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ABSTRAK

Nugroho Edy Kurniawan, 2010. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN 
TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN PADA KILANG DI PUSDIKLAT 
MIGAS CEPU. Program D.III Hiperkes dan Keselamatan Kerja Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Kebakaran adalah suatu bahaya yang dapat terjadi dimana saja, oleh 
karena itu perlu adanya upaya pencegahan. Pencegahan tersebut dapat dengan 
menggunakan berbagai cara, seperti penyediaan APAR, Detektor asap maupun 
panas dan hydrant.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari 
tentang sistem proteksi pencegahan dan pengendalian kebakaran yang telah 
dilaksanakan oleh PUSDIKLAT MIGAS CEPU, sistem proteksi tersebut 
bertujuan untuk mengantisipasi secara dini terhadap bahaya kebakaran sehingga 
tercipta lingkungan kerja yang selamat, bersih, aman, dan bebas dari sumber-
sumber bahaya kebakaran.

Kerangka pemikiran yang mendasari pemikiran ini adalah bahwa 
ditempat kerja serta komponen lain menimbulkan potensi bahaya kebakaran yang 
dapat menimbulkan kerugian besar pada perusahaan.

Metode penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan memberikan 
gambaran mengenai obyek penelitian. Data diperoleh secara langsung dengan cara 
observasi langsung dan wawancara dengan pekerja serta dari buku-buku referensi.

Dari hal penelitian dapat disimpulkan bahwa Pusdiklat Migas Cepu telah 
melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran antara lain 
dengan penyediaan sarana pemadam seperti APAR, hydrant, fire alarm, detektor 
asap dan emergency. Sebagai pencegahan dan pengendalian terhadap bahaya 
kebakaran. Saran yang dapat diberikan adalah perusahaan meningkatkan 
perawatan dan pengecekan sarana tersebut dengan baik agar tidak terjadi 
kerusakan dan dapat siap pakai apabila terjadi kebakaran dan peningkatan 
terhadap pengawaan terhadap sistem tersebut.

Kata kunci : Pencegahan, Pengendalian Kebakaran  

Kepustakaan : 5, 1996 - 2008
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

pengolahan minyak dan gas bumi, maka semakin besar pula resiko bahaya 

kebakaran dan kecelakaan yang mungkin timbul. 

Di sini peranan K3LL sangat penting untuk menunjang keselamatan kerja, 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pengendalian pencemaran 

lingkungan. Menurut keputusan menteri tenaga kerja No. Kep. 186/MEN/1999 

penanggulangan kebakaran ialah segala upaya untuk mencegah timbulnya 

kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian setiap perwujudan energi, 

pengadaan sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan 

organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran. 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja telah 

mengantsipasi dalam hal mencegah, Mengurangi dan memadamkan kebakaran, 

memberi jalan penyelamatan, penyelenggaraan latihan penanggulangan kebakaran 

yang ditetapkan di setiap tempat kerja dari perencanaan sampai ada sanksi hukum 

terhadap pelanggaran.

Dalam kegiatan operasi kilang Pusdiklat Migas Cepu yang mengolah 

bahan baku (crude oil) menjadi bermacam produk seperti pertasol, kerosin, dan 

wax. Maka untuk menunjang kegiatan kilang perlu dilengkapi dan dipasang 

fasilitas pemadam secara tetap dan tidak tetap untuk mencegah dan 

1
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menanggulangi kebakaran. Hal ini sangat penting dan perlu mendapat perhatian 

dalam melindungi aset perusahaan demi lancarnya operasi kilang.

Ada 3 jenis tingkatan istilah dalam bahaya kebakaran :

1. Bahaya Kebakaran Ringan

Adalah jenis kebakaran dengan hunian yang mempunyai jumlah dan 

kemudahan terbakar rendah, sehingga menjalarnya api rendah. Contohya : 

Tempat ibadah, rumah makan, sekolahan, kantor, dan rumah sakit.

2. Bahaya Kebakaran Tingkat Sedang

Adalah jenis kebakaran dengan hunian yang mempunyai jumlah dan 

kemudahan terbakar sedang, sehingga menjalarnya api cukup berat. Contohnya 

: Bengkel mobil, pabrik ban dan lain-lain.

3. Bahaya Kebakaran Tingkat Tinggi

Adalah jenis kebakaran dengan hunian yang mempunyai jumlah dan 

kemudahan terbakar sangat tinggi, sehingga menjalarnya api sangat tinggi dan 

cepat. Contohnya : pabrik kimia dengan tingkat kemudahan terbakar tinggi, 

pabrik bahan peledak dan lain-lain.

Pusdiklat Migas Cepu termasuk kebakaran tingkat tinggi karena 

memproduksi bahan-bahan yang mudah meledak terutama pada bagian 

pengolahan yaitu pada kilang.

Berdasarkan dari uraian di atas maka prektek kerja lapangan ini akan 

membahas tentang Pencegahan dan Pengendalian Terhadap Bahaya  Kebakaran 

Pada Kilang di Pusdiklat Migas Cepu.
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B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka timbul rumusan 

permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana Pencegahan dan Pengendalian Terhadap Bahaya  Kebakaran 

Pada Kilang di Pusdiklat Migas Cepu”

C. Tujuan Penelitian

1. Mengadakan pengamatan terhadap sistem proteksi pencegahan dan 

pengendalian terhadap bahaya kebakaran yang dilakukan oleh Pusdiklat Migas 

Cepu.

2. Mengetahui sistem tanggap darurat di Pusdiklat Migas Cepu.

3. Mengetahui sarana pemadam kebakaran yang tersedia di Pusdiklat Migas 

Cepu.

4. Mengetahui pemeriksaan sarana pemadam kebakaran di Pusdiklat Migas Cepu.

5. Mengetahui sistem K3 yang diterapkan pemadam kebakaran di Pusdiklat 

Migas Cepu.

D. Manfaat

Dari praktek kerja lapangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk berbagai pihak, yaitu :

1 Bagi Perusahaan
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Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan 

dan dapat digunakan untuk evaluasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian 

bahaya kebakaran yang sudah dilakukan.

2 Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan bahaya-bahaya 

kebakaran serta usaha-usaha pencegahan dan pengendalian yang diterapkan 

sebuah perusahaan khususnya pada kilang.

3 Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberi gambaran tentang sistem proteksi 

pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran yang ada disebuah perusahaan 

pada umumnya dan di Pusdiklat Migas Cepu pada khususnya.

4 Bagi Program

Diharapkan dapat sebagai sarana pengembangan ilmu K3 bagi peserta 

program dan media untuk menyalurkan lulusan Diploma III Hiperkes dan 

Keselamatan Kerja.

BAB II

LANDASAN TEORI
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A. Tinjauan Pustaka

1. Tempat Kerja

Definisi tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau 

terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga bekerja, atau yang sering dimasuki 

tenaga kerja untuk keperluan usaha, dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya. 

Termasuk didalamnya adalah semua ruangan, lapangan, halaman dan 

sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian yang berhubungan degan tempat 

kerja tersebut yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1970. Oleh 

karena itu untuk menunjang tempat kerja yang aman harus selalu diperhatikan 

dalam pengaturan, tata letak dan desain semua peralatan, mesin dan bahan supaya 

tidak menimbulkan kecelakaan kerja. 

