga tingkat fatal dengan persamaan : 
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Nilai Y diatas disebut nilai probit. Setelah kita mengetahui nilai Y langkah 

selanjutnya adalah mencari nilai fraksi dengan bantuan grafik fraksi probit 

untuk mengetahui tingkat/persentase kerentanan pekerja apabila terjadi 

kebakaran massal. 

3. Frekuensi 

Analisis frekuensi melibatkan perkiraan kemungkinan terjadinya 

peristiwa kecelakaan dan kemungkinan berbagai dampak berikut dari suatu 

event.  Analisis frekuensi menggunakan analisis pohon kesalahan (Fault Tree 

Analysis). Titik studi yang memiliki potensi terjadinya major accident 

memiliki satuan demand, satuan tersebut diperoleh dari data yang ada di 

lapang (perusahaan). Setelah diagram pohon dibuat, pengaplikasian gerbang 

”AND” dan ”OR” dilakukan, karena gerbang tersebut merupakan inti dari 

analisis frekuensi. Analisis pertama yang kita lakukan adalah pemilihan 

gerbang proses, dengan mentukan apakah akibat dari basic event ini terjadi 

karena proses bersamaan atau diakibatkan oleh penyimpangan satu proses 

saja. Pemilihan gerbang ini harus berdasarkan peninjauan lapang yang telah 

kita lakukan. Analisis kedua dilakukan setelah kita menentukan gerbang mana 

yang kita aplikasikan. Angka demand pada tiap basic event kemudian kita 

hitung dengan rumus probabilitas atau frekuensi tergantung data (demand) 

mana yang kita dapatkan, menurut jam kerja (probabilitas) atau tahun 

kerjanya (frekuensi). Kedua gerbang memiliki rumus probabilitas dan 

frekuensi yang berbeda. Hasil dari perhitungan, kita analisis dengan melihat 

kurun waktunya, untuk kita tentukan seberapa sering penyimpangan tersebut 

terjadi. 
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Gambar 2. Diagram Alir Proses Produksi 

GETAH PINUS 

MIXING 

MELTING 

TERPENTIN GONDORUKEM 

HASIL 

PEMASAKAN 

PENAMPUNGAN 
LARUTAN 

GETAH 

SCRUBBING 

SEBAGIAN UNTUK 
 PROSES 

PENGENCERAN  
GETAH PINUS

Air 600 Ltr 

Asam Oksalat 5 Kg + 
Air 100 liter 

Air 600 Ltr 
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Observasi Lapang 

Penentuan titik-titik 
sumber bahaya 

Analisis : 
1. Hazard 
2. Consequences 
3. Frequences 

Analisis Data 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 

Gambar 3. Diagram Alir Penelitian 

Data Literatur
Data-data perusahaan 

Mulai 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Lapang PGT Rejowinangun 

Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) Rejowinagun berada di lereng 

bukit, terletak di petak 80 A (389) BKPH (Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) 

Trenggalek dengan luas areal ± 3 ha, terletak terpisah dari perumahan padat 

penduduk. Secara administratif terletak di Jalan Kanjeng Jimat No. 1 Desa 

Rejowinangun, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Layout PGT 

Rejowinangun dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Penerapan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PGT 

Rejowinangun diutamakan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya 

kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang dimaksud dapat berupa kecelakaan yang 

disebabkan oleh kelalaian, kebakaran, penyakit akibat kerja dan pencemaran 

lingkungan. Usaha-usaha peningkatan keselamatan kerja di lingkungan PGT 

Rejowinangun adalah : 

1. Perlengkapan alat-alat untuk penanggulangan bahaya kerja 

2. Penguasaan terhadap peralatan-peralatan yang membahayakan 

3. Melengkapi karyawan dengan alat pelindung yang dibutuhkan 

4. Mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang keselamatan kerja bagi 

karyawan baru pada awal penerimaan 

5. Memasang peringatan bahaya kerja di tempat tertentu yang membahayakan 

6. Mengadakan check-up rutin terhadap kesehatan karyawan dan keluarga yang 

dilakukan minimal satu tahun sekali 
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7. Asuransi kesehatan yang direalisasikan salah satunya dengan menjadikan 

seluruh karyawan PGT sebagai anggota JAMSOSTEK. Termasuk 

penggantian biaya pengobatan karyawan dan keluarga. 

Apabila kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PGT 

Rejowinangun benar-benar dilakukan dengan baik secara berkelanjutan tidak 

hanya memberikan kenyamanan dan ketenangan tenaga kerja dalam melakukan 

pekerjaannya, tetapi akan dapat menciptakan sumber daya yang handal dan akan 

berdampak pada meningkatnya hasil produksi. Jika keselamatan dan kesehatan 

tenaga kerja terjamin, maka tenaga kerja akan lebih bersemangat dalam bekerja 

dan menghasilkan kerja yang optimal. 

 

4.2 Identifikasi Bahaya Dalam Proses Produksi PGT Rejowinangun 

Pelaksanakan identifikasi bahaya yang terdapat dalam proses produksi 

PGT Rejowinangun telah ditentukan terlebih dahulu titik/proses yang akan 

diamati agar pengamatan lebih terfokus dan terstuktur. Adapun proses yang 

diamati antara lain: 

a. Proses Melting 

b. Proses Mixing 

c. Proses Scrubbing 

d. Proses Pemasakan 

Berikut akan dijabarkan hasil identifikasi potensi bahaya selama proses produksi 

di PGT Rejowinangun: 
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a. Identifikasi Potensi Bahaya untuk Proses Melting 

Tangki melter berfungsi untuk mengencerkan getah dengan terpentin dan 

memisahkan kotoran kasar dari larutan getah. Kondisi operasi pada tekanan 0.5 – 

2 kg/cm2 dan temperatur 70 – 80 °C. Tangki melter berbentuk tegak silinder 

dengan tutup bawah konis 30° dan tutup atas dished. Gambar dari tangki melter 

ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Tangki Melter 

Proses identifikasi bahaya pada tangki melter meliputi identifikasi tekanan, 

temperatur, pengaduk, katup, sambungan/gaft, sistem perpipaan getah serta 

perpipaan steam. Hasil identifikasi bahaya ditunjukkan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Identifikasi Potensi Bahaya untuk Proses Melting 
No. What If Dampak Tindakan Pengamanan 
1 Tekanan naik lebih 

dari 2 kg/cm2 
Kaca pengamat, pack, 
maupun tangki dapat 
meledak 

Menjaga kestabilan tekanan, 
harus teliti dalam pembacaan 
tekanan. Jika terjadi 
kegagalan pada saluran 
output, tekanan dalam tangki 
dikeluarkan melalui safety 
valve 

2 Tekanan turun 
kurang dari 0.5 
kg/cm2 

Pengiriman larutan getah ke 
tangki mixer akan terhambat 

Menjaga kestabilan tekanan, 
harus teliti dalam pembacaan 
tekanan 

3 Temperatur naik 
lebih dari 80oC 

Larutan getah akan 
mengalami browning dan 
berubah warna sehingga 
menurunkan kualitas hasil 
gondorukem 

Menjaga kestabilan 
temperatur, harus teliti 
dalam pembacaan 
temperatur. Jika temperatur 
dalam tangki melebihi 
toleransi maka operator akan 
menutup valve steam 

4 Temperatur turun 
kurang dari 70oC 

Larutan getah mengkristal, 
pengiriman larutan ke tangki 
mixer lambat 

Menjaga kestabilan 
temperatur, harus teliti 
dalam pembacaan 
temperatur 

5 Pengaduk/agitator 
tidak bekerja 
normal (< 70 Rpm) 

Larutan getah akan 
mengkristal dan tidak terlarut 
dengan terpentin 

Melaporkan kepada kepala 
shift/maintenance untuk 
perbaikan 

6 Katup/valve tidak 
bekerja 

Tidak dapat mengirim getah 
ke tangki mixer 

Dilakukan perbaikan untuk 
menghilangkan kotoran 

7 Baut gaf filter bocor Larutan getah panas akan 
meluber 

Menutup valve outlet, 
kemudian dilakukan 
perbaikan 

8 Perpipaan (getah) 
bocor 

Larutan getah panas akan 
meluber 

Menutup valve outlet, 
kemudian dilakukan 
perbaikan dengan 
pengelasan 

9 Perpipaan (steam) 
bocor 

Menurunkan mutu rendemen, 
bahan bakar boiler akan 
bertambah 

Menutup valve steam, 
kemudian dilakukan 
perbaikan dengan 
pengelasan 

 

Apabila ada satu atau lebih kemungkinan kejadian tersebut terjadi, maka 

jalannya proses pengolahan getah pinus menjadi gondorukem dan terpentin akan 

terganggu dan dapat pula menghentikan sementara proses melting untuk 

melakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap bagian yang mengalami kegagalan. 

Proses melting akan berlangsung lebih lama dan akan mengganggu proses mixing, 
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sehingga akan timbul kerugian baik waktu maupun materi serta tidak menutup 

kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja terhadap pekerja. 

 

b. Identifikasi Potensi Bahaya untuk Proses Mixing 

Fungsi tangki mixer untuk mencampur larutan getah dengan larutan asam 

oksalat serta mencuci larutan getah. Larutan asam oksalat berfungsi untuk 

mengikat kandungan besi (Fe) dalam getah pinus. Kondisi operasi pada tekanan 1 

atm dan temperatur 70 - 80ºC. Tangki mixer berbentuk tegak silinder dengan tutup 

bawah konis 30º dan tutup atas dished. Gambar dari tangki mixer ditunjukkan 

pada Gambar 5. 

