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ABSTRACT  

 

 

 

Name : Ridho Junantha Akbar 

Student ID : 031411051 

Study Program  : Occupational Health & Safety 

Title : Risk Level and Emergency Response Preparedness 

Analysis Of Environmental Hazards Risk In Gas Metering 

Station (GMS) HCML Pasuruan In 2018 

 

 

Environmental hazards risk is not only can be risk to the environment, but 
environmental hazards risk can be Risk to an organization from 
environment-related issues. In the past year there have been 7 events 
related to environmental hazard at Husky-CNOOC Madura Limited's Gas 
Metering Station (GMS). Six of them are fire incident and one of them is a 
flood. This research used quantitative design and was conducted with 
descriptive analytic approach, supported by observation of emergency 
preparedness facility and documentation study on existing regulation 
in GMS Pasuruan. The data were collected through interviews, observation 
of supporting data, and field observation. Data analysis was performed by 
identifying environmental hazard using HAZID, risk assessment using 
Quantitative Risk Assessment technique with HCML’s Form.FRM.023, 
monitoring of environmental hazard risk control at GMS Pasuruan, and 
conducting emergency preparedness analysis 
using ISRS emergency preparadness element. The results of the study 
found that the occurrence of land fires occur in areas where human 
activities such as the area around the river and the former land and flood 
events caused by the overflow of the river flow due to high rainfall in Malang, 
the risk level of land fire and flood in GMS Pasuruan are in low risk level. 
The results of the ISRS assessment show that from 645 points total score 
required by ISRS, HCML at GMS Pasuruan facility gets 597 points. 
 
Keywords: Environmental Hazards, Risk, HAZID, Emergency 
Response, ISRS 
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ABSTRAK 

 

 

 

Nama : Ridho Junantha Akbar 

NIM : 031411051 

Program Studi  : Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Judul : Analisis Tingkat Risiko Dan Kesiapan Keadaan Darurat 

Risiko Bahaya Lingkungan Pada Gas Metering Station 

(GMS) HCML Pasuruan Tahun 2018 

 

Risiko bahaya lingkungan tidak hanya dapat timbul dari efek pengelolaan 
limbah produksi, tetapi risiko lingkungan dapat timbul dari hubungan antara 
manusia dengan aktivitas manusia dan lingkungan. Dalam satu tahun 
terakhir telah terjadi 7 kejadian yang terkait dengan bahaya lingkungan di 
fasilitas Gas Metering Station (GMS) Pasuruan Husky-CNOOC Madura 
Limited. Enam diantaranya adalah kejadian kebakaran lahan dan satu 
diantaranya adalah banjir. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
dengan pendekatan deskriptif analitik ditunjang dengan observasi fasilitas 
kesiapan keadaan darurat serta studi dokumentasi terhadap peraturan 
yang ada di GMS Pasuruan. Pengambilan data dilakukan dengan 
wawancara, pengamatan data penunjang, dan observasi di lapangan. 
Analisis data dilakukan dengan melakukan identifikasi bahaya lingkungan 
menggunakan HAZID, penilaian risiko menggunakan teknik Quantitative 
Risk Assesment dengan Form HCML.FRM.023, monitoring kontrol risiko 
bahaya lingkungan di GMS Pasuruan, dan melakukan analisa kesiapan 
keadaan darurat menggunakan ISRS elemen emergency preparadness. 
Hasil penelitian ditemukan bahwa kejadian kebakaran lahan terdapat di 
tempat yang memiliki aktivitas manusia seperti daerah sekitar aliran sungai 
dan tanah bekas garapan dan kejadian banjir disebabkan oleh overflow nya 
aliran sungai akibat tingginya curah hujan di kota Malang, tingkat risiko 
kebakaran lahan dan banjir pada GMS Pasuruan berada pada level low risk. 
Hasil penilaian ISRS menunjukkan bahwa dari 645 poin total penilaian yang 
disyaratkan ISRS, HCML pada fasilitas GMS Pasuruan mendapatkan 597 
poin. 
 
Kata Kunci: Bahaya Lingkungan, Risiko, HAZID, Keadaan Darurat, 
ISRS 
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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Tahun 2016 merupakan tahun dimana Indonesia dan juga 

negara penghasil minyak lainnya mengalami masa realisasi investasi 

Migas (Minyak dan gas) di titik terendah, karena nilai jual minyak 

yang turun drastis sehingga menyebabkan aktivitas eksplorasi dan 

eksploitasi di industri migas terganggu. Sebaliknya di tahun 2017 

merupakan tahun kebangkitan industri migas setelah hampir dua 

tahun komoditas ini mengalami krisis. Meskipun pada masa 

sekarang ini industri migas bukan lagi menjadi sumber utama 

penerimaan negara seperti pada masa periode 1973-1983 tetapi 

tetap saja industri ini membutuhkan perhatian serius khususnya di 

bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

Industri migas yang sarat modal dan teknologi harus menjadi 

perhatian serius para pengusaha yang bergerak di industri ini. 

Secara umum kegiatan industri migas dapat dibagi menjadi 2, yaitu 

industri hulu (upstream) dan hilir (downstream). Kegiatan di hulu 

meliputi survey, eksplorasi, pengeboran, baik dengan struktur 

terpancang maupun terapung. Sedangkan tahap kegiatan hilir 

adalah hasil minyak mentah yang diangkut oleh kapal maupun pipa 

penyalur dikirim ke kilang minyak (refinery). Kedua kegiatan industri 

migas ini sama-sama memiliki risiko kerja yang tinggi, namun sejauh 

ini risiko di kegiatan hulu industri migas lebih banyak mendapat 

perhatian baik dari pemerintah maupun pengusaha migas itu sendiri. 

Kegiatan industri hulu migas memiliki tingkat risiko di sektor 

lingkungan, karena kondisi operasionalnya banyak menggunakan 

bahan kimia dan limbah berbahaya. Secara alamiah, industri hulu 

migas adalah Industri yang sangat berisiko. Tidak hanya 

investasinya, operasionalnya pun memiliki risiko yang tinggi. 



 

 

2 

Kesehatan, keselamatan kerja dan Lindung lingkungan (K3LL) 

menjadi tumpuan agar risiko dapat ditekan seminimal mungkin. 

Melalui penerapan K3LL di lingkungan industri Migas, maka 

sejumlah risiko terkait pekerja dan profesional serta Lingkungan di 

area industri migas dapat dikelola dengan baik. (1) 

Berbagai potensi bahaya dalam kegiatan operasional industri 

minyak dan gas bumi harus dapat dikendalikan sebaik mungkin, baik 

dari pekerja, proses industri, masyarakat sekitar dan lingkungan. 

Risiko bahaya lingkungan tidak hanya dapat timbul dari efek 

pengelolaan limbah produksi, untuk itu risiko bahaya lingkungan 

perlu mendapatkan perhatian khusus karena tidak sedikit kasus 

lumpuhnya kegiatan operasi karena potensi bahaya ini.  

Risiko lingkungan timbul dari hubungan antara manusia 

dengan aktivitas manusia dan lingkungan. Pengelolaan risiko 

ekologis, yang berkaitan dengan risiko terkait aktivitas manusia 

masa lalu, sekarang dan masa depan pada tumbuhan, hewan dan 

ekosistem, merupakan bagian dari pengelolaan risiko lingkungan. 

Risiko lingkungan bisa dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu: risiko 

terhadap lingkungan dan risiko terhadap organisasi yeng berkaitan 

dengan isu yang terkait lingkungan. (2) 

Contoh kasus salah satu dari risiko bahaya lingkungan adalah 

kejadian banjir yang menerjang Thailand pada pertengahan Juli 

2011 telah melumpuhkan ratusan pabrik hard disk yang terdapat di 

negara tersebut. Data yang dilansir oleh Kompas.com banjir kala itu 

merupakan yang terparah dalam 50 tahun terakhir ini dan membuat 

pasokan hard disk dunia terganggu karena seperempat total 

produksi hard disk berasal dari Thailand. Selain itu pada tahun 2016 

kebakaran lahan terjadi di Fort McMurray. Menurut data yang dilansir 

oleh CBC Canada, kebakaran hutan di wilayah Fort McMurray telah 

menjadi sorotan pada industri yang telah mengguncang harga 

minyak dunia. Diperkirakan total kerugian produksi minyak sekitar 

1,2 juta barrel per harinya. Dan menurut berita yang dilansir oleh 
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Globalnews Canada, Suncor Energy mengalami kerugian US$735 

juta pada bulan Mei 2016 akibat kebakaran yang terjadi di wilayah 

Fort McMurray.  

Beberapa contoh kasus yang terkait risiko bahaya lingkungan 

yang juga terjadi di Indonesia, diantaranya. Banjir bandang yang 

menerjang ladang-ladang minyak milik PT Pertamina EP (PEP) 

Rantau, Nanggroe Aceh Darussalam pada 22 sampai 26 Desember 

2006 yang lalu setinggi 1 — 4 meter telah menghambat operasi 

produksi minyak PEP rata-rata 2.500 barel per hari. Para pekerja 

yang diungsikan sebanyak 605 kepala keluarga karena 90 % 

komplek perumahan dan perkantoran PEP Rantau terendam banjir 

(3). Kebakaran lahan PT. Chevron Pacific Indonesia di area Batang 

GS di perbatasan Kabupaten Bengkalis-Rokan Hilir. Kebakaran 

konsesi minyak PT. Chevron Pacific Indonesia pada Duri Steemflood 

(DSF). sebagian area konsesi di DSF merupakan lahan gambut 

temasuk area 8 dan 12 yang terbakar (4). Pada Januari 2014 banjir 

merendam Depo Pertamina Plumpang. Akibatnya, akses kendaraan 

pengangkut BBM terhambat dan harus mencari rute lain untuk tidak 

melewati wilayah-wilayah dengan genangan air yang tinggi (5). Pada 

tahun 2016 terjadi kebakaran lahan di Pulau Meranti yang 

mengancam instalasi minyak PT EMP Malacca Strait (6). Pada 5 

September 2017 terjadi Kebakaran sumur minyak KW 55, 

Bojonegoro, Jawa Timur. Kebakaran ini diakibatkan oleh api yang 

membakar semak semak di sekitarnya kemudian menjalar ke 

tumpahan oli di sekitar sumur minyak. Sumur minyak yang terbakar 

ini dikelola oleh Geo Cepu Indonesia (GCI) KSO Pertamina EP Asset 

4 Field Cepu (7). 

Dengan mempertimbangkan data-data diatas, maka sangat 

diperlukan sebuah kajian terhadap analisis bahaya lingkungan, 

dalam upaya megelola dan meminimlisasi risiko dan dampak yang 

bersifat besar (major accident) atau fatal. Sehingga nantinya dapat 

menentukan tingkat risiko dan melakukan kesiapan kondisi darurat 
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untuk meminimalisasi dampak dari bahaya lingkungan di tempat 

kerja. 

Hal yang sangat mendasar dalam pencegahan kecelakaan 

kerja adalah dengan mengetahui keberadaan sumber – sumber 

bahaya dan risiko tersebut, maka dapat dilakukan berbagai upaya 

pencegahannya. Setelah semua risiko teridentifikasi, melakukan 

penilaian risiko melalui analisis risiko untuk menentukan besarnya 

suatu risiko dan peringkat risiko. Untuk itu langkah pertama adalah 

bagaimana mengendalikan atau mengurangi bahaya yang menyatu 

dalam operasi proses tersebut. 

Di Indonesia, khususnya di sektor minyak dan gas bumi setiap 

pengelolaan keselamatan proses harus dilakukan secara terpadu 

dan komprehensif melalui pendekatan kesisteman. Untuk mengelola 

risiko yang dapat terjadi dalam operasi, maka perlu dilakukan upaya 

pengendalian dengan memasang pengaman atau “barrier” agar 

bahaya tidak berkembang menjadi kecelakaan (8). 

Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) merupakan 

perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang eksplorasi 

dan eksploitasi minyak dan gas bumi. HCML mendapatkan hak 

pengelolaan wilayah kerja (WK) Madura Strait yang terletak di Selat 

Madura. Gas dari sumur Well Head Platform (WHP) BD dialirkan ke 

Floating Production Storage and Offloading (FPSO) untuk dilakukan 

pemrosesan. Setelah melalui pemrosesan di FPSO. Gas yang telah 

diproses akan dialirkan ke Gas Metering Station (GMS) di Pasuruan 

melalui East Java Gas Pipeline (EJGP) untuk kemudian dikalkulasi 

dan disalurkan ke pembeli gas. Rangkaian tersebut merupakan 

kegiatan hulu migas pada BD Field di HCML. 

Berdasarkan data yang tersedia di HCML, kejadian banjir dan 

kebakaran lahan sekitar GMS terjadi beberapa kali, tampak dalam 

tabel dibawah ini: 
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Tabel 1.1 Data kejadian kebakaran lahan dan banjir 

Kejadian Tanggal Keterangan Dampak 

Kebakaran 

lahan  

2 Agustus 

2017 

Di dekat 

sungai 

Tidak ada 

Kebakaran 

lahan  

19 Agustus 

2017 

Di dekat 

sungai 

Tidak ada 

Kebakaran 

lahan 

29 

September 

2017 

Di dekat 

tanggul 

Tidak ada 

Kebakaran 

lahan 

7 Oktober 

2017 

Di dekat 

pagar luar 

GMS (20m) 

Tidak ada 

Kebakaran 

lahan 

1 November 

2017 

Di dekat 

pagar luar 

GMS (400m) 

Tidak ada 

Banjir 25 

November 

2017 

Di lingkungan 

luar GMS 

Jalan terputus 

dan tidak bisa 

diakses mobil 

Dari berbagai uraian tersebut dan dengan melihat kenyataan 

bahwa setiap bisnis yang pasti terpapar dengan bahaya dan risiko, 

maka perlu dilakukan kajian risiko bahaya lingkungan untuk 

menentukan tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat, untuk 

memastikan usaha tetap berjalan dan tidak mengalami kerugian. 

Oleh karena itu penulis mengambil tema dalam skripsi ini adalah 

“Analisis Tingkat Risiko dan Kesiapan Keadaan Darurat Risiko 

Bahaya Lingkungan pada Gas Metering Station (GMS) HCML 

Pasuruan Tahun 2018”. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis 

tingkat risiko dan kesiapan keadaan daruratnya dari bahaya 

lingkungan pada GMS HCML. Penelitian sejenis terkait dengan 

bahaya lingkungan di GMS HCML belum pernah dilakukan 

sebelumnya. Sehingga nantinya dapat menentukan tingkat risiko dan 
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memberikan benchmark terhadap kesiapan keadaan darurat 

menurut ISRS, dapat dipakai sebagai alat bantu dan referensi untuk 

tindakan perbaikan kedepan. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1) Apakah jenis dan macam bahaya lingkungan di GMS HCML? 

2) Seberapakah tinggi tingkat risiko bahaya lingkungan di GMS 

HCML? 

3) Bagaimana pengendalian risiko bahaya lingkungan di GMS 

HCML? 

4) Bagaimana tingkat kesesuaian kesiapan keadaan darurat yang 

sudah diterapkan terhadap ISRS terkait risiko bahaya lingkungan 

di GMS HCML? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui analisa tingkat risiko dan kesiapan keadaan 

darurat risiko bahaya lingkungan pada Gas Metering Station (GMS) 

HCML Pasuruan Tahun 2018. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Untuk diketahui jenis dan macam bahaya lingkungan di GMS 

HCML. 

2) Untuk diketahui tingkat risiko bahaya lingkungan di GMS HCML. 

3) Untuk diketahui pengendalian risiko bahaya lingkungan di GMS 

HCML. 

4) Untuk diketahui tingkat kesesuaian kesiapan keadaan darurat 

yang sudah diterapkan terhadap ISRS terkait risiko bahaya 

lingkungan di GMS HCML. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pekerja / masyarakat yang beraktifitas.  

1.4.1 Perusahaan  

1) Mengetahui kesesuaian kesiapan keadaan darurat risiko bahaya 

lingkungan di GMS HCML. 

2) Dapat mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko bahaya 

lingkungan yang mungkin terjadi dan mencegahnya.   

3) Sabagai bahan masukan bagi perusahaan mengenai potensi 

bahaya lingkungan yang dapat terjadi, sehingga bisa di antisipasi 

dengan baik. � 

1.4.2 Program Studi Kesehatan dan Keselamatan Kerja STIKes 

Binawan  

1) Sebagai media untuk mengetahui sudah sejauh mana 

kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan bimbingan 

selama masa perkuliahan jika diaplikasikan di dunia kerja. � 

2) Dapat menambah referensi kepustakaan mengenai kajian risiko 

bahaya lingkungan di perusahaan. � 

1.4.3 Mahasiswa / Peneliti  

1) Sebagai proses pembelajaran dan sarana untuk menerapkan 

ilmu yang sudah di dapat selama di bangku perkuliahan dalaam 

melakukan kajian risiko bahaya lingkungan. 

2) Dapat memahami berbagai permasalahan yang terdapat di 

lapangan sehubungan dengan tema yang di ambil. � 

3) Mengenal dan melihat berbagai permasalahan nyata di lapangan 

yang terkait dengan bahaya lingkungan. 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa tingkat risiko 

bahaya lingkungan dan kesiapan keadaan darurat bahaya 
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lingkungan pada GMS Pasuruan HCML Tahun 2018. Dikarenakan 

keterbatasan waktu dan tenaga, bahaya lingkungan yang diteliti 

adalah kebakaran lahan dan banjir. Penelitian ini dilakukan pada 

bulan Januari hingga Mei 2018. Penelitian ini dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil observasi kesiapan keadaan darurat bahaya 

lingkungan yang ada pada GMS HCML dengan standar yang berlaku 

di industri migas dan ISRS elemen 7 tentang Emergency Response 

Preparedness. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan komparatif melalui observasi, wawancara kepada HSE 

Personnel dan pihak pihak terkait lainnya, serta melakukan telaah 

dokumen dan tinjauan lapangan di GMS HCML, sehingga diketahui 

kesesuaian kondisi aktual di lapangan dengan standar yang berlaku. 
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2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Bahaya 

2.1.1 Definisi Bahaya 

Menurut ISO 45001 hazard adalah sumber, situasi atau 

tindakan yang potensi mencederai pekerja atau menimbulkan 

penyakit atau kombinasi dari keduanya (9). Dan menurut Rausand, 

bahaya adalah sebuah sumber berbahaya yang dapat menyebabkan 

kerugian terhadap asset (10). 

Bahaya adalah segala sesuatu termasuk situasi atau tindakan 

yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cidera pada 

manusia, kerusakan atau gangguan lainnya (11). 

Menurut HCML.HSE.21.P.001 hazard adalah Source, situation, 

or act with a potential for harm in terms of human injury or ill health, 

or a combination of these – Sumber, Situasi atau tindakan yang 

berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja 

atau kombinasi keduanya (12).  

2.1.2 Klasifikasi Bahaya 

Dalam terminologinya, bahaya diklasifikasikan dalam 3 

kelompok, yaitu bahaya keselamatan, bahaya kesehatan, dan 

bahaya lingkungan kerja. Menurut sebuah penyedia jasa 

internasional di bidang pengendalian risiko bernama DNV (Det 

Norske Verites) dalam ISRS 7th Workbook, bahaya diklasifikasikan 

menjadi (13): 

1) Health Hazard – Bahaya Kesehatan 

a. Chemical Hazard - 

Bahaya Kimia 

i. Manual Handling – 

Penanganan Manual 
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b. Noise – Bising j. Display Screen Equipment – 

Tampilan Layar pada 

Peralatan 

c. Radiological – Radiasi k. Ergonomic / Equipment 

Design – Ergonomi / Desain 

Peralatan 

d. Illumination – 

Pencahayaan 

l. Strees Related – Stress 

e. Vibration – Getaran m. Air Quality – Kualitas Udara 

f. Temperature Extremes 

– Temperatur Ekstrim 

Tinggi / Rendah 

n. Drugs – Obat-obatan 

g. Biological – Biologis o. Alcohol – Alkohol 

h. Food Hygiene – Hygiene 

makanan 

p. Smoking – Merokok  

 

2) Safety Hazard – Bahaya Keselamatan  

a. Moving Machinery – 

Peralatan 

b. yang Begerak / Berputar 

k. Chemical Hazards – 

Bahaya Kimia 

c. Moving, Falling or Flying 

Objects – Objek 

Berpindah, Jatuh, 

Terbang   

l. Driving – Mengendarai  

d. Falling from Heights – m. Excavation – Penggalian 
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Jatuh dari Ketinggian 

e. Slips, Trips, or Fall on The 

Same Level – Terpeleset, 

Tersandung atau Jatuh 

pada Ketinggian yang 

sama 

n. Human Assaults – 

Penyerangan 

Penyerangan pada 

Pekerja 

f. Drowning / Asphyxiation –

Tenggelam / Sesak Nafas 

o. Etc. 

g. Fire – Kebakaran  

h. Explosion – Ledakan   

i. Electrical Hazards – 

Bahaya Elektrik 

 

j. Alone Working – Bekerja 

Sendiri 

 

   

3) Security Hazard – Bahaya Keamanan  

a. Checks / Vetting of Personnel Working on Site 

b. Unauthorized Access/ Trespass – Masuk Tanpa Izin ke 

Lokasi  

c. Information Management – Informasi Rahasia Manajemen  

d. Controlled Access and Egress – Akses dan Jalan Keluar 

yang Terkontrol  

e. Terrorism – Terorisme  

f. Protests – Demonstrasi  

g. Unauthorized Photography – Menggunakan Kamera Tanpa 

Izin � 

h. Theft – Pencurian � 

i. Etc. � 

4) Environmental Hazard – Bahaya Lingkungan 

a. Soil and Ground Water – Air Tanah 
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b. Surface Waters – Air Permukaan 

c. Man-Made Drainage Structures – Drainase  

d. Air Quality – Kualitas Udara  

e. Areas of Special Sensitivity – Area dengan Tingkat 

Kepekaan Tertentu 

f. Existence of Critical Habitats for Wildlife  

g. Contaminated Land Survey – Tanah Terkontaminasi  

h. Etc.  