Karyawan yang terjamin keselamatan dan kesehatan kerjanya akan bekerja 

lebih optimal dan ini tentu akan berdampak pada produk yang dihasilkan. Pada 

gilirannya ini akan meningkatkan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan 

ketimbang sebelum dilaksanakannya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. 

(Rudi Suardi, 1996)

2. Sebab-Sebab Terjadinya Kebakaran

Menurut Depnakertrans RI, 2002, penyebab kebakaran dan peledakan 

pada umumnya bersumber pada tiga faktor yaitu :

a. Faktor Manusia

Manusia sebagai faktor penyebab terjadinya kebakaran dan peledakan 

antara lain :

5
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1) Pekerja

1) Tidak mau tahu atau kurang mengetahui prinsip dasar pencegahan kebakaran 

dan peledakan.

2) Menempatkan barang atau menyusun barang yang mudah terbakar tanpa 

menghiraukan norma-norma pencegahan kebakaran dan peledakan.

3) Pemakaian tenaga listrik yang berlebihan, atau melebihi kapasitas yang telah 

ditentukan

4) Kurang memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin.

5) Adanya unsur-unsur kesengajaan

2) Pengelola

1) Sikap pengelola yang tidak memperhatikan keselamatan kerja.

2) Kurangnya pengawasan terhadap kegiatan pekerja

3) Sistem dan prosedur kerja tidak diterapkan dengan baik, terutama dalam 

bidang kegiatan penentuan bahaya, penerangan bahaya dan lain-lain.

4) Tidak adanya standard atau kode yang tidak dapat diandalkan atau penerapan 

tidak tegas, terutama yang menyangkut bagian kritis dari peralatan.

5) Sistem penanggulangan bahaya kebakaran baik sistem tekanan udara dan 

instalasi pemadam kebakaran tidak diawasi dengan baik.

b. Faktor Teknis

1) Melalui proses fisik atau mekanis dimana dua faktor penting yang menjadi 

peranan dalam proses ini adalah timbulnya panas akibat kenaikan suhu atau 
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timbulnya panas akibat dari pengetasan benda-benda, maupun adanya api 

terbuka.

2) Melalui proses kimia yaitu terjadi sewaktu-waktu pengangkutan bahan-bahan 

kimia berbahaya, penyimpanan, dan penanganan (handling) tanpa 

memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada.

3) Melalui tenaga listrik, pada umumnya terjadi karena hubungan arus pendek 

sehingga menimbulkan panas atau bunga api dan menyalakan atau membakar 

komponen yang lain.

c. Faktor Alam

1) Petir

2) Gunung meletus

Klasifikasi potensi bahaya kebakaran ditinjau dari tempat kerja sesuai 

dengan Kepmenaker nomor 189 tahun 1999, yaitu:

a. Bahaya Kebakaran Ringan

Bahaya kebakaran ringan adalah jenis hunian yang mempunyai jumlah dan 

kemudahan terbakar rendah, dan apabila terjadi kebakaran melepas panas rendah, 

sehingga menjalarnya api lambat. Contoh : gedung pendidikan, museum, 

perkantoran, perhotelan, dan perpustakaan.

b. Bahaya Kebakaran Sedang

1) Bahaya Kebakaran Sedang Kelompok I
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Bahaya kebakaran sedang kelompok I adalah jenis hunian yang 

mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang 

mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5m, dan apabila terjadi kebakaran 

melepaskan panas sedang, sehingga menjalarnya api sedang. Contoh : pabrik 

mobil, pabrik roti, pabrik elektronika, pabrik susu, dan pabrik barang gelas.

2) Bahaya Kebakaran Sedang Kelompok II

Bahaya kebakaran sedang kelompok II adalah jenis hunian yang 

mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang 

mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4m, dan apabila terjadi kebakaran 

melepaskan panas sedang, sehingga menjalarnya api sedang. Contoh : pabrik 

kimia, pabrik tembakau, pabrik barang kulit, dan pabrik tekstil.

3) Bahaya Kebakaran Sedang Kelompok III

Bahaya kebakaran sedang kelompok III adalah jenis hunian yang 

mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, dan apabila terjadi kebakaran 

melepaskan yang tinggi, sehingga menjalarnya api cepat. Contoh : pabrik 

makanan, pabrik sabun, pabrik mobil, pabrik ban, pabrik tepung terigu, dan pabrik 

pakaian.

c. Bahaya Kebakaran Berat

Bahaya kebakaran berat adalah jenis hunian yang mempunyai jumlah dan 

kemudahan terbakar tinggi, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas yang 

tinggi, penyimpanan cairan yang mudah terbakar, serat, atau bahan lain yang 

apabila terbakar apinya cepat membesar dengan melepaskan panas yang tinggi 
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sehingga menjalarnya api menjadi cepat. Contoh : pabrik kimia, pabrik api, pabrik 

korek api, pabrik bahan peledak, penyulingan minyak bumi kembang.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 04/Men/1980 

kebakaran dapat diklasifikasikan menjadi empat kelas yaitu :

1) Kebakaran Kelas A

Kebakaran yang terjadi pada bahan padat kecuali logam, kelas ini 

mempunyai ciri jenis kebakaran yang meninggalkan arang dan abu. Unsur bahan 

yang terbakar biasanya mengandung karbon. Misalnya kayu, plastik, tekstil, dan 

karet.

2) Kebakaran Kelas B

Kebakaran yang terjadi pada bahan cair dan gas yang mudah terbakar. 

Kelas ini terdiri dari unsur bahan yang mengandung Hidrokarbon dari minyak 

bumi dan turunan kimianya. Misalnya : minyak, gas alam, dan bensin.

3) Kebakaran Kelas C

Kebakaran yang terjadi pada instalasi listrik, misalnya peristiwa arus 

pendek pada instalasi listrik.

4) Kebakaran Kelas D

Kebakaran yang terjadi pada bahan logam seperti titanium, magnesium, 

besi, dan baja.

3. Prinsip Terjadinya Api

Kebakaran tidak lepas dari adanya api. Api merupakan suatu reaksi 

kimia atau reaksi oksidasi yang bersifat eksotermis dan diikuti oleh evolusi atau 

pengeluaran cahaya dan panas serta dapat menghasilkan nyala, asap dan bara. 
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Proses terjadinya api ini dimulai bila terdapat tiga unsur, yaitu bahan mudah 

terbakar, oksigen dan panas. Bilamana ketiga unsur tersebut berada dalam kondisi 

yang seimbang atau dalam konsentrasi tertentu, timbullah reaksi oksidasi atau 

dikenal sebagai proses pembakaran. Bila api awal ini telah terjadi maka sebagian 

panas tersebut akan diserap bahan bakar atau benda disekelilingnya yang 

kemudian melepaskan uap dan gas yang dapat menyala berganti-ganti setelah 

bercampur dengan oksigen (diudara), proses ini disebut reaksi berantai. Ketiga 

unsur tersebut dikenal dengan sebutan segitiga api : 

Gambar. 1 Segitga Api

(Depnakertrans RI, 2002)

a. Bahan Bakar (Fuel atau Vapour)

Panas

Oksigen Bahan Bakar
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Pada umumnya semua bahan bakar dapat terbakar, yang menjadi 

perbedaan masing-masing bahan tersebut adalah titik nyala (flash point) yang 

dimiliki bahan, yaitu temperatur terendah dari suatu bahan untuk merubah 

bentuknya menjadi uap dan akan menyala sendiri apabila bersentuhan dengan api.