 
 

Gambar 5. Tangki Mixer 

Proses identifikasi bahaya pada tangki mixer meliputi identifikasi tekanan, 

temperatur, pengaduk, katup, sambungan/gaft, sistem perpipaan getah, sistem 

perpipaan steam serta konsentrasi asam oksalat. Hasil identifikasi bahaya 

ditunjukkan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Identifikasi Potensi Bahaya untuk Proses Mixing 
No. What If Dampak Tindakan Pengamanan 
1 Tekanan naik lebih 

dari 1 atm 
Kaca pengamat, pack, 
maupun tangki dapat 
meledak 

Menjaga kestabilan tekanan, 
harus teliti dalam 
pembacaan tekanan. Jika 
terjadi kegagalan pada 
saluran output, tekanan 
dalam tangki dikeluarkan 
melalui safety valve. 

2 Tekanan turun 
kurang dari 1 atm 

Pengiriman larutan getah ke 
tangki scrubbing akan 
terhambat 

Menjaga kestabilan tekanan, 
harus teliti dalam 
pembacaan tekanan 

3 Temperatur naik 
lebih dari 80oC 

Larutan getah akan 
mengalami browning dan 
berubah warna sehingga 
menurunkan kualitas hasil 
gondorukem 

Menjaga kestabilan 
temperatur, harus teliti 
dalam pembacaan 
temperatur. Jika temperatur 
dalam tangki melebihi 
toleransi maka operator akan 
menutup valve steam. 

4 Temperatur turun 
kurang dari 70oC 

Larutan getah mengkristal, 
pengiriman larutan ke tangki 
scrubbing lambat 

Menjaga kestabilan 
temperatur, harus teliti 
dalam pembacaan 
temperatur 

5 Pengaduk/agitator 
tidak bekerja normal 
(< 150 Rpm) 

Larutan getah akan 
mengkristal dan tidak terlarut 
dengan terpentin dan asam 
oksalat (oxalic acid) 

Melaporkan kepada kepala 
shift/maintenance untuk 
perbaikan 

6 Katup/valve tidak 
bekerja 

Tidak dapat mengirim getah 
ke tangki scrubbing 

Dilakukan perbaikan untuk 
menghilangkan kotoran 

7 Baut gaf filter bocor Larutan getah panas akan 
meluber 

Menutup valve outlet, 
kemudian dilakukan 
perbaikan 

8 Perpipaan (getah) 
bocor 

Larutan getah panas akan 
meluber 

Menutup valve outlet, 
kemudian dilakukan 
perbaikan dengan 
pengelasan 

9 Perpipaan (steam) 
bocor 

Menurunkan mutu 
rendemen, bahan bakar 
boiler akan bertambah 

Menutup valve steam, 
kemudian dilakukan 
perbaikan dengan 
pengelasan 

10 Konsentrasi asam 
oksalat (oxalic acid) 
tidak sesuai takaran 

Kualitas hasil/rendemen 
gondorukem menjadi turun 

Melengkapi dengan alat 
penakar untuk kebutuhan 
asam oksalat tiap kali proses 
mixing 

 

Apabila ada satu atau lebih kemungkinan kejadian tersebut terjadi, maka 

jalannya proses pengolahan getah pinus menjadi gondorukem dan terpentin akan 

terganggu dan dapat pula menghentikan sementara proses mixing untuk 
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melakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap bagian yang mengalami kegagalan. 

Proses mixing akan berlangsung lebih lama dan akan mengganggu proses 

scrubbing, sehingga akan timbul kerugian baik waktu maupun materi serta tidak 

menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja terhadap pekerja. 

 

c. Identifikasi Potensi Bahaya untuk Proses Scrubbing 

Fungsi dari tangki scrubbing untuk mencuci larutan getah dari kotoran-

kotoran halus dan memisahkannya dari larutan getah bersih. Kondisi operasi pada 

tekanan 1 atm dan temperatur 70 - 80°C. Tangki scrubbing berbentuk tegak 

silindris dilengkapi dengan tutup atas dished dan tutup bawah cones 30°. Gambar 

dari tangki scrubbing ditunjukkan pada Gambar 6. 

 
 

Gambar 6. Tangki Scrubbing 
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Proses identifikasi bahaya pada tangki scrubbing meliputi identifikasi 

tekanan, temperatur, pengaduk, katup, sambungan/gaft, sistem perpipaan getah, 

serta sistem perpipaan steam. Hasil identifikasi bahaya ditunjukkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Identifikasi Potensi Bahaya untuk Proses Scrubbing 
No. What If Dampak Tindakan Pengamanan 
1 Tekanan naik lebih 

dari 1 atm 
Kaca pengamat, pack, 
maupun tangki dapat 
meledak 

Menjaga kestabilan tekanan, 
harus teliti dalam 
pembacaan tekanan. Jika 
terjadi kegagalan pada 
saluran output, tekanan 
dalam tangki dikeluarkan 
melalui safety valve 

2 Tekanan turun 
kurang dari 1 atm 

Pengiriman larutan getah ke 
tangki penampung getah 
bersih akan terhambat 

Menjaga kestabilan tekanan, 
harus teliti dalam 
pembacaan tekanan 

3 Temperatur naik 
lebih dari 80oC 

Larutan getah akan 
mengalami browning dan 
berubah warna sehingga 
menurunkan kualitas hasil 
gondorukem 

Menjaga kestabilan 
temperatur, harus teliti 
dalam pembacaan 
temperatur. Jika temperatur 
dalam tangki melebihi 
toleransi maka operator akan 
menutup valve steam 

4 Temperatur turun 
kurang dari 70oC 

Larutan getah mengkristal, 
pengiriman larutan ke tangki 
penampung getah bersih 
lambat 

Menjaga kestabilan 
temperatur, harus teliti 
dalam pembacaan 
temperatur 

5 Pengaduk/agitator 
tidak bekerja normal 
(< 35 Rpm) 

Larutan getah akan 
mengkristal dan tidak terlarut 
dengan terpentin dan air 

Melaporkan kepada kepala 
shift/maintenance untuk 
perbaikan 

6 Katup/valve tidak 
bekerja 

Tidak dapat mengirim getah 
ke tangki penampung getah 
bersih 

Dilakukan perbaikan untuk 
menghilangkan kotoran 

7 Baut gaf filter bocor Larutan getah panas akan 
meluber 

Menutup valve outlet, 
kemudian dilakukan 
perbaikan 

8 Perpipaan (getah) 
bocor 

Larutan getah panas akan 
meluber 

Menutup valve outlet, 
kemudian dilakukan 
perbaikan dengan 
pengelasan 

9 Perpipaan (steam) 
bocor 

Menurunkan mutu 
rendemen, bahan bakar 
boiler akan bertambah 

Menutup valve steam, 
kemudian dilakukan 
perbaikan dengan 
pengelasan 

 

Apabila ada satu atau lebih kemungkinan kejadian tersebut terjadi, maka 

jalannya proses pengolahan getah pinus menjadi gondorukem dan terpentin akan 
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terganggu dan dapat pula menghentikan sementara proses scrubbing untuk 

melakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap bagian yang mengalami kegagalan. 

Proses scrubbing akan berlangsung lebih lama dan akan mengganggu proses 

pemasakan, sehingga akan timbul kerugian baik waktu maupun materi serta tidak 

menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja terhadap pekerja. 

 

d. Identifikasi Potensi Bahaya untuk Proses Pemasakan 

Tangki pemasak berfungsi untuk menguapkan terpentin dari larutan getah 

sehingga diperoleh gondorukem dengan titik lunak yang sesuai dengan standar. 

Kondisi operasi pada tekanan vakum (-58 cmHg s/d 70 cmHg) dan temperatur 

165 - 170ºC. Tangki pemasak berbentuk tegak silinder dengan tutup bawah konis 

30º dan tutup atas kerucut. Gambar dari tangki pemasak ditunjukkan pada Gambar 

7. 

 
Gambar 7. Tangki Pemasak 
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Proses identifikasi bahaya pada tangki pemasak meliputi identifikasi 

tekanan, temperatur, pengaduk, katup, sistem perpipaan getah, sistem perpipaan 

steam, serta bau uap gondorukem. Hasil identifikasi bahaya ditunjukkan pada 

Tabel 5. 

Tabel 5. Identifikasi Potensi Bahaya untuk Proses Pemasakan 
No. What If Dampak Tindakan Pengamanan 
1 Tekanan turun 

kurang dari -58 
cmHg 

Kaca pengamat, pack, 
maupun tangki dapat 
meledak 

Menjaga kestabilan tekanan, 
harus teliti dalam pembacaan 
tekanan. Jika terjadi 
kegagalan pada saluran 
output, tekanan dalam tangki 
dikeluarkan melalui safety 
valve 

2 Tekanan naik lebih 
dari 70 cmHg 

Proses pemasakan lebih lama Menjaga kestabilan tekanan, 
harus teliti dalam pembacaan 
tekanan 

3 Temperatur naik 
lebih dari 170oC 

Larutan getah akan 
mengalami browning dan 
berubah warna sehingga 
menurunkan kualitas hasil 
gondorukem 

Menjaga kestabilan 
temperatur, harus teliti 
dalam pembacaan 
temperatur. Jika temperatur 
dalam tangki melebihi 
toleransi maka operator akan 
menutup valve steam 

4 Temperatur turun 
kurang dari 165oC 

Larutan getah kurang encer 
dan mengkristal, pengiriman 
larutan untuk proses Canning 
lambat 

Menjaga kestabilan 
temperatur, harus teliti 
dalam pembacaan 
temperatur 

5 Katup/valve tidak 
bekerja 

Tidak dapat mengirim getah 
menuju proses Canning 

Dilakukan perbaikan untuk 
menghilangkan kotoran 

6 Perpipaan (getah) 
bocor 

Larutan getah panas akan 
meluber 

Menutup valve outlet, 
kemudian dilakukan 
perbaikan dengan 
pengelasan 

7 Perpipaan (steam) 
bocor 

Menurunkan mutu rendemen, 
bahan bakar boiler akan 
bertambah 

Menutup valve steam, 
kemudian dilakukan 
perbaikan dengan 
pengelasan 

8 Bau menyengat 
dari pemasakan 
gondorukem 

Mengganggu sistem 
pernapasan, kerusakan paru-
paru, vertigo, denyutan 
jantung meningkat, pusing, 
halusinasi, kebakaran dan 
kesan terbakar pada kulit, 
konjunktivitas, merusakkan 
sistem pertahanan badan 

Meminimalisir waktu kontak 
serta dengan pemakaian 
masker untuk menutup 
hidung dan mulut 
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Apabila ada satu atau lebih kemungkinan kejadian tersebut terjadi, maka 

jalannya proses pengolahan getah pinus menjadi gondorukem dan terpentin akan 

terganggu dan dapat pula menghentikan sementara proses pemasakan untuk 

melakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap bagian yang mengalami kegagalan. 