Sumber penyebab bahaya bisa diklasifisikan menjadi 2, yaitu (14): 

1) Penyebab bahaya internal  

Bahaya internal yang disebabkan oleh fisik atau mekanik yaitu: 

a. Incorrect assembly l. Cavitation 

b. Innaproriate materials of 

construction 

m. Wear and tear of moving 

parts 

c. Cracking n. Unbalanced loads in 

moving machinery 

d. Fabrication defects such 

as welding 

o. Friction leading to 

overheating 

e. Unbalanced forces p. Electrostatic build up 

f. Local stress concentration q. Low temperature 

embrittlement 

g. Excessive speed of 

rotation 

r. Overpressure 
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h. Thermal expansion or 

constraction 

s. Underpressure 

i. Fatigue t. Failure of agitation 

j. Creep u. Mechanical blockages 

k. Erosion  

Bahaya internal yang disebabkan oleh kimia yaitu 

a. Corrosion by chemical attack 

b. Corrosion by bacteriological attack 

c. Ageing of plastic materials of construction 

d. Internal explosion 

e. Unplanned chemical reactions 

f. Blockage with process materials 

 

2) Penyebab bahaya eksternal 

Bahaya eksternal yang disebabkan oleh fisik dan mekanis yaitu: 

a. Tempest m. Impingement of 

cryogenic fluids 

b. Lightning n. Failure of cooling 

medium 

c. Flood of natural origin o. Entry of excessively hot 

heating medium 

d. Blizzard p. Maintenance operation 

e. Extreme atmospheric 

temperatures 

q.  Modifications 
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f. Earth tremors r. Collision of vehicle with 

static source 

g. Mining subsidence s. Collision of mobile 

source with static object 

h. Collapse of structure 

supporting the equipment 

t. Collision of mobile 

source with static object 

i. Flood from release of 

process fluids 

u. Damage containers 

being handled 

j. Blast from explosion v. Damage to connections 

during loading and 

unloading 

k. Missiles from expolosion w. - Disintegration of 

neighbouring machinery 

l. Radiant  

Bahaya eksternal yang disebabkan oleh kimia yaitu: 

a. Maloperation of sampling point or drain 

b. External corrosion 

c. Introduction of foreign materials 

d. External fire expolosion 

 

2.1.3 Hirarki Pengendalian Bahaya 

Pengendalian adalah proses, peraturan, alat, pelaksanaan atau 

tindakan yang berfungsi untuk meminimalisasi efek negatif atau 

meningkatkan peluang positif (15). Dalam mengendalikan bahaya, 

terdapat tingkatan dalam mengurangi kemungkinan atau keparahan 
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dengan hirarki sebagai berikut: (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Eliminasi 

Eleminasi adalah teknik pengendalian dengan 

menghilangkan sumber bahaya. Cara ini merupakan cara yang 

sangat efektif karena sumber bahaya di hilangkan sehingga 

potensi risiko dapat dihilangkan.  

2) Substitusi 

  Subsitusi adalah teknik pengendalian bahaya dengan 

mengganti alat, bahan, sistem atau prosedur yang berbahaya 

dengan yang lebih aman atau lebih rendah bahayanya. 

3) Pengendalian Teknis 

  Sumber bahaya biasanya berasal dari peralatan atau sarana 

teknis yang ada di lingkungan kerja. Karena itu, pengendalian 

bahaya dapat dilakukan dengan perbaikan pada desain, 

penambahan peralatan dan pemasangan peralatan pengaman. 

4) Pengendalian Administratif 

  Pengendalian bahaya secara administrative seperti jadwal 

kerja, istirahat, prosedur kerja yang lebih aman, rotasi kerja, dan 

Eleminasi

Subsitusi

Enjinering

Administratif

APD

Gambar 2.1 Hirarki pengendalian bahaya 
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pemeriksaan kesehatan pekerja. 

5) Alat Pelindung Diri (APD) 

  Pilihan terakhir untuk menghilangkan bahaya adalah dengan 

memakai pelindung diri. Dalam konsep K3, penggunaan APD 

merupakan pilhan terakhir dalam pencegahan kecelakaan.  

2.2 Risiko 

Menurut AS/ANZ 4360:2004, risiko adalah kemungkinan/ 

peluang sesuatu yang dapat menimbulkan suatu dampak pada suatu 

sasaran, risiko diukur berdasarkan adanya kemungkinan terjadinya 

suatu kasus dan konsekuensi yang dapat ditimbulkan (15). 

Sedangkan menurut kamus besar Webster disebutkan risiko adalah 

kemungkinan terjadinya kerugian, cidera, kerusakan ataupun 

keadaan yang merugikan (16).  

Menurut ISO 45001, risiko adalah kombinasi dari kemungkinan 

terjadinya kejadian berbahaya atau pajanan dengan keparahan dari 

cidera atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian 

atau pajanan tersebut. Menurut HCML.HSE.21.P.001 Risk adalah is 

a combination of the likelihood of a hazardous event and the severity 

of the possible consequences of that hazardous event (Hazarad 

effect x Probablity = RISK) – kombinasi dari kemungkinan terjadinya 

kondisi berbahaya dengan keparahan dari kosekuensi yang mungkin 

terjadi dari kondisi berbahaya tersebut (Efek bahaya x kemungkinan 

= risiko). 

Risiko digambarkan sebagai peluang dan kemungkinan suatu 

bahaya untuk menghasilkan kecelakaan serta tingkat keparahan 

yang dapat ditimbulkan jika kecelakaan terjadi (11). 

2.3 Manajemen Risiko 

Manajemen risiko adalah proses manajemen yang 

berkelanjutan dan terus-menerus dengan tujuan untuk melakukan 

identifikasi, analisis, dan mengkaji potential bahaya dalam sebuah 
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sistem atau terkait dengan sebuah aktivitas, dan untuk melakukan 

identifikasi dan untuk mengintrodusir tindakan untuk mengontrol 

risiko, untuk melakukan eliminasi atau menurunkan potensi bahaya 

terhadap manusia, lingkungan, atau aset lainnya (10). Manajemen 

risiko K3 adalah suatu upaya mengelola risiko K3 untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, 

terencana dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik. 

Manajemen risiko K3 berkaitan dengan bahaya dan risiko di tempat 

kerja yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan (11). 

2.4 Proses Manajemen Risiko 

Menurut AS/NZS 4360 (2004) manajemen risiko adalah culture, 

processess and structures that are directed towards realising 

potential opportunities whilst managing adverse effects – suatu 

budaya, proses dan struktur yang ditujukan ke arah penyadaran 

terhadap peluang kemungkinan terjadinya efek lebih lanjut yang 

merugikan.  

Menurut standar AS/NZS 4360 dan ISO 31.000, proses 

manajemen risiko terdiri atas 6 langkah sebagai berikut (15): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Gambar 2.2 Proses manajemen risiko AS/NZS dan ISO 31.000 
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2.4.1 Menentukan Konteks 

Proses manajemen risiko dilakuakn dalam tiga konteks antara 

lain konteks strategi, organisasi dan manajemen risiko. Selain itu 

juga dilakukan penentuan kriteria evaluasi risiko dan struktur dari 

objek manajemen risiko tersebut.  

Penentuan ruang lingkup dan batasan manajemen risiko 

dilakukan dengan beberapa langkah antara lain mendefinisikan 

objek manajemen risiko beserta tujuan dan sasarannya, 

mengidentifikasi objek berdasarkan lokasi dan waktunya, dan 

mengidentifikasi metode pengamatan beserta ruang lingkup, tujuan 

dan sumber daya yang dibutuhkan. Selain itu juga perlu diperhatikan 

peran dan tanggung jawab dari bagian lain konteks kegiatan 

manajemen risiko serta hubungan antara objek tersebut dengan 

bagian lain dan organisasi.  

2.4.2 Identifikasi Risiko 

Langkah berikutnya setelah menetapkan konteks adalah 

melakukan identifikasi bahaya dan risiko yang berkaitan dengan 

konteks yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu proses 

manajemen risiko sangat ditentukan oleh kemampuan dalam 

menentukan atau mengidentifikasi semua risiko yang ada dalam 

kegiatan.  

Jika semua risiko berhasil diidentifikasi dengan lengkap berarti 

perusahaan akan dapat melakukan pengelolaan komprehensif. 

Namun jika upaya identifikasi hanya mampu menjangkau sebagian 

saja dari potensi risiko yang ada, berarti masih terdapat peluang 

untuk terjadinya hal yang tidak diinginkan. Karena itu, langkah 

identifikasi bahaya harus dilakukan dengan teliti dan komprehensif.  

Idetifikasi bahaya adalah langkah dalam proses manajemen 

risiko untuk mengidentifikasi semua kenungkinan bahaya atau risiko 

yang mungkin terjadi di lingkungan kegiatan dan bagaimana dampak 
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atau keparahannya jika terjadi. Ada beberapa metode efektif yang 

dapat digunakan untuk melakukan identifikasi bahaya. Beberapa 

contoh metode identifikasi bahaya, yaitu:  

1) Preliminary Hazard Analysis (PHA)� 

Preliminary Hazard Analysis adalah suatu metode yang 

dilakukan sebagai analisis awal.�PHA merupakan sistem induksi 

yang tujuan utamanya �adalah mengidentifikasi hazard dan 

hazardous situation yang bisa membahayakan atau 

mengganggu sebuah aktivitas, fasilitas, atau sistem. � 

2) Hazard and Operability Study (HAZOPS)� 

Teknik ini merupakan perpaduan dari hazard dan 

Operability. Di dalam teknik ini dilakukan pemeriksaan yang 

terstruktur terhadap semua produk, proses, prosedur, dan sistem 

yang ada. Tujuannya untuk mengidentifikasi risiko apa yang bisa 

timbul dan membahayakan baik bagi pekerja, bagi peralatan, 

produksi, bagi lingkungan, dan bagi organisasi keseluruhan. 

Hazops adalah teknik identifikasi bahaya yang digunakan 

untuk industri proses seperti industri kimia, petrokimia, dan 

kilang minyak. Teknik hazops menggunakan unsur parameter 

sebagai pendekatan umumnya. � 

3) Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)� 

FMEA adalah suatu tabulasi dari sistem, peralatan pabrik, 

dan pola kegagalannya serta efeknya terhadap operasi. FMEA 

adalah uraian mengenai bagaimana suatu peralatan dapat 

mengalami kegagalan. FMEA merupakan teknik yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi faktor – faktor apa saja yang dapat 

membuat komponen, sistem, atau proses gagal beroperasi 

seperti rancangan awal.  

4) Fault Tree Analysis (FTA)� 

Teknik ini merupakan teknik menganalisis faktor – faktor 

yang dapat menimbulkan undesired event yang kemudian 
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diturunkan ke dalam sub bagian – sub bagian yang 

dikelompokkan dan dianalisis hubungan antara satu faktor 

dengan yang lainnya. FTA menggunakan pendekatan diagram 

logika secara sistematis yang dimulai dari kejadian puncak dan 

selanjutnya mencari faktor penyebab kejadian. 

5) What If� 

Teknik What If merupakan teknik sederhana yang �banyak 

digunakan pada tahap awal. Teknik what if merupakan salah 

satu teknik yang banyak digunakan untuk mengidentifikasi 

bahaya. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

kemungkinan adanya kejadian yang tidak diinginkan dan 

menimbulkan suatu konsekuensi serius. � 

6) Layer of Protection Analysis (LOPA)� 

Teknik ini adalah teknik yang sifatnya semi kuantitatif yang 

bertujuan untuk mengestimasi risiko yang mungkin terjadi dari 

suatu kejadian yang tidak diinginkan. Teknik ini dibuat untuk 

memastikan bahwa unit proses telah terjamin keamanannya. 

2.4.3 Analisis Risiko 

Analisis risiko dilakukan untuk memperoleh perkiraan tingkat 

risiko. Besarnya perkiraan risiko yang dihasilkan tersebut tergantung 

pada tingkat keparahan dan kemungkinan dari suatu risiko. 

Berdasarkan hasil analisa risiko tersebut dapat ditentukan peringkat 

risiko sehingga dapat dilakukan prioritas tindakan yang akan 

dilakasanakan oleh perusahaan. Hasil analisis dievaluasi dengan 

membandingkan hasil dengan kriteria yang telah ditetapkan atau 

berdasarkan standar aturan yang berlaku.  

Dalam melakukan pilihan teknik analisis risiko yang tepat ada 

beberapa pertimbangan yang perlu mendapat perhatian:  

1) Sesuai dengan kondisi dan kompleksitas fasilitas atau instalasi 

serta jenis bahaya yang ada dalam operasi. 
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2) Dapat membantu dalam menentukan pemilihan cara 

penegendalian risiko 

3) Membantu dalam membedakan tingkat bahaya � 

4) Konsisten dengan konsep penerapan 

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk 

menunjukkan tinggat risiko, yaitu analisa kuantitatif, analisa semi 

kuantitatif, dan analisa kuantitatif. 

1) Analisa Kualitatif 

Analisis kualitatif dilakukan secara deskriptif untuk 

menggambarkan besarnya potensi konsekuensi dan 

kecenderungan terjadinya konsekuensi tersebut. Metode ini 

menggunakan risk matriks yang menggamarkan tingkat 

kemungkinan dan keparahan suatu kejadian yang dinyatakan 

dalam bentuk rentang dari risiko yang paling rendah sampai 

tertinggi.  

Menurut AS/NZS 4360, kemungkinan atau likelihood diberi 

rentang antara suatu risiko yang jarang terjadi sampai dengan 

risiko yang dapat terjadi setiap saat. Untuk keparahan 

dikategorikan antara kejadian yang tidak menimbulkan cedera 

atau hanya kerugian kecil dan yang paling parah jika dapat 

menimbulkan kejadian fatal (meninggal dunia) atau kerusakan 

besar terhadap aset perusahaan. 

Tabel 2.1 Kemungkinan analisa kualitatif 

Level Descriptor Uraian 

A Almost Certain Pasti terjadi apabila kejadian 

tersebut terjadi 

B Likely Akan terjadi apabila kejadian 

tersebut terjadi 
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C Moderate Keajdian tersebut seharusnya 

terjadi pada suatu waktu 

D Unlikely Kejadian itu dapat terjadi 

E Rare Kejadian akan hanya terjadi 

pada keadaan tertentu 

 

Tabel 2.2 Konsekuensi analisa kualitatif 

 

 

 

 

Kelebihan dari analisis kualitatif adalah mudah di mengerti, 

murah dan dapat diaplikasikan meskipun dengan data yang 

terbatas, tidak membutuhkan sumber daya yang banyak dan 

Level Descriptor Uraian 

1 Insignificant Tidak terjadi cidera, kerugian 

finansial kecil 

2 Minor Membutuhkan P3K, penanganan 

tanpa bantuan pihak luar, kerugian 

finansial sedang 

3 Moderate Membutuhkan penanganan medis, 

membutuhkan bantuan pihak luar, 

kerugian finansial tinngi 

4 Major Cidera berat lebih satu orang, 

kerugian kemampuan produksi, 

kerugian finansial besar  

5 Catastrophic Kematian, mempengaruhi dan 

merugikan lingkungan sekitar, 

kerugian finansial sangat besar 
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dapat digunakan untuk menilai prioritas risiko dalam jumlah yang 

banyak. Tetapi memiliki kelemahan tidak dapat menganalisa 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi risiko.  

2) Analisa semi kuantitatif 

Analisis semi kuantitatif memberikan nilai pada skala kualitatif, 

kemudian menerapkan salah satu dari serangkaian formula untuk 

menghasilkan peringkat risiko. Analisa semi kuantitatif tidak 

dimaksudkan untuk menghasilkan perkiraan kuantitatif untuk 

risiko. Jumlah yang dialokasikan untuk setiap deskripsi tidak harus 

memiliki hubungan yang akurat dengan besaran atau 

kemungkinan konsekuensinya, asalkan sistem yang digunakan 

untuk memprioritaskan sesuai dengan sistem yang dipilih untuk 

menetapkan nomor dan menggabungkannya. Kehatia-hatian 

harus dilakukan dalam menafsirkan analisa semi kuantitatif, 

karena memilih angka yang tidak sepenuhnya mencerminkan 

relativitas dapat menyebabkan hasil yang tidak konsisten. Juga, 

analisa semi kuantitatif mungkin tidak cukup membedakan antara 

risiko bila kedua kemungkinan atau konsekuensinya sangat 

ekstrem. 

3) Analisa kuantitatif 

Analisis kuantitatif menggunakan nilai numerik untuk kedua 

konsekuensi dan kemungkinan. Biasanya menggunakan data dari 

berbagai sumber. Kualitas dan keabsahan analisis risiko 

tergantung pada ketersediaan data, dan akurasi dan kelengkapan 

nilai numerik dan metode yang digunakan. Dampak dapat 

diperkirakan dengan memodelkan kemungkinan hasil suatu 

peristiwa atau serangkaian kejadian, atau dengan ekstrapolasi 

dari studi eksperimental atau data sebelumnya. Dalam beberapa 

kasus, lebih dari satu nilai numerik diperlukan untuk menentukan 

konsekuensi untuk waktu, tempat, kelompok, atau situasi yang 

berbeda. 
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2.4.4 Evaluasi Risiko 

Evaluasi risiko dilakukan untuk membandingkan level risiko 

yang telah diketahui berdasarkan hasil perhitungan analisis risiko 

dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini dilakukan 

untuk mementukan prioritas dalam melakukan tindakan 

pengendalian risiko 

 

    Gambar 2.3 Matriks penilaian risiko HCML.HSE.21.P.001 

2.4.5 Pengendalian Risiko 

Risiko yang telah di evaluasi harus di tindak lanjuti sesuai 

dengan prioritas yang telah disusun sebelumnya. Pengendalian 

risiko harus didasari oleh tujuan untuk mengurangi besar dan potensi 

akibatnya terhadap perusahaan. Beberapa contoh penanganan 

risiko antara lain, menghindari risiko yang ada, mereduksi likelihood, 

megelola risiko dan memindahkan risiko. 

Pengendalian risiko dapat dilakukan secara komprehensif 

dengan langkah sebagai berikut:  

1) Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi risiko dapat �ditentukan 

apakah suatu risko dapat diterima atau tidak. Jika risiko dapat 

diterima, tentunya tidak diperlukan langkah pengendalian lebih 

lanjut. Cukup dengan melakukan pemantauan dan monitoring 
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berkala dalam pelaksanaan operasi. � 

2) Pengendalian dapat dilakukan dengan berbagai pilihan yaitu:  

a. Mengurangi kemungkinan (Reduce Likelihood) � 

b. Mengurangi keparahan (Reduce Consequnce) � 

c. Alihkan sebagian atau seluruhnya (Risk Transfer) � 

d. Hindari (Avoid) � 

 

 

 

 

 

 

RISK = Likelihood x Severity 

 

a. Menekan likelihood 

Strategi pertama dalam pengendalian risiko dalah dengan 

menekan kemungkinan terjadinya (Likelihood). Pengurangan 

kemungkinan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan 

yaitu secara teknis, administratif dan pendekatan manusia 

antara lain:  

1) Melakukan audit keselamatan proses 

Audit seringkali diidentikkan dengan mencari 

kesalahan padahal kebalikannya, suatu audit sangat perlu 

untuk mendeteksi penyimpangan sedini mungkin. Dengan 

melakukan audit terhadap unit proses dapat diketahui apa 

kelemahan dan kekurangan sehingga dapat dilakukan 

dengan tindakan pencegahan atau perbaikan. 

 

 

Gambar 2.4 Pengendalian risiko ALARP 
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2) Kelaikan dan Keterpaduan Mekanis� 

Melakukan perancangan yang baik akan membantu �

kehandalan unit proses sehingga peluang terjadinya �

kecelakaan dapat ditekan. � 

3) Inspeksi dan Pengendalian Proses  

Program inspeksi yang dilakukan secara berkala, 

terprogram dan sistematis membantu menekan peluang 

kecelakaan karena jika ada kelemahan dan kekurangannya 

dari peralatan sehingga segera diketahui dan diperbaiki. 

4) Preventive Maintenance� 

Program Preventive Maintenance sangat penting untuk 

menjamin kehandalan unit proses dan berikutnya akan 

menekan peluang terjadinya kecelakaan.  

5) Pelatihan dan kompetensi 

Program pelatihan dan kompetensi adalah untuk 

memperoleh operator proses yang handal sehingga akan 

berpengaruh terhadap kinerja operasi. � 

6) Supervisi� 

Aspek pengawasan juga berperan menekan 

kecelakaan. Jika sistem pengawasan berjalan baik, 

berjenjang dan semua melakukan kewajiban maka peluang 

adanya penyimpangan cepat terdeteksi dan diperbaiki. � 

b. Menekan Konsekuensi 

Strategi kedua dalam pengendalian risiko adalah dengan 

menekan keparahan atau konsekuensi yang ditimbulkan. 

Risiko tidak dapat dihilangkan sepenuhnya karena beberapa 

pertimbangan, seperti teknis, ekonimis ataupun operasi. 

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi konsekuensi antara lain: 
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1) Tanggap Darurat (Contingency Plan)  

Keparahan suatu kejadian dapat ditekan jika 

perusahaan memiliki sistem tanggap darurat yang baik dan 

terencana. Sebagai contoh, tanggap darurat untuk 

kebakaran. Jika kebakaran dapat ditanggulangi dengan 

cepat dan sedini mungkin maka kerugian yang 

ditimbulkannya dapat ditekan. Demikian juga dengan 

cedera. Jika diberikan pertolongan pertama dengan cepat 

dan tepat, kemungkinan keparahan cedera dapat dihindarka 

dan korban mungkin masih dapat diselamatkan.  

2) Pengaturan Kontrak� 

Tingkat keparahan suatu risiko dapat ditekan misalnya 

dengan mengatur kontrak dengan pihak lain. Sebagai 

contoh, suatu bahan yang berbahaya tinggi dapat dialihkan 

produksinya kepada pihak lain sehingga risiko yang ada 

dalam perusahaan dapat ditekan. � 

3) Rancangan Teknis 

Dapat dilakukan pendekatan keteknikan untuk �

menekan risiko, misalnya dengan menambah sistem 

pengaman, membuat sistem penampungan untuk tumpahan 

minyak dan melokalisir kebakaran. 

4) Mengurangi tingkat paparan 

Semakin rendah paparan dari suatu bahaya maka �

semakin rendah pula itngkat keparahannya. Misalnya jumlah 

konsentrasi bahan yang terpapar rendah maka risiko bagi 

personil juga menurun. � 

5) Separasi kegiatan berbahaya 

Pengaturan jarak aman dari peralatan atau instalasi �

proses akan dapat menekan risiko jika terjadi kejadian �yang 

tidak diinginkan. � 
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6) Hubungan Masyarakat 

Hubungan yang baik dengan masyarakat berdekatan 

juga dapat menekan tingkat keparahan suatu kejadian. Jika 

masyarakat dapat diedukasi dan diberi penjelasan tentang 

potensi bahaya maka keparahan kejadian dapat ditekan. � 

2.4.6 Komunikasi dan Konsultasi 

Semua risiko termasuk langkah penanganannya harus 

dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait dengan operasi 

perusahaan baik internal maupun eksternal. Dengan komunikasi 

yang baik, semua pihak dapat melakukan tindakan pengamanan 

sesuai dengan fungsinya masing – masing. Setiap unsur dalam 

perusahaan diharapkan akan waspada terhadap berbagai risiko 

yang dihadapi dalam operasi perusahaan tersebut. 

2.4.7 Pemantauan dan Tinjau Ulang 

Pelaksanaan pengendalian risiko dalam perusahaan harus 

dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa semua upaya 

yang telah dirancang dan ditetapkan telah berjalan dengan baik. 

Selanjutnya dilakukan tinjau ulang untuk melihat adanya kelemahan 

atau kekurangan yang perlu diperbaiki atau disempurnakan.  