(Suma’mur P.K, 1996)

b. Zat Asam (Oksigen)

Udara disekitar kita dalam keadaan normal mengandung ± 21%, 78 % 

Nitrogen (N2) dan 1 % gas-gas lainnya. Maka 21% zat asam inilah yang 

menunjang berlangsungnya proses pembakaran dan batas minimal untuk 

memelihara terjadinya nyala api adalah 15%, sedangkan pada kadar kurang dari 

12 % pembakaran tidak berlangsung.(PPT. Pusdiklat Migas Cepu)

c. Panas (Heat)

Berdasarkan buku ”Keselamatan kerja dan Pencegahan Kecelakaan” 

halaman 54 dikarang oleh Dr. Suma’mur P.K, M. Sc, menerangkan bahwa tenaga 

kerja minimal sumber api adalah 0,1 mj

Beberapa contoh sumber api :

1). Api terbuka seperti : api dapur, api rokok, api las, korek.

2). Gesekan (friction) dapat menimbulkan panas dan juga bunga api seperti : 

sumbu-sumbu yang berputar dibantalan yang tidak dilumasi.

3). Listrik (electricity) seperti : sambungan kabel-kabel/instalasi listrik yang 

kurang sempurna, saklar, busi motor, instalasi listrik berbeban lebih (overload)

api dan sebagainya.
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4). Permukaan yang panas seperti : ketel uap, motor bakar, tungu api, pipa knalpot 

api dan sebagainya.

5). Reaksi kimia yang biasanya merupakan percampuran 2 (dua) elemen yang 

berbeda seperti : Kalium permanganat dengan gliserin, fosfor kuning dengan 

oksigen, besi pirofor degan oksigen, kalsium karbida dengan air, pyrophoric 

material dengan oksigen api dan sebagainya. (Suma’mur P.K, 1996)

4. Sumber-Sumber Nyala Api

a. Listrik

Instalasi listrik yang digunakan dapat mengakibatkan nyala api oleh karena 

faktor-faktor :

1).Instalasi tidak memakai sekring atau sekring diganti dengan kawat.

2).Pemasangan kabel-kabel yang tidak tepat sehingga terjadi hubungan pendek

3).Keadaan kabel-kabel, baik dalam instalasi listrik, maupun dalam peralatan 

listrik yang sudah usang atau rusak. (Suma’mur P.K, 1996)

b. Rokok

Merokok ditempat terlarang atau membuang puntung rokok (masih 

menyala) sembarangan ditempat kerja sehingga dapat menimbulkan kebakaran.

(Suma’mur P.K, 1996)

c. Pemanasan Berlebih

Pemanasan berlebih bisa timbul dari pengoperasian alat-alat yang tidak 

terkontrol dengan baik dan mesin mesin yang tak terawat, misalkan pengoprasian 

ketel uap yang tidak terkontrol air pengisinya. (Suma’mur P.K, 1996)

d. Api Terbuka
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Penggunaan api pada tempat-tempat yang terdapat bahan mudah terbakar, 

misalnya menyalakan api di tempat penimbunan bahan bakar (bensin) untuk 

penerangan. (Suma’mur P.K, 1996)

e. Lentikan Bara Pembakaran

Bunga api bisa berasal dari knalpot mesin diesel ataupun dari kendaraan 

angkutan, dari kegiatan pengelasan dan penggerindaan. (Suma’mur P.K, 1996)

f. Sambaran Petir

Sambaran petir dapat mengenai obyek-obyek yang tidak terlindungi 

penyalur petir atau pada instalasi yang penyalur petirnya tidak memenuhi syarat.

(PPT. Pusdiklat Migas Cepu)

g. Reaksi Kimia

Nyala api timbul dari reaksi bahan-bahan kimia tertentu yang 

menghasilkan cukup panas yang berakibat terjadinya kebakaran. (Suma’mur P.K, 

1996)

5. Pencegahan Bahaya Kebakaran

Pencegahan yaitu semua tindakan yang berhubungan dengan pencegahan, 

pengamatan dan pemadaman kebakaran meliputi perlindungan jiwa dan 

keselamatan manusia serta perlindungan kekayaan Pencegahan kebakaran dan 

pengurangan korban tergantung dari lima prinsip pokok sebagai berikut :

a. Pencegahan Kecelakaan sebagai akibat kecelakaan atau keadaan panik

b. Pembuatan bangunan yang tahan api.

c. Pengawasan yang teratur dan berkala.

d. Penemuan kebakaran pada tingkat awal dan pemadamnya.
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e. Pengendalian kerusakan untuk membatasi kerusakan sebagai akibat 

kebakaran dan tindakan pemadamnya. (Suma’mur, 1996)

Hal yang diperlukan proteksi pencegahan kebakaran :

a. Sarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

1) Poster-Poster Peringatan

Pemasangan poster larangan merokok adalah pencegahan dini yang umum 

dilakukan oleh perusahaan. Namun dalam kenyataanya larangan tersebut tidak 

sepenuhnya ditaati, untuk itu perusahaan perlu menyediakan waktu dan tempat 

khusus untuk merokok dengan maksud untuk mengurangi keinginan merokok 

pada saat sedang kerja (Suma’mur P.K,1996)

2) Instalasi Penyalur Petir

Instalasi Penyalur Petir menurut peraturan menteri tenaga kerja No. 

PER/02/MEN/1989 ialah seluruh susunan sarana penyalur petir terdiri atas 

penerima (Air Terminal/Rod), penghantar (Down Conductor), elektroda bumi 

(Earth Electrode) termasuk perlengkapan lainnya yang merupakan satu kesatuan 

berfungsi untuk menangkap muatan petir dan menyalurkannya ke bumi.

b. Pelatihan Pemadam Kebakaran

Petugas pemadam kebakaran tidak dipilih berdasarkan pengalaman saja, 

melainkan dibentuk dan dibina melalui program latihan yang meliputi pendidikan 

teori latihan jasmani, praktek dan pengalaman-pengalaman yang benar-benar 

didapat dari pelatihan pemadaman kebakaran (Suma’mur, 1996).

c. Surat Ijin Kerja
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Surat ijin kerja pada prinsipnya adalah dokumen tertulis sebagai 

persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan berbahaya dan memperhatikan bahaya 

potensial yang ada serta langkah pencegahannya yang harus dilakukan (Syukri 

Syihab, 1997).

6. Pengendalian Bahaya Kebakaran

a. Sarana Pengendalian Bahaya Kebakaran

1) APAR

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah alat pemadam yang mudah 

dibawa atau dipindahkan dan dapat dipakai oleh satu orang (BPP Semester III, 

2008). 

Secara umum jenis APAR ada 4 macam :

a) Jenis busa (foam)

b) Jenis serbuk tepung kering (dry chemical)

c) Jenis CO2

d) Jenis air 

Panduan pemasangan APAR menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi nomor PER-04/MEN/1980 adalah:

Bab II pasal 4

(1) Setiap satu kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi 

yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi 

pemberian tanda pemasangan.
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(2) Tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut ayat (1) adalah 125 cm dari 

dasar lantai tepat di atas satu atau kelompok pemadam api ringan yang 

bersangkutan.

(3) Pemasangan dan penempatan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan 

jenis dan penggolongan kebakaran

(4) Penempatan tersebut ayat (1) antara alat pemadam api yang satu dengan 

lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai 

pengawas atau ahli keselamatan kerja.