Proses pemasakan akan berlangsung lebih lama sehingga akan timbul kerugian 

baik waktu maupun materi serta tidak menutup kemungkinan terjadinya 

kecelakaan kerja terhadap pekerja. 

Pada proses pemasakan ini, akan menghasilkan dua produk sekaligus 

berupa gondorukem dan terpentin. Apabila kegagalan yang terjadi berupa 

kegagalan pada sistem tekanan serta temperatur untuk memproses terpentin 

berupa kenaikan tiba-tiba dari tekanan serta temperatur proses sesuai prosedur, 

maka dapat menyebabkan akibat berantai tidak hanya untuk proses pemasakan 

tersebut, namun dapat berpengaruh juga terhadap proses penyimpanan dan dapat 

juga mengakibatkan kemungkinan terjadinya major accident yang akan dibahas 

pada subbab selanjutnya. 

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil identifikasi tersebut adalah 

bahwa dalam proses produksi di PGT Rejowinangun berpotensi menimbulkan 

bahaya dan resiko yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun non materi 

lain baik terhadap perusahaan maupun individu tenaga kerja, namun dengan 

pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang baik serta kepatuhan 

terhadap Standard Operating Procedure (SOP) maka potensi bahaya dan resiko 

tersebut dapat diminimalisir. 
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4.3 Analisis Konsekuensi Major Accident di PGT Rejowinangun 

Analisis konsekuensi major accident dibahas untuk mempelajari 

kemungkinan dampak bagi pekerja, masyarakat maupun lingkungan. Resiko dapat 

berasal dari paparan, produksi, penyimpanan, penanganan, pemindahan, 

penggunaan dan pembuangan bahan/material berbahaya, maupun dari kebocoran 

aksidental dan dari pembuangan limbah secara ilegal. Dalam menentukan major 

accident di PGT Rejowinangun yang akan dianalisis, ditentukan kejadian/event 

yang kompleks dan berdampak besar terhadap kelangsungan produksi, biaya 

resiko, aset perusahaan dan keselamatan kerja karyawan/pekerja. 

Major accident di PGT Rejowinangun yang akan dianalisis adalah 

kemungkinan dampak apabila terjadi kebakaran akibat dari pelepasan cairan 

(liquid release) berupa terpentin karena bahan ini mempunyai sifat yang mudah 

terbakar (flammable) serta di PGT Rejowinangun tersedia dalam jumlah yang 

banyak. Selain itu, terpentin juga dipergunakan dalam proses pengolahan getah 

pinus menjadi gondorukem dan terpentin yaitu dalam proses melting untuk 

mengencerkan getah pinus. 

Dalam hubungannya dengan identifikasi bahaya, analisis major accident 

di PGT Rejowinangun ini berkaitan dengan keberlangsungan proses produksi 

gondorukem dan terpentin itu sendiri serta mempunyai dampak kompleks dan 

besar terhadap proses, pekerja, masyarakat, serta lingkungan. Kemungkinan 

terjadinya major accident di PGT Rejowinangun ini dapat disebabkan oleh 

kegagalan pada proses yang terjadi sebelum penyimpanan, misalnya apabila 

tekanan maupun temperatur dari proses pemasakan telalu tinggi dan tidak sesuai 
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dengan prosedur yang dapat menyebabkan terjadinya liquid release sehingga 

terjadi kebocoran terpentin. 

Ada beberapa kegagalan yang dapat terjadi pada industri proses, dalam 

rentang pelepasan material dari proses, melalui sifat material setengah jadi 

(pembentukan kolam serta disperse) dan kemudian dampak terhadap manusia, 

properti dan lingkungan. Salah satu masalah kunci yang muncul dari identifikasi 

bahaya adalah asumsi arah efek yang mungkin mengalir darinya, hal ini dapat 

berhubungan dengan pelepasan material dan keretakan, efek dari kebakaran pada 

manusia dan struktur bangunan, atau efek gas yang menyebar di sekitar area. 

 

4.3.1 Model Efek 

Tahap pemodelan untuk menaksir efek dari kejadian major accident yang 

kemungkinan dapat terjadi di PGT Rejowinangun ini menggunakan model efek 

dari pelepasan cairan (liquid releases) karena bahan/materi yang mempunyai 

potensi dapat menimbulkan bahaya berupa terpentin. Terpentin hasil produksi 

PGT Rejowinangun disimpan dalam tangki-tangki yang berkapasitas besar, 

dimana apabila ada tangki tersebut bocor dapat mengakibatkan terpentin akan 

tercecer. Seperti diketahui bahwa terpentin merupakan bahan yang mudah 

terbakar, sehingga dikhawatirkan bila ada sedikit saja kebocoran dan terdapat 

faktor-faktor yang dapat menyebabkan terbakarnya terpentin akan mengakibatkan 

dampak yang buruk. 

Pada perhitungan pemodelan efek ini menggunakan persamaan untuk 

pelepasan cairan dimana pengaplikasiannya dibatasi untuk industri yang 

menggunakan bahan-bahan yang tidak reaktif namun mudah terbakar dan dalam 
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kasus di PGT Rejowinangun adalah terpentin. Data yang dibutuhkan dalam 

perhitungan model efek antara lain tentang sifat-sifat kimia dan fisika terpentin 

yang meliputi panas spesifik terpentin (Cp)  yaitu sebesar 1.72 kJ/kgK, panas laten 

penguapan terpentin (Hv) yaitu sebesar 309 kJ/kg, panas laten pembakaran 

terpentin (Hc) yaitu sebesar 35141 kJ/kg, densitas terpentin (ρ) yaitu sebesar 865 

kg/m3, boiling point terpentin yaitu sebesar 432 oK, berat molecular terpentin (M) 

yaitu sebesar 136 kg/kmol. Adapun perhitungan untuk model efek ditunjukkan 

pada Lampiran 2. 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan hasil sesuai 

dengan tabel berikut ini: 

Tabel 6. Hasil Perhitungan Model Efek 
No Notasi Tangki I Tangki II Tangki III Tangki IV 
1 Ẃ (kg/m2s) 4787.96 5864.03 3678.21 7508.12 
2 G (kg/s) 9.72 11.90 7.47 15.24 
3 Ф 0.06 0.06 0.06 0.06 
4 W (kg) 519 1038 519 7785 
5 V (m3) 92.999 185.999 92.999 1394.989 
6 m (kg/m2.s) 0.086 0.069 0.67 0.067 
7 M (kg/s) 1.081 0.867 0.842 0.842 
8 Q (kW/m2) 2.787 2.236 2.171 2.171 
9 hf (m) 10.989 9.608 9.437 9.437 
10 D (m) 98.426 123.340 98.426 237.410 
 

Tabel 6 di atas menunjukkan berapa besar nilai dari model efek pelepasan 

cairan, dalam penelitian ini berupa terpentin. Data tersebut terlihat seberapa besar 

dampak yang akan timbul apabila cairan terpentin mengalami pelepasan/meluber 

dan akhirnya terbakar. Apabila dilihat dari data, maka tangki terpentin IV 

mempunyai potensi untuk menimbulkan kerusakan terbesar karena memang 

tangki ini mempunyai kapasitas terbesar dibandingkan tangki-tangki terpentin 

yang lain, yaitu berkapasitas 75000 liter atau sebanding dengan 64875 kg. Potensi 
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terbentuknya massa total awan uap dari pembakaran terpentin sebesar 7785 kg, 

dan volume awan uap yang terbentuk sebesar 1394.989 m3. 

Selain kejadian kebakaran terpentin, di PGT Rejowinangun juga 

berpotensi menimbulkan bahaya terhadap para pekerja berupa pelepasan zat alpha 

Pinene. Proses pemasakan akan menghasilkan uap air yang berbau menyengat 

yaitu bau khas dari terpentin. Uap ini apabila terhirup secara terus menerus akan 

berakibat tidak baik bagi kesehatan, dimana penelitian yang telah dilakukan, 

dalam tulisan Rahmanto, A. (2009) menjelaskan bahwa bau alpha Pinene P & F 

a-Pinene sebesar 97.5% akan mengganggu sistem pernapasan, kerusakan paru-

paru, vertigo, denyutan jantung meningkat, pusing, halusinasi, kebakaran dan 

kesan terbakar pada kulit, konjunktivitas, merusakkan sistem pertahanan badan. 