2.5 Risiko Lingkungan 

Risiko lingkungan timbul dari hubungan antara manusia dan 

aktivitas manusia dengan lingkungan. Pengelolaan risiko ekologis, 

yang berkaitan dengan risiko yang terkait dengan aktivitas manusia 

di masa lalu, sekarang dan masa depan pada tumbuhan, hewan dan 

ekosistem, merupakan bagian dari pengelolaan risiko lingkungan. (2) 

Risiko lingkungan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, 

yaitu: 

1) Risiko terhadap lingkungan 
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 Jenis risiko ini mengidenfitikasi bahwa aktivitas organisasi 

dapat menyebabkan beberapa bentuk perubahan lingkungan. 

Risiko lingkungan dapat berhubungan dengan hewan dan 

tumbuhan; kesehatan dan kesejahteraan manusia; kesejahteraan 

sosial dan budaya manusia; bumi, udara dan air, sumber daya; 

energi dan iklim.  

2) Risiko terhadap organisasi dari isu terkait lingkungan. 

 Ini termasuk risiko tidak sesuai dengan yang legislasi dan 

kriteria yang ada (atau masa depan). Risiko lainnya termasuk 

kerugian usaha organisasi, mungkin akibat manajemen organisasi 

yang buruk, semacam kehilangan reputasi, denda, biaya proses 

pengadilan, dan dari kegagalan mengamankan dan memelihara 

izin untuk pembangunan dan kegiatan operasional. 

 Manajemen risiko lingkungan menyediakan serangkaian 

proses formal yang membantu saat membuat keputusan yang 

mempengaruhi lingkungan, dan membantu pembuat keputusan 

untuk mengatasi ketidakpastian. 

2.6 Banjir 

Banjir adalah air yang meluap sementara ke daratan yang 

biasanya kering. Banjir bisa terjadi dengan beberapa inci air, atau 

bisa menutupi rumah. Ada banyak kemungkinan penyebab banjir 

termasuk hujan deras, badai dan gelombang laut, saluran air meluap 

karena terhalang dengan puing atau es, atau kelebihan arus 

bendungan, atau sistem air limbah, Banjir dapat terjadi secara 

perlahan selama beberapa hari atau terjadi. sangat cepat dengan 

sedikit atau tanpa peringatan, disebut banjir bandang. (17) 

Banjir adalah dimana suatu daerah dalam keadaan tergenang 

oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Sedangkan banjir bandang 

adalah bannjir yang datang secara tiba-tiba yang disebabkan oleh 

karena tersumbatnya sungai maupun karena pengundulan hutan 

disepanjang sungai sehingga merusak rumah-rumah penduduk 

maupun menimbulkan korban jiwa. (18) 
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Menurut UU RI nomer 24 tahun 2007 tentang penanggulangan 

bencana, banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya 

suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.  

2.7 Kebakaran Lahan 

Kebakaran lahan adalah kebakaran yang tidak terencana dan 

tidak diinginkan yang terbakar di daerah alam, seperti hutan, padang 

rumput, atau lahan gambut. Kebakaran hutan dapat terjadi kapan 

saja sepanjang tahun, namun potensinya akan lebih tinggi ketika 

sedikit atau tanpa curah hujan, yang membuat ladang, rumput, dan 

pohon kering sehingga terbakar lebih mudah. Angin kencang juga 

bisa berkontribusi untuk menyebarkan api. (19) 

Definisi lain kebakaran hutan adalah keadaan api menjadi tidak 

terkontrol dalam vegetasi yang mudah terbakar di daerah pedesaan 

atau daerah yang luas. Nama lainnya yaitu bush fire, forest fire, grass 

fire, hill fire, peat fire, vegetation fire, wildland fire, tergantung dari 

tipe vegetasi yang terbakar (20). Kebakaran hutan berbeda dengan 

kebakaran biasa berdasarkan kekuatan dan luasnya api. 

Perbedaannya adalah penyebaran yang jauh dari tempat semula, 

dapat berganti arah tanpa diduga. Ada tiga tipe bentuk kebakaran 

hutan, yaitu: (21) 

1) Kebakaran bawah (ground fire)  

  Kebakaran yang biasanya terjadi pada hutan yang bertanah 

gambut serta pada tanah yang mengandung mineral seperti batu 

bara, karena adanya bahan-bahan organik di bawah lapisan 

serasah yang mudah terbakar. Api dimulai dari membakar 

serasah dan kemudian membakar bahan-bahan organik yang 

berada pada lapisan di bawahnya. Kebakaran bentuk ini tidak 

menampakkan nyala api sehingga sulit dideteksi.  

2) Kebakaran permukaan (surface fire) 

  Kebakaran yang terjadi pada permukaan tanah. Api 

membakar serasah, semak-semak dan pohon. Kebakaran ini 
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tidak sampai membakar tajuk pohon karena pohon- pohonnya 

jarang atau dari jenis yang sulit terbakar. 

3) Kebakaran tajuk (crown fire)  

  Kebakaran yang terjadi pada tajuk-tajuk pohon. Api berawal 

dari serasah (kebakaran permukaan), kemudian merambat ke 

tajuk pohon karena adanya tajuk, seperti tumbuhan liar atau 

cabang dan ranting-ranting kering yang menyentuh serasah 

hutan. Kebakaran seperti ini yang paling sulit dikendalikan karena 

menjalar sangat cepat searah dengan arah angin. 

Penyebab alami kebakaran hutan ada empat yaitu petir, erupsi 

vulkanik, percikan api dari reruntuhan batu dan pembakaran 

spontan. Kebakaran hutan juga dapat disebabkan ulah manusia 

seperti arson, puntung rokok yang masih menyala, percikan api dari 

peralatan. Di beberapa daerah orang membakar habis suatu lahan 

perhutanan agar menjadi subur dengan cara lebih murah. Di 

Amerika, Kanada, dan Cina Utara, petir menjadi penyebab utama, 

sedangkan di negara lain (seperti Meksiko, Amerika Tengah, Afrika, 

Asia Tenggara, Fiji, dan Selandia Baru), kesalahan manusia menjadi 

penyebab utama. Penyebab kebakaran liar, antara lain: (20,22)� 

1) Sambaran petir pada hutan kering akibat musim kemarau panjang 

2) Kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok 

sembarangan atau lupa mematikan api di perkemahan� 

3) Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas 

dari letusan gunung berapi� 

4) Tindakan disengaja seperti membersihkan lahan pertanian atau 

membuka lahan pertanian yang baru atau vandalism 

5) Kebakaran di bawah tanah gambut dapat menyulut kebakaran di 

atas tanah saat musim kemarau. 

2.8 Emergency Preparadness 

Menurut istilah Emergency Response Preparedness adalah 

persiapan/kesiapsiagaan/kewaspadaan (preparedness) dan 
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Respon/tanggap darurat (response) terhadap keadaan darurat 

(emergency). Tujuan kewaspadaan adalah meminimalkan dampak 

buruk dari bahaya yang mungkin timbul melalui tindakan berjaga-

jaga yang efektif, serta memastikan bahwa organisasi dan 

pemberian respon darurat dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan 

efisien menyusul munculnya dampak bencana (23).  

Kesiapsiagaan harus dilihat sebagai proses yang aktif dan 

berkelanjutan, sehingga memerlukan rencana dan strategi, namun 

keduanya harus bersifat dinamis yang harus secara berkala dikaji, 

dimodifikasi, diperbarui, dan diuji. Tujuan akhir dari kewaspadaan. 

Kesiapsiagaan adalah efektivitas respon terhadap peringatan dan 

pengaruh keadaan darurat. Pada tahap tertentu dalam proses 

peringatan, respon yang sifatnya beragam ini harus dimobilisasi. 

Pentahapan respon menjadi faktor penting dalam merancang 

rencana kewaspadaan.  

Persiapan keadaan darurat tidak dapat berjalan dengan baik 

tanpa dukungan dari manajemen puncak, dukungan yang paling 

utama adalah dengan mengeluarkan kebijakan dan komitmen 

terhadap program persiapan keadaan darurat tersebut. Dengan 

adanya dukungan dan komitmen maka dapat di bentuk fungsi 

khusus dan pengorganisasian yang menangani program persiapan 

keadaan darurat. 

2.9 Emergency Response Preparedness berdasarkan ISRS  

International Safety Rating System (ISRS) merupakan panduan 

yang dikembangkan oleh badan audit DNV untuk meningkatkan 

performa organisasi K3 dan untuk memperlihatkan pelaksanaan 

performa K3 itu sendiri. ISRS satu- satunya metode audit K3 yang 

digunakan secara global di berbagai jenis industri yang berbeda-

beda, baik industri kecil maupun besar. Selain itu ISRS memudahkan 

proses penilaian karena hasil akhirnya berupa angka, sehingga 
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tergambar pelaksanaan program yang telah dijalankan. Adapun 

keseluruhan elemen ISRS yang terdiri dari: (13) 

1) Leadership  

2) Leadership training  

3) Planned inspections and maintenance  

4) Critical task analysis and procedure  

5) Accident/incident investigation  

6) Task observation  

7) Emergency Response Preparedness  

8) Rules and work permits  

9) Accident incident analysis  

10) Knowledge and skill training  

11) Personal protective equipment  

12) Occupational health and hygiene  

13) System evaluation  

14) Engineering and change management  

15) Individual communication  

16) Group communication  

17) General promotion  

18) Hiring and placement  

19) Material and services management  

20) Off-the-job safety 

Dalam elemen ke-7 ISRS tentang Emergency Response 

Preparedness, komponen yang dinilai meliputi: 

1) Administrasi (Administration) 

Administrasi keadaan darurat harus terdapat seorang 

koordinator yang dapat mengembangkan dan mengurus semua 

emergency preparedness secara tertulis. Koordinator tersebut 

harus mendapatkan otoritas dan akses ke senior manager. 

Dalam mengembangkan dan mengatur persiapan keadaan 
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darurat, koordinator dapat melibatkan semua departemen atau 

seksi yang ada dalam industri tersebut, keterlibatan supervisor 

departemen diperlukan agar persiapan keadaan darurat menjadi 

lebih baik. 

Pelatihan yang diberikan hendaknya di program secara rutin 

dan menggunakan jasa ahli dibidangnya. Berdasarkan ISRS (13), 

untuk memudahkan pekerjaannya, seorang koordinator harus 

mendapatkan pelatihan seperti:  

a. Komunikasi keadaan darurat  

b. Pengendalian kebakaran  

c. Respon terhadap kerusakan lingkungan  

d. Respon terhadap terorisme/ancaman bom  

e. Respon terhadap pelepasan bahan/material berbahaya  

f. Respon terhadap bencana  

g. Persyaratan pelaporan regulasi/organisasi 

2) Analisis respon keadaan darurat (emergency response analysis) 

Rencana keadaan darurat harus sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Rencana juga harus menyangkut penilaian 

terhadap risiko dan semua kemungkinan tipe emergency yang 

akan terjadi. Analisis respon keadaan darurat sebaiknya 

menyangkut   

a. Kejadian bahaya yang besar dan efek terhadap kesehatan.  

b. Kerusakan bangunan yang besar termasuk kerugian 

biayanya.  

c. Kerugian yang besar karena kejadian yang tidak diinginkan. 

d. Kebakaran, banjir, tornado, dan bahaya alam lainnya. 
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3) Rencana keadaan darurat (emergency plant) 

Menurut ISRS (13), Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam 

suatu rencana keadaan darurat adalah sebagai berikut:  

a. Prosedur pelaporan  

b. Sistem Evakuasi  

c. Instruksi dan dokumentasi yang detail  

d. Pengendalian terhadap bahan-bahan /material bahaya  

e. Pemindahan atau perlindugan untuk perlengkapan atau 

material yang bersifat vital/penting.  

f. Penetapan lokasi pusat pengendalian keadaan darurat.  

g. Rencana pencarian dan penyelamatan  

h. Prosedur All Clear dan memulai kembali kerja.  

i. Prosedur untuk menginformasikan kepada seluruh pekerja 

tentang keadaan  

j. Pengawasan terhadap kontraktor pengunjung  

k. Nomor telepon keadaan darurat.  

l. Pendistribusian prosedur keadaan darurat.  

m. Latihan praktek keadaan darurat.  

n. Prosedur khusus pemadam kebakaran.  

o. Pemberitahuan material berbahaya kepada pemadam 

kebakaran.  

4) Persiapan keadaan darurat di luar perusahaan (off-site 

emergency) 

Perusahaan harus memiliki rencana pengendalian kadaan 

darurat diluar perusahaan yang berdasarkan pada jenis bahaya 

yang paling mungkin terjadi. Keadaan yang kemungkinan terjadi 

diluar perusahaan berupa:  

a. Kecelakaan transportasi karyawan di jalan, tanah, laut, udara.  

b. Pelepasan material berbahaya.  



 

 

36 

Untuk mengetahui kemungkinan tersebut, perlu dilakukan 

analisis mengenai potensi bahaya yang mungkin dapat terjadi di 

luar peusahaan. 

Rencana harus termasuk merespon kemungkinan bocoran 

pada unit transportasi yang menyangkut bahan berbahaya. 

Selain itu sistem tersebut juga menetapkan penyediaan bantuan 

atau konsultasi dari pakar yang menguasai permasalahan teknik 

untuk menangani kondisi tersebut.  

Harus terdapat juga sistem komunikasi untuk pelaporan 

kejadian keadaan darurat diluar perusahaan. Komunikasi 

tersebut tentang keadaan darurat di luar perusahaan dan 

mengidentifikasi secara jelas siapa bagaimana mereka dapat 

dihubungi seperti:  

a. Pemimpin kelompok keadaan darurat.  

b. Para ahli yang kompeten  

c. Pejabat yang berwenang  

d. Manajemen yang terkait  

e. Data dari nomor telepon  

Persiapan keadaan darurat di luar perusahaan harus 

dipimpin oleh orang yang relevan dan mengetahui dan telah 

dilatih untuk mengatur suatu keadaan darurat yang terjadi diluar 

perusahaan. Peraturan secara normal harus disediakan untuk 

pelayanan keadaan darurat dalam tindakan untuk melindungi 

orang-orang dan lingkungan dalam suatu prosedur. Ahli yang 

tepat dan mengusai tentang lingkungan, kimia, fisika, dan 

toksikologi, khususnya menyangkut kandungannya, tingkat 

kepanasan, kebakaran, bagaiman jika kontak dengan air. 

5) Pengawasan terhadap sumber energi (source off energy control) 
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Menurut ISRS (13) persiapan keadaan darurat harus 

mempunyai suatu sistem pengendalian terhadap sumber nergi 

yang meliputi:  

a. Program pengkodean dan pelabelan (dengan warna) 

terhadap perangkat pusat pengendalian yang terdapat di 

suatu lokasi kerja.  

b. Program tersebut dilengkapi dengan tujuan yang realistis dan 

terjadwal  

c. Personil yang dipilih harus sudah familiar dengan lokasi dan 

prosedur shutdown  

Identifikasi mengenai perlengkapan pusat pengendalian 

dalam suatu emergency adalah vital, informasi menngunakan 

warna pada katup / tombol-tombol, pemberian kode warna dan 

labeling diperlukan. Survey identifikasi tersebut tidak lebih dari 

tiga tahun. Tipe control device harus menyangkut:  

a. Katup  

b. Tombol-tombol  

c. Pengungkit  

d. Lock out 

e. Emergency shutdown/stops 

6) Sistem perlindungan dan penyelamatan (protective and Rescue 

system)  

Survey sistem perlindungan dan penyelamatan harus 

termasuk audit komprehensif semua fasilitas oleh seseorang 

yang memenuhi syarat untuk menentukan sistem 

penanggulangan kebakaran, sistem perlindungan kebakaran, 

deteksi bahaya, respon terhadap tumpahan dan sistem 

penanganan tumpahan, emergency light dan power system, dan 

lain-lain, termasuk juga perlengkapan penyelamatan yang harus 
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ada di tempat kerja. Survey ini bukan inspeksi biasa untuk 

mengidentifikasi seperti jika peralatan di tempat kerja dipelihara 

dengan tepat. Daftar dari sistem atau perlengkapan yang 

dibutuhkan dan rekomendasi dari lokasi/area harus 

dikembangkan dan jika hasil tersebut dilakukan, penilaian 

keseluruhan pemenuhan dengan pengukuran kriteria dapat 

secara umum. Sistem atau perlengkapan yang dibutuhkan 

meliputi:  

1. Sistem pemadam kebakaran  

2. Sistem perlindungan terhadap bahaya kebakaran  

3. Deteksi bahaya dan alarm sistem  

4. Pelepasan material berbahaya  

5. Pencahayaan dan sumber energi  

6. Peralatan lain  

7. Tim tanggap darurat (emergency teams) 

Tim keadaan darurat yang harus dibentuk dalam rangka 

penanggulangan keadaan darurat yaitu:  

a. Tim pemadam kebakaran  

b. Tim evakuasi  

c. Tim medik  

d. Tim penanggulangan kebocoran/ tumpahan bahan kimia  

e. Tim pengendalian operasi pabrik/ penghentian proses  

f. Tim keamanan  

Tim tanggap darurat yang sudah terbentuk harus diberikan 

pelatihan yang memadai. Pelatihan dilakukan baik meliputi teori 

maupun praktek yang diberikan oleh yang berkompeten 

dibidangnya. Sebaiknya jadwal latihan ini dibuat secara rutin 

dengan mudah mementukan topik yang akan diberikan.  
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Pelatihan yang telah dilakukan harus dievaluasi dan 

direkomendasikan oleh tim tanggap darurat. Evaluasi bisa 

dilakukan dengan memberikan tes pada awal dan akhir 

pelatihan, sedangkan untuk melihat kemampuan tim dilapangan 

harus dilakukan praktek langsung penanganan keadaan darurat 

yang sudah dibuat.  

Kelayakan suatu tim tanggap darurat dapat dilihat dari 

sejauh mana hasil evaluasi dari pelatihan baik teori maupun 

praktek dikelas dan latihan praktek penanggulangan keadaan 

darurat. Selain hal tersebut, kelayakan tim dapat dilihat dari 

kualifikasi anggota tim, mobilitas tim, perlengkapan tim, dan 

kemudahan tim untuk dihubungi.  

8.  Sistem pengkajian (lesson learned system) 

Pengkajian dilakukan terhadap keseluruhan persiapan 

keadaan darurat dari aspek perencanaan sampai dengan latihan 

keadaan darurat yang sudah dilakukan. Pengkajian harus 

melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan persiapan 

keadaan darurat, terutama tim tanggap darurat. Hasil dari 

pengkajian ini kemudian disampaikan kepada pihak yang terkait, 

yaitu:  

a. Manajemen  

b. Karyawan  

c. Kontraktor  

d. Perusahaaan sekitarnta  

e. Masyarakat sekitar  

9. Pertolongan pertama (first aid) 

Perusahaan harus mengidentifikasi jumlah minimum orang 

yang dibutuhkan dan dilatih dalam teknik P3K secara memadai, 
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orang-orang tersebut harus mengetahui segala aktivitas tempat 

kerja, lingkungan kerja, demikian juga peengetahuan tentang 

pertolongan pertama yang disesuaikan dengan peraturan dan 

keadaan pengeksposur yang ada dilokasi kerja untuk menangani 

seluruh lokasi/daerah kerja selama jam kerja berlangsung.  

Demikian juga petugas tersebut mempunyai akses langsung 

kepada perangkat P3K, nama-nama petugas P3K yang ditunjuk 

dipampang dilokasi yang tepat, supervisor atau kepala seksi di 

seluruh unit kerja yang telah menerima teknik P3K, individu yang 

memerlukan training tentang teknik P3K khusus untuk 

menangani akibat pemajanan lokal telah menerima pelatihan 

tersebut.  

Sedangkan ruang pengobatan atau klinik dan perlengkapan 

untuk P3K harus tersedia dalam jumlah yang layak, terpelihara 

disesuaikan dengan standar yang baik untuk industri, lokasinya 

sangat cocok/strategis dan teridentifikasi dengan jelas. P3K 

menggambarkan suatu sistem pengobatan darurat untuk 

penyakit dan luka-luka dalam hubungan kerja termasuk:  

a. Memelihara catatan-catatan korban  

b. Membalut kembali luka-luka kecil  

c. Penyediaan sarana angkutan  

d. Melaporkan adanya bahaya kesehatan  

e. Keikutsertaan dalam program K3 

10. Bantuan dari luar yang terorganisasi (organized outside help and 

mutual help) 

Keadaan darurat terkadang tidak dapat diatasi sendiri, oleh 

karena itu sangat dibutuhkan bantuan dan kerjasama dari luar 

secara terorganisasi. Bantuan ini dapat berasal dari unit yang 

dimiliki pemerintah daerah setempat atau perusahaan lain 
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seperti dinas pemadam kebakaran, kepolisian, rumah sakit, 

palang merah, tim SAR serta bantuan sosial kemasyarakatan 

dan tenaga sukarelawan. Perjanjian kerjasama bisa dilakukan 

dengan perusahaan setempat, firma, pemerintah, atau 

organisasi lain.  

11. Perencanaan pasca kejadian (post even planning) 

Setiap unit beroperasi harus menggunakan pendekatan tim, 

identifikasi dari daerah kritis dan besar dimana dapat hilang 

karena keadaan darurat yang akan berpengaruh terhadap bisnis, 

seperti kehilangan fasilitas vital, kerusakan fisik, kegagalan 

struktural, polusi, kontaminasi, dan lain-lain. Pabrik harus lebih 

mengembangkan untuk mengembalikan operasi seperti semula 

jika memunkinkan, Rencana tersebut seperti dibawah ini:  

a. Daftar orang yang bertanggung jawab untuk memimpin 

penilaian pasca keadaan darurat.  

b. Kontak nama, nomor, alamat personil diatas yang 

bertanggung jawab untuk mendata dan menyimpulkan 

aktifitas kerja dan daftar asuransi atau personil lain untuk 

diberitahu.  

c. Daftar supplier dan pelayanan seperti utility (gas, air, listrik) 

distributor peralatan khusus (untuk proses, pemeliharaan 

struktur), kontraktor (untuk personil dan perlengkapan 

kebutuhan pemeliharaan) harus ada kontak nama, alamat, 

nomor telepon.  

d. Bantuan bersama dari perusahaan atau organisasi lain untuk 

material mentah atau material akhir, supplier, dan kontraktor.  

Prosedur harus termasuk perjanjian pembelanjaan material, 

pelayanan dan lain-lain dimana diperbolehkan ke lokasi 

terjadinya bencana besar untuk mengirim sementara material 
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atau pelayanan tanpa harga akhir, selama sumber gangguan 

telah diperbaiki.  

12. Komunikasi kondisi darurat (emergency communication) 

Perusahaan harus menyediakan peralatan komunikasi 

alternatif untuk komunikasi dengan manajer kunci, tim 

emergency perusahaan, lurah dan lainnya. Pelayanan alat 

komunikasi alternatif digunakan pada saat penghentian sistem 

normal pada saat keadaan darurat dan kejadian komunikasi 

darurat dan kejadian komunikasi darurat di luar perusahaan.  

13. Komunikasi kepada masyarakat (communications with the 

community) 

Prosedur komunikasi dengan pemerintah untuk evakuasi 

masyarakat harus dicantumkan termasuk didalam rencana 

keadaan darurat. Rencana harus ditujukan kepada keselamatan 

publik. Agen yang dihubungi harus dialmpirkan, termasuk 

deskripsi tindakan yang harus dilakukan, seperti evakuasi dan 

koordinasi dengan pihak lain.  