(5) Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah.

Bab II pasal 5

Dilarang memasang dan menggunakanalat pemadam api ringan yang didapati 

sudah berlubang-lubang atau cacat karena karat.

Bab II pasal 6

(1) Setiap alat pemadam api ringan harus dipasang (ditempatkan) menggantung 

pada dinding dengan penguatan sengkang atau dengan kontruksi penguat 

lainnya atau ditempatkan dalam lemari atau peti (box) yang tidak dikunci.

Bab II pasal 7

(1) Sengkang atau kontruksi penguat lainnya seperti pasal 6 ayat (1) tidak boleh 

dikunci atau digembok atau diikat mati.

Bab II pasal 8

Pemasangan alat pemadam api ringan harus sedemikian ruap sehingga bagian 

paling atas (puncaknya) berada pada ketinggian 1,2 m dari permukaan lantai 

kecuali jenis CO2 dan tepung kering (dry chemical) dapat ditempatkan lebih 
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rendah dengan syarat, jarak antara dasar alat pemadam api ringan tidak kurang 

dari 15 cm dari permukaan lantai.

Bab II pasal 9

Alat pemadam api ringan tidak boleh dipasng dalam ruangan atau tepat dimana 

suhu melebihi 49ºC atau turun sampai minus 44ºC kecuali apabila alat pemadam 

api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu diluar batas tersebut diatas.

Bab III pasal 11

(1) Setiap alat pemadam api ringan harus diperiksa 2 (dua) kali dalam setahun, 

yaitu :

a. Pemeriksaan dalam jangka 6 (enam) bulan;

b. Pemeriksaan dalam jangka 12 (dua belas) bulan;

(2) Cacat pada perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu 

pemeriksaan harus segera diperbaiki atau alat tersebut segera diganti dengan 

yang tidak cacat.

Bab III pasal 14

Petunjuk cara-cara pemakaian alat pemadam api ringan harus dapat dibaca dengan 

jelas. 

2) Hidran

Hidran adalah suatu sistem pemadam kebakaran yang menggunakan air 

bertekanan (BPP Semester III, 2008)

Komponen  Hidran kebakaran terdiri dari:

a) Sumber penyediaan air

b) Pompa-pompa kebakaran 
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c) Selang kebakaran

d) Kopling penyambung

e) Nozzle dan perlengkapan lain

Terdapat 2 (dua) penggolongan tipe hydrant, yaitu berdasarkan dari 

katupnya dan berdasarkan fungsinya.

a) Berdasarkan Letak Katupnya

Berdasarkan letak katupnya, fire hydrant terdiri atas :

(1) Hidran Sistem Basah (Wet Barrel Fire Hydrant)

(2) Hidran Sistem Kering (Dry Barrel Fire Hydrant)

b) Berdasarkan Fungsinya

Berdasarkan letak fungsinya, fire hydrant terdiri atas :

(1) Hidran Pemadam

(2) Hidran Monitor (Fixed Water Monitor).(PPT. Migas Cepu)

3) Mobil Pemadam Kebakaran

Fire truck (mobil pemadam kebakaran) adalah merupakan suatu rangkaian 

dari beberapa unit sistem yang secara garis besar terdiri dari :

a) Engine dan Chasis kendaraan

b) Pompa dan PTO (Power Talk Olf)

Yang dirangkai melalui sistem mekanik, elektrik, konstruksi body dan 

sistem perpipaan, sehingga merupakan suatu unit secara utuh dan dapat berfungsi 

sebagai kendaraan pemadam kebakaran dan media yang sesuai dengan kebutuhan 

(PPT Migas Cepu).
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b. Teknik Pemadaman Kebakaran

Pemadaman kebakaran yang dilakukan harus diperhatikan tentang 

keefektifannya agar tidak membahayakan keselamatan sendiri. Karena seringkali 

jika pemadaman yang dilakukan tanpa perhitungan yang tepat, justru akan 

membahayakan petugas pemadam tersebut. Untuk itu agar pemadaman kebakaran 

dapat lebih efektif, maka perlu diperhatikan hal-hal mengenai teknik pemadaman 

kebakaran.

Prinsip dasar menanggulangi kebakaran adalah memadamkan api agar 

jangan membesar atau menjalar dengan memutuskan salah satu rangkaian dari 

segitiga api. Segitiga api disempurnakan dengan memperhitungkan reaksi kimia 

yang terdapat proses terjadinya api.

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                        

                                                                                                    

                  

1) Smoothering atau Isolasi

Energi panas

Reaksi Kimia

Oksigen

Bahan Bakar

Gambar 2. Piramida Api
(Depnakertrans RI,2002)
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Yaitu mengurangi kadar oksigen disekitar daerah kebakaran sehingga 

kadarnya kurang dari kadar yang dibutuhkan bahan bakar pada proses 

pembakaran. Kebakaran bahan-bahan tertentu dapat dipadamkan dengan cara 

smoothering yang bisa lebih cepat apabila uap yang terbentuk dapat terkumpul 

didaerah yang terbakar. (Depnakertrans RI,2002)

2) Cooling atau Pendinginan

Yaitu penurunan temperatur bahan bakar sampai pada suhu dimana benda 

tersebut tidak dapat menghasilkan uap atau gas yang dapat membesar 

pembakaran. Air adalah salah satu bahan pemadam yang terbaik untuk menyerap 

panas, tetapi tidak dapat digunakan untuk semua jenis kebakaran. (Depnakertrans 

RI,2002)

3) Starvation

Yaitu pemadaman kebakaran dengan cara menghilangkan atau 

memutuskan suplai bahan bakar (menghilangkan bendanya). Sebagai contoh 

adalah pipa saluran minyak atau gas yang pada ujungnya terbakar, karena 

salurannya ditutup. (Depnakertrans RI,2002)

4) Sistem Urai

Adalah memadamkan kebakaran dengan menggunakan alat pemadam api 

modern, dimana pada saat media pemadam disemprotkan maka media tersebut 

akan mengikat panas sekaligus akan menutup atau menyelimuti benda yang 

terbakar sehingga udara atau oksigen tidak bisa masuk atau hilang.

(Depnakertrans RI,2002)
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c. Regu Penanggulangan Kebakaran

Menurut keputusan menteri tenaga kerja No. Kep. 186/MEN/1999 regu 

penanggulangan kebakaran adalah satuan tugas yang mempunyai tugas khusus 

fungsional dibidang penganggulangan kebakaran.

5) Jumlah Anggota Regu

Untuk tiap unit kerja harus dibentuk regu penanggulangan kebakaran 

dengan ketentuan:

a) Setiap regu berjumlah 4 sampai 5 orang, salah satunya sebagai komandan regu.

b) Dalam satu perusahaan harus ada regu penanggulangan kebakaran.

c) 1 regu berasal dari satu ruangan.

2) Latihan

Petugas pemadam kebakaran tidak dipilih berdasarkan pengalaman saja, 

melainkan dibentuk dan dibina melalui program latihan yang meliputi pendidikan 

teori latihan jasmani, praktek dan pengalaman-pengalaman yang benar-benar 

didapat dari pelatihan pemadaman kebakaran (Suma’mur, 1996).