Pada tahap awal keracunan dapat diidentifikasi melalui reaksi seseorang terhadap 

suatu produk tertentu yang dicurigai mengandung bahan yang mengandung zat 

kimia yang berbahaya. Pada tahap ini hanya sebagian orang yang sensitif yang 

menunjukkan tanda-tanda keracunan, sama bentuknya seperti seseorang yang 

alergi terhadap debu, sedangkan sebagian individu yang lain bisa jadi tidak 

menunjukkan reaksi apapun pada tahap awal pemakaian produk, namun pada 

pemaparan yang sama dalam jangka waktu lama dan berulang-ulang barulah 

terlihat gejala keracunan dengan kondisi yang akut dan sulit disembuhkan seperti 

kanker atau penyakit berat lainnya. Paparan yang dapat memberikan efek 

langsung kepada pekerja sehingga dapat diidentifikasi tanda keracunan adalah 

paparan yang biasanya berkontak langsung dengan sistem pernapasan. Efek akan 

lebih berbahaya terutama pemaparan yang bersifat semburan pada bagian tubuh 

dalam bentuk gas, sehingga terjadi kontak langsung pada sistem pernapasan mulai 
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dari bagian hidung, faring, laring, paru-paru dan seterusnya ke anggota tubuh 

bagian lain yang disalurkan melalui sistem peredaran darah. 

Pengukuran kandungan alpha Pinene dari uap terpentin yang dihasilkan 

dari proses produksi di PGT Rejowinangun ini tidak dapat dilakukan secara 

kuantitatif tetapi lebih bersifat secara kualitatif, hal ini dikarenakan tidak terdapat 

alat ukur kualitas udara spesifik yang dapat mengukur kandungan alpha Pinene 

dalam udara. Dengan metode kualitatif ini kita tidak mengetahui pasti seberapa 

banyak kandungan alpha Pinene yang ada di lingkungan PGT Rejowinangun 

yang dapat terpapar terhadap pekerja, namun apabila telah diketahui bahaya yang 

ditimbulkan, maka dapat ditanggulangi terhadap pemaparannya bagi para pekerja. 

Adapun usaha untuk mengurangi resiko tersebut adalah dengan meminimalisir 

waktu kontak serta dengan pemakaian masker untuk menutup hidung dan mulut. 

Selain tindakan pencegahan terhadap pekerja, di ruang proses juga telah 

dilengkapi dengan kipas angin untuk memperbaiki sistem sirkulasi udara di 

sekitar tangki proses pemasakan serta untuk menurunkan suhu ruangan yang 

cukup tinggi di sekitar tangki proses. 

 

4.3.2 Kerentanan 

Pemodelan kerentanan ini untuk memperkirakan seberapa rentan para 

pekerja di sekitar pabrik terhadap resiko terbakarnya tangki terpentin. Tingkat 

fatal dipilih karena kebakaran tangki terpentin dalam penelitian ini dianggap 

sebagai ledakan massal dan pemodelannya menggunakan persamaan: 

 Y = -36,38 + 2,56 ln (tq4/3) 
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Sesuai referensi dari badan standar keselamatan negara Belanda yaitu TNO 

(1992), t adalah durasi satu buah ledakan (maksimal 10 detik) dan fluks pancaran 

panas (q) untuk awan uap sebesar 45000 W/m2. 

 Y = -36,38 + 2,56 ln 16006019,87 

 Y = 6,086 

Nilai Y diatas disebut nilai probit. Setelah kita mengetahui nilai Y langkah 

selanjutnya adalah mencari nilai fraksi dengan bantuan grafik fraksi probit. 

 

Gambar 8. Grafik Fraksi Probit (Lees, 2001) 

Grafik Fraksi Probit di atas untuk mencari nilai fraksi (P) dari nilai Y = 

6,086. Dari Grafik tersebut diketahui nilai fraksi (P) sebesar 90% yang merupakan 

persentase dari peluang kerentanan korban terhadap kebakaran/ledakan. Besarnya 

persentase kerentanan dari kejadian terbakarnya tangki terpentin mengharuskan 
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setiap pekerja untuk selalu waspada terhadap keselamatan diri serta lingkungan 

dengan selalu mematuhi prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Berikut ini adalah tabel hubungan antara besar tekanan dan efek dari over 

pressured khususunya bagi kerentanan penghuni gedung dan struktural gedung itu 

sendiri. 

Tabel 7. Dampak Tingkat Tekanan Ledakan Pada Bangunan 
Klasifikasi 

Konsekuensi 
Ledakan 

Penjelasan 
Tingkat Tekanan 
Pada Bangunan 

Psi (Bar) 

Kecil Kerusakan pada asesoris struktur 
bangunan. Bangunan masih bisa 
diperbaiki. Kemungkinan mengakibatkan 
cedera pada penghuni karena pecahan 
kaca, dsb. 

> 0,5 (>0.03) 

Sedang Kemungkinan terjadinya deformasi 
struktural bangunan. Bangunan masih 
dapat dipergunakan dengan perbaikan. 
Terdapat beberapa reruntuhan dan 
penghuni kemungkinan dapat terluka 
akibat bahan reruntuhan. 

> 1 (>0,07) 

Berat Kemungkinan terjadinya kerusakan pada 
struktur yang terisolasi dari bangunan. 
Beberapa bagian bangunan kemungkinan 
runtuh. Bangunan tidak dapat digunakan 
lagi dan harus diganti. Kemungkinan 
terjadi cedera serius atau kefatalan pada 
beberapa penghuni bangunan. 

>2 (>0,14) 

Bencana Struktur bangunan runtuh total. 
Kemungkinan terjadi cedera serius atau 
kefatalan pada semua penghuni bangunan. 

>3 (>0,21) 

Sumber : Guidelines for Evaluating Process Plant Buildings for External 
Explosions and Fires, CCPS-AIChE (1996) 

 
Kecelakaan kerja yang dominan dan potensial terjadi selalu mendapat 

perhatian khusus dalam penanganannya, demikian halnya pelatihan-pelatihan 

serta penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan kerja juga berdasarkan dari 

besarnya potensi kecelakaan yang dapat terjadi pada unit-unit kerja yang ada. 
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4.4 Analisis Frekuensi Kecelakaan Kerja di PGT Rejowinangun 

Analisis frekuensi kejadian kecelakaan/resiko kerja yang pernah terjadi di 

PGT Rejowinangun berdasarkan data kecelakaan/kerusakan peralatan proses yang 

pernah terjadi karena PGT Rejowinangun telah menerapkan sistem pendataan 

untuk jenis-jenis kecelakaan/kerusakan peralatan proses, yang meliputi kerusakan-

kerusakan pada valve, sistem perpipaan, pompa proses serta instalasi listrik. 

Kerusakan pada pompa proses berupa kopling aus serta bearing oblak, namun 

berdasarkan wawancara dengan pihak yang berwenang, sejauh ini belum pernah 

terjadi kecelakaan kerja di PGT Rejowinangun yang mengakibatkan korban cidera 

maupun meninggal dunia, hal ini dikarenakan di PGT Rejowinangun selalu 

diterapkan sikap kerja yang mendahulukan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

serta melakukan perawatan berkala terhadap peralatan dan perlengkapan proses, 

sehingga keamanannya dapat selalu terjaga. 

Metode atau teknik yang kita gunakan untuk menganalisis frekuensi, yaitu 

metode diagram pohon. Metode diagram pohon atau FTA (Fault Trees Analysis) 

adalah pemaparan logis, awal mula atau dasar sebuah kejadian. Diagram ini dapat 

membantu untuk menganalisa hubungan yang kompleks dari suatu penyimpangan 

yang nantinya berujung pada major accident dalam kasus di PGT Rejowinangun 

ini adalah kebakaran terpentin, dimana kebakaran tersebut merupakan hasil dari 

kombinasi logis yang fundamental (dasar), seperti pelepasan kabut terpentin ke 

udara, oksigen dan sumber api. Adapun diagram pohon dari analisis frekuensi 

kejadian major accident di PGT Rejowinangun ditunjukkan Gambar 9 berikut ini: 
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Gambar 9. Diagram Pohon Kebakaran Terpentin 

Cara pembacaan Diagram Pohon Kebakaran Terpentin dimulai pada 

penyebab pertama yaitu terciptanya kabut terpentin, yang disebabkan oleh 

kebocoran terpentin serta naiknya tekanan melebihi tekanan proses normal. Kabut 

terpentin akan tercipta apabila kedua penyebab tersebut terjadi, sehingga dalam 

diagram digunakan gerbang AND. Analisis terhadap penyebab kebocoran 

terpentin dapat disebabkan oleh bocornya sambungan antar pipa serta kebocoran 

pada pompa terpentin. Terjadinya salah satu penyimpangan tersebut sudah dapat 

menyebabkan kebocoran terpentin sehingga dalam diagram digunakan gerbang 

OR. Cara perhitungan angka demand frekuensi dan probabilitas kegagalan 

alat/kecelakaan kerja ditunjukkan pada Lampiran 3. Menurut data di lapang, 

kebocoran pada sambungan pipa pernah terjadi satu kali dalam kurun waktu lima 

tahun terakhir sehingga dalam angka demand dapat ditulis menjadi 0.2 /y. 

Kebocoran pada pompa terpentin terjadi pernah terjadi satu kali dalam kurun 
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waktu lima tahun terakhir, sehingga angka demand dapat ditulis 0.2 /y. Untuk 

penyebab terjadinya kenaikan suhu melebihi suhu proses normal dapat disebabkan 

oleh kerusakan pada valve pipa penyedia steam,  yang memiliki angka demand 

penyimpangan 0.2 /y. 

Berikutnya untuk penyebab kedua yaitu ketersediaan oksigen. Oksigen 

selalu tersedia di sekitar lokasi, sehingga memiliki nilai demand mutlak yaitu satu. 

Nilai demand penyimpangan satu ini dalam perhitungan analisis frekuensi dapat 

kita abaikan karena tidak mempengaruhi hasil perkalian antar komponen-

komponen penyebab terjadinya major accident berupa kebakaran terpentin. 