Prosedur tersebut secara tuntas harus menyangkut:  

a. Situasi dari persyaratan notifikasi dan evakuasi  

b. Seseorang yang bertanggung jawab dari pemerintah  

c. Nama, alamat, dan nomor telepon personil yang bertanggung 

jawab harus dicantumkan.  

d. Time frame harus dicantumkan  
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2.10 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Analisis tingkat risiko dan kesiapan 

keadaan darurat risiko bahaya 

lingkungan pada Gas Metering 

Station (GMS) Pasuruan HCML 

tahun 2018. 

1. Identifikasi bahaya lingkungan 
a. Badai 

b. Petir 

c. Banjir akibat faktor alam 

d. Suhu udara ekstrim 

e. Banjir akibar tumpahan 

f. Proses perbaikan 

g. Hancur nya struktur penyangga 

peralatan 

2. Tingkat risiko bahaya 

lingkungan di GMS Pasuruan 

HCML 

a. Tidak di toleransi 

b. Tinggi 

c. Sedang 

d. Rendah 

3. Pengendalian risiko bahaya 

lingkungan di GMS Pasuruan 

HCML 

a. Eleminasi 

b. Subsitusi 

c. Rekayasa  

d. Administrasi 

e. APD 

Standar: 

• HCML.FRM.023 

• ISRS elemen 7 tentang 

Emergency Response 

Preparedness 

 

4. Kesiapan Keadaan Darurat 

berdasarkan ISRS Elemen 7 
a. Administrasi  

b. Analisis keadaan darurat 

c. Rencana keadaan darurat 

d. Keadaan darurat di luar 

perusahaan 

e. Kontrol terhadap sumber energi 

f. Sistem perlindungan dan 

penyelamatan 

g. Tim emergency 
h. Sistem pengkajian 

i. Pertolongan pertama pada 

kecelakaan 

j. Bantuan dari luar yang 

terorganisir 

k. Rencana pasca kejadian 

l. Sistem komunikasi dalam 

kondisi darurat  

m. Komunikasi dengan masyarakat  
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3 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISRS 6 

Elemen Emergency 

Response 

Preparedness 

Tujuan 

 

Tidak 

Kesimpulan 

 

Rumusan 

Study Literature 

Pengumpulan Data 

Analisis Tingkat 

Risiko 

Analisis Kesiapan 

Keadaan Darurat 

Identifikasi Bahaya by 

HAZID 

Analisis Severity by 

HCML.FRM.023 

Analisis Probability by 

HCML.FRM.023 

Keparahan Kejadian Probabilitas Kejadian 

Tingkat 

Action Priority by 

HCML.HSE.P.001 

Ya Program 

Pengendalian 

Risiko 

Pengendalian 

Risiko 
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3.2 Jenis dan Rancangan Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan deskriptif analitik. Ditinjau dari pemilihan waktu 

penelitian, desain penelitian ini adalah cross sectional, yaitu 

pengumpulan data sekaligus dalam satu waktu yang bersamaan. 

Penelitian bertujuan untuk menganalisis tingkat risiko dan kesiapan 

keadaan darurat bahaya lingkungan pada GMS Pasuruan HCML 

pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

HCML.FRM.023 untuk menganalisis tingkat risiko dan ISRS elemen 

Emergency Response Preparedness untuk menganalisis tingkat 

kesesuaian kesiapan keadaan darurat pada GMS Pasuruan HCML 

tahun 2018. Data yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian di 

analisis menggunakan analisis univariat yang akan memberikan 

tingkat risiko dan kesiapan keadaan darurat bahaya lingkungan pada 

GMS Pasuruan HCML pada tahun 2018. 

3.3 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah tingkat risiko dan kesiapan keadaan 

darurat risiko bahaya lingkungan pada area GMS HCML, yang terdiri 

dari identifikasi bahaya lingkungan, penilaian risiko bahaya 

lingkungan, pengendalian yang telah dilakukan terhadap bahaya 

lingkungan, serta kesiapan keadaan darurat bahaya lingkungan.
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3.4 Definisi Operasional 
No. Istilah Definisi Operasional Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala Ukur 

1. Administrasi  

 

Suatu usaha secara tertulis 
untuk mengatur dan 
mengembangkan secara 
keseluruhan persiapan 
keadaan darurat dengan 
melakukan penunjukan kepada 
setiap departemen 
melaksanakan tugas�maupun 

setiap seksi kerja untuk 
membantu mengatur dan 
mengembangkan secara 
keseluruhan persiapan 
keadaan darurat.  

 

Observasi 

Wawancara 

Checklist 

ISRS  

(1.1)  

(1.2)  

(1.3) 

Untuk checklist 

(1.1) 

1. Ya (15) 

2. Tidak (0) 

Untuk checklist 

(1.2) 

1. Ya (10) 

2. Tidak (0) 

Untuk checklist  

(1.3) 

Ya : skor yang didapat 
dari satu sampai nilai 
maksimal setiap 
pertanyaan. (10) 

Tidak:0 

Total score = 35 

Ordinal  
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No. Istilah Definisi Operasional Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala Ukur 

2. Analisis respons 
keadaan darurat  

Usaha mengidentifikasi dan 
mengevaluasi kebutuhan 
respon keadaan darurat untuk 
seluruh kemungkinan keadaan 
darurat.  

• Memperkirakan risiko yang 
ditujukan untuk seluruh 
kemungkinan 
keadaandarurat.  

•  Review terhadap peraturan 
yang diisyaratkan. 

•  Memperkirakan potensi 
darurat di luar perusahaan.  

 

Observasi 

Wawancara 

Checklist 

ISRS  

(2.1)  

(2.2) 

Untuk checklist (2.1) 

1. Ya�(8) 

2. Tidak�(0) 

 

Untuk Checklist (2.2) 

1. Setiap tahun (6) 

2. Setiap 1,5 tahun (4)  

3. Setiap 2 tahun (2) 

4. Setiap 3 tahun �(1) 

5. Tidak pernah (0) 

 

 

Total nilai = 30 

Ordinal 
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No. Istilah Definisi Operasional Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala Ukur 

3. Rencana 
keadaan darurat  

Suatu rencana keadaan 
darurat yang meliputi :  

• Prosedur pelaporan 
• Evakuasi pekerja ke tempat 

aman dan rancangan sistem 
yang dapat menjelaskan 
berapa orang yang 
terevakuasi dan berapa orang 
yang hilang 

• Terdokumentasi dengan baik, 
instruksi yang detail untuk 
setiap departemen. 
Bangunan atau area 
(termasuk yang terbakar atau 
yang rusak) work shutdown 
dan prosedur keadaan 
darurat serta akses untuk 
pengawasannya. 

• Pengendalian material- 
material berbahaya 

Observasi 

wawancara 

Checklist 

ISRS  

(3.1)  
(3.2) 
(3.2.1) 
(3.2.2) 
(3.3) 
(3.4) 
(3.5) 
(3.6) 
(3.7)  

 

Untuk checklist  

(3.1) 100 

(3.4) 10 

(3.5) 10 

1. Ya�(10) 

2. Tidak�(0) 

 

Untuk Checklist  

(3.2) 5 

(3.3) 5 

(3.6) 5 

(3.7) 5 

1. Ya�(5) 

Ordinal 
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• Perlindungan�pemindahan 

untuk suatu perlengkapan 
atau material vital. � 

• Penetapan lokasi pusat 
pengendalian darurat � 

• Rencana penyelamatan dan 
pencarian. � 

• Prosedur all clear dan 
prosedur masuk kembali. � 

• Prosedur�memberitahukan�
pekerja tentang�darurat dan 

menjelaskan respon serta 
partisipasi yang dapat pekerja 
berikan. � 

• Pengawasan terhadap 
pengunjung/kontraktor. � 

• Nomor-nomor telepon dan 
alamat keadaan darurat untuk 
seluruh keadaan dan beserta 
pengecekannya.  

• Distribusi dan komunikasi �

kepada personil 

2. Tidak�(0) 

 

Untuk Checklist  

3.2.1 

1. Ya�(1) 

2. Tidak�(0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total nilai = 145 

 



 

 

50 

• Pemberitahuan keberadaan 
material berbahaya. 
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No. Istilah Definisi Operasional Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala Ukur 

4. Persiapan 
keadaan darurat 
yang terjadi di 
luar perusahaan 

Suatu prosedur emergency 
yang digunakan untuk 
menangani kejadian diluar 
perusahaan yang dapat terjadi 
karena :  

• Kebocoran bahan berbahaya 
pada unit operasi, penetapan 
penyediaan bantuan dan 
konsultasi ahli. � 

• Sistem komunikasi untuk 
pelaporan kejadian di luar 
perusahaan. � 

• Perlengkapan keadaan 
darurat diluar perusahaan.  

Observasi 

wawancara 

Checklist 

ISRS  

(4.1)  

(4.2) N/A 

(4.3) 

(4.3.1) 

(4.3.2) 

(4.4) 

Untuk checklist  

(4.1) 
(4.6) 

1. Ya�(10) 

2. Tidak�(0) 

 

Untuk Checklist  

(4.3) 
(4.4) 
(4.5) 

1. Ya�(5) 

2. Tidak�(0) 

 

Total nilai = 60 

 

Ordinal 
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No. Istilah Definisi Operasional Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala Ukur 

5. Pengawasan 
terhadap 
sumber energi 

Suatu pengawasan dengan 
membentuk : 

• Program pengkodean dan 
pelabelan terhadap 
perangkat pusat pengendali. 

• Tujuan yang realistis dan 
terjadwal. 

• Penunjukan personil yang 
ahli dan familiar terhadap 
lokasi serta prosedur shut 
down 

 

Observasi 

wawancara 

Checklist 

ISRS  

(5.1) 
(5.2) 
(5.3) 
(5.4) 
(5.5)  

  

Not applicable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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No. Istilah Definisi Operasional Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala Ukur 

6.  Sistem 
perlindungan 
dan 
penyelamatan 

Suatu sistem atau perangkat 
atau fasilitas yang secara 
sistematis yang dapat 
melindungi atau 
menyelamatkan pekerja dari 
keadaan darurat yang meliputi:  

• Sarana pemadam kebakaran. 

• Sarana perlindungan 
terhadap kejadian kebakaran 

• Pendeteksi bahaya dan 
sistem alarm. 

• Prosedur dan perlengkapan 
untuk pengolahan dan 
pelepasan serta pengawasan 
terhadap material. 

• Pencahayaan dan energi 
dalam keadaan darurat.  

Observasi 

wawancara 

Checklist 

ISRS  

(6.1) 

(6.2) 

(6.3)  

(6.4)   

Untuk checklist  

(6.1) 
(6.2) 
(6.4) 

1. Ya�(10) 

2. Tidak�(0) 

 

Untuk checklist  

(6.3) 

a. Setiap 2 tahun (20) 
b. Setiap 3 tahun (10) 
c. Setiap 5 tahun (5) 
d. Tidak pernah �(0) 

 

Total nilai = 150 

Ordinal 



 

 

54 

No. Istilah Definisi Operasional Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala Ukur 

7.  Tim tanggap 
darurat  

 

Sekelompok karyawan yang 
telah ditunjuk oleh perusahaan 
untuk menangani segala 
keadaan darurat yang dibentuk 
dengan mengacu terhadap 
analisis respon keadaan 
darurat dan telah mendapatkan 
tarining tentang keadaan 
darurat serta memenuhi 
kelayakan dalam situasi 
menghadapi keadaan darurat. 

Observasi 

wawancara 

Checklist 

ISRS  

(7.1)  
(7.2)  
(7.3)  
(7.4) 
(7.5)  

 

Untuk checklist  

(7.1) 
(7.2) 
(7.3) 
(7.5) 

1. Ya�(10) 

2. Tidak�(0) 

 

Untuk checklist  

(7.4)  

%x10 

 

Total nilai = 50 

 

Ordinal 
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No. Istilah Definisi Operasional Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala Ukur 

8.  Sistem 
pengkajian  

 

Sistem yang digunakan dalam 
rangka mencari informasi 
umpan balik kepada 
manajemen yang 
berkepentingan sesuai 
keadaan darurat teraktuak dan 
latihan pada saat training 
dengan melibatkan pekerja 
atau wakilnya yang kemudian 
ditindaklanjuti dengan 
melakukan tinjau ulang dan 
dipertimbangkan kepada pihak 
yang berkepentingan.  

Observasi 

wawancara 

Checklist 

ISRS  

(8.1)  
(8.2)  
(8.3) 

 

Untuk checklist  

(8.1)  
(8.2)  
(8.3) 

1. Ya�(10) 

2. Tidak�(0) 

 

 

 

 

 

Total nilai = 30 

 

Ordinal 
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No. Istilah Definisi Operasional Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala Ukur 

9.  Pertolongan 
pertama  

 

Pertolongan yang diberikan 
pertama kali untuk 
meringankan kerugian yang 
dialami pekerja dan 
pertolongan pertama telah 
mendapatkan pelatihan yang 
memadai serta terdapat 
fasilitas ruang pengobatan 
klinik dan perlengkapan untuk 
pertolongan pertama.� 

Observasi 

wawancara 

Checklist 

ISRS  

(9.1)  
(9.2)  
(9.3)  
(9.4)  
(9.5)  
(9.6)  
(9.7)  
(9.8)  

 

Untuk checklist  
(9.1)  
(9.2)  
(9.3)  
1. Ya�(10) 

2. Tidak�(0) 

Untuk checklist  

(9.4), (9.7), (9.8) 

1. Ya�(5) 

2. Tidak�(0) 

Untuk checklist 

(9.5) 
(9.6)  

%x10 

Total nilai = 30 

Ordinal 
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No. Istilah Definisi Operasional Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala Ukur 

10.  Bantuan dari 
luar yang 
teorganisasi dan 
pertolongan 
bersama� 

Digunakan untuk 
penginformasian keadaan 
darurat kepada organisasi di 
luar untuk merespon keadaan 
darurat, perjanjian untuk 
melakukan bantuan secara 
bersama dengan organisasi 
lain dalam hal penyediaan 
personil atau perlengkapan 
kemudian dilakukan pengujian 
secara periodik sistem tersebut 
dalam menghadapi keadaan 
darurat. 

Observasi 

wawancara 

Checklist 

ISRS  

(10.1) 

(10.2) 

(10.3)  

Untuk checklist  

(10.1)  
(10.2)  

1. Ya�(10) 

2. Tidak�(0) 

 

Untuk checklist  

(10.3)  
1. Ya�(5) 

2. Tidak�(0) 

 

 

Total nilai = 30 

 

Ordinal 
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No. Istilah Definisi Operasional Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala Ukur 

11.  Perencanaan 
pasca kejadian  

 

Rencana tertulis untuk 
pemulihan aktivitas bisnis, 
setelah kejadian darurat dan 
prosedur penghentian aktivitas 
bisnis.  

 

Observasi 

wawancara 

Checklist 

ISRS  

(11.1) 

(11.2) 

Untuk checklist  

(10.1)  
(10.2)  

1. Ya�(10) 

2. Tidak�(0) 

 

Untuk checklist  

(10.3)  
1. Ya�(5) 

2. Tidak�(0) 

 

Total nilai = 30 

 

 

Ordinal 
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No. Istilah Definisi Operasional Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala Ukur 

12.  Komunikasi 
keadaan darurat  

 

Suatu pelayanan komunikasi 
alternatif yang digunakan pada 
saat penghentian sistem 
normal pada saat keadaan 
darurat dan kejadian kondisi 
darurat di luar perusahaan.  

Observasi 

wawancara 

Checklist 

ISRS  

(12.1) 

Untuk checklist  

(12.1)  

1. Ya�(10) 

2. Tidak�(0) 

 

 

 

 

 

 

Total nilai = 30 

 

 

Ordinal 
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No. Istilah Definisi Operasional Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala Ukur 

13.  Komunikasi 
dengan 
masyarakat  

Informasi bahaya keselamatan 
efeknya serta tindakan yang 
harus dilakukan, informasi 
menyangkut pula kesepakatan 
perlunya evakuasi ke luar area 
perusahaan beserta tindakan 
yang diperlukan dan 
keterlibatan departemen dalam 
meninjau ulang informasi 
tersebut.  

Observasi 

wawancara 

Checklist 

ISRS  

(13.1) 

(13.2) 

(13.3) 

Untuk checklist  

(13.1) 
(13.2)  
(13.3) 

1. Ya�(5) 

2. Tidak�(0) 

 

 

 

 

 

 

 

Total nilai = 30 

Ordinal 
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No. Istilah Definisi Operasional Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala Ukur 

14.  Persiapan 
menghadapi 
keadaan darurat 
bahaya 
lingkungan 

Hasil yang ingin dicapai bila 
elemen keadaan darurat yang 
sesuai dengan ISRS yaitu 
administrasi, analisis respon 
keadaan darurat, rencana 
keadaan darurat, persiapan 
keadaan darurat di luar 
perusahaan, pengawasan 
terhadap sumber energi, 
sistem perlindungan dan 
penyelamatan, tim tanggap 
darurat, sistem pengkajian, 
pertolongan pertama pada 
kecelakaan, bantuan dari luar 
yang terorganisasi 
perencanaan pasca kejadian, 
komunikasi kondisi darurat, 
komunikasi kepada 
masyarakat memenuhi syarat. 

Observasi 

wawancara 

Checklist 

ISRS  

 

Total persentase 
setiap elemen dan 
total elemen  

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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3.5 Sumber Data Penelitian 

3.5.1 Data Primer 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan 3 

(tiga) metode, yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1) Observasi dalam penelitian ini menggunakan daftar checklist, 

yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi 

penelitian, mengamati risiko bahaya lingkungan, mengamati 

pengendalian dan manajemen tanggap darurat yang telah di 

lakukan, mengevaluasi kesesuaian dan keefektifan komponen-

komponen pengendalian dan kesiapsiagaan keadaan darurat 

yang ada di area GMS HCML. 

2) Wawancara dalam penelitian ini menggunakan panduan lembar 

wawancara dalam bentuk beberapa pertanyaan yang diajukan ke 

informan atau narasumber. Wawancara ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan kondisi yang 

terjadi di lapangan. Narasumber yang diwawancarai yaitu, Senior 

HSE Supervisor bidang keselamatan, HSE Supervisor di GMS 

Pasuruan, ERG Leader (Site superintendent) GMS Pasuruan.  

3) Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan kamera ponsel, 

yaitu dengan mendokumentasikan sumber risiko bahaya 

lingkungan, hasil peniliaian risiko yang dilakukan, komponen-

komponen pengendalian dan kesiapan keadaan darurat. 

3.5.2 Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melihat 

dokumen perusahaan. Data sekunder yang dibutuhkan dalam skripsi 

ini adalah data tertulis yang terdapat di dalam dokumen HCML yang 

berkaitan dengan risiko bahaya lingkungan dan kesiapan keadaan 

darurat. 
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3.6 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, diperlukan peralatan untuk mendapatkan 

data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam pengambilan data 

beserta pendukungnya diperlukan peralatan yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu;  

1) Lembar pengukuran penelitian  

2) Laptop� 

3) Handphone  

4) Kertas catatan  

3.7 Pengumpulan Data 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi terhadap tingkat risiko dan kesiapan 

keadaan darurat bahaya lingkungan. Sedangkan, data sekunder 

diperoleh dari data dokumen perusahaan yang terkait dengan tingkat 

risiko dan kesiapan keadaan darurat bahaya lingkungan. 

3.8 Pengolahan dan Analisis Data 

3.8.1 Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan 

komputerisasi. Sedangkan penyajian data melalui: 

a. Editing, hasil wawancara yang dikumpulkan melalui kuesioner 

atau checklist perlu disunting (edit) terlebih dahulu.  

b. Coding, pemberian kode (coding) adalah mengklasifikasikan 

jawaban dari para responden utama ke dalam beberapa 

kategori. Dengan cara memberikan tanda atau kode untuk setiap 

jawaban yang telah di tentukan. 

c. Scoring, yaitu pemberian skor atau nilai pada setiap jawaban 

yang diberikan oleh responden utama. Pemberian skor atau nilai 

disini menggunakan acuan yang terdapat pada HCML.FRM.023 



 

 

64 

untuk menentukan nilai risiko dan ISRS 6 elemen emergency 

response preparedness untuk kesiapan keadaan darurat.  

d. Entry Data, yaitu tahapan memasukkan data penelitian kedalam 

program komputer untuk dilakukan pengolahan data sesuai 

konsep analisis tingkat risiko dan kesiapan keadaan darurat 

bahaya lingkungan. 

3.8.2 Analisis Data 

Analisis dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 

tingkat risiko dan tingkat kesesuaian kesiapan kedaan darurat dari 

bahaya lingkungan. Analisis dalam data penelitian ini yaitu: 

1) Untuk mengetahui bahaya lingkungan yang ada pada area GMS 

HCML. 

2) Untuk mengetahui tingkat risiko bahaya lingkungan yang ada 

pada area GMS HCML. 

3) Untuk mengetahui gambaran pengendalian risiko bahaya 

lingkungan pada area GMS HCML. 

4) Untuk mengetahui kesesuaian kesiapan keadaan darurat, yang 

kemudian dibandingkan dan diberikan penilaian pada setiap 

jawaban dan elemen dengan mengacu kepada sistem penilaian 

International Safety Rating System (ISRS). 

Terdapat empat jenis penilaian berdasarkan ISRS, yaitu:  

a. Possible score adalah nilai maksimum dari tiap lemen yang 

terdiri dari kumpulan sub-elemen di dalamnya yang akan 

dibandingkan dengan nilai pelaksanaan di lapangan.  

b. Available score adalah nilai maksimum yang dapat 

diaplikasikan dalam melakukan penilaian yang ditetapkan ISRS 

disesuaikan dengan kondisi lapangan.  
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c. Non-Applicable adalah elemen yang tidak dihitung ke dalam 

total nilai untuk perbandinan akhir karena elemen tersebut 

diluar dari bahaya lingkungan kebakaran dan banjir.  

d. Actual score merupakan total nilai dari seluruh elemen yang 

telah dinilai. 

Sesudah diberikan penilaian untuk masing-masing pertanyaan, 

nilai tersebut, kemudian diolah untuk melihat berapa persentase 

yang didapat dari nilai tertinggi yang mungkin diraih. Hasil yang 

didapat menunjukkan berapa persen persiapan keadaan darurat 

yang dilakukan perusahaan dibandingkan nilai tertinggi yang 

ditetapkan oleh ISRS.   
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4 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 HCML 

Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) merupakan salah satu 

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari SKK Migas, 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai wakil dari 

Pemerintah Republik Indonesia untuk menjalankan kegiatan 

eksplorasi dan eksploitasi cadangan minyak dan gas bumi di Blok 

Selat Madura. Saat ini HCML mengoperasikan 1 sumur yang ada di 

Lapangan BD. Letak Sumur Lapangan BD adalah 65 KM Timur 

Surabaya dan 16 KM Selatan Pulau Madura. Terdapat beberapa 

fasilitas utama dalam proses produksi di Sumur Lapangan BD, yaitu; 

1) Wellhead Platform (WHP) adalah Anjungan Minyak dan Gas Bumi 

di Lepas Pantai. Terdapat 4 Sumur gas di WHP Lapangan BD 

HCML. 