3) Kualifikasi

Tidak semua orang dapat dan mampu menjadi petugas pemadam 

kebakaran. Orang-orang yang memilih pekerjaan ini mesti memenuhi persyaratan 

fisik dan mental. Kualifikasi tersebut meliputi kegesitan mental, kesehatan fisik, 

kemampuan fisik dan tingkat kecekatan. Kesiapan mental diperoleh antara lain 

lewat pendidikan dan latihan, dengan demikian seorang pemadam petugas 

pemadam kebakaran memiliki kecepatan mengabil keputusan yang cepat, 
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kemampuan melakukan pengamatan, dan penilaian serta kesanggupan menerima 

dan melaksanakan perintah dari pimpinan yang bersangkutan (Suma’mur, 1996).

d. Tindakan Keadaan Darurat

Menurut Depnakertrans RI, 2002. Dalam kaitannya dengan terjadinya 

peristiwa kebakaran selain cara penanggulangan api yang diperlukan, maka upaya 

penyelamatan akibat terjadinya kebakaran merupakan langkah penting untuk 

menghindari terjadinya kerugian besar.

Upaya penyelamatan dimaksud tentunya sudah harus diterapkan sejak 

awal perencanaan suatu kegiatan sampai dengan kemungkinan terjadinya 

kebakaran.Upaya tersebut meliputi perencanaan keadaan darurat dan sistem 

evakuasi, yang meliputi :

1) Pengaturan rencana evakuasi.

2) Prosedur evakuasi.

3) Pemilihan rute evakuasi

4) Pengamatan rute evakuasi

5) Latihan evakuasi

6) Latihan menguasai asap

7) Pendidikan evakuasi

8) P3K

9) Penyediaan tempat evakuasi. (Depnakertrans RI, 2002)
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B. Kerangka Pemikiran

Tempat Kerja :
1. Mesin
2. Peralatan
3. Bahan
4. Lingkungan

Sumber Bahaya Kebakaran

Pencegahan dan Pengendalian Terhadap
Bahaya Kebakaran

1. Pencegahan Bahaya Kebakaran
a. Sarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
b. Pelatihan Pemadam Kebakaran
c. Surat Ijin Kerja

2. Pengendalian Bahaya Kebakaran
a. Sarana Pengendalian Bahaya Kebakaran
b. Teknik Pemadaman Kebakaran
c. Regu Penanggulangan Kebakaran
d. Tindakan Keadaan Darurat

Tidak adanya proteksi pencegahan 
dan pengendalian kebakaran

Pencegahan dan Pengendalian 
Kebakaran Cepat dan Tepat

Tindakan Pengendalian

Pencegahan dan Pengendalian 
Kebakaran terlambat

Kerugian Akibat Kebakaran Kecil

Kebakaran Besar

1. Kerugian (Harta, benda, aset dll)
2. Terganggunya Proses Produksi
3. Kematian
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat 

deskriptif. Dimana penulisan ini digambarkan tentang upaya pencegahan dan 

pengendalian kebakaran sebagai antisipasi dini terhadap bahaya kebakaran di 

Pusdiklat Migas Cepu.

B. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan magang dilaksanakan di Pusdiklat Migas Cepu berlokasi di 

Jalan Sorogo No. 1 Kelurahan Karang Boyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora 

Provinsi Jawa Tengah , dengan area pertambangan seluas 445.460 x 106 m².

C. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Obyek penelitian dalam penulisan ini adalah pencegahan dan 

pengendalian kebakaran di Pusdiklat Migas Cepu terutama ada bagian kilang, 

yang meliputi sarana pemadam kebakaran pada kilang emergency, tim pemadam 

kebakaran, training dan surat ijin kerja dan usaha-usaha lain.

D. Sumber Data
24
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1. Data Primer

Data primer berasal dari wawancara yang telah dilakukan selama praktek 

kerja lapangan di Pusdiklat Migas Cepu.

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat didapatkan dari dokumen perusahaan, buku-buku 

tentang kebakaran, makalah tentang kebakaran dan laporan sebelumnya yang 

berkaitan dengan PKL.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian yaitu

sistem proteksi dan pencegahan kebakaran di Pusdiklat Migas Cepu terutama ada 

bagian kilang.

2. Teknik Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah mengenai sarana pemadam 

kebakaran, emergency, tim pemadam kebakaran, training, surat ijin kerja dan para 

pihak yang berkompeten dalam menunjang upaya pencegahan dan pengendalian

kebakaran di Pusdiklat Migas Cepu.

F. Pelaksanaan
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Dalam pelaksaan magang mahasiswa mengikuti program-program kerja 

yang ada di perusahaan. Disamping itu penulis juga mencari data sendiri melalui 

pengamatan atau observasi, wawancara dan pengukuran. Pelaksanaan magang 

mulai 1 Februari sampai 28 Februari 2010, setiap hari Senin sampai Kamis jam 

08.00-16.00 WIB dan hari Jum’at jam 08.00-16.30 WIB.

G. Analisa Data

Analisa data hasil penelitian yang dilakukan terhadap pencegahan dan

pengendalian kebakaran di Pusdiklat Migas Cepu terutama ada bagian kilang, 

merupakan teori analisis nonstatistik atau analisa dengan membandingkan 

terhadap teori dan literature yang ada dengan kenyataan yang ada.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pusdiklat Migas Cepu merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya 

adalah melakukan proses pengolahan minyak tanah dan proses pembuatan wax. 

Didalam melakukan proses produksinya Pusdiklat Migas Cepu tidak lepas dari 

bahan pembuatan kerosin yang mudah terbakar. Daerah yang rawan berpotensi 

besar menyebabkan kebakaran adalah pada bagian kilang. Kilang merupakan 

tempat pengolahan bahan baku (crude oil) untuk di jadikan kerosin

1. Potensi Kebakaran

b. Bahan Mudah Terbakar

1) Kerosin

Kerosin merupakan bahan baku utama dalam proses produksi di Pusdiklat 

Migas Cepu, yang keberadaanya sangat penting, selain itu kerosin juga 

merupakan bahan yang sangat mudah sekali terbakar. Apabila terkena percikan 

api kerosin akan terbakar, hal itu dikarenakan kandungan pada kerosin adalah 

alkana-alkana yang memiliki nyala api yang paling baik.

2) Bahan Bakar

Bahan bakar dalam hal ini solar yang digunakan untuk proses pendukung 

produksi seperti bahan bakar generator pada power plant untuk pembangkit listrik 

pada proses produksi dan pada mesin diesel yang digunakan untuk pompa hidran. 

27
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Bahan bakar sangatlah rentan terhadap percikan api sehingga potensi terjadi 

kebakaran terhadap bahan bakar ini sangatlah tinggi.

3) Bahan Kimia

Kilang minyak menggunakan bahan-bahan kimia yang terkadang 

berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia serta lingkungan hidup. 

Penanganan bahan-bahan kimia tersebut harus dilakukan dengan serius. Untuk 

membantu pekerja dalam memperlakukan bahan-bahan kimia tersebut, maka 

diberikan suatu sistem labeling yang dapat menunjukan jenis dan bahaya dari 

bahan kimia yang mereka gunakan. 

c. Panas

Panas adalah penyebab timbulnya api, berperan menaikkan temperatur

benda hingga mencapai titik nyala. Panas dapat berasal dari tekanan panas kimia,

mekanik dan listrik. Di Pusdiklat Migas Cepu sumber panas yang dapat 

menimbulkan potensi bahaya kebakaran dapat berasal dari :

1) Listrik

Pemasangan instalasi listrik di Pusdiklat Migas Cepu pada dasarnya telah 

tertata dengan baik sehingga bahaya kebakaran konsleting listrik dapat dihindari, 

tetapi banyaknya kabel listrik yang kurang terjaga pada kilang, maka akan 

mennimbulkan suatu percikan api yang dapat mengakibatkan konsleting listrik.