Penyebab ketiga yaitu ketersediaan sumber api, yang dapat disebabkan 

oleh hubungan pendek arus listrik maupun terbakarnya pompa proses. Sumber api 

akan tercipta apabila salah satu dari kedua penyebab tersebut terjadi, sehingga 

dalam diagram digunakan gerbang OR. Penyebab terjadinya hubungan pendek 

arus listrik dapat disebabkan oleh instalasi listrik yang kurang tepat misalnya 

kerusakan pada instalasi akibat umur pemakaian yang telah lama. Berdasarkan 

data lapang, penyimpangan ini memiliki angka demand 0.2 /y. Analisis terhadap 

penyebab terbakarnya pompa proses dapat disebabkan oleh bearing oblak akibat 

pemakaian secara terus menerus serta kopling yang telah aus. Terjadinya salah 

satu penyimpangan tersebut sudah dapat menyebabkan terbakarnya pompa proses 

sehingga dalam diagram digunakan gerbang OR. Menurut data di lapang, angka 

demand untuk terjadinya bearing oblak sebesar 0.8 /y sedangkan terjadinya 

kopling aus sebesar 0.4 /y. 

Gabungan dari ketiga penyebab tersebut apabila tidak mampu ditangani 

dapat berakhir dengan major accident yaitu terbakarnya terpentin yang ada dalam 
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tangki-tangki penyimpan pada top event (T). Hasil perhitungan frekuensi pada 

Lampiran 3, diperoleh nilai top event sebesar 0.112 /y, menandakan kemungkinan 

terjadinya serangkaian penyimpangan di atas yang pada akhirnya berujung pada 

kebakaran terpentin kecil. Angka-angka penyimpangan yang diperoleh sangat 

kecil nilainya, menandakan bahwa penyimpangan yang terjadi di lapang memang 

sangat kecil. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, hal ini dikarenakan di PGT 

Rejowinangun selalu melakukan perawatan berkala terhadap peralatan dan 

perlengkapan proses serta diterapkan sikap kerja yang mendahulukan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja sehingga keamanannya dapat selalu terjaga. 

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan 

Bencana, untuk nilai di bawah 20% mempunyai kemungkian sangat kecil terjadi. 

Sehingga dari data tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa potensi bahaya 

dan resiko dalam industri yang dapat menyebabkan terjadinya ledakan berbasis 

awan uap sangat kecil. Meskipun demikian, tetap diperlukan kewaspadaan 

terhadap kemungkinan bahaya/resiko tersebut terjadi. Karena apabila kejadian 

ledakan tersebut benar-benar terjadi akan mengakibatkan kerusakan yang fatal 

baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi lingkungan yang ada di sekitar 

perusahaan tersebut berada. Dampak dari kejadian tidak hanya dampak langsung 

yang berupa kerusakan struktur dan kerugian materi lainnya namun juga terhadap 

lingkungan hayati karena bahan terpentin ini menurut MSDS termasuk jenis 

bahan beracun dan mudah terbakar. 
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4.5 Perencanaan Tindakan Darurat 

Perencanaan tindakan darurat ini mengacu pada program penanggulangan 

kebakaran dari Depnaker RI (1997), dalam buku pedoman Training Material K3 

Bidang Penanggulangan Kebakaran. Program penanggulangan kebakaran adalah 

segala upaya yang dilakukan untuk mencegah atau memberantas kebakaran. 

Tindakan untuk menanggulangi kebakaran antara lain : 

a. Mengendalikan setiap perwujudan energi panas, seperti listrik, rokok, gesekan 

mekanik, api terbuka, sambaran petir, reaksi kimia dan lain-lain. 

b. Mengendalikan keamanan setiap penanganan dan penyimpanan bahan yang 

mudah terbakar. 

c. Mengatur kompartemenisasi ruangan untuk mengendalikan penyebaran/ 

penjalaran api, panas, asap dan gas. 

d. Mengatur lay out proses, letak jarak antar bangunan, pembagian zona menurut 

jenis dan tingkat bahaya. 

e. Menerapakan sistem deteksi dini dan alarm. 

f. Menyediakan sarana pemadam kebakaran yang handal. 

g. Menyediakan sarana evakuasi yang aman. 

h. Membentuk regu atau petugas penanggulangan kebakaran. 

i. Melaksanakan latihan penanggulangan kebakaran. 

j. Mengadakan inspeksi, pengujian, perawatan terhadap sistem proteksi 

kebakaran secara teratur. 

 

 



72 
 

Tindakan untuk menanggulangi bahaya kebakaran menurut buku 

Himpunan Standar dan Regulasi Proteksi Kebakaran Di Indonesia, mengacu pada 

beberapa standar dan peraturan yang ditunjukkan pada Tabel 8 dan Tabel 9. 

Tabel 8. Standar Nasional Indonesia 
1. SNI 03-1735-2000 Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses 

Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada 
Bangunan Gedung 

2. SNI 03-1736-2000 Tata Cara Perencanaan Sistem Proteksi Pasif untuk 
Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan 
Gedung 

3. SNI 03-1745-2000 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Pipa Tegak 
dan Slang untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada 
Bangunan Rumah dan Gedung 

4. SNI 03-1746-2000 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan Keluar 
untuk Penyelamatan terhadap Bahaya Kebakaran pada 
Bangunan Gedung

5. SNI 03-3985-2000 Tata Cara Perencanaan, Pemasangan dan Pengujian Sistem 
Deteksi dan Alarm Kebakaran untuk Pencegahan Bahaya 
Kebakaran pada Bangunan Gedung 

6. SNI 03-3989-2000 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Springkler 
Otomatik untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada 
Bangunan Gedung 

7. SNI 03-6570-2001 Instalasi Pompa yang Dipasang Tetap Untuk Proteksi 
Kebakaran 

8. SNI 03-6571-2001 Sistem Pengendalian Asap Kebakaran pada Bangunan 
9. SNI 03-6574-2001 Tata Cara Perancangan Pencahayaan Darurat, Tanda Arah dan 

Sistem Peringatan Bahaya pada Bangunan Gedung 
10. SNI 09-7053-2004 Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran-Pompa 

 

Tabel 9. Peraturan Perundangan Tentang Proteksi Kebakaran di Indonesia 
1. UU RI No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 
2. Kepmen PU No.: 441/KPTS/1998 Persyaratan Teknis Bangunan Gedung 
3. Kepmen PU No.: 10/KPTS/2000 Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap 

Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung 
dan Lingkungan 

4. Kepmen PU No.: 11/KPTS/2000 Ketentuan Teknis Manajemen 
Penanggulangan Kebakaran Di Perkotaan 

5. Permenaker No.: Per 04/Men/1980 Syarat-syarat Pemasangan dan 
Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan 

6. Permenaker No.: Per 02/Men/1983 Instalasi Alarm Kabakaran Automatik 
7. Ins.Menaker No.: Ins.11/M/BW/1997 Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan 

Kebakaran 
8. Kepmenaker No.: Kep.186/MEN/1999 Penanggulangan Kebakaran Di Tempat 

Kerja 
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Penanggulangan bahaya kebakaran di PGT Rejowinangun ditunjang 

dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai berikut: 

1. Alat Pemadam Kebakaran 

Pada dasarnya tipe alat pemadam kebakaran yang dipergunakan di PGT 

Rejowinangun, yaitu: 

a. Air 

Alat pemadam yang menggunakan air sebagai bahan pemadam api memiliki 

warna merah. Alat ini berisi air dengan gas bertekanan untuk menekan air 

keluar pada saat dipergunakan. Di samping alat tersebut terdapat pula sarana 

pemadam kebakaran yang menggunakan air, serta pompa sebagai alat 

penekan. Alat ini lebih dikenal dengan Fire Hydrant, sarana ini senantiasa 

siap untuk dipergunakan. Fire Hydrant dilengkapi dengan selang (hose) dan 

penyemprot (nozzle) yang tersimpan dalam kotak Hydrant dan ditempatkan 

di halaman pabrik/gudang serta di sekitar tangki terpentin. 

Air dipergunakan untuk mendinginkan atau menghilangkan komponen 

panas dari segitiga kebakaran. Penyemprotan air dapat langsung diarahkan 

pada kedudukan api dan tidak berlawanan dengan arah angin. 

b. Busa 

Alat pemadam kebakaran yang mempergunakan busa sebagai bahan 

pemadam api memiliki tabung warna kuning. Alat ini digunakan untuk 

memadamkan pada bahan bakar cair dalam wadah terbuka. Penyemprotan 

diarahkan pada bagian belakang tepat pada permukaan zat cair yang 

terbakar, sehingga busa terpantul ke depan dan akan menutupi seluruh 

permukaan zat cair sehingga mematahkan hubungan dengan udara. 
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c. Cairan yang Mudah Menguap 

Alat pemadam kebakaran yang menggunakan cairan yang mudah menguap 

sebagai bahan pemadam api memiliki tabung warna hijau. Penggunaan alat 

pemadam kebakaran yang mengandung gas CO2 atau cairan mudah 

menguap perlu diikuti dengan ventilasi yang cukup, agar gas yang ada 

dalam ruang segera tertukar dengan udara bersih. 

Kondisi alat-alat pemadam kebakaran yang dipergunakan di PGT 

Rejowinangun dalam keadaan siap pakai dan masih terawat, sehingga apabila 

dibutuhkan dapat langsung digunakan. Pemeriksaan kondisi dilakukan secara 

berkala setiap 6 bulan sekali dan apabila ada alat pemadam yang terpakai 

segera dilakukan pengisian ulang. 

2. Pintu Penyelamatan 

Di seluruh ruangan dilengkapi dengan pintu untuk lalu lintas karyawan maupun 

bahan kerja, sekaligus untuk memberi kesempatan menyelamatkan diri bila 

terjadi bahaya kebakaran. Jalur menuju pintu penyelamatan harus senantiasa 

bebas dari halangan atau tumpukan benda untuk memudahkan pelaksanaan 

penyelamatan diri (evakuasi). 