2) Floating Production Storage and Offloading (FPSO) merupakan 

fasilitas produksi migas terapung terintegrasi yang menghasilkan 

migas. Gas dari Sumur BD dikirim ke FPSO untuk diolah dan 

dimurnikan. 

3) Gas Metering Station (GMS) yang berada di Desa Semare, 

Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Gas murni siap jual 

dari FPSO dikirim ke GMS untuk selanjutnya di jual ke pembeli. 

4) Shorebase yang berada di Tadan – Sampang adalah gudang 

penyimpanan barang dan pintu masuk menuju WHP dan FPSO. 

Fasilitas tersebut di desain dengan kapasitas maksimum 110 

MMSCFD sales gas. 
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4.1.2 GMS HCML 

Gas Metering Station (GMS) berada di Desa Semare, 

Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan dengan titik kordinat 

7.6114662, 112.8763129. Gas murni siap jual dari FPSO dikirim ke 

GMS untuk selanjutnya di jual ke pembeli. Berikut adalah Process 

Flow Diagram pada GMS HCML 

 

 

 

 

 

Secara umum GMS Merupakan fasilitas BD Field yang 

merupakan tempat tempat untuk mengkalkulasi pembagian 

pengiriman pasokan gas ke pembeli, adapun proses yang ada di 

GMS adalah pemisahan fraksi gas dan liquid supply gas dari WHP 

dan juga filter. Namun proses tersebut sangat jarang atau minim 

dikarenakan gas yang masuk ke GMS sudah on specification (sweet 

gas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 PFD GMS Pasuruan HCML 

Gambar 4.2 Layout area GMS Pasuruan HCML 
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4.1.3 Desa Semare 

GMS Pasuruan terletak di Desa Semare, yang merupakan 

salah satu desa dari Kecamatan Kraton, Kota Pasuruan. Luas area 

Desa Semare adalah 2,69 km2, dan memilki jumlah penduduk 

sebesar 2.944 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.408,61 jiwa/km2. 

Jumlah penduduk laki-laki yang terdapat di Desa Semare adalah 

1.517 jiwa dan perempuannya adalah 1.427 jiwa dengan rasio jenis 

kelamin 106. Desa Semare memiliki beberapa kegiatan industri, 

yaitu; 3 industri dari kayu, 1 industri penggilingan padi, dan 15 

industri pengolahan hasil perikanan. 

4.2 Hasil Identifikasi Potensi Bahaya Lingkungan 

Pada tahun 2017, GMS Pasuruan HCML mengalami 7 kejadian 

yang termasuk dalam klasifikasi bahaya lingkungan, yaitu; 
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Gambar 4.3 Mapping area kejadian kebakaran lahan dan banjir 

Hilir sungai 
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     Tabel 4.1 Incident register GMS Pasuruan 2017 

 

 

 

 

 

Berdasarkan incident report GMS Pasuruan, lokasi kebakaran 

lahan di area GMS tersebar di beberapa lokasi yang berbeda. Dari 

kebakakaran lahan yang pertama pada 2 Agustus 2017, titik 

kebakaran lahan terdapat di dekat aliran sungai berjarak 100m 

dengan berjalan kaki dari GMS, kebakaran lahan di lokasi ini 

diperkirakan berasal dari pemilik lahan membakar ilalang untuk 

memudahkan akses untuk memotong pohon bambu, luas lahan yang 

terbakar di perkirakan sekitar 70-80m2.  

No. Incident Register 

1. Kebakaran lahan di dekat sungai. (2/8/17) 

2. Kebakaran lahan di sebrang sungai dekat GMS. 

(18/8/17) 

3. Kebakaran lahan di PGN Offtake Station, fire started 

across the river then reached at backside of PGN 

offtake station. 

(19/8/17) 

4. Kebakaran lahan di sisi utara GMS. 

(29/9/17) 

5. Kebakaran lahan di luar GMS. (7/10/17) 

6. Kebakaran lahan di luar GMS. 

(1/11/17) 

7. Banjir di sekitar GMS. 

(25/11/17) 
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Pada kebakaran yang kedua pada 18 Agustus 2017, titik 

kebakaran lahan terdapat di seberang aliran sungai di dekat GMS, 

kebakaran lahan di lokasi ini tidak diketahui apakah disebabkan oleh 

penduduk sekitar atau tidak.  

Pada kebakaran yang ketiga pada 19 Agustus 2017, titik 

kebakaran lahan terdapat di sebrang sungai di belakang PGN yang 

berjarak 200m dengan berjalan kaki dari GMS dan menyambar ke 

bagian belakang PGN (gas buyer), kebakaran lahan di lokasi ini 

diperkirakan akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh 

penduduk sekitar yang membakar daun kering dan batang bambu, 

luas lahan yang terbakar diperkirakan sekitar 900-1000m2.  

 

 

 

 

 

 Gambar 4.5 Kebakaran lahan pada 19 Agustus 2017 

Gambar 4.4 Kebakaran lahan pada 2 Agustus 2017 
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Pada kebakaran yang keempat pada 29 September 2017, titik 

kebakaran berada lahan berada di sisi utara dengan jarak 200m, 

400m jarak dengan berjalan kaki, kebakaran lahan di lokasi ini 

diperkirakan akibat adanya aktivitas penduduk yang membakar 

ilalang untuk membersihkan tanah mereka yang dimiliki, luas lahan 

yang terbakar diperkirakan sekitar 30-40m2.  

 

 

 

 

 

Pada kebakaran yang kelima pada 7 Oktober 2017, titik 

kebakaran lahan terdapat di bagian luar pembatas GMS sisi utara 

dengan jarak 20m, kebakaran lahan di lokasi ini diperkirakan akibat 

puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh penduduk sekitar 

yang membakar daun kering dan batang bambu, luas lahan yang 

terbakar diperkirakan sekitar 150m2.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Kebakaran lahan pada 29 September 2017 

Gambar 4.7 Kebakaran lahan pada 7 Oktober 2017 
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Pada kebakaran lahan yang keenam pada 1 November 2017, 

titik kebakaran lahan berada di bagian luar pembatas GMS sisi barat 

dengan jarak 400m, kebakaran di lokasi ini diperkirakan akibat 

penduduk sekitar yang melakukan pembersihan lahan dari ilalang 

untuk memudahkan akses, luas lahan yang terbakar diperkirakan 

sekitar 1000m2.  

 

Merujuk pada data tersebut, dapat di asumsikan kebakaran 

lahan yang terjadi di GMS Pasuruan berada pada lokasi yang 

terdapat aktivitas penduduk seperti daerah sekitar aliran sungai dan 

tanah bekas garapan tanaman.  

Berdasarkan incident register GMS Pasuruan, banjir hanya 

terjadi pada 25 November 2017. Banjir tersebut diakibatkan oleh 

tinggi nya curah hujan di kota malang yang membuat aliran sungai 

yang berada di dekat GMS Pasuruan menjadi overflow, hal tersebut 

diperparah oleh bentuk sungai yang memiliki kelokan di dekat GMS 

sehingga saat terjadi kenaikan debit air yang melalui sungai terjadi 

juga kenaikan tekanan dari aliran sungai tersebut sehingga membuat 

bibir sungai di kelokan tidak mampu menahan dan rusak. Tingginya 

curah hujan di kota Malang lebih berbahaya dibandingkan tingginya 

curah hujan di kota Pasuruan karena bisa menyebabkan sungai 

tersebut mengalami overflow. Banjir tersebut menyebabkan akses 

masuk karyawan ke GMS Pasuruan terputus sehingga harus 

Gambar 4.8 Kebakaran lahan pada 1 November 2017 
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menggunakan perahu karet. HCML sudah membuatkan tanggul 

tradisional dengan menggunakan kayu untuk menahan tekanan dari 

debit air yang tinggi. Tetapi tanggul sederhana tersebut dirasakan 

masih kurang cukup karena ada potensi tanggul semi permanen 

tersebut rusak kembali akibat tekanan dari debit air yang tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

Untuk itu HCML perlu memberikan penguatan terhadap bibir 

sungai mulai dari bagian belakang PGN sampai bagian belakang 

GMS untuk mencegah terjadinya kejadian serupa. Penguatan 

terhadap bibir sungai tersebut bisa menggunakan batu kali yang di 

semen atau di beton agar tanggul tersebut mampu menahan tekanan 

dari debit air yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Penguatan bibir sungai 

Lokasi 

penguatan 

Gambar 4.9 Tanggul yang di buat oleh HCML 
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4.3 Analisa Tingkat Risiko Bahaya Lingkungan 

Hasil identifikasi potensi bahaya lingkungan pada GMS 

Pasuruan HCML dilakukan dengan melihat dokumen Incident 

Register GMS Pasuruan. Dari hasil identifikasi tersebut terdapat 

jenis bahaya lingkungan yang terjadi beberapa kali. Untuk melihat 

seberapa besar tingkat risiko dari bahaya lingkungan yang terjadi di 

GMS Pasuruan HCML, maka dilakukan Quantitative Risk Assesment 

sesuai dengan HCML.HSE.21.P.001 menggunakan FORM QRA 

HCML.FRM.023.  

Dalam melakukan penilaian terhadap probabilitas dan 

konsekuensi setiap kejadian, dilakukan sesuai panduan penilaian 

yang terdapat di form QRA. Setelah mendapatkan nilai probabilitas 

kejadian dan konsekuensi yang ditimbulkan dari insiden tersebut, 

maka kedua nilai tersebut dianalisa dengan cara memasukkan nilai 

probabilitas dan konsekuensi ke Event Potential Matrix untuk 

menentukan tingkat risikonya. Melalui tingkat risiko yang didapat, 

maka dapat diketahuinya tindakan yang harus di lakukan 

berdasarkan level prioritas dari tingkat risiko tersebut. 
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Tabel 4.2 QRA bahaya lingkungan GMS Pasuruan 

No. Hazard Lokasi Probability Consequence Risk Rating 

(Probability x 
Consequence) 

1. Kebakaran lahan di 

dekat sungai 

(2/8/17) 

 4 E (2) 8 

2. Kebakaran lahan di 

dekat sungai 

(18/8/17) 

 

 

 

 

 

 

 4 E (2) 8 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fire location 

+-100m 

Fire Location 

20
0 m

ete
r 

Sungai 
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3. Kebakaran lahan di 

PGN Offtake 

Station, fire started 

across the river 

then reached at 

backside of PGN 

offtake station. 

(19/8/17) 

 

 4 E (2) 8 

4. Kebakaran lahan di 

sisi utara GMS. 

(29/9/17) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 4 E (2) 8 

Kejadian ke-3 

Fire Location 

200 meter 
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5. Kebakaran kahan 

di luar GMS 

(7/10/17) 

 
 
 
 
 
 
 

 4 E (2) 8 

6. Kebakaran lahan di 

luar GMS 

(1/11/17) 

 
 
 
 
 
 
 

 4 E (2) 8 

Fi
re

 L
oc

at
io

n 

400 meter 

Fire Location 

20 meter 
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7. Banjir di sekitar 

GMS 

(25/11/17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 E (2) 6 

Flood 

Location 
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Dari ke enam kejadian kebakaran lahan nilai probabilitas nya 

adalah 4. Merujuk dari panduan penilaian HCML.FRM.023, nilai 4 

memiliki penjelasan terjadi beberapa kali dalam setahun di HCML. 

Sedangkan untuk nilai konsekuensinya adalah E (2), nilai E (2) 

memiliki penjelasan kerugian yang dihasilkan sangatlah minim atau 

hanya First Aid pada pekerja, <$10.000 dan tidak mengganggu 

operasional pada aset produksi, kerusakan lingkungan yang minim 

tanpa efek kontaminasi atau tindakan, dan kerugian reputasi yang 

minim atau hanya membuat publik mengetahui bahwa telah terjadi 

kejadian tersebut. 

Dari kejadian banjir yang terjadi di area GMS nilai probabilitas 

nya adalah 3. Merujuk dari panduan penilaian HCML.FRM.023, nilai 

3 memiliki penjelasan pernah terjadi di HCML. Sedangkan untuk nilai 

konsekuensinya adalah E (2), nilai E (2) memiliki penjelasan 

kerugian yang dihasilkan sangatlah minim atau hanya First Aid pada 

pekerja, <$10.000 dan tidak mengganggu operasional pada aset 

produksi, kerusakan lingkungan yang minim tanpa efek kontaminasi 

atau tindakan, dan kerugian reputasi yang minim atau hanya 

membuat publik mengetahui bahwa telah terjadi kejadian tersebut. 

Setelah mendapatkan nilai probabilitas dan konsekuensi yang 

ditimbulkan oleh insiden tersebut, maka untuk mengetahui tingkat 

risikonya, nilai probabilitas dikalikan dengan nilai konsekuensi.  

Tabel 4.3 Rumus tingkat risiko 

RISK = PROBABILITY X CONSEQUENCE 

 

Pada keenam kejadian kebakaran lahan, nilai tingkat risiko 

yang didapat adalah 8. Nilai tersebut masih masuk ke dalam kategori 

low risk atau action priority 4. Merujuk kepada dukumen 

HCML.HSE.21.P.001, action priority 4 berarti tindakan control yang 

memiliki cost benefit ratio (CBR) kurang dari 1,5 tetapi lebih besar 

dari 1, atau yang menurut penilaian terlihat layak. Tindakan kontrol 

dalam kategori ini harus dijadwalkan setelah semua tindakan control 
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dari kategori 0-3 telah dijadwalkan atau, ada kemungkinan untuk 

menyelesaikan nya bersamaan dengan kategori yang lebih tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kejadian banjir, nilai tingkat risiko yang didapat adalah 6. 

Nilai tersebut masuk ke dalam kategori low risk atau action priority 4. 

Merujuk kepada dukumen HCML.HSE.21.P.001, action priority 4 

berarti tindakan control yang memiliki cost benefit ratio (CBR) kurang 

dari 1,5 tetapi lebih besar dari 1, atau yang menurut penilaian terlihat 

layak. Tindakan kontrol dalam kategori ini harus dijadwalkan setelah 

semua tindakan control dari kategori 0-3 telah dijadwalkan atau, ada 

kemungkinan untuk menyelesaikan nya bersamaan dengan kategori 

yang lebih tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4 Matriks risiko kebakaran lahan 

Tabel 4.5 Matriks risiko banjir 
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Menurut Ramli (11), dalam melakukan pengendalian risiko 

tersebut, diharuskannya menggunakan hirarki pengendalian bahaya. 

Dengan menggunakan hirarki pengendlian bahaya, akan didapatkan 

pilihan pengendalian dengan tingkat perlindungan dan keandalan 

tertinggi sampai ke tingkat terendah. Hirarki pengendalian bahaya 

tersebut harus di ikuti untuk mendapatkan pengendalian yang efektif. 

 

 

 

 

 

4.4 Pengendalian Risiko Bahaya Lingkungan 

Merujuk kepada dokumen internal HCML tentang Fire & Flood 

Incident Summary at GMS Pasuruan, HCML telah melakukan 

beberapa pengendalian terhadap bahaya lingkungan tersebut. 

Program pengendalian bahaya lingkungan tersebut tidak hanya bagi 

internal perusahaan tetapi HCML mengupayakan agar pihak 

eksternal juga ikut melakukan upaya pengendalian bahaya 

lingkungan tersebut. Upaya yang diterapkan oleh HCML untuk 

mengendalikan bahaya lingkungan di GMS Pasuruan sebagai 

berikut; 

1) Membersihkan pohon atau rumput ilalang di sekitar lingkungan 

GMS. 

2) Menyediakan portable fire pump untuk kebutuhan pemadaman 

api. 

3) Meningkatkan jadwal untuk pelatihan pemadaman api, terutama 

untuk GMS ERT dan sekuriti. 

4) Meningkatkan frekuensi patroli sekuriti di sekitar GMS. 

5) Melakukan MoU dengan damkar setempat, dan juga melakukan 

latihan simulasi bersama setiap 6 bulan sekali. 

Gambar 4.11 Hirarki pengendalian bahaya 
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6) Menyediakan APD yang sesuai untuk sekuriti GMS untuk 

memastikan keamanan personil saat melakukan patroli di lokasi 

yang sulit (Coverall, Sepatu boot, senter). 

7) Bekerjasama dengan PGN (gas buyer) untuk ERT, termasuk 

melakukan simulasi gabungan.  

8) Menyediakan fire cabinet beserta peralatan nya (fire suit, senter, 

kapak, dsb), disesuaikan dengan jumlah ERT setiap shift nya. 

9) Mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar terhadap potensi 

bahaya dan risiko dari membuang puntung rokok sembarangan 

di hutan atau rumput. 

10) Melibatkan masyarakat sekitar dalam program CSR HCML. 

11) Menyediakan perahu karet untuk menyebrangi sungai atau saat 

terjadinya keadaan darurat banjir. 

12) Memasang tanggul di sisi hutan untuk mencegah terulangnya 

banjir akibat kerusakan tanggul. 

13) Mengajukan pemasangan fire hidrant di GMS. 

Dari ke 13 upaya yang diterapkan oleh HCML dalam 

mengendalikan bahaya lingkungan ada satu upaya yang belum 

terlaksana. Upaya tersebut adalah pemasangan fire hidrant. 

Pengajuan untuk pemasangan fire hidrant sudah di lakukan oleh 

department HSE, tetapi proses pengajuan untuk fire hidrant masih 

dalam proses administrasi.  

Adapun NFPA 1141(25) tentang standar proteksi kebakaran 

pada infrastruktur di alam bebas, mengharuskan untuk setiap 

infrastruktur yang terdapat di daerah perhutanan memiliki water 

supply system (fire hidrant) untuk keperluan pemadaman. Untuk itu 

HCML diharuskan segera memasang peralatan water supply system 

(fire hidrant) di GMS Pasuruan. Menurut Lees (26), Keberhasilan tim 

tanggap dalam mengurangi insiden tergantung pada ketersediaan 

peralatan yang memadai, dan pelaksanaan prosedur inspeksi, 

pemeliharaan dan pengisian peralatan yang memadai. Dalam hal ini, 
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pemasangan fire hidrant selain sebagai salah satu upaya mitigasi 

saat terjadi kebakaran, juga sebagai salah satu upaya dalam 

memenuhi peraturan yang berlaku. 

4.5 Analisis Kesiapan Keadaan Darurat Bahaya Lingkungan 

Analisa kesiapan keadaan darurat bahaya lingkungan 

mengacu pada sistim penilaian ISRS, kemudian diolah untuk melihat 

persentase yang didapat dari nilai tertinggi yang diraih. Hasil yang 

didapat menunjukkan persentase pelaksanaan kesiapan keadaan 

darurat yang dilakukan perusahaan dibandingkan dengan ISRS. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan penilaian kesiapan 

keadaan darurat menggunakan ISRS pada GMS Pasuruan HCML, 

didapatkan 6 elemen yang mendapatkan nilai sempurna atau 

pencapaian persentase 100%. Ke enam elemen tersebut yaitu; 

administrasi, analisis keadaan darurat, tim tanggap darurat, sistim 

pengkajian, bantuan dari luar yang terorganisir, dan sistim 

komunikasi dalam keadaan darurat. Sedangkan elemen yang 

mendapatkan nilai terendah adalah rencana pasca kejadian dengan 

persentase 25%. Namun secara keseluruhan elemen emergency 

response preparedness pada GMS Pasuruan HCML sudah sangat 

baik dengan tingkat rata rata pencapaian 93% dan sesuai dengan 

standar yang diharuskan pada industri migas. Menurut Lees (26) 

emergency planning adalah bagian integral dan penting dalam 

strategi keselamatan dan pencegahan kerugian. HCML telah 

melakukan perencanaan, pengembangan, penerapan, evaluasi, 

tinjauan berkala, serta peningkatan berkala terhadap kesiapan 

keadaan darurat secara konsisten dan terstruktur pada GMS 

Pasuruan. 
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Tabel 4.6 Hasil penilaian emergency response preparedness 
dengan ISRS 

Elemen Nilai 
Maksimal 

Nilai 
Aktual 

Persentase 

Administrasi 35 35 100% 

Analisis keadaan 

darurat 
30 30 100% 

Rencana keadaan 

darurat 
145 134 92% 

Keadaan darurat di luar 

perusahaan 
50 45 90% 

Kontrol terhadap 

sumber energi 
Not 

applicable 

Not 

applicable 

Not 

applicable 

Sistim perlindungan & 

penyelamatan 
130 128 98% 

Tim tanggap darurat 50 50 100% 

Sistim pengkajian 30 30 100% 

Pertolongan pertama 

pada kecelakaan 
80 70 88% 

Bantuan dari luar yang 

terorganisir 
25 25 100% 

Rencana pasca 

kejadian 
20 5 25% 

Sistim komunikasi 

dalam kondisi darurat 
20 20 100% 

Komunikasi dengan 

masyarakat 
30 25 83% 

Total 645 597 93% 
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4.5.1 Administrasi (35 poin) 

Pada elemen ini, ISRS mensyaratkan 3 hal dalam penilaian 

elemen ini, yaitu; adanya kordinator penanggulangan keadaan 

darurat, adanya pelibatan supervisor untuk membantu tugas 

kordinator dalam pengembangan dan pengaturan sistim keadaan 

darurat, dan pelatihan bagi kordinator dan supervisor yang 

membantu. Hasil penilaian pada elemen ini berdasarkan dari ketiga 

responden adalah 35 poin atau sempurna dengan persentase 100%. 

 Tabel 4.7 Hasil penilaian sub administrasi pada elemen emergency    
preparadness berdasarkan ISRS 

Kriteria Ya Tidak Nilai 
Ada seorang koordinator yang ditunjuk 

perusahaan untuk mengembangkan dan 

mengatur keseluruhan persiapan 

keadaan darurat 

Ö  15 

Setiap departemen atau seksi kerja 

ditunjuk untuk membantu dalam 

pengembangan dan pengaturan sistem 

keadaan darurat 

Ö  10 

Koordinator yang ditunjuk menerima 

pelatihan yang dapat memudahkan 

dalam menjalankan tugas 

Ö  10 

Total   35 

Berdasarkan ISRS koordinator emergency response 

preparedness adalah yang memiliki kewenangan dan akses kepada 

senior management untuk memastikan seluruh persyaratan atapun 

elemen dalam sistem sudah dijalankan dengan baik. Berdasarkan 

dokumen HCML.HSE.37.INS.006 – GMS ERP (27) Kordinator 

emergency response preparedness pada GMS Pasuruan HCML 

adalah GMS Superintendent. Tugas dari ERG Leader adalah 
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sebagai pemimpin untuk mengendalikan situasi dan bertanggung 

jawab untuk melaksanakan beberapa kegiatan berikut; menentukan 

tingkat situasi darurat (level 1, level 2, level 3 atau Level 4), 

mengaktifkan ERT GMS Pasuruan untuk menangani situasi darurat, 

menginformasikan dan menjaga komunikasi dengan Kepala Operasi 

mengenai status dari keadaan darurat, memastikan situasi darurat 

dapat terkendali, menentukan tingkat keparahan dan kerusakan, 

menentukan metode untuk mengendalikan keadaan darurat dengan 

aman, memutuskan apakah perlu bantuan dari pihak luar. 