2) Sambaran Petir

Petir merupakan suatu peristiwa alam yang dapat menimbulkan bahaya 

kebakaran. Sambaran petir dapat mengenai obyek-obyek yang terlindungi 

penyalur petir atau pada instalasi yang penyalur petirnya tidak memenuhi syarat. 
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Di beberapa kilang di Pusdiklat Migas Cepu dipasangi sebuah grounding. Dan 

selama ini belum pernah terjadi  kebakaran akibat sambaran petir.

2. Sarana Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

a. Larangan dan Poster

Dikilang pemasangan poster banyak dijumpai terutama pemasangan poster 

larangan merokok. Poster tersebut merupakan pencegahan dini yang umumnya 

dilakukan oleh Pusdiklat Migas Cepu. Bunyi peringatan tersebut adalah “Dilarang 

Merokok”, sehingga karyawan yang ingin merokok harus ditempat yang sudah 

ditentukan yang aman dan tidak berpengaruh terhadap bahaya kebakaran. Selain 

poster larangan merokok dikilang juga terdapat poster larangan mengaktifkan 

handphone dan membawa kamera. Pusdiklat Migas Cepu menerapkan sanksi 

tegas terhadap pekerja yang melanggarnya.

b. Penangkal Petir

Penangkal petir terdapat pada kilang minyak. Pada kilang minyak biasanya

menggunakan penangkal petir dengan sistem pertanahan atau grounding system.

Sistem pentanahan berfungsi sebagai sarana mengalirnya arus petir yang 

menyebar ke segala arah di dalam tanah. Hal yang perlu diperhatikan dalam 

perancangan sistem pentanahan adalah tidak timbulnya bahaya tegangan yang 

mengalir. Kriteria yang dituju dalam pembuatan sistem pertanahan adalah 

bukannya rendahnya harga tahanan tanah akan tetapi dapat dihindarinya bahaya 

seperti tersebut didepan. Selain itu baik-buruknya sistem pentanahan sangat 

menentukan rancangan sistem penangkal petir internal, semakin tinggi harga 

tahanan pentanahan akan semakin tinggi pula tegangan yang terdapat pada 
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penyama potensial (Potensial Equalizing Bonding), sehingga upaya proteksi 

internalnya akan lebih berat. Dengan demikian kita bisa menilai betapa perlunya 

sistem pentanahan atau grounding system untuk menghindari kerugian yang lebih 

besar dari bahaya sambaran petir. 

c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Pusdiklat Migas Cepu terutama pada kilang untuk mengantisipasi dan 

mengendalikan bahaya kebakaran tahap awal  disediakan alat pemadam api ringan 

(APAR). Jenis APAR yang tersedia adalah foam, dry chemical, CO2, dan halotron. 

Jumlah APAR yang tersedia berdasarkan data pemeriksaan yang ada adalah 

sebagai berikut :

Tabel 1. Data Jumlah APAR

No Jenis Jumlah

1 Dry Chemical 94 Unit

2 CO2 85 Unit

3 Foam 64 Unit

4 Halotron 140 Unit

5 Trolly 7 Unit

Total 390 Unit

Sumber: Data Sekunder

Adapun kondisi penempatan APAR adalah sebagai berikut. :

Pemasangan APAR disesuaikan dengan tingkat bahaya kebakaran lokasi 

dimana APAR akan ditempatkan dan jenis atau kelas kebakaran yang ada. Kelas 

kebakaran ada 5 yaitu :
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1) Kelas kebakaran A yaitu kebakaran pada bahan seperti kertas, kayu, kain, 

plastik. Media pemadaman kebakaran untuk kelas ini berupa: air, pasir, karung 

goni yang dibasahi, dan APAR jenis dry chemical.

2) Kelas kebakaran B yaitu kebakaran pada cairan mudah terbakar seperti 

alkohol, gasoline, cat, solvent dan gas mudah terbakar. Media pemadaman 

kebakaran untuk kelas ini berupa: pasir, APAR jenis foam dan APAR jenis dry 

chemical.

3) Kelas kebakaran C yaitu kebakaran pada peralatan listrik yang hidup atau 

bertegangan. Media pemadaman kebakaran untuk kelas ini berupa: pasir, 

APAR jenis CO2 dan APAR jenis dry chemical.

4) Kelas kebakaran D yaitu kebakaran pada logam seperti magnesium, titanium, 

litium, natrium dan potasium.

Adapun cara penempatan APAR yang benar :

2) APAR diletakkan pada lokasi dimana mudah diakses dan tersedia untuk 

digunakan jika terjadi api. Lebih disukai pada jalur jalan atau akses keluar.

3) Kotak atau lemari APAR tidak dikunci, kecuali ada kemungkinan APAR dicuri 

atau digunakan tanpa ijin dan lemari dilengkapi alat atau cara untuk 

mengaksesnya.

4) APAR tidak terhalang dari pandangan. Jika kondisinya memaksa terhalang 

maka dilengkapi dengan penandaan atau cara lain untuk menginformasikan 

lokasinya.
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5) APAR diletakkan digantung pada gantungan atau disediakan bracket yang 

khusus disediakan dari pihak pembuatnya. Hal ini tidak berlaku untuk 

pemadam yang menggunakan roda.

6) Ketinggian pemasangan APAR kurang lebih 125 cm dari permukaan lantai dan 

pemberian tanda merah yaitu

(1)                  : Tanda pada tiang dimana terdapat APAR

(2) : Tanda pada tembok dimana terdapat APAR

7) Pin pengaman pada segel masih dalam keadaan baik.

8) Di Pusdiklat Migas Cepu seluruh APAR yang terdapat di kilang berwarna 

merah.

9) Pemasangan APAR di Pusdiklat Migas Cepu tidak dipasang dengan jarak 

kurang dari 15 m

     Cara penggunaan atau pengendaliannya adalah seperti berikut

1) Pilih jenis alat pemadam api yang sesuai.

2) Ikut arah angin semasa menggunakannya.

3) Praktikkan penggunaan kaedah PASS yaitu :

a) P – Pull adalah Tarik atau cabut pin keselamatan.

b) A – Aim adalah Arahkan nozel ke arah puncak api.

c) S – Squeeze adalah tekan pemegang “leher”dimana agen pemadaman akan 

dipancutkan keluar.

d) S – Sweep adalah Layangkan nozzle atau hose kekiri dan ke kanan bagi 

menyegerakan proses pemadaman.

Pengecekan bagian APAR meliputi :
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1) Tabung APAR atau body

2) Pin pengaman atau segel, harus keadaan masih terikat

3) Pressure gauge, harus menunjukkan pada warna hijau.

4) Blanko, yang berisi nama seksi, lokasi, dan nomor tabung.

5) Label jaminan, berisi tanggal pemeriksaan.

6) Serbuk beku atau tidak jika jenisnya dry chemical, jika jenisnya CO2 maka 

harus ditimbang untuk mengetahui volumenya.

7) Brecket (duduk, tempel, bulat)

8) Tanda merah pada dinding atau tiang untuk mengetahui keberadaan APAR.