3. Regu Pemadam Kebakaran 

Penanggulangan kejadian bahaya kebakaran di tiap-tiap seksi dibentuk regu 

Pemadam Kebakaran (PMK) yang koordinasinya dilakukan oleh Kepala 

SATPAM. Regu PMK terdiri dari : Anggota SATPAM; Supervisor; Kepala 

Shift dan Karyawan yang telah terlatih. Apabila keadaan regu PMK tidak 

mampu mengatasi bahaya kebakaran, dapat meminta bantuan kepada regu 

PMK Kabupaten Trenggalek maupun TIM SAR Kabupaten Trenggalek. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Keselamatan kerja di PGT Rejowinangun diutamakan untuk mencegah dan 

mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Program keselamatan dan kesehatan 

kerja telah diterapkan di PGT Rejowinangun seperti pendidikan dan 

pelatihan, penyuluhan, penggunaan alat pelindung diri, dan pemasangan 

papan peringatan/rambu-rambu kecelakaan kerja. 

2. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tangki terpentin IV mempunyai 

potensi untuk menimbulkan kerusakan terbesar karena tangki ini mempunyai 

kapasitas terbesar dibandingkan tangki-tangki terpentin yang lain, yaitu 

berkapasitas 75000 liter atau sebanding dengan 64875 kg. Potensi 

terbentuknya massa total awan uap dari pembakaran terpentin sebesar 7785 

kg, dan volume awan uap yang terbentuk sebesar 1394.989 m3. Persentase 

dari peluang kerentanan korban terhadap kebakaran/ledakan di lokasi yaitu 

sebesar 90 %, sedangkan potensi bahaya dan resiko dalam industri yang dapat 

menyebabkan terjadinya ledakan berbasis awan uap kecil sebesar 0.112 

kefatalan per tahun. 

3. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi bahaya yang terjadi di 

tempat kerja di lingkungan PGT Rejowinangun adalah dengan melengkapi 

alat-alat untuk penanggulangan bahaya kerja, penguasaan terhadap peralatan-

peralatan yang membahayakan, melengkapi karyawan dengan alat pelindung 

yang dibutuhkan, mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang keselamatan 
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kerja, memasang peringatan bahaya kerja di tempat tertentu yang 

membahayakan, mengadakan check-up rutin terhadap kesehatan karyawan 

dan keluarga yang dilakukan minimal satu tahun sekali, serta memberikan 

asuransi kesehatan yang direalisasikan salah satunya dengan menjadikan 

seluruh karyawan PGT sebagai anggota JAMSOSTEK. Termasuk 

penggantian biaya pengobatan karyawan dan keluarga. 

 

5.2 Saran 

1. Diharapkan Pabrik Gondorukem dan Terpentin Rejowinangun dapat 

mengambil kebijakan untuk menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan 

kerja dengan baik agar potensi bahaya dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan 

khususnya pada proses yang memiliki potensi bahaya yang besar. 

2. Lembaga-lembaga khususnya bidang keselamatan dan kesehatan kerja 

diharapkan untuk lebih aktif dalam menjalin kerja sama dengan industri kecil-

menengah karena kategori industri ini masalah keselamatan dan kesehatan 

kerja belum mendapat perhatian secara maksimal. 

3. Penelitian ini merupakan tahap awal dalam penerapan sistem keselamatan dan 

kesehatan kerja dalam industri sehingga diharapkan penelitian ini dapat 

dilanjutkan dan diperbaiki pada penelitian berikutnya. 
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Lampiran 1 

Lay Out Bangunan 
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Diagram Alir Proses 
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Foto Peralatan Proses 
 

 

 
 

Gambar 1. Tangki Melter 
 
 

 
 

Gambar 2. Tangki Mixer 
 



83 
 

 
 

 
 

Gambar 3. Tangki Scrubbing 
 
 

 
 

Gambar 4. Tangki Pemasak 
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Gambar 5. Tangki Penyimpanan Terpentin 
 
 

 
 

Gambar 6. Alat Pelindung Diri dan Papan Informasi K3 
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Lampiran 2 
 
Perhitungan Model Efek dari Mayor Accident dalam Penyimpanan Terpentin 
 
Chemical and Physical Properties of Turpentine 
Boilling Point = 432 oK 
Molecular Weight = 136 kg/kmol 
Cp = 1.72 kJ/kg.K 
∆Hv = 309 kJ/kg 
Hc = 35141 kJ/kg 
ρ = 865 kg/m3 
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Tangki Terpentin I 
 
Vtangki = 5 m3 

h = 2.44 m 
ρL = 865 kg/m3 

Cd = 0.80 
P1 = 1 atm = 101325 Pa 
P2 = 1 atm = 101325 Pa 
g = 9.81 rn/s2 

 
Aliran massa spesifik (Ẃ) : 
 
Ẃ =   +   
 = 0 + 4787.96 
 = 4787.96 kg/m2s 
 
Diasumsikan tangki bocor pada pipa yang berdiameter 2 inchi, sehingga luas 
penampang: 
r  = 0.0254 m 
A = π (0.0254 m)2 

= 2.03 x 10-3 m2 

 
Sehingga aliran massa (G) : 
G = Ẃ.A 
 = (4787.96 kg/m2s) x (2.03 x 10-3 m2) 
 = 9.72 kg/s 
 
Dengan  ρL = 865 kg/m3, dapat diperkirakan terpentin yang ada dalam tangki 
berkapasitas 5 m3 akan habis dalam waktu : 
ρL = 865 kg/m3; V = 5 m3 
maka m = ρL .V 

= 865 kg/m3  x 5 m3 
= 4325 kg 

 
t =  

=  
= 466.56 s 

Jadi, terpentin dalam tangki akan habis dalam waktu 466.56 detik 
 
Fraksi berkumpul dari benda cair berpendar (ф) adalah: 

 ; θ1  θ2 
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m  =  1x10-3Hc 
 (Hv+Cp∆T) 

Q = MHcfτ 
  4πx2 

ф = 1- exp  

= 1- 0.94 
= 0.06 

Tipe fraksi (e) : e = ф 
Massa total awan uap (W) 

W = (e+ ф) Wo 
 = (0.06 + 0.06) 4325 kg 
 = 519 kg 

Volume awan uap (V) 

 

 
 = 92.999 m3 

 
Perhitungan Fluks panas (Q) dengan asumsi pemerhati pada jarak x = 15 meter 
dari pusat api, diameter kolam 4 m, dengan RH udara 50%; dimana τ = 0.83; f = 
0.25, suhu operasi 100oC 
Tingkat pembakaran per unit area (m): 
 
 

 =  

 = 0.086 kg/m2.s 
 
Tingkat pembakaran maksimum (M) = m.A 

M = 0.086 kg/m2.s x 12.56 m2 
 = 1.081 kg/s 

 
Fluks panas (Q) pada jarak x = 15 meter dari pusat api sebesar: 
 
 

 
 =  

= 2.787 kW/m2 
 
Ketinggian nyala api (hf) dapat diramalkan dengan Korelasi Thomas: 
 
 
 

= 42(4)  
= 10.989 m 
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Radius/diameter kabakaran (D) 
D  = 6.48 m 0.325 

 = 6.48 (4325) 0.325 
 = 98.462 m 

Tangki Terpentin II 
 
Vtangki = 10 m3 

h = 3.66 m 
ρL = 865 kg/m3 

Cd = 0.80 
P1 = 1 atm = 101325 Pa 
P2 = 1 atm = 101325 Pa 
g = 9.81 rn/s2 

 

Aliran massa spesifik (Ẃ) : 
 
Ẃ =   +   
 = 0 + 5864.03 
 = 5864.03 kg/m2s 
 
Diasumsikan tangki bocor pada pipa yang berdiameter 2 inchi, sehingga luas 
penampang: 
r  = 0.0254 m 
A = π (0.0254 m)2 

= 2.03 x 10-3 m2 

 
Sehingga aliran massa (G) : 
G = Ẃ.A 
 = (5864.03 kg/m2s) x (2.03 x 10-3 m2) 
 = 11.90 kg/s 
 
Dengan  ρL = 865 kg/m3, dapat diperkirakan terpentin yang ada dalam tangki 
berkapasitas 10 m3 akan habis dalam waktu : 
ρL = 865 kg/m3; V = 10 m3 
maka m = ρL .V 

= 865 kg/m3  x 10 m3 
= 8650 kg 

 
t =  

=  
= 726.89 s 

Jadi, terpentin dalam tangki akan habis dalam waktu 726.89 detik 
 
Fraksi berkumpul dari benda cair berpendar (ф) adalah: 

 ; θ1  θ2 
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m  =  1x10-3Hc 
 (Hv+Cp∆T) 

Q = MHcfτ 
  4πx2 

ф = 1- exp  

= 1- 0.94 
= 0.06 

Tipe fraksi (e) : e = ф 
Massa total awan uap (W) 

W = (e+ ф) Wo 
 = (0.06 + 0.06) 8650 kg 
 = 1038 kg 

Volume awan uap (V) 

 

 
 = 185.999 m3 

 
Perhitungan Fluks panas (Q) dengan asumsi pemerhati pada jarak x = 15 meter 
dari pusat api, diameter kolam 4 m, dengan RH udara 50%; dimana τ = 0.83; f = 
0.25, suhu operasi 40oC 
Tingkat pembakaran per unit area (m): 
 
 

 =  

 = 0.069 kg/m2.s 
 
Tingkat pembakaran maksimum (M) = m.A 

M = 0.069 kg/m2.s x 12.56 m2 
 = 0.867 kg/s 

 
Fluks panas (Q) pada jarak x = 15 meter dari pusat api sebesar: 
 