Berdasarkan penjelesan tersebut, ERG Leader GMS Pasuruan 

sudah sesuai dengan persyaratan NFPA 1600 (28) yang 

mensyaratkan seorang koordinator itu merupakan orang yang 

ditunjuk langsung perusahaan yang memiliki wewenang dalam 

membuat dan menjalankan program tanggap darurat dalam suatu 

perusahaan.  

Saat terjadi keaadan darurat, ERG Leader dibantu oleh 

Emergency Response Team (ERT) dalam menangani keadaan 

darurat. ERT terdiri dari beberapa departemen yang ada di GMS 

yang memiliki tugas menjadi P3K, Pemadam kebakaran, tim 

penyelamat dan evakuasi. Hal tersebut sudah sesuai dengan yang 

telah disyaratkan oleh NFPA 1600(28) bahwa koordinator dibantu 

ataupun didampingi suatu kelompok yang memiliki tugas dan 

bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengevakuaisan, dan 

evaluasi dalam prosedur tanggap darurat. ERG Leader juga 

mempunyai akses kepada senior management sesuai dengan 

eskalasi keadaaan darurat yang terjadi, sehingga penanganan 

keadaan darurat di GMS Pasuruan HCML tidak mengalami kendala 
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dalam hal finansial maupun non finansial, hal ini telah sesuai dengan 

ketentuan ISRS. 

 

 

 

 

 

 

Menurut Lees (26), Pelatihan adalah dasar dari keberhasilan 

perencanaan keadaan darurat. ERG Leader GMS Pasuruan HCML 

telah mendapatkan pelatihan seperti; Komunikasi keadaan darurat, 

Pengendalian kebakaran, Respon terhadap kerusakan lingkungan, 

Respon terhadap terorisme / ancaman bom, Respon terhadap 

pelepasan bahan/material berbahaya, Respon terhadap bencana, 

Persyaratan pelaporan regulasi/organisasi. Pelatihan yang telah 

diikuti oleh ERG Leader sudah sesuai yang disyaratkan oleh ISRS. 

4.5.2 Analisis Respon Keadaan Darurat (30 poin) 

 Pada elemen ini, ISRS telah menetapkan 4 hal pokok, yaitu; 

identifikasi keadaan darurat yang mungkin terjadi, review peraturan, 

potensi keadaan darurat diluar perusahaan, serta peninjauan ulang 

terhadap identifikasi keadaan darurat yang mungkin terjadi. Hasil 

penilaian pada elemen ini berdasarkan dari ketiga responden adalah 

30 poin atau sempurna dengan persentase 100%. 

 

Gambar 4.12 ERG chart 
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Tabel 4.8 Hasil penilaian sub analisis respon keadaan darurat 
pada elemen emergency preparadness berdasarkan ISRS 

Kriteria Ya Tidak Nilai 

Analisis untuk mengidentifikasi dan 

mengevaluasi kebutuhan 

emergency preparedness (8/24)  

1. Penilaian Risiko  

2. Review peraturan  

3. Penilaian potensi darurat di luar  

perusahaan  

 

 

 

Ö 

Ö 

Ö 

 

 

 

 

8 

8 

8 

Analisis emegrency response 

ditinjau ulang setiap  

1. Setiap tahun (6)  
2. Setiap 18 bulan (4)  
3. Tiap 2 tahun (2)  
4. Tiap 3 tahun (1)  
5. Belum dilakukan/tidak 

terjadwal (0)  

 

 

 

Setiap 

bulan 

setelah 

drill 

 6 

Total   30 

Dalam mengindentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan 

keadaan darurat, harus dilakukan nya penilaian risiko. HCML telah 

melakukan Hazard Identification (HAZID) dan Quantitative Risk 

Assesment (QRA) terhadap kebakaran lahan dan banjir. Penilaian 

dibuat berdasarkan FORM QRA yang dilakukan setelah kejadian 

kebakaran lahan dan banjir.  

HCML telah melakukan review terhadap standar, peraturan 

serta kode-kode industri yang berlaku baik di dalam maupun luar 

negeri, dalam hal ini perusahaan mengacu pada 

American Petroleum Institute (API), International Standar 
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Organization (ISO), OHSAS 18001, Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA), National Fire Protection Association (NFPA), 

peraturan menteri, Standar Nasional Indonesia (SNI), serta prosedur 

perusahaan level 1, 2, dan 3. HCML juga akan segera melakukan 

penyesuaian dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku apabila 

terjadi perubahan atau penambahan akan suatu ketentuan, sebelum 

perubahan tersebut dilakukan. 

Evaluasi terhadap kesiapan keadaan darurat juga dilaksanakan 

setiap saat setalah melakukan drill atau simulasi. OHSAS 18001 (11) 

mensyaratkan evaluasi terhadap kesiapan keadaan darurat 

dilaksanakan setiap tahun nya, dalam hal ini HCML telah sesuai dan 

melebihi dari yang di tentukan oleh OHSAS 18001 dan ISRS. 

4.5.3 Rencana Keadaan Darurat (145 poin) 

Pada elemen ini, ISRS menetapkan beberapa hal pokok, 

seperti; sistim pelaporan, penempatan nomer telepon, sistim 

evakuasi, sikap yang harus diambil karyawan, prosedur all-clear, 

prosedur untuk tamu, posko pengendalian keadaan darurat, rencana 

pencarian, sistim pemadaman dan latihan keadaan darurat. Hasil 

penilaian pada elemen ini berdasarkan dari 3 responden adalah 134 

poin dengan persentase 92%. 

Tabel 4.9 Hasil penilaian sub rencana keadaan darurat pada 
elemen emergency preparadness berdasarkan ISRS 

Kriteria Ya Tidak Nilai 

Apakah terdapat keadaan darurat 

yang menyangkut hal-hal berikut 

(10/100)  

1. Prosedur yang digunakan 

untuk melaporkan kondisi 

emergency  

 

 

 

 

Ö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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2. Evakuasi karyawan ke tempat 

aman dan sistem untuk 

menghitung jumlah karyawan  

3. Dokumentasi yang baik, 

instruksi detail setiap 

departemen  

4. Kontrol terhadap material 

berbahaya  

5. Pemindahan dan perlindungan 

terhadap peralatan dan semua 

bahan vital  

6. Penunjukan dan penetapan 

kontrol pusat  

7. Rencana SAR  

8. Prosedur re-entry dan “all clear”  

9. Prosedur pencatatan semua 

personil emergency 

10. Kontrol terhadap tamu atau 

kontraktor 

Ö 

 

 

Ö 

 

 

Ö 

 

 

 

Ö 

 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

 

 

 

 

 

 

 

Ö 

 

10 

 

10 

 

10 

 

0 

 

 

10 

 

10 

10 

10 

10 

Terdapat pelayanan emergency, 

nomer telepon, alamat, sudah 

diketahui dan dibuat daftar (5)  
Ö  5 

Nomor telepon untuk pelayanan 

emergency (1/5)  

1. Kotak P3K  

2. Ruang kendali  

3. Panel telepon  

4. Karyawan  

5. Security  

 

 

 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

 

 

Ö 

 

0 

1 

1 

1 

1 
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Nomor telepon penting sudah 

diperiksa dan diperbaharui (5)  
Ö 

 
5 

Emergency preparedness sudah 

diketahui semua personil, termasuk 

kontraktor dan pengunjung (10) 
Ö 

 

10 

Terdapat dokumen yang menunjukkan 

jumlah training drill atau pelatihan 

terhadap emergency preparedness 

(10)  

Ö 

 

10 

Terdapat prosedur pemadaman 

khusus terhadap bahan berbahaya (5)  
Ö 

 
5 

Keberadaan material berbahaya 

sudah diketahui oleh anggota 

pemadam kebakaran jika terjadi 

keadaan darurat (5)  

Ö 

 

5 

Total   134 

HCML telah membuat rencana dan prosedur keadaan darurat 

sesuai tingkat level keadaan darurat seperti yang terdapat di dalam 

Gas Metering Station ERP dan HCML Crisis & Emergency 

Management System and Plan, dimana rencana yang terdapat 

didalam dokumen tersebut termasuk keadaan darurat dalam 

berbagai tingkat yang diklasifikasikan menjadi 4 tingkat level, yaitu;  

1) Level 1: Minor Incident 

2) Level 2: Moderate Incident 

3) Level 3: Major Incident  

4) Level 4: Crisis  

Dengan terdapatnya berbagai rencana sesuai tingkat level 

keadaan darurat tersebut maka penanganan keadaan darurat dapat 

lebih efektif, hal tersebut dikarenakan tindakan yang dilakukan 

sesuai dengan kebutuhan keadaan darurat. Untuk keadaan darurat 
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level 1 dipimpin oleh ERG Leader, untuk keadaan darurat level 2 

dipimpin oleh EMT Leader, untuk keadaan darurat level 3 dipimpin 

oleh CMT Leader, dan untuk keadaan darurat level 4 dipimpin oleh 

Husky, SMS, dan CNOOC CMT atau joint venture CMT. 

Sistim pelaporan keadaan darurat di GMS Pasuruan HCML 

telah memiliki prosedur aktifasi yang terperinci, seperti diagram 

berikut; 

 

 

Gambar 4.13 Prosedur aktifasi ERG GMS Pasuruan 
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Apabila terjadi eskalasi keadaan darurat sehingga memerlukan 

bantuan EMT Leader, maka prosedur pelaporan nya seperti bagan 

berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistim evakuasi di GMS Pasuruan HCML sudah baik, hal 

tersebut dijelaskan dalam dokumen ERP GMS. Apabila terdapat 

eskalasi keadaan darurat, ERG Leader berkoordinasi dengan EMT 

Leader untuk menginstruksikan semua orang untuk meninggalkan 

GMS (abandon) dengan mengaktifkan alarm dan mengumumkan 

melalui sistem Pengumuman Publik. Pada saat yang sama, ERG 

Leader memberi tahu Operation Chief atau bergantian untuk 

meminta bantuan sumber daya tambahan. 

Emergency Response Team GMS sudah mengetahui seluruh 

bahan kimia yang berpotensi terkena efek dari bahaya lingkungan 

melalui Material Safety Data Sheet (MSDS), sehingga 

penanganannya bisa dilakukan dengan baik agar tidak terjadi 

Gambar 4.14 Prosedur pelaporan keadaan darurat GMS 
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dampak yang lebih besar dari bahan bahan kimia yang terkena efek 

dari bahaya lingkungan. 

Pemindahan atau perlindungan untuk perlengkapan atau 

material yang bersifat penting di GMS Pasuruan HCML tidak 

terdapat di dalam prosedur ERP GMS. Hal ini perlu menjadi 

perhatian oleh pihak manajemen HCML, agar dapat menentukan 

perlengkapan atau material apa saja yang bersifat penting, rencana 

pemindahan atau perlindungannya apabila terjadi keadaan darurat, 

sesuai yang ada di dalam ISRS. 

GMS Pasuruan sudah memiliki pusat pengendalian untuk 

keadaan darurat sesuai level nya, yaitu untuk level 1 berada di on-

site control room, dan untuk level 2 sampai 4 berada di Emergency 

Management Team Room yang berada di Jakarta Office. 

Jika terjadi keadaan darurat yang memerlukan rencana 

pencarian dan penyelamatan, maka ERG Leader mengkordinasikan 

ERT untuk melakukan tindakan penyelamatan dengan cara yang 

benar sesuai dengan pelatihan yang sudah didapatkan.  

Prosedur all clear pada GMS Pasuruan HCML tertulis pada 

ERP GMS. Ketika situasi sudah terkendali, Security Emergency 

Response Group (SERG) harus mengamankan area dan ERG 

Leader menginstruksikan semua orang untuk kembali bekerja dan 

ERG akan menyiapkan penyelidikan.  

HCML telah memberitahukan tugas dan peran tamu apabila 

terjadi keadaan darurat yang terjadi melalui safety induction sebelum 

memasuki area GMS HCML. HCML juga melakukan tindakan 

pengawasan terhadap tamu atau pengunjung dengan memberikan 

kartu yang harus dipasang di TCard Board dan apabila terjadi 

keadaan darurat kartu tersebut harus dibalik unutk menunjukkan 

dalam keadaan darurat.  
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GMS Pasuruan HCML telah dilengkapi dengan daftar nomor 

telepon darurat internal yang dipasang di setiap area strategis agar 

memudahkan komunikasi saat terjadi keadaan darurat. Selebihnya 

daftar nomer telepon darurat tersebut disimpan di dalam dokumen 

GMS ERP dan CEMSP, seperti nomer telepon pemadam kebakaran, 

rumah sakit, hotel, polisi, SAR Sampang dan juga kepala desa. 

Nomer telepon tersebut dicek dan diperbaharui setiap tahun nya. Hal 

tersebut telah sesuai dengan yang di syaratkan oleh ISRS. 

Rencana keadaan darurat telah dikomunikasikan kepada 

seluruh tamu, klien maupun karyawan yang akan memasuki area 

GMS Pasuruan melalui safety induction. 

Pelatihan (drill) dilakukan setiap bulan nya untuk selalu 

mempersiapkan diri apabila terjadi keadaan darurat. Pelatihan ini 

juga bertujuan untuk melihat kekurangan dari prosedur atau 

penanganan yang ada untuk mencipatakan nya peningkatan terus 

menerus. 

Prosedur pemadaman api secara khusus yang berada di luar 

area produksi menggunakan portable waterpump telah tercantum 

dalam dokumen GMS ERP. Setiap karyawan juga telah 

mendapatkan pelatihan dasar tentang cara memadamkan api 

menggunakan APAR, dan portable waterpump. ERT pun telah 

mengetahui prosedur pemadaman kebakaran sesuai dengan 

pelatihan yang sudah mereka dapatkan. 

 Menurut Lees (26), Perencanaan keadaan darurat 

menambahkan lapisan perlindungan tambahan terhadap keadaan di 

mana semua lapisan perlindungan lainnya gagal mencegah insiden 

tersebut. 
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4.5.4 Persiapan Keadaan Darurat di Luar Perusahaan (50 poin) 

Pada elemen ini, ISRS menetapkan beberapa hal pokok, 

seperti; gambaran potensi keadaan darurat di luar perusahaan itu 

sendiri, sistem komunikasi terhadap keadaan darurat di luar 

perusahaan, serta perlengkapan yang dibutuhkan jika terjadi 

keadaan darurat di luar perusahaan. Hasil penilaian pada elemen ini 

berdasarkan dari ketiga responden adalah 45 poin dengan 

persentase 90%. 

Tabel 4.10 Hasil penilaian sub persiapain keadaan darurat di luar 
perusahaan pada elemen emergency preparadness berdasarkan 
ISRS 

Kriteria Ya Tidak Nilai 
Emergency preparedness sudah 

termasuk tanggap terhadap kondisi di 

luar perusahaan (jika tidak ke 5) (10) 

 

Ö 

 

 10 

Rencana tanggap darurat sudah 

termasuk tumpahan dari angkutan yang 

membawa bahan berbahaya (10)  

N/A N/A N/A 

Apakah sistem sudah terdapat tenaga 

ahli (5)  
 Ö 0 

Terdapat sistem komunikasi untuk 

pelaporan dan tanggap darurat terhadap 

kondisi darurat diluar industri (5)  

Ö 

 

5 

Terdapat koordinator untuk off-site 

emergency dan bagaimana 

menghubunginya  

1. Ketua tim emergency (5)  

2. Ahli yang kompeten (5)  

3. Kewenangan (5)  

 

 

 

Ö 

Ö 

Ö 
 

 

 

 

5 

5 

5 
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4. Manajemen yang tepat (5)  Ö  

5 

Tersedia peralatan penunjang dalam 

kondisi emergency (10)  
Ö 

 
10 

Total   45 

Pada GMS ERP dijelaskan secara tertulis tentang perencanaan 

keadaan darurat dari luar perusahaan, seperti; banjir, kerusuhan, 

gempa bumi, dan ancaman bom. 

Menurut Lees (26), Rencana keadaan darurat di luar perusahaan 

hamper sama strukturnya dengan rencana darurat di dalam 

perusahaan. Dalam hal ini, prosedur pelaporan dan aktivasi keadaan 

darurat di luar perusahaan pada GMS Pasuruan sama seperti bagan 

pelaporan dan aktivasi keadaan darurat di dalam perusahaan.  

HCML menyediakan rubber boat dan portable water pump dan 

APAR yang bisa di deploy di titik kebakaran yang terdapat di luar 

GMS Pasuruan. Hal tersebut sudah sesuai yang disyaratkan oleh 

ISRS, dikarenakan GMS Pasuruan memiliki peralatan penunjang 

yang bisa di deploy kapan saja apabila terjadi keadaan darurat di luar 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Rubber boat sebagai peralatan penunjang keadaan darurat 
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4.5.5 Pengawasan Terhadap Sumber Energi (Not-applicable) 

Pada elemen ini, ISRS menetapkan beberapa hal pokok, 

seperti; program pengkodean, pelabelan, dan emergency shutdown. 

Namun elemen ini dikategorikan sebagai not-applicable dikarenakan 

di luar ruang lingkup dari penelitian ini. 

Tabel 4.11 Hasil penilaian sub pengawasan terhadap sumber 
energi pada elemen emergency preparadness berdasarkan 
ISRS 

Kriteria Ya Tidak Nilai 

Color coding dan labelling di master 

control (5) 
N/A N/A N/A 

Tujuan yang sesuai dengan program 

colour coding dan labeling (5)  
N/A N/A N/A 

Tujuan color coding dan labelling 

terhadap master kontrol sudah 

berjalan (5)  

N/A N/A N/A 

Presentase program yang sudah 

berjalan (5)  
N/A N/A N/A 

Operator sudah mengetahui lokasi 

dan prosedur shut down master 

control (5)  

N/A N/A N/A 

Total    

 

4.5.6 Sistim Perlindungan dan Penyelamatan (130 poin) 

Pada elemen ini, ISRS menetapkan beberapa hal pokok, 

seperti; sistem pemadaman kebakaran, sistem perlindungan 

terhadap kebakaran, prosedur pengolahan dan pelepasan material, 

pencahayaan dan energi dalam keadaan darurat serta perlengkapan 
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lain dalam keadaan darurat. Hasil penilaian pada elemen ini 

berdasarkan dari ketiga responden adalah 128 poin dengan 

persentase 98%. 

Tabel 4.12 Hasil penilaian sub sistim perlindungan dan 
penyelamatan pada elemen emergency preparadness 
berdasarkan ISRS 

Kriteria Ya Tidak Nilai 

Survey terhadap fasilitas dalam 3 

tahun terakhir (10/50)  

1. Sistem pemadam kebakaran  

2. Sistem perlindungan 

kebakaran  

3. Deteksi bahaya dan sistem 

alarm  

4. Kontrol terhadap tumpahan 

dan kebocoran dan prosedur 

pembersih material dan 

peralatan  

5. Pencahayaan dan sumber 

tenaga cadangan pada saat 

kondisi darurat  

6. Peralatan dan penyelamatan 

lainnya  

 

 

Ö 

Ö 

 

Ö 

 

N/A 

 

 

Ö 

 

Ö 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

 

10 

 

N/A 

 

 

10 

 

10 

Berapa persen yang sesuai (10/50)  

1. Sistem pemadaman  

2. Sistem perlindungan 

kebakaran  

3. Sistem alarm dan deteksi 

bahaya 

 

 

Ö 

Ö 

 

Ö 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

8 

 

10 
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4. Prosedur pembersih 

terhadap tumpahan dan 

kebocoran  

5. Lampu darurat  

6. Lain-lain  

N/A 

 

 

Ö 

Ö 

N/A N/A 

 

 

10 

10 

Evaluasi berdasarkan standar  

1. Tiap 2 tahun (20)  

2. Tiap 3 tahun (10)  

3. Tiap 5 tahun (5)  

4. Belum dilakukan (0)  

1tahun 

 

 

 20 

Tindak lanjut atau tindakan 

perbaikan (10)  
Ö  10 

Total   128 

GMS Pasuruan HCML memiliki fasilitas penyelamatan dan 

perlindungan jika terjadi keadaan darurat, sistim emergency 

shutdown, sistim deteksi bahaya dan alarm, rubber boat, sistim 

pemadam kebakaran, peralatan P3K, genset, Hal ini dilakukan 

mengingat berbahayanya proses produksi yang terjadi pada area 

GMS Pasuruan. 

Terdapat dua jenis sistim pemadam kebakaran yang terdapat 

di GMS Pasuruan, yaitu sitem pemadaman aktif dan sistem 

pemadaman pasif. Berdasarkan keputusan menteri dan pekerja 

umum No: 26/KPT/M/2008 tentang persyaratan teknis Sistem 

proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan (29), 

Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran 

yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik 

manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air 

seperti springkler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem 

pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti APAR dan 
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pemadam khusus, sedangkan sistem proteksi kebakaran pasif 

adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun 

melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur 

bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan 

berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan 

terhadap bukaan.  

 

 

 

 

 

Apabila terjadi kebakaran lahan di luar GMS, portable 

waterpump di deploy di area terdekat agar memudahkan proses 

pemadaman. Sejauh pengamatan, sistim proteksi aktif di GMS 

Pasuruan HCML sudah cukup efektif untuk memadamkan api saat 

terjadi kebakaran lahan. Tidak terdapat nya hidrant di GMS 

Pasuruan HCML merupakan sebuah hal yang perlu diperhatikan 

oleh pihak HCML, sebab hidrant merupakan salah satu proteksi 

kebakaran aktif yang sangat efektif untuk memadamkan kebakaran. 

Sistim deteksi dan alarm di GMS Pasuruan tergolong sangat 

lengkap, seperti; flame detector, smoke detector, heat detector, H2 

detector dan Gas detector, mengingat HCML menerapkan process 

safety di GMS. HCML menerapkan Layer of Protection di GMS 

sehingga integrasi antar safety equipment sangat lah baik. Sistim 

deteksi ini dimonitor di control room nya setiap saat, apabila terdapat 

deviasi, sistim akan otomatis melakukan aktifasi apabila memenuhi 

kriteria yang sudah ditentukan. Hal yang menjadi perhatian adalah 

Gambar 4.16 APAB di GMS Pasuruan 
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apabila terjadi kebakaran lahan di luar area GMS saat kondisi gelap, 

sistim deteksi yang ada di fasilitas GMS bisa saja membaca 

kebakaran lahan tersebut dan dapat menyebabkan proses produksi 

terhenti. Oleh karena itu penanganan keadaan darurat kebakaran 

lahan di area GMS harus menjadi prioritas untuk mencegah terhenti 

proses operasi. 

Peralatan tambahan lainnya dalam keadaan darurat yaitu 

lampu darurat jika diperlukan terutama dimalam hari, sumber energi 

listrik cadangan berupa generator (genset), dan rubber boat apabila 

terjadi banjir di sekitar area GMS.  