Di Pusdiklat Migas Cepu pengecekan isi APAR dilakukan setiap 6 bulan 

sekali, dan penggantian isi APAR dilakukan setiap satu tahun sekali, hal itu 

disesuaikan dengan tanggal awal pengisian APAR. Apabila di temukan alat 

pemadam api ringan yang cacat, maka APAR tersebut akan diperbaiki atau alat 

tersebut segera diganti dengan yang tidak cacat.

d. Hidran Pemadam (Fire Hydrant)

Hidran pemadam kebakaran (fire hydrant) merupakan salah satu peralatan 

pemadam kebakaran yang digunakan untuk mengeluarkan air pemadam yang 

bertekanan dari suatu instalasi jaringan pipa air pemadam. Pemadam terpasang 

tetap yang dihubungkan dengan sumber air melalui sistem perpipaan yang 

fungsinya sebagai sumber air yang dibutuhkan untuk pencegahan atau pemadam 

kebakaran.

Air pemadam yang disuplai oleh fire hydrant merupakan air pemadam 

yang bertekanan (Fire Water Outlet), dimana air tersebut berasal dari jaringan 
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pipa air pemadam yang mendapat suplai air bertekanan dari pompa utama 

pemadam kebakaran. Fungsi dari fire hydrant yaitu :

1) Untuk operasi pemadam kebakaran

2) Mengalirkan, mengatur dan mengendalikan aliran air pemadam.

3) Sarana siaga pada pekerjaan panas di area kilang serta area tangki yang rawan 

terhadap kebakaran.

Pusdiklat Migas Cepu menyediakan hidran sebagai sarana untuk 

memadamkan api sebagai sarana antisipasi bila terjadi kebakaran besar. Di 

Pusdiklat Migas Cepu terdapat 3 jenis hydrant yaitu hidran kering (dry barrel), 

hidran basah (wet barrel) dan Hidran Monitor (Fixed Water Monitor). Tetapi di 

kilang hanya menggunakan jenis hydrant kering dan hydrant monitor. Hidran

pemadam (Fire Hydrant), berfungsi untuk menyalurkan air pemadam yang 

langsung disambungkan ke selang dan nozzle dengan bagian konstruksinya, yaitu :

1) Stand Pipe Hydrant

2) Valve atau Kerangan

3) Seal Coupling

4) Roda Kerangan

5) Pen atau as roda kerangan

6) Handle Flange

7) Flange

Jenis Hydrant yang terdapat di Kilang yaitu :

1) Hydrant Kering (Dry Barrel)
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Pada hidran tipe ini, hidran ini sistem jaringan perpipaanya tidak terisi air 

dan katup airnya di dasar hidran. Hydrant ini sangat cocok untuk digunakan dalam 

semua musim. Jenis hidran tersebut di Kilang Pusdiklat Migas Cepu terdapat 

jumlah keseluruhan 14 unit. Bagian-bagian konstruksinya yaitu :

a) Hose Outlet and Valve Seat (Selang dan kerangan)

b) Operating Steam

c) Automatic Check

2) Hydrant Monitor (Fixed Water Monitor).

Di Pusdiklat Migas Cepu terdapat 2 buah hydrant Monitor, disamping 

sebagai hidran, jenis ini juga dilengkapi dengan monitor yang bisa dioperasikan 

tanpa menambah media lainnya, seperti selang dan nozzle. Bagian-bagian 

konstruksinya yaitu :

a) Stand Pipe

b) Kerangan (valve)

c) Roda kerangan (Hand wheel)

d) Handle Flance

e) Nozzle

f) Stang (Wheel Nozzle)

g) Stang (Wheel Monitor)

Di Pusdiklat Migas Cepu hal yang harus diperhatikan dalam 

pengoperasian hidran adalah sebagai berikut :

1) Periksa kondisi hidran

2) Pemeriksaan selang pemadam yang akan dipakai harus dalam kondisi baik.
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3) Hubungan selang dari hydrant ke obyek yang akan dilindungi

4) Pasang nozzle pada ujung selang.

5) Arahkan nozzle ke obyek yang akan dilindungi

6) Yakinkan bahwa yang memegang nozzle dalam posisi siap

7) Buka kerangan hidran perlahan-lahan.

Pemeriksaaan dan perawatan hidran, bertujuan untuk :

1) Untuk menjamin peralatan berfungsi denan baik sebagaimana mestinya.

2) Agar peralatan tidak mudah rusak dan awet dalam pemakaiannya.

3) Untuk menghemat anggaran atau biaya perawatan.

Pemeriksaan hidran di Pusdiklat Migas Cepu terutama pada kilang ini pada 

dasarnya adalah pemeriksaan secara visual. Pemeriksaan ini dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu

1) Pemeriksaan Bulanan

a) Pemeriksaan bocoran pada gasker

b) Pemeriksaan pada baut

c) Pemeriksaan bocoran di bagian atas hidran

d) Pembersihan peralatan

2) Pemeriksaan setiap 6 Bulan

a) Bila ada keretakan pada hidran

b) Pemeriksaan ulir pada saluran air

c) Pemeriksaan pada alat penyambung selang

d) Pemeriksaan pada saluran keluar air

e) Pemeriksaan cat pada hidran
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Dalam perawatan hidran agar terhindar dari kerusakan hal yang perlu 

dilakukan adalah :

1) Memberikan pelumas pada baut pembuka atau kerangan.

2) Membersihkan permukaan hidran dari kotoran atau karat yang dapat 

mempercepat kerusakan.

3) Mengecat kembali bejana, bila warna cat telah memudar.

4) Membuang air dan saluran air pada hidran secara berkala. Pembuangan air 

dimaksudkan agar endapan atau kotoran yang ada dapat keluar sehingga tidak 

akan merusak bagian dalam dari hidran.

5) Mengganti atau memperbaiki setiap komponen yang rusak.

Sumber air hidran di Pusdiklat Migas Cepu di ambil dari sungai Bengawan 

Solo, di pompakan dari rumah pompa Kali Solo I ditepi Bengawan Solo dengan 3 

(tiga) unit pompa listrik. Air dari pompa KS I ditampung dalam bak penjernihan 

(bak yap) sebagai bahan baku untuk air minum dan bak penampung air pemadam 

kebakaran (bak segaran) sebagai air pemadam kebakaran dan air industri, dengan 

kapasitas ± 4000 m³.

e. Pompa 

Pompa pemadam kebakaran harus tersedia 2 (dua) unit pompa dengan 

kapasitas 100 m³/jam, dimana satu unit pompa utama dengan kapasitas 200 

m³/jam. Pompa yang dimiliki Pusdiklat Migas Cepu terdapat 3 pompa, 1 pompa 

diesel dan 1 pompa listrik.

1) Pompa Listrik
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Pompa listrik di Pusdiklat Miga Cepu sebelum dijalankan, harus 

mendapatkan konfirmasi lebih dahulu dari Power Plant. Pada saat beroperasi pulp 

kecil harus tetap di buka untuk mengetahui lancarnya sirkulasi air dari bak segaran 

pompa. Setelah pulp kecil dibuka, pulp besar dibuka untuk disalurkan ke hidran-

hidran yang ada atau di alirkan ke hidran tempat terjadi kebakaran. Pompa listrik 

digunakan apabila pompa diesel rusak ataupun pada saat terjadi kebakaran besar 

yang memerlukan kapasitas air yang lebih besar.