 

 
 =  

= 2.236 kW/m2 
 
Ketinggian nyala api (hf) dapat diramalkan dengan Korelasi Thomas: 
 
 
 

= 42(4)  
= 9.608 m 
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Radius/diameter kabakaran (D) 
D  = 6.48 m 0.325 

 = 6.48 (8650) 0.325 
 = 123.340 m 

Tangki Terpentin III 
 
Vtangki = 5 m3 

h = 1.44 m 
ρL = 865 kg/m3 

Cd = 0.80 
P1 = 1 atm = 101325 Pa 
P2 = 1 atm = 101325 Pa 
g = 9.81 rn/s2 

 

Aliran massa spesifik (Ẃ) : 
 
Ẃ =   +   
 = 0 + 3678.21 
 = 3678.21 kg/m2s 
 
Diasumsikan tangki bocor pada pipa yang berdiameter 2 inchi, sehingga luas 
penampang: 
r  = 0.0254 m 
A = π (0.0254 m)2 

= 2.03 x 10-3 m2 

 
Sehingga aliran massa (G) : 
G = Ẃ.A 
 = (3678.21 kg/m2s) x (2.03 x 10-3 m2) 
 = 7.47 kg/s 
 
Dengan  ρL = 865 kg/m3, dapat diperkirakan terpentin yang ada dalam tangki 
berkapasitas 5 m3 akan habis dalam waktu : 
ρL = 865 kg/m3; V = 5 m3 
maka m = ρL .V 

= 865 kg/m3  x 5 m3 
= 4325 kg 

 
t =  

=  
= 578.98 s 

Jadi, terpentin dalam tangki akan habis dalam waktu 466.56 detik 
 
Fraksi berkumpul dari benda cair berpendar (ф) adalah: 

 ; θ1  θ2 
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m  =  1x10-3Hc 
 (Hv+Cp∆T) 

Q = MHcfτ 
  4πx2 

ф = 1- exp  

= 1- 0.94 
= 0.06 

Tipe fraksi (e) : e = ф 
Massa total awan uap (W) 

W = (e+ ф) Wo 
 = (0.06 + 0.06) 4325 kg 
 = 519 kg 

Volume awan uap (V) 

 

 
 = 92.999 m3 

 
Perhitungan Fluks panas (Q) dengan asumsi pemerhati pada jarak x = 15 meter 
dari pusat api, diameter kolam 4 m, dengan RH udara 50%; dimana τ = 0.83; f = 
0.25, suhu operasi 30oC 
Tingkat pembakaran per unit area (m): 
 
 

 =  

 = 0.067 kg/m2.s 
 
Tingkat pembakaran maksimum (M) = m.A 

M = 0.067 kg/m2.s x 12.56 m2 
 = 0.842 kg/s 

 
Fluks panas (Q) pada jarak x = 15 meter dari pusat api sebesar: 
 
 

 
 =  

= 2.171 kW/m2 
 
Ketinggian nyala api (hf) dapat diramalkan dengan Korelasi Thomas: 
 
 
 

= 42(4)  
= 9.437 m 
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Radius/diameter kabakaran (D) 
D  = 6.48 m 0.325 

 = 6.48 (4325) 0.325 
 = 98.462 m 

Tangki Terpentin IV 
 
Vtangki = 75 m3 

h = 6 m 
ρL = 865 kg/m3 

Cd = 0.80 
P1 = 1 atm = 101325 Pa 
P2 = 1 atm = 101325 Pa 
g = 9.81 rn/s2 

 

Aliran massa spesifik (Ẃ) : 
 
Ẃ =   +   
 = 0 + 7508.12 
 = 7508.12 kg/m2s 
 
Diasumsikan tangki bocor pada pipa yang berdiameter 2 inchi, sehingga luas 
penampang: 
r  = 0.0254 m 
A = π (0.0254 m)2 

= 2.03 x 10-3 m2 

 
Sehingga aliran massa (G) : 
G = Ẃ.A 
 = (7508.12 kg/m2s) x (2.03 x 10-3 m2) 
 = 15.24 kg/s 
 
Dengan  ρL = 865 kg/m3, dapat diperkirakan terpentin yang ada dalam tangki 
berkapasitas 75 m3 akan habis dalam waktu : 
ρL = 865 kg/m3; V = 75 m3 
maka m = ρL .V 

= 865 kg/m3  x 75 m3 
= 64875 kg 

 
t =  

=  
= 4256.89 s 

Jadi, terpentin dalam tangki akan habis dalam waktu 4256.89 detik 
 
Fraksi berkumpul dari benda cair berpendar (ф) adalah: 

 ; θ1  θ2 
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m  =  1x10-3Hc 
 (Hv+Cp∆T) 

Q = MHcfτ 
  4πx2 

ф = 1- exp  

= 1- 0.94 
= 0.06 

Tipe fraksi (e) : e = ф 
Massa total awan uap (W) 

W = (e+ ф) Wo 
 = (0.06 + 0.06) 64875 kg 
 = 7785 kg 

Volume awan uap (V) 

 

 
 = 1394.989 m3 

 
Perhitungan Fluks panas (Q) dengan asumsi pemerhati pada jarak x = 15 meter 
dari pusat api, diameter kolam 4 m, dengan RH udara 50%; dimana τ = 0.83; f = 
0.25, suhu operasi 30oC 
Tingkat pembakaran per unit area (m): 
 
 

 =  

 = 0.067 kg/m2.s 
 
Tingkat pembakaran maksimum (M) = m.A 

M = 0.067 kg/m2.s x 12.56 m2 
 = 0.842 kg/s 

 
Fluks panas (Q) pada jarak x = 15 meter dari pusat api sebesar: 
 
 

 
 =  

= 2.171 kW/m2 
 
Ketinggian nyala api (hf) dapat diramalkan dengan Korelasi Thomas: 
 
 
 

= 42(4)  
= 9.437 m 
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Radius/diameter kabakaran (D) 
D  = 6.48 m 0.325 

 = 6.48 (64875) 0.325 
 = 237.410 m 
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Lampiran 3 

Data Lapang 
 
Waktu 1 kali proses = ± 5.5 jam 
Proses produksi dalam 1 hari = ± 4 kali 
Jadi dalam satu tahun terjadi proses = 365 x 4 = ± 1460 kali proses 
Waktu untuk 1000 kali proses = 1000 : 4 = 250 hari 
Demand frequency (/y) =   
 
 

No. Basic Event Frekuensi 
(/5tahun) 

Demand 
f (/y) 

1 Sambungan pipa bocor 1 0.2 
2 Pompa bocor 1 0.2 
3 Valve steam rusak 1 0.2 
4 Instalasi listrik tidak tepat 1 0.2 
5 Bearing oblak 4 0.8 
6 Kopling aus 2 0.4 

 
 
Fault Tree Analysis 
 

 

Kabut terpentin 

Kebakaran 
terpentin 

Sumber api 

Tekanan 
meningkat 

Oksigen

Terpentin 
bocor 

Pompa 
bocor 

Sambungan 
pipa 

bocor 

Hub. pendek 
arus listrik 

Pompa proses 
terbakar 

Bearing 
oblak 

0.2 /y 0.2 /y 

0.2 /y 0.2 /y 

0.8 /y 0.4 /y 

Kopling 
 aus 

Valve 
steam 
rusak 

Instalasi 
tidak 
tepat 
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Persamaan 
 
Untuk nilai oksigen = 1, jadi dapat diabaikan. 

f (T) = f (Kabut terpentin). f (Sumber api) 
a. Kabut Terpentin 

f (Kabut terpentin) = f (Terpentin bocor). f  (Valve steam rusak) 
f (Terpentin bocor) = f (Sambungan pipa bocor) + f (Pompa bocor) 

b. Sumber api 
f (Sumber api) = f  (Instalasi tidak tepat) + f  (Pompa proses terbakar) 
f  (Pompa proses terbakar) = f  (Bearing oblak) + f (Kopling aus) 

 
 
Perhitungan 
 
a. Kabut Terpentin 

f (Terpentin bocor) = 0.2 /y + 0.2 /y 
 = 0.4 /y 
f (Kabut terpentin) = (0.4 /y)(0.2 /y) 
 = 0.08 /y 

b. Sumber api 
f (Pompa proses terbakar) = 0.8 /y + 0.4 /y 
 = 1.2 /y 
f (Sumber api) = 0.2 /y + 1.2 /y 
 = 1.4 /y 

 
f (T) = f (Kabut terpentin). f (Sumber api) 
 = (0.08 /y)( 1.4 /y) 
 = 0.112 /y 
Jadi, frekuensi mayor accident di PGT Rejowinangun adalah 0.112 /y atau ≈ 9 
tahun untuk kejadian 1 (satu) kali. 



Material Safety Data Sheet
Turpentine MSDS

Section 1: Chemical Product and Company Identification

Product Name: Turpentine

Catalog Codes: SLT2377, SLT3670

CAS#: 8006-64-2

RTECS: YO8400000

TSCA: TSCA 8(b) inventory: Turpentine

CI#: Not available.

Synonym:

Chemical Name: Not available.

Chemical Formula: C10H16

Contact Information:

Sciencelab.com, Inc.
14025 Smith Rd.
Houston, Texas 77396

US Sales: 1-800-901-7247
International Sales: 1-281-441-4400

Order Online: ScienceLab.com

CHEMTREC (24HR Emergency Telephone), call:
1-800-424-9300

International CHEMTREC, call: 1-703-527-3887

For non-emergency assistance, call: 1-281-441-4400

Section 2: Composition and Information on Ingredients
Composition:

Name CAS # % by Weight

Turpentine 8006-64-2 100

Toxicological Data on Ingredients: Turpentine: ORAL (LD50): Acute: 5760 mg/kg [Rat].