 

Pada elemen ini, GMS Pasuruan HCML telah sangat baik 

dalam menerapkan sistim perlindungan dan penyelamatan yang 

ditentukan oleh ISRS. Hal tersebut dapat dilihat dari kesesuaian 

Gambar 4.17 Sistim deteksi dan alarm 

Gambar 4.18 Peralatan tambahan keadaan darurat 
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kebijakan perusahaan dengan teknis yang ada di lapangan terhadap 

sistem pemadaman, sistem perlindungan kebakaran, sistem alarm 

dan deteksi bahaya, lampu darurat / sumber tenaga darurat, dan 

peralatan lainnya. Dan juga HSE MS HCML mengharuskan untuk 

mengevaluasi setiap tahunnya untuk sistim tersebut.  

Hal yang sangat disayangkan pada elemen ini adalah tidak 

adanya hidrant di GMS Pasuruan, dan hal ini perlu menjadi perhatian 

pihak manajemen HCML agar kesiapan keadaan darurat di GMS 

Pasuruan mendapatkan penilaian sempurna. Menurut Lees (26), 

keberhasilan tim emergency respons dalam mengurangi insiden 

tergantung pada ketersediaan peralatan yang memadai, penerapan 

prosedur inspeksi, pemeliharaan, dan pengisian peralatan yang 

memadai. 

4.5.7 Tim Tanggap Darurat (50 poin) 

Pada elemen ini, ISRS menetapkan beberapa hal pokok, 

seperti; penetapan jumlah anggota tim, pelatihan tim, persentase 

pelatihan dan kelayakan tim. Hasil penilaian pada elemen ini 

berdasarkan dari ketiga responden adalah 50 poin dengan 

persentase 100%. 

Tabel 4.13 Hasil penilaian sub tim tanggap daruat pada 
elemen emergency preparadness berdasarkan ISRS 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Ya Tidak Nilai 
Terdapat tim tanggap darurat (10)  Ö  10 

Tim tanggap darurat sudah sesuai 

dengan kebutuhan (10)  
Ö  10 

Pelatihan tim tanggap darurat (10)  Ö  10 

Berapa persen yang sudah dilatih (10)  Ö  10 

Kesiapan tim tanggap darurat (10)  Ö  10 

Total   50 
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GMS Pasuruan sudah mempunyai Emergency Response 

Group Chart. Di dalam struktur tersebut terdapat tugas dan tanggung 

jawab untuk menanggulangi keadaan darurat. 

Keanggotaan ERG hanya 8 orang setiap shift nya, jumlah yang 

sangat terbatas tersebut dikarenakan jumlah personil yang ada GMS 

hanya 4 orang dan 4 orang dari sekuriti di tiap shift nya. Jumlah ini 

dirasakan sudah mencukupi kebutuhan apabila terjadi keadaan 

darurat yang ada di GMS Pasuruan.  

Dikarenakan keterbatasan personil, setiap personil diwajibkan 

memiliki kemampuan fire-fighting, rescue, dan lifesaving. Setiap 

personil sudah mendapatkan pelatihan tersebut dan sertifikasi 

pelatihan nya selalu di perpanjang apabila sudah kadaluarsa, hal 

tersebut menunjuukan persentase pelatihan yang sudah didapatkan 

ERT mencapai 100%. 

Emergency Response Group di GMS Pasuruan dikatakan 

sudah sangat layak dalam menangani keadaan darurat. Pelatihan 

yang sudah didapatkan, simulasi terhadap keadaan darurat dan 

pemeliharaan terhadap fasilitas dan peralatan tanggap darurat yang 

dilakukan secara teratur membuat tim ini siap dalam menghadapi 

keadaan darurat. 

Gambar 4.19 GMS ERP organization chart 
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4.5.8 Sistim Pengkajian (30 poin) 

Pada elemen ini, ISRS menetapkan beberapa hal pokok, 

seperti; sistem pengkajian keadaan darurat dan pihak yang terkait 

dalam pengkajian persiapan keadaan darurat. Hasil penilaian pada 

elemen ini berdasarkan dari ketiga responden adalah 30 poin 

dengan persentase 100%. 

Tabel 4.14 Hasil penilaian sub sistim pengkajian pada 
elemen emergency preparadness berdasarkan ISRS 

 

 

Menurut ISRS sistem pengkajian dilakukan untuk semua 

keadaan darurat dan latihan/simulasi menghadapi keadaan darurat. 

Perusahaan harus memberikan semua informasi dan simulasi yang 

sama dengan kondisi nyata yang mungkin terjadi dalam keadaan 

darurat kepada manajemen dan semua pekerja, serta masyarakat 

sekitar.  

GMS Pasuruan memiliki jadwal latihan atau simulasi terhadap 

keadaan darurat setiap bulannya. Setiap drill atau simulasi keadaan 

darurat di GMS Pasuruan, selalu memiliki jenis yang berbeda-beda 

dan diputar sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar tim 

tanggap darurat memiliki kemampuan menghadapi keadaan darurat 

yang berbeda-beda dan juga menghilangkan rasa panik dan gugup 

Kriteria Ya Tidak Nilai 
Terdapat sistem untuk mencari umpan 

balik kepada manajemen tentang keadaan 

darurat teraktual pada saat pelatihan (10)  

Ö  10 

Pekerja atau wakil mereka dilibatkan 

dalam program tersebut (10)  
Ö  10 

Terdapat sistem tindak lanjut terhadap 

rekomendasi yang dibuat (10)  
Ö  10 

Total   50 
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karena sudah terbiasa dilakukan. Simulasi yang dilakukan pernah 

melibatkan regional company atau perusahaan lain yang berada 

dekat dari GMS Pasuruan, hal tersebut dilakukan untuk 

meningkatkan kesiapan keadaan darurat apabila dibutuhkan 

penanganan keadaan darurat dengan skala yang besar. 

Menurut ISRS, pengkajian dilakukan terhadap keseluruhan 

persiapan keadaan darurat dari aspek perencanaan sampai dengan 

latihan keadaan darurat yang sudah dilakukan. Pengkajian harus 

melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan persiapan keadaan 

darurat, dalam proses penyempurnaan rencana keadaan darurat 

dan simulasinya, para pengelola pabrik harus melibatkan para 

pekerja agar mengenal dengan baik instalasinya. Setelah pelatihan 

selesai, manajemen harus memastikan bahwa rencana tersebut 

ditinjau kembali secara menyeluruh untuk mempertimbangkan bila 

ada bagian yang harus ditambahkan atau diperbaiki. Perubahan ini 

kemudian dibeitahukan kepada semua pihak yang berperan dalam 

menangani keadaan darurat. 

Sistem pengkajian keadaan darurat di GMS Pasuruan telah 

dilaksanakan dibawah koordinasi departemen HSE dengan 

melibatkan pihak pihak yang terkait dengan persiapan keadaan 

darurat. Setelah simulasi penangulangan keadaan darurat selesai, 

maka akan langsung dilakukan evaluasi terhadap simulasi yang 

sudah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai kinerja ERG, 

dari mulai proses merespon informasi tanggap darurat, kecepatan 

dan ketepatan dalam penanganan serta pemulihan pasca kejadian. 

Gambar 4.20 Simulasi Keadaan darurat bersama PGN 
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Dari evaluasi ini diharapkan muncul masukan dan saran demi 

tindakan perbaikan terhadap kualitas ERG sendiri, peralatan yang 

digunakan serta hal-hal lain yang perlu ditambahakan dalam 

menangani keadaan darurat. 

4.5.9 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (80 poin) 

Pada elemen ini, ISRS menetapkan beberapa hal pokok, 

seperti; jumlah personil, pelatihan P3K, ruang pengobatan / klinik, 

dan perlengkapan P3K. Hasil penilaian pada elemen ini berdasarkan 

dari ketiga responden adalah 70 poin dengan persentase 88%. 

Tabel 4.15 Hasil penilaian sub P3K pada elemen 
emergency preparadness berdasarkan ISRS 

Kriteria Ya Tidak Nilai 

Perusahaan telah mengidentifikasi 

jumlah minimum orang yang 

dibutuhkan untuk dilatih teknik P3K 

(10)  

Ö  10 

Pelatihan P3K first aider (10)  Ö  10 

Akses terhadap P3K bagi first aider 

(10)  
Ö  10 

Nama petugas P3K terpampang (5)   Ö 0 

Persentase supervisor yang sudah 

dilatih pertolongan pertama (10)  
Ö  10 

Persentase pekerja yang sudah 

dilatih pertolongan pertama (10)  
Ö  10 
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Apakah peralatan medis dan 

pertolongan pertama (5/20)  

1. Sudah mencakupi dalam 

jumlah  

2. Diperlihara dengan baik  

3. Lokasi strategis 

4. Jelas  

 

 

Ö 

 

Ö 

 

Ö 

 

 

 

 

Ö 

 

 

5 

 

5 

0 

5 

Dilakukan analisis yang sesuai 

dengan lokasi bahaya yang mungkin 

terjadi oleh otoritas medis (5)  
Ö  5 

Total   70 

Setiap personel di GMS Pasuruan diwajibkan untuk 

mendapatkan pelatihan P3K. Hal tersebut dilakukan untuk 

mengantisipasi sedikit nya jumlah personel yang terdapat di GMS 

Pasuruan. Menurut ISRS, supervisor dan team leader merupakan 

kandidat yang ideal untuk pelatihan P3K karena mereka selalu 

berada di lapangan dan mereka mengetahui dengan baik risiko dan 

bahaya yang ada. HCML telah memenuhi persyaratan tersebut Dari 

aspek pelatihan ini, hal tersebut dikarenakan setiap personil di GMS 

Pasuruan HCML diwajibkan mengikuti dan memiliki sertifikat P3K, 

sehingga pencapaian supervisor yang mengikuti sebanyak 100%  

Kotak P3K hanya berada di workshop, hal tersebut sangatlah 

kurang strategis karena apabila dibutuhkan P3K, first aider tidak 

dapat langsung dengan mudah meraihnya dikarenakan berbeda dari 

ruangan yang banyak terdapat personel GMS. Selain itu, tidak 

adanya tanda pemberitahuan P3K pada lemari penyimpanan. Kotak 

P3K beserta isinya telah rutin dipelihara. Apabila terdapat 
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kekosongan barang, maka dengan segera dilengkapi agar kembali 

lengkap. 

 

GMS Pasuruan HCML telah memiliki kerjasama dengan 

Rumah Sakit (RS) yang ada di Pasuruan sebagai rujukan bila 

terdapat kasus kecelakaan atau kasus medis yang membutuhkan 

tindakan lebih dari First Aid. Dengan dibuatnya kesepakatan atau 

kerjasama khusus antara pihak RS dengan pihak perusahaan maka 

penanganan kasus medis akan menjadi lebih cepat. 

Review tentang kesesuaian dan kualitas peralatan respon 

medis telah dilakukan dokter perusahaan bersama ERG dan staf 

HSE setidaknya 1 tahun sekali. Hal ini telah sesuai dengan yang 

dianjurkan oleh ISRS.  

4.5.10 Bantuan dari Luar yang Terorganisir (25 poin) 

Pada elemen ini, ISRS menetapkan beberapa hal pokok, 

seperti; sistem informasi pertolongan bersama, perjanjian pertolongan 

bersama dan pengujian pertolongan bersama. Hasil penilaian pada 

elemen ini adalah berdasarkan dari ketiga responden adalah 25 poin 

dengan persentase 100%.  

Tabel 4.16 Hasil penilaian sub bantuan dari luar yang terorganisir 
pada elemen emergency preparadness berdasarkan ISRS 

Kriteria Ya Tidak Nilai 

Gambar 4.21 Kotak P3K 
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GMS Pasuruan telah menjalin kerja sama dengan organisasi 

dari luar apabila membutuhkan bantuan dalam merespon keadaan 

darurat yang tidak dapat ditanggulangi oleh internal perusahaan. 

Pihak luar yang bekerja sama dengan HCML, yaitu; pemadam 

kebakaran, kepolisian, rumah sakit, SAR, pemerintahan setempat, 

serta perusahaan yang berada di sekitar GMS Pasuruan.  

Tabel 4.17 Emergency contact list GMS Pasuruan 

Adakah sistem yang digunakan untuk 
kondisi bantuan dari luar terhadap 
kondisi darurat (10)  

Ö  10 

Kerja sama dengan organisasi yang 
menyediakan tenaga dan peralatan 
dalam kondisi darurat (10)  

Ö  10 

Pengujian secara periodik dan 
pelatihan terhadap sistem bantuan 
secara bersama dan respon terhadap 
kejadian eksternal (5)  

Ö  5 

Total   25 
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Jika terjadi keadaan darurat yang membutuhkan pihak pihak 

tersebut, HCML akan menghubungi pihak pihak luar untuk 

memberikan bantuan, baik pemadam kebakaran, kepolisian, rumah 

sakit, SAR, pemerintahan setempat, ataupun perusahaan yang 

berada di sekitar GMS Pasuruan.  

HCML pernah sekali melakukan simulasi penanggulangan 

keadaan darurat bersama pihak luar, skenario yang diambil adalah 

banjir di area GMS Pasuruan sehingga perlu dilakukan emergency 

shutdown dan evakuasi. Banyak masukan dan perbaikan yang 

dilakukan dari simulasi tersebut, hal ini menjadikan penanganan 

keadaan darurat semakin cepat karena sudah pernah dilakukan 

simulasi bersama. Hal tersebut juga telah sesuai dengan yang 

syaratkan oleh ISRS agar dilakukan pengujian secara periodik 

bersama pihak pihak luar terhadap penanganan keadaan darurat. 

4.5.11 Perencanaan Pasca Kejadian 

Pada elemen ini, ISRS menetapkan beberapa hal pokok, 

seperti; rencana pemulihan aktivitas produksi setelah keadaan 

darurat dapat diatasi. Hasil penilaian pada elemen ini berdasarkan 

dari ketiga responden adalah 5 poin dengan persentase 25%. 

Tabel 4.18 Hasil penilaian sub perencanaan pasca kejadian 
pada elemen emergency preparadness berdasarkan ISRS 

 

 

 

 

 

GMS Pasuruan belum memiliki rencana tertulis pasca kejadian 

apabila terjadi keadaan darurat sebagai prosedur pemulihan nya. 

Kriteria Ya Tidak Nilai 

Apakah ada rencana tertulis terhadap 

program kegiatan pemulihan (15)  
 Ö 0 

Prosedur kontrak dan asuransi (5)  Ö  5 

Total   5 
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Saya mengasumsikan hal tersebut dikarenakan keadaan darurat 

yang terjadi di GMS Pasuruan masih termasuk dalam kategori low 

risk dengan action priority nomer 4, yang mana masih dapat di 

tangani oleh ERG. Tetapi manajemen harus mengembangkan 

perencanaan pemulihan secara tertulis pada GMS Pasuruan agar 

proses pemulihan keadaan darurat dapat berlangsung secara cepat 

dan efektif. NFPA 1600(27) mensyaratkan rencana pasca kejadian 

harus mencakup strategi pemulihan mengantisipasi kejadian kritis 

atau identifikasi proses dan fungsi yang sensitive terhadap waktu 

selama analisis dampak bisnis. Rencana pemulihan harus 

mempunyai pemulihan untuk fungsi, layanan, sumber daya, fasilitas, 

program, dan infrastruktur. Hal tersebut juga menjadi persyaratan 

dari ISRS yang ada pada elemen ini. 

HCML telah melakukan inventarisasi dan mengasuransikan 

peralatan yang dimiliki di fasilitas GMS Pasuruan. Hal ini menjadikan 

berkurangnya kerugian perusahaan terhadap kerusakan peralatan 

atau fasilitas yang dipunya oleh perusahaan apabila terjadi keadaan 

darurat. Selain itu HCML juga telah mengasuransikan setiap 

karyawan nya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi dari 

pihak swasta. 

4.5.12 Komunikasi Keadaan Darurat 

Pada elemen ini, ISRS menekankan peralatan komunikasi 

alternatif yang digunakan jika keadaan darurat terjadi.  Hasil 

penilaian pada elemen ini berdasarkan dari ketiga responden adalah 

20 poin dengan persentase 100%. 

Tabel 4.19 Hasil penilaian sub bantuan dari luar yang terorganisir 
pada elemen emergency preparadness berdasarkan ISRS 

Kriteria Ya Tidak Nilai 
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GMS Pasuruan meiliki 3 tipe tanda keadaan darurat melalui 

bunyi sirine dan alarm lampu stropo, yaitu; kebakaran, gas, dan 

evakuasi. Apabila alarm menyala maka pengumuman publik akan 

menjelaskan mengenai alarm tersebut. Apabila alarm berbunyi, 

Setiap pekerja harus mendengarkan pesan dari pengumuman publik 

agar keadaan darurat bisa ditangani dengan cepat. Alarm tersebut di 

aktifasi oleh ERG Leader.  

HCML juga melengkapi GMS Pasuruan dengan berbagai alat 

komunikasi alternatif saat kejadian darurat, seperti; local and wide 

area network, handie talkie, radio, telepon, dan GA system. Menurut 

Lees (26), Rancangan sistem komunikasi keadaan darurat bertujuan 

untuk dapat menjaga komunikasi di lokasi kejadian, membangun 

komunikasi dengan agensi di luar lokasi dan fasilitas sekitar, 

menjaga komunikasi di antara manajemen dan tim tanggap darurat. 

Dalam hal ini GMS Pasuruan telah memiliki berbagai sistim 

komunikasi alternatif sehingga jaringan komunikasi tetap terjaga saat 

terjadi keadaan darurat  

4.5.13 Komunikasi Kepada Masyarakat  

Pada elemen ini, ISRS menetapkan beberapa hal pokok, 

seperti; sistem informasi atau komunikasi yang dilakukan 

perusahaan, kepada siapa informasi diberikan dan siapa pejabat 

perusahaan yang berwenang untuk me-release informasi tersebut.  

Komunikasi alternatif 

1. Jika terdapat keadaan darurat 

(10) 

2. Jika terdapat kondisi darurat dari 

luar perusahaan (10)  

Ö 

 

Ö 

 

10 

 

10 

Total   20 
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Hasil penilaian pada elemen ini berdasarkan dari ketiga responden 

adalah 25 poin dengan persentase 83%. 

Tabel 4.20 Hasil penilaian sub komunikasi kepada masyarakat 
pada elemen emergency preparadness berdasarkan ISRS 

 

HCML telah melakukan komunikasi akan potensi bahaya 

lingkungan, hal tersebut dilakukan karena telah terjadi beberapa 

kejadian bahaya lingkungan di GMS Pasuruan yang dapat menjadi 

Kriteria Ya Tidak Nilai 

Apakah ada sistem yang digunakan 

dan informasi mengenai potensi 

bahaya kesehatan, keselamatan dan 

bahaya lingkungan untuk 

memberitahukan kepada (5/20)  

1.Departemen / pelayanan tanggap 

darurat  

2. Pemda setempat 

3. Masyarakat 

4. Media  

 

 

Ö 

Ö 

Ö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö 

 

 

 

 

 

5 

5 

5 

 

0 

Apakah sistem komunikasi tersebut 

juga termasuk didalamnya mengenai 

kesepakatan tentang perlunya 

evakuasi keluar area perusahaan 

dan koordinasi tentang tindakan 

yang perlu dilakukan (5)  

Ö  5 

Apakah direksi dilibatkan juga dalam 

memberi informasi yang akan 

dipublikasikan (5) 
Ö  5 

Total   25 
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hal yang serius apabila tidak dilakukan upaya pencegahan. HCML 

menginformasikan tentang bahaya lingkungan kepada pelayanan 

tanggap darurat, pemda setempat dan masyarakat yang berdekatan 

dengan GMS Pasuruan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya 

promotif, preventif, dan eduakatif agar semua pihak memiliki 

tanggung jawab untuk mencegah terjadinya bahaya lingkungan. 

Pihak management dari departemen relation juga dilibatkan 

dalam memberikan informasi yang akan dipublikasikan kepada 

masyarakat atau pihak pihak terkait. Hal ini telah sesuai dengan yang 

disyaratkan oleh ISRS mengenai pelibatan pihak management 

dalam memberikan infomasi yang akan di publikasikan. 

  

Gambar 4.22 Dokumentasi sosialisasi kebakaran lahan 
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5 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1) Terdapat 7 kejadian risiko yang terkait dengan risiko bahaya 

lingkungan, yaitu; 6 diantara nya adalah kebakaran lahan dan 1 

nya adalah banjir. Kejadian kebakaran lahan terdapat di tempat 

yang memiliki aktivitas manusia seperti daerah sekitar aliran 

sungai dan tanah bekas garapan tanaman. Untuk banjir 

diakibatkan oleh tingginya curah hujan di kota Malang sehingga 

aliran sungai menjadi overflow dan bibir sungai tidak dapat 

menahannya. 

2) Tingkat risiko keenam kejadian kebakaran lahan mendapatkan 

nilai 8, yang berarti masuk kedalam kategori low risk atau action 

priority 4. Untuk tingkat risiko kejadian banjir mendapatkan nilai 6, 

yang berarti masuk kedalam kategori low risk atau action priority 

4. 

3) Pengendalian yang dilakukan terhadap risiko bahaya lingkungan 

belum sepenuhnya terlaksana. Dari 13 upaya pengendalian yang 

di rencanakan terdapat 1 upaya pengendalian yang belum 

terlaksana, yaitu pemasangan fire hidrant di area GMS, hal 

tersebut dikarenakan masih dalam proses administrasi. 

4) Berdasarkan hasil analisis kesiapan keadaan darurat GMS 

Pasuruan dengan ISRS, dinyatakan nilai keseluruhan elemen 

emergency response preparedness pada GMS Pasuruan HCML 

adalah 597 poin dari total 645 poin, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kesiapan keadan darurat GMS Pasuruan adalah sangat 

baik. Level pencapaian dari hasil perhitungan didapatkan nilai 

sebesar 93% dan masuk dalam acceptable level. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

dapat diambil beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1) Meningkatkan sosialisasi kepada penduduk mengenai bahaya 

membuang puntung rokok sembarangan tanpa mematikannya 

terlebih dahulu, terutama kepada para penduduk yang memiliki 

lahan dengan radius 400m dari area GMS dan nelayan yang 

biasa berlayar melewati sungai di dekat GMS. 

2) Menguatkan tanggul dengan bahan yang lebih kuat, seperti batu 

kali untuk mencegah rusaknya tanggul akibat kelebihan aliran 

sungai saat curah hujan tinggi. 

3) Mempercepat proses pemasangan fire hidrant sebagai salah satu 

upaya mitigasi saat terjadi kebakaran, dan juga sebagai salah 

satu upaya dalam memenuhi peraturan yang berlaku. 

4) Menempatkan P3K di beberapa lokasi Strategis, seperti di control 

room, bagian luar di dalam area GMS dan di pos sekuriti agar 

dapat di jangkau apabila dibutuhkan nya P3K. 