Section 3: Hazards Identification

Potential Acute Health Effects:
Very hazardous in case of ingestion. Hazardous in case of skin contact (irritant), of eye contact (irritant), of
inhalation. Slightly hazardous in case of skin contact (permeator).

Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: A4 (Not classifiable for human or animal.) by ACGIH.
MUTAGENIC EFFECTS: Not available.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, lungs, bladder, gastrointestinal tract, upper respiratory tract, skin, eyes,
Urinary System, central nervous system (CNS), ears, nose/sinuses.
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage.

Section 4: First Aid Measures
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Eye Contact:
Check for and remove any contact lenses. In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at
least 15 minutes. Get medical attention.

Skin Contact:
In case of contact, immediately flush skin with plenty of water. Cover the irritated skin with an emollient. Remove
contaminated clothing and shoes. Wash clothing before reuse. Thoroughly clean shoes before reuse. Get
medical attention.

Serious Skin Contact:
Wash with a disinfectant soap and cover the contaminated skin with an anti-bacterial cream. Seek immediate
medical attention.

Inhalation:
If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. Get
medical attention.

Serious Inhalation:
Evacuate the victim to a safe area as soon as possible. Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or
waistband. If breathing is difficult, administer oxygen. If the victim is not breathing, perform mouth-to-mouth
resuscitation. WARNING: It may be hazardous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation
when the inhaled material is toxic, infectious or corrosive. Seek medical attention.

Ingestion:
Do NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth to an
unconscious person. If large quantities of this material are swallowed, call a physician immediately. Loosen tight
clothing such as a collar, tie, belt or waistband.

Serious Ingestion: Not available.

Section 5: Fire and Explosion Data

Flammability of the Product: Flammable.

Auto-Ignition Temperature: 253°C (487.4°F)

Flash Points: CLOSED CUP: 35°C (95°F). (TAG)

Flammable Limits: LOWER: 0.8%

Products of Combustion: These products are carbon oxides (CO, CO2).

Fire Hazards in Presence of Various Substances: Flammable in presence of oxidizing materials.

Explosion Hazards in Presence of Various Substances:
Risks of explosion of the product in presence of mechanical impact: Not available.
Risks of explosion of the product in presence of static discharge: Not available.
Slightly explosive in presence of oxidizing materials.

Fire Fighting Media and Instructions:
Flammable liquid, insoluble in water.
SMALL FIRE: Use DRY chemical powder.
LARGE FIRE: Use water spray or fog. Cool containing vessels with water jet in order to prevent pressure
build-up, autoignition or explosion.

Special Remarks on Fire Hazards: Not available.

Special Remarks on Explosion Hazards: Not available.
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Section 6: Accidental Release Measures

Small Spill: Absorb with an inert material and put the spilled material in an appropriate waste disposal.

Large Spill:
Toxic flammable liquid, insoluble or very slightly soluble in water.
Keep away from heat. Keep away from sources of ignition. Stop leak if without risk. Absorb with DRY earth,
sand or other non-combustible material. Do not get water inside container. Do not touch spilled material. Prevent
entry into sewers, basements or confined areas; dike if needed. Call for assistance on disposal. Be careful that
the product is not present at a concentration level above TLV. Check TLV on the MSDS and with local authorities.

Section 7: Handling and Storage

Precautions:
Keep away from heat. Keep away from sources of ignition. Ground all equipment containing material. Do not
ingest. Do not breathe gas/fumes/ vapor/spray. Wear suitable protective clothing. In case of insufficient
ventilation, wear suitable respiratory equipment. If ingested, seek medical advice immediately and show the
container or the label. Avoid contact with skin and eyes. Keep away from incompatibles such as oxidizing agents.

Storage:
Store in a segregated and approved area. Keep container in a cool, well-ventilated area. Keep container tightly
closed and sealed until ready for use. Avoid all possible sources of ignition (spark or flame).

Section 8: Exposure Controls/Personal Protection

Engineering Controls:
Provide exhaust ventilation or other engineering controls to keep the airborne concentrations of vapors below their
respective threshold limit value. Ensure that eyewash stations and safety showers are proximal to the
work-station location.

Personal Protection:
Splash goggles. Lab coat. Vapor respirator. Be sure to use an approved/certified respirator or equivalent.
Gloves.

Personal Protection in Case of a Large Spill:
Splash goggles. Full suit. Vapor respirator. Boots. Gloves. A self contained breathing apparatus should be
used to avoid inhalation of the product. Suggested protective clothing might not be sufficient; consult a specialist
BEFORE handling this product.

Exposure Limits:
TWA: 100 (ppm) from OSHA (PEL) [United States]
TWA: 100 from ACGIH (TLV) [United States] [1999]
TWA: 560 from ACGIH (TLV) [United States]
TWA: 100 (ppm) [Australia]
TWA: 150 (ppm) [United Kingdom (UK)]
Consult local authorities for acceptable exposure limits.

Section 9: Physical and Chemical Properties

Physical state and appearance: Liquid.

Odor: Characteristic.

Taste: Not available.

Molecular Weight: 136 g/mole

Color: Colorless.

p. 3



pH (1% soln/water): Not applicable.

Boiling Point: 165°C (329°F)

Melting Point: -55°C (-67°F)

Critical Temperature: Not available.

Specific Gravity: 0.861 (Water = 1)

Vapor Pressure: 76.9kPa (@ 20°C)

Vapor Density: 4.69 (Air = 1)

Volatility: Not available.

Odor Threshold: 100 ppm

Water/Oil Dist. Coeff.: Not available.

Ionicity (in Water): Not available.

Dispersion Properties:
Very slightly dispersed in methanol, diethyl ether, n-octanol.
Is not dispersed in cold water, hot water.

Solubility:
Very slightly soluble in methanol, diethyl ether, n-octanol.
Insoluble in cold water, hot water.

Section 10: Stability and Reactivity Data

Stability: The product is stable.

Instability Temperature: Not available.

Conditions of Instability: Not available.

Incompatibility with various substances: Reactive with oxidizing agents.

Corrosivity: Non-corrosive in presence of glass.

Special Remarks on Reactivity: Do not combine with Stannic Chloride, Chromyl Chloride, Acetone, Chlorine

Special Remarks on Corrosivity: Not available.

Polymerization: Will not occur.

Section 11: Toxicological Information

Routes of Entry: Absorbed through skin. Eye contact. Inhalation. Ingestion.

Toxicity to Animals:
WARNING: THE LC50 VALUES HEREUNDER ARE ESTIMATED ON THE BASIS OF A 4-HOUR EXPOSURE.
Acute oral toxicity (LD50): 5760 mg/kg [Rat].
Acute toxicity of the vapor (LC50): 29000 1 hours [Mouse].

Chronic Effects on Humans:
CARCINOGENIC EFFECTS: A4 (Not classifiable for human or animal.) by ACGIH.
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May cause damage to the following organs: kidneys, lungs, bladder, gastrointestinal tract, upper respiratory tract,
skin, eyes, Urinary System, central nervous system (CNS), ears, nose/sinuses.

Other Toxic Effects on Humans:
Very hazardous in case of ingestion.
Hazardous in case of skin contact (irritant), of inhalation.
Slightly hazardous in case of skin contact (permeator).

Special Remarks on Toxicity to Animals: Not available.

Special Remarks on Chronic Effects on Humans: Not available.

Special Remarks on other Toxic Effects on Humans: Not available.

Section 12: Ecological Information

Ecotoxicity: Not available.

BOD5 and COD: Not available.

Products of Biodegradation:
Possibly hazardous short term degradation products are not likely. However, long term degradation products may
arise.

Toxicity of the Products of Biodegradation: The products of degradation are more toxic.

Special Remarks on the Products of Biodegradation: Not available.

Section 13: Disposal Considerations

Waste Disposal:

Section 14: Transport Information

DOT Classification: CLASS 3: Flammable liquid.

Identification: : Turpentine UNNA: UN1299 PG: III

Special Provisions for Transport: Marine Pollutant

Section 15: Other Regulatory Information

Federal and State Regulations:
Florida: Turpentine
Minnesota: Turpentine
Massachusetts RTK: Turpentine
New Jersey: Turpentine
TSCA 8(b) inventory: Turpentine

Other Regulations: OSHA: Hazardous by definition of Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

Other Classifications:

WHMIS (Canada):
CLASS B-2: Flammable liquid with a flash point lower than 37.8°C (100°F).
CLASS D-2B: Material causing other toxic effects (TOXIC).

DSCL (EEC):
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R10- Flammable.
R20/21/22- Harmful by inhalation, in
contact with skin and if swallowed.

HMIS (U.S.A.):

Health Hazard: 2

Fire Hazard: 3

Reactivity: 0

Personal Protection: h

National Fire Protection Association (U.S.A.):

Health: 1

Flammability: 3

Reactivity: 0

Specific hazard:

Protective Equipment:
Gloves.
Lab coat.
Vapor respirator. Be sure to use an
approved/certified respirator or
equivalent. Wear appropriate respirator
when ventilation is inadequate.
Splash goggles.

Section 16: Other Information

References: Not available.

Other Special Considerations: Not available.

Created: 10/10/2005 12:12 AM

Last Updated: 11/06/2008 12:00 PM

The information above is believed to be accurate and represents the best information currently available to us. However, we
make no warranty of merchantability or any other warranty, express or implied, with respect to such information, and we
assume no liability resulting from its use. Users should make their own investigations to determine the suitability of the
information for their particular purposes. In no event shall ScienceLab.com be liable for any claims, losses, or damages of any
third party or for lost profits or any special, indirect, incidental, consequential or exemplary damages, howsoever arising, even
if ScienceLab.com has been advised of the possibility of such damages.
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