5) Menyusun dokumen dan prosedur pemulihan pasca kejadian 

darurat untuk mempercepat proses pemulihan dan menjamin 

keberlangsungan bisnis. 

6) Melibatkan pihak media dalam melakukan sosialisasi dan CSR 

kepada penduduk sekitar. Dengan melibatkan pihak media 

keefektifan dari sosialisasi dan CSR tersebut dapat bertambah 

dan citra perusahaan akan semakin bagus. 
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Lampiran 1 
             
 

Analisis Kesiapan Keadaan Darurat Bahaya Lingkungan 
Berdasarkan ISRS 

 
  
 

                      
 

             
 

Pertanyaan 
 

Responden 
1 

 
Responden 

2 

 
Responden 

3 

 
Modus 

Penilaian 

 

 
1.1   15   15   15   15 

 
 

1.2 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

 
1.3   10   10   10   10 

 

   
35 

 
35 

 
35 

 
35 

 
 

                      
 

 
2.1 

 
24 

 
24 

 
24 

 
24 

 
 

2.2   6   6   6   6 
 

   
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
 

                      
 

 
3.1 

 
90 

 
90 

 
90 

 
90 

 
 

3.2   5   5   5   5 
 

 
3.2.1 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
 

3.3   5   5   5   5 
 

 
3.4 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
 

3.5   10   10   10   10 
 

 
3.6 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
 

3.7   5   5   5   5 
 

   
134 

 
134 

 
134 

 
134 

 
 

                      
 

 
4.1 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
 

4.2   N/A   N/A   N/A   N/A 
 

 
4.3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 

4.4   5   5   5   5 
 

 
4.5 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
 

4.6   10   10   10   10 
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45 

 
45 

 
45 

 
45 

 
 

                      
 

 
5.1 

         
  

 
 

5.2                     
 

 
5.3 

         
  

 
 

5.4                     
 

 
5.5 

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 
    N/A   N/A   N/A   N/A 

 
           

  
 

 
6.1   50   50   50   50 

 
 

6.2 
 

48 
 

48 
 

48 
 

48 
 

 
6.3   20   20   0   20 

 
 

6.4 
 

10 
 

10 
 

0 
 

10 
 

 
    128   128   98   128 

 
           

  
 

 
7.1   10   10   10   10 

 
 

7.2 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

 
7.3   10   10   10   10 

 
 

7.4 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

 
7.5   10   10   10   10 

 

   
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
 

                      
 

 
8.1 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
 

8.2   10   10   10   10 
 

 
8.3 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 

 
    30   30   30   30 

 
           

  
 

 
9.1   10   10   10   10 

 
 

9.2 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

 
9.3   10   10   10   10 

 
 

9.4 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 
9.5   10   10   10   10 

 
 

9.6 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 



 

 

123 

 
9.7   15   15   15   15 

 
 

9.8 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

 
    70   70   70   70 

 
           

  
 

 
10.1   10   10   10   10 

 
 

10.2 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

 
10.3   5   5   5   5 

 

   
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
 

                      
 

 
11.1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 

11.2   5   5   5   5 
 

   
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
 

                      
 

 
12.1 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
 

                      
 

 
13.1 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
 

13.2   5   5   5   5 
 

 
13.3 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 

 
    25   25   25   25 

 
           

  
 

 

Keterangan: 

Responden 1 = Oky Sumadi, HSE Supervisior in GMS 

Responden 2 = Soni Widodo, Senior Safety Supervisor in HCML 

Responden 3 = Tulus Sajiwo, GMS Superintendent (ERG Leader) 

 

Modus Penilaian = Hasil nilai jawaban terbanyak yang di dapat dari 3 

responden tersebut 
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 Analisis Kesiapan Keadaan Darurat Bahaya Lingkungan 

Berdasarkan ISRS 
  

   
                 
         

 
Elemen  Nilai 

Maksimal 
 Nilai Aktual  Persentase  

 Administrasi   35   35   100%   

 Analisis keadaan darurat  30  30  100%   

 Rencana keadaan darurat   145   134   92%   

 Keadaan darurat di luar 
perusahaan 

 50  45  90%   

         

 Kontrol terhadap sumber 
energi 

  Not 
applicable 

  Not 
applicable 

  Not 
applicable 

  

         

 Sistim perlindungan & 
penyelamatan 

  130   128   98%   

         

 Tim tanggap darurat   50   50   100%   

 Sistim pengkajian   30   30   100%   

 Pertolongan pertama pada 
kecelakaan 

  80   70   88%   

         

 Bantuan dari luar yang 
terorganisir 

  25   25   100%   

         

 Rencana pasca kejadian   20   5   25%   

 Sistim komunikasi dalam 
kondisi darurat 

  20   20   100%   

         

 Komunikasi dengan 
masyarakat 

  30   25   83%   

         
          

 
Total   645   597   93%   

                 

 Keterangan               

 Nilai Maksimal = Nilai maksimal yang telah dibatasi oleh batasan penelitian   

 Nilai Aktual = Hasil nilai terbanyak dari ketiga key responden dalam penelitian ini   
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Lampiran 2 

CHECKLIST EMERGENCY RESPONSE PREPAREDNESS 
Referensi: ISRS 

 

1. Administrasi  
1.1 Adakah koordinator vang ditunjuk perusahaan secara tertulis untuk 

mengembangkan dan mengatur secara keseluruhan persiapan keadaan 

darurat?  

a. Ya       b. Tidak  

Nama Koordinator : .................................................  

1.2 Apakah setiap koordinator departemen atau seksi kerja membantu dalam 

setiap seksi kerja ditunjuk untuk pengembangan dan pengaturan sistem 

keadaan darurat dalam lingkungan kerja mereka?  

a. Ya       b. Tidak  

Nama koodinator :  

1.3 Apakah koordinator yang ditunjuk tersebut menerima pelatihan dalam 

mengerjakan tugas:  

a. Ya       b. Tidak  

Pelatihan Yang pernah diikuti :  

............................................... 

..............................................  

 

2. Analisis Respon Terhadap Keadaan Darurat  
2.1 Apakah analisa dilakukan untuk mengidentitikasi dan mengevaluasi 

kebutuhan respon keadaan darurat (untuk seluruh kemungkinan keadaan 

darurat) dimana hal-hal berikut ini dianalisa :  

1. Memperkirakan resiko yang ditujukan untuk seluruh kemungkinan 

(Ya/Tidak) 

2. Review terhadap peraturan-peraturan yang disyaratkan (Ya/Tidak) 

3. Memperkirakan potensi darurat diluar perusahaan (Ya/Tidak)  

2.2 Kapan analisis respon terhadap keadaan darurat di review?  

a. Setiap tahun     d. Setiap 3 tahun
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b. Setiap 18 bulan    e. Tidak pernah  

c. Setiap 2 tahun 

3. Rencana Keadaan Darurat  

3.1 Adakah rencana keadaan darurat dimana hal-hal berikut ini 

dimasukkan kedalamnya  

6. Prosedur yang harus diikuti dalam pelaporan keadaan darurat 

(Ya/Tidak)  

7. Evakuasi pekerja ke tempat-tempat yang dianggap aman dan 

sistem yang dapat menjelaskan berapa orang yang telah 

terevakuasi dan beberapa orang yang dinyatakan hilang. 

(Ya/Tidak)  

8. Terdokumentasi dengan baik, instruksi yang mendetail untuk 

setiap departemen, bangunan atau lokasi (termasuk yang 

terbakar atau yang rusak) work shut down dan prosedur keadaan 

darurat serta akses untuk pengawasannya. (Ya/Tidak)  

9. Pengendalian/pengawasan terhadap bahan-bahan berbahaya. 

(Ya/Tidak)  

10. Pemindahan atau perlindungan untuk perlengkapan atau 

material yang bersifat vital/penting. (Ya/Tidak)  

11. Penetapan lokasi pusat pengawasan/pengendalian keadaan 

darurat. (Ya/Tidak)  

12. Rencana SAR (pencarian dan penyelamatan). (Y a/Tidak)  

13. Prosedur "all clear" dan re-entry. (Ya/Tidak)  
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14. Prosedur untuk menginformasikan kepada seluruh pekerja 

tentang keadaan darurat dan menjelaskan apa partisipasi atau 

respon yang mereka dapat berikan. (Ya/Tidak)  

15. Pengawasan terhadap tamu/pengunjung/kontraktor. (Ya/Tidak)  

3.2 Apakah pelayanan, nomor-nomor telpon dan alamat untuk keadaan 

darurat telah diketahui dan dibuat daftar? 

a. Ya    b. Tidak (jika tidak lanjut ke 3.3)  

Data nomor telepon :  

•  Apakah telepon pelayanan keadaan darurat/penting telah di buat 

daftar dan   dicatat serta:  

1. Terdapat/terpampang di lokasi P3K (Ya/Tidak)  

2. Terdapat/terpampang di ruang pusat pengendalian keadaan 

darurat (Ya/Tidak)  

3. Terdapat/terpampang pada sambungan terminal telepon. 

(Ya/Tidak)  

4. Dimiliki oleh personil yang ditunjuk untuk menangani keadaan 

darurat. (Ya/Tidak)  

5. Terdapat/terpampang pada ruang security. (Ya/Tidak)  

•  Apakah nomor-nomor penting tersebut di check dan 

diperbaharui (apabila ada perubahan) paling sedikit satu tahun 

sekali?  

a. Ya    b. Tidak  
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Waktu/tanggal review terakhir :____________________ 

3.3 Apakah rencana untuk keadaan darurat telah didistribusikan secara 

tepat dan isinya dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh 

personil yang berpengaruh termasuk pengunjung dan kontraktor?  

a. Ya    b. Tidak

Keterangan : konfirmasi teknik pengkomunikasian rencana keadaan 

darurat yang dibuat oleh perusahaan.  

 

 

3.4 Adakah dokumen yang menunjukkan jumlah training atau pelatihan 

yang cukup di tiap area kerja untuk seluruh karyawan, sehubungan 

dengan peraturan keadaan darurat yang telah ditetapkan dan 

dalam rangka persiapan keadaan darurat ?  

a. Ya     b. Tidah  

Jumlah latihan dalam satu tahun : _________________________  

3.5 Apakah prosedur pemadaman api secara khusus telah 

dikembangkan untuk mengendalikan kebakaran dilokasi yang 

memiliki material berbahaya terhadap kebakaran?  

a. Ya    b. Tidak  

Keterangan : dimana prosedur ditempatkan _________________  

3.6 Apakah keberadaan seluruh material berbahaya telah diberitahukan 

kepada unit pemadam kebakaran sehingga mereka dapat cepat 

merespon pada saat terjadi keadaan darurat?
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a. Ya     b. Tidak  

 

4. Persiapan Keadaan darurat yang terjadi diluar perusahaan (Off-site 
Emergency)  

4.1 Apakah rencana keadaan darurat termasuk merespon keadaan 

darurat yang terjadi di luar perusahaan?

Gambaran potensial keadaan darurat diluar perusahaan :  

 

 

 

 

 

4.2 Apakah rencana keadaan darurat yang dibuat tersebut termasuk 

merespon terjadinya kebocoran pada unit transportasi yang 

mengangkut bahan-bahan berbahaya?

a. Ya     b. Tidak  

4.3 Apakah sistem yang dibuat tersebut juga menetapkan penyediaan 

bantuan atau konsultasi dari ahli yang menguasai 

permasalahan/teknik untuk menangani kondisi-kondisi tersebut ?  

Nama Konsultan ________________  

4.4 Apakah terdapat sistem komunikasi untuk pelaporan kejadian 

keadaan darurat diluar perusahaan ?

a. Ya    b. Tidak (jika tindak lanjut ke 4.6)  
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4.5 Apakah komunikasi tentang keadaan darurat diluar perusahaan 

mengidentifikasi secara jelas siapa dan bagaimana mereka dapat 

dihubungi seperti :

1. Pemimpin kelompok keadaan darurat (Ya/Tidak)  

2. Para ahli yang kompeten (Ya/Tidak)

3. Pejabat yang berwenang (Ya/Tidak)

4. Management yang terkait (Ya/Tidak)

Data nomor telpon _________________________

4.6 Apakah perlengkapan keadaan darurat dapat diperoleh secara 

singkat untuk membantu menangani keadaan darurat diluar lokasi 

perusahaan?  

a. Ya     b. Tidak  

Daftar perlengkapan  

 

 

5. Pengawasan Terhadap Sumber energi  

5.1 Apakah terdapat program untuk memberi kode dan memberi label 

(dengan warna) terhadap perangkat pusat pengendalian yang 

terdapat di suatu lokasi kerja?

a. Ya     b. Tidak  

5.2 Tujuan yang realistis telah ditetapkan untuk melengkapi program ini? 

  a. Ya     b. Tidak
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5.3 Apakah tujuan yang telah ditetapkan tersebut terjadwal? 

a. Ya    b. Tidak  

5.4 Berapa persen program pengkodean dan pelabelan berdasarkan 

warna untuk perangkat control/pengendalian telah diselesaikan oleh 

perusahaan?

5.5 Apakah personil yang terpilih untuk melaksanakan program ini sudah 

sangat familiar dengan lokasi dan prosedur shut down-nya ?  

a. Ya     b. Tidak  

 

6. Sistem Perlindungan dan Penyelamatan  

6.1 Apakah survey secara sistematis terhadap seluruh fasilitas telah 

dilakukan tiga tahun terakhir ini oleh parusahaan (dalam rangka 

mengidentifikasi kebutuhan akan) :  

1. Sistem pemadaman kebakaran ? (Ya/Tidak)  

2. Sistem perlindungan terhadap kejadian kebakaran ? (Ya/Tidak)  

3. Pendeteksi bahaya dan sistem alarm ? (Ya/Tidak)  

4. Prosedur dan perlengkapan untuk pengolahan dan pelepasan 

serta pembersihan material ? (Ya/Tidak)  

5. Pencahayaan dan sumber tenaga cadangan pada saat kondisi 

darurat ? (Ya/Tidak)  

6. Peralatan dan penyelamatan lainnya ? (Ya/Tidak)  
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Keterangan : Konfirmasi siapa yang melakukan survey dan 

kapan serta rekomendasi hasil.  

 

6.2 Berapa persen kebutuhan terhadap perlengkapan untuk keadaan 

darurat berikut ini telah dipenuhi perusahaan :  

1. Sistem pemadaman kebakaran ? (Ya/Tidak)  

2. Sistem perlindungan terhadap kejadian kebakaran ? 

(Ya/Tidak)  

3. Pendeteksi bahaya dan sistem alarmnya ? (Ya/Tidak)  

4. Prosedur dan perlengkapan untuk pengolahan dan pelepasan 

serta pengawasan material ? (Ya/Tidak)  

5. Pencahayaan dan energi dalan keadaan darurat ? (Ya/Tidak) 

 

6. Perlengkapan lainnya untuk keadaan darurat ? (Ya/Tidak)  

6.3  Kapan evaluasi secara komprehensif diadakan, untuk menetapkan 

seberapa jauh perusahaan telah memenuhi peraturan yang berlaku 

mengenai standar pengkodean untuk industri, standar terhadap 

sistem pengendalian kebakaran dan lain-lain dalam menghadapi 

keadaan darurat di industri ?  

a. Setiap 2 tahun  

b. Setiap 3 tahun  

c. Setiap 5 tahun  

d. Tidak pernah (jika tidak langsung ke 7.1)  
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Konfirmasi : Siapa yang melakukan evaluasi, kualitikasi dan data 

terakhir evaluasi 

6.4 Adakah sistem penindaklanjutan yang menjamin tindakan perbaikan 

telah dilakukan ketika perusahaan teridentifikasi tidak memenuhi 

standar yang berlaku? 

a. Ya     b. Tidak 

Bagaimana mekanismenya  

 

 

7. Team Tanggap Darurat  

7.1 Apakah perusahaan telah menetapkan team tanggap darurat untuk 

merespon keadaan darurat ?

a. Ya    b. Tidak  

7.2  Apakah team tersebut dibentuk atas dasar kebutuhan dari hasil 

analisa respon terhadap keadaan darurat ?  

a. Ya    b. Tidak

7.3  Apakah team tersebut telah di beri pelatihan sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan?

a. Ya     b. Tidak

7.4  Berapa persen training yang telah diterima oleh tim tersebut dan 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya ? ___ %

Keterangan : Jenis dan waktu training _______________
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7.5  Bagaimana kelayakan tim ini dalam menghadapi situasi darurat ?_ 

___________beri penjelasan  

 

8. Sistem Pengkajian  

8.1 Apakah terdapat sistem vang digunakan seperti wawancara kepada 

mereka yang terlibat dalam rangka mencari infotmasi umpan balik 

kepada manajemen yang berkepentingan sesuai keadaan darurat 

teraktual dan pelatihan pada saat training ?  

a. Ya     b. Tidak

 Apakah pekerja atau wakil mereka terlibat dalam program tersebut?  

8.3 Apakah terdapat sistem tindak lanjut yang menjamin rekomendasi 

yang telah dibuat, direview dan dipertimbangkan serta ditujukan 

kepala pihak yang berkepentingan ?

a. Ya     b. Tidak  

9. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan  
9.1 Apakah perusahaan telah mengidentifikasi jumlah minimum orang- 

orang yang dibutuhkan untuk dilatih dalam teknik P3K yang 

disesuaikan dengan peraturan dan keadaan pengeksposur yang ada 

di lokasi kerja, untuk menangani seluruh lokasi daerah kerja selama 

jam kerja berlangsung ?  

 a. Ya     b. Tidak (jika tidak, langsung ke 9.4) 
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 Keterangan : Nama dan jumlah tenaga____________________  

9.2  Apakah perusahaan telah menunjuk dan melatih secara memadai 

petugas P3K sesuai dengan persyaratan pada 10.1 diatas ?

  a. Ya     b. Tidak

  Keterangan : konfirmasi jenis pelatihan  

9.3 Apakah petugas tersebut memiliki akses langsung kepada pemakai 

P3K dan tugas-tugas mereka tidak akan terpengaruh karena 

memberikan pertolongan P3K?

  a. Ya     b. Tidak  

9.4 Apakah nama-nama petugas P3K yang ditunjuk telah dipampang 

dilokasi yang tepat ? 

 a. Ya     b. Tidak  

9.5 Berapa persen supervisor atau kepala seksi diseluruh unit kerja yang 

telah menerima pelatihan teknik P3K ?______ %  

9.6  Berapa persen individu yang memerlukan training tentang P3K 

khusus untuk menangani akibat pemajanan lokal telah menerima 

pelatihan tersebut ?  

9.7  Apakah ruang pengobatan atau klinik dan perlengkapan untuk P3K 

:  

1. Tersedia dalam jumlah yang layak  

2. Terpelihara disesuaikan dengan standar yang baik untuk industri  

3. Lokasinya sangat cocok dan strategis  
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4. Teridentifikasi dengan jelas  

9.8  Apakah analisa kebutuhan diadakan dengan bantuan otoritas medis 

untuk menjamin perlengkapan medis dan sumber daya yang ada 

tepat ditujukan untuk bahaya/hazard secara spesifik yang mungkin 

tidak dapat ditanggulangi? 

a. Ya     b. Tidak  

10. Bantuan dari luar yang terorganisasi dan pertolongan bersama  
10.1 Apakah terdapat sistem yang digunakan urrtuk penginformasian 

keadaan darurat kepada organisasi diluar untuk merespon 

keadaan darurat tersebut ?

 a. Ya    b. Tidak  

10.2  Apakah terdapat perjanjian untuk melakukan bantuan secara 

bersama- sama dengan organisasi lain dalam hal penyediaan 

personel atau perlengkapan apabila terjadi kondisi darurat ?

 a. Ya    b. Tidak 

 Keterangan : Organisasi yang terlibat__________________  

10.3 Apakah pengujian secara periodik diadakan oleh perusahaan, 

terhadap keadaan darurat secara bersama-sama dan merespon 

terhadap kejadian eksternal tersebut ?

a. Ya    b. Tidak  

 

11. Perencanaan Pasca Kejadian  

11.1 Adakah rencana tertulis untuk pemulihan aktivitas bisnis/usaha, 

setelah kejadian darurat yang berakibat hilangnya fasilitas utama?  
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a. Ya    b. Tidak

11.2 Apakah prosedur penghentian aktivitas bisnis/usaha dimasukkan 

kedalam perjanjian kegiatan pembelian, kontrak dan asuransi ?  

a. Ya    b. Tidak  

12. Komunikasi Kondisi darurat  
12.1 Apakah terdapat pelayanan komunikasi alternatif yang digunakan 

pada saat :  

1. Penghentian sistem normal pada saat keadaan darurat ? 

(Ya/Tidak)  

2. Kejadian kondisi darurat diluar perusahaan ? (Ya/Tidak)  

13. Komunikasi Kepada Masyarakat  

13.1 Apakah terdapat sistem yang menyediakan informasi menyangkut 

potensi bahaya terhadap kesehatan, keselamatan dan lingkungan 

beserta efeknya serta tindakan yang perlu diambil untuk 

mengendalikannya kepada :  

1. Departemen/pelayanan bagian tanggap darurat (Ya/Tidak)  

2. Pemerintah daerah setempat(Ya/Tidak)  

3. Masyarakat umum(Ya/Tidak)  

4. Media (Ya/Tidak)  

13.2  Apakah sistem komunikasi tersebut juga termasuk didalamnya 

mengenai kesepakatan tentang perlunya evakuasi keluar area 

perusahaan dan koordinasi tentang tindakan yang diperlukan 

dengan pihak-pihak yang terkait ?  
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  a. Ya     b. Tidak  

13.3  Apakah departemen yang berkaitan dengan hukum (dari manager 

senior yang berkepentingan) dilibatkan juga dalam merelease 

informasi yang akan dipublikasikan ?

  a. Ya     b. Tidak  
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Lampiran 5 

 

FORM QUANTITIVE RISK ASSESSMENT (QRA) HCML 

 

Document No.*:  

 

 6 Score of  

Activity Observed 
(Describe Clearly) 

Probability Consequence 
(Potential 
Severity) 

RISK Rating 
Probability X 

Consequence) 
 (see guidance below)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Note: 

 

Use one form for one assessment 

*: To be filled in by Administrator 

 

Formula: 
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7 RISK = PROBABILITY X CONSEQUENCE 
 

Guidance: 

 

Score for PROBABILITY (Refer to “Event Potential Matrix on the next 

page) 

 

1 = Never heard of in industry 

2 = Has occurred in industry 

3 = Has occurred in Husky Oil (Madura) Ltd 

4 = Occurs several times a year in Husky Oil (Madura) Ltd 

5 = Occurs several times a year at the location 

 

Score for CONSEQUENCE (POTENTIAL SEVERITY) (refer to “Event 

Potential Matrix” on next page): 

 

1 = F (in the column Potential Severity on Event Potential Matrix) 

2 = E (in the column Potential Severity on Event Potential Matrix) 

3 = D (in the column Potential Severity on Event Potential Matrix) 

4 = C (in the column Potential Severity on Event Potential Matrix) 

5 = B (in the column Potential Severity on Event Potential Matrix) 

6 = A (in the column Potential Severity on Event Potential Matrix) 

 

 

 

 

 