2) Pompa Diesel

Pada saat menghidupkan pompa diesel mulai dari start dan pompa 

dijalankan dan selanjutnya prinsip kerja sama dengan pompa listrik. Pengecekan 

pompa diesel dilakukan setiap hari karena apabila pompa diperlukan dalam 

keadaan darurat bisa langsung digunakan.

3) Spesifikasi Pompa Hidran

a) Kemampuan pompa dalam L/ menit.

b) Tempat dimana pompa akan dipasang.

c) Temperatur dan berat jenis zat cair.

d) Panjang perpipaan, banyaknya belokan dan banyaknya keran (valve).

e) Tekanan air pada titik tertinggi atau terjauh tidak kurang dari 4-5 kg/cm².

f) Bekerja secara otomatis dan stop secara manual.

g) Sumber tenaga listrik harus ada di generator darurat, dapat bekerja secara 

otomatis dalam waktu kurang dari 10 detik, bila sumber utama padam

f. Hose Box
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Di Pusdiklat Migas Cepu menyediakan sarana pemadam api yaitu hose 

box. Hose box adalah kotak penyimpanan alat pemadam kebakaran yang berwarna 

merah. Hose box merupakan salah satu alat penunjang hidran. Di Pusdiklat Migas 

Cepu berjumlah 3 Unit hose box. Adapun peralatan yang terdapat dalam hose box

(bulan February 2010) adalah

1) Hose Box I

Tabel 2. Data Isi Hose Box I

No Nama Alat Jumlah Hose Box I
Keterangan Perubahan

1 Selang 2,5 inci 1 buah OK
2 Kunci hidran 1 buah OK
3 Kunci stroz 1 buah OK
4 Foam liquid 1 dirigen OK
5 Foam master 1 buah OK
6 Foam Inductor 1 buah OK
7 Selang foam 1 buah OK

Sumber: Data Sekunder

2) Hose Box II

Tabel 3. Data Isi Hose Box II

No Nama Alat Jumlah Hose Box II

Keterangan Perubahan

1 Selang 2,5 inci 2 buah OK

2 Kunci hidran 1 buah OK

3 Kunci stroz 1 pasang OK

4 Foam liquid 1 dirigen OK

5 Foam master 1 buah OK

6 Foam inductor 1 buah OK

7 Selang foam 1 buah OK

8 Selang 1,5 inci 1 buah OK

9 Adaptor (male inst to male 
machine)

1 buah OK

10 Adaptor(instatanius-machino) 1 buah OK

bersambung

sambungan
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11 Justable Nozzle 1 buah OK

12 Three way pice 1 buah OK

Sumber: Data Sekunder

3) Hose Box III

Tabel 4. Data Isi Hose Box III

No Nama Alat Jumlah Hose Box III
Keterangan Perubahan

1 Selang 2,5 inci 1 buah OK
2 Kunci hidran 1 buah OK
3 Selang 1,5 inci 1 buah OK
4 Three way pice 1 buah OK
5 Jutable Nozzle 1 buah OK
6 Jet Nozzle 2,5” 1 buah OK

Sumber: Data Sekunder

Adapun cara kerja alat terebut adalah :

a) Air dari hidran disambungkan dengan selang 2,5 inci

b) Kemudian disambungkan ke foam inductor, selang foam inductor

dimasukkan ke dalam dirigen foam konsentrat

c) Setelah itu foam inductor disambungkan dengan selang 2,5 inci dan 

disambungkan dengan kopling pengembangan.

d) Setelah itu nozzle diarahkan ke sumber kebakaran.

g. Foam Chamber

Foam chamber adalah alat pemadam api yang terasang pada tanki-tanki 

kilang yang apabila tejadi kebakaran maka kaca foam chamber akan pecah ketika 

mendapat tekanan dari saluran hydrant yang dibuka, setelah itu foam chamber

akan mengeluarkan busa dan masuk kedalam tanki-tanki lewat pipa besi. Busa 
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dari foam chamber berasal dari eductor. Di Pusdiklat Migas Cepu terdapat 3 

eduktor. Eductor adalah tabung yang digunakan tempat untuk mengolah air dan 

foam konsentrat dan akan menghasilkan foam solution. Dalam satu educator 

digunakan untuk beberapa foam chamber

h. Water Drencing

Adalah alat pemadam api dan pendingin yang dipasang pada tanki-tanki 

yang apabila terjadi kebakaran maka saluran hidran dibuka dan water drencing 

akan terbuka dan mencurahi bagian atas tanki kilang. Water drencing bekerja 

secara penyelimutan. Selain water drencing ada jenis water deludge perbedaanya 

water deludge mempunyai pengatur pencurahan jadi pencurahanya tertuju pada 

satu bagian, sedangkan water drencing secara penyelimutan. Di Pusdiklat Migas 

Cepu semua tanki kilang memakai water drencing, karena tingkat ketebalan water 

drencing sama rata.

i. Mobil Pemadam Kebakaran

Mobil pemadam kebakaran adalah suatu rangkaian dari beberapa unit 

sistem yang secara garis besar terdiri dari: 

1) Engine dan Chasis kendaraan

2) Pompa dan PTO (Power Take Off)

Yang dirangkai melalui sistem mekanik elektrik, konstruksi bodi dan 

sistem perpipaan, sehingga merupakan suatu unit secara utuh dan data berfungsi 

sebagai kendaraan pemadam kebakaran dan media pemadam sesuai dengan 

kebutuhan. Pusdiklat Migas Cepu memiliki 3 mobil pemadam kebakaran yang 

masing-masing mempunyai kapasitas air yang berbeda, dimana 2 unit mobil 
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pemadam kebakaran adalah 2 unit dual agent tender yang mempunyai media air 

dan busa (foam), dan 1 unit mobil pemadam kebakaran jenis water tender. 

Dibawah ini adalah data-data mobil pemadam kebakaran di Pusdiklat Migas Cepu 

:

Cara Pengoprasian Mobil Pemadam Kebakaran :

1) Media Air

a) Tempatkan mobil pada tempat yang aman.

b) Pastikan mesin mobil pemadam dalam keadaan start atau hidup (pastikan hand 

brake berfungsi).

c) Check atau periksa semua jalur valve dalam posisi tertutup.

d) Injak pedal kopling lalu tarik switch P.T.O pompa (apabila P.T.O masuk, 

lampu control P.T.O akan menyala.

e) Pindah gigi transmisi ke posisi gigi 5 kecepatan, kemudian lepaskan pedal 

kopling mobil secara perlahan-lahan.

f) Buka valve dari tanki air mobil.

g) Buka valve monitor.

h) Buka discharge valve.

i) Laksanakan penyemprotan air dengan air sesuai keperluan.

j) Setelah selesai pengoprasian, matikan pompa dan ringkas semua peralatan 

pemadam.

k) Letakkan peralatan pemadam pada posisi semula di mobil pemadam, agar 

mudah dikontrol oleh regu pemadam.

2) Media Air dan Busa
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a) Tempatkan mobil pemadam di tempat yang aman

b) Pastikan gigi transmisi pada posisi netral

c) Pastikan handbrake berfungsi

d) Check atau periksa semua jalur valve dalam posisi tertutup

e) Injak pedal kopling lalu tarik switch P.T.O pompa

f) Pindah gigi transmisi ke posisi gigi 5 kecepatan, kemudian lepaskan pedal 

kopling mobil secara perlahan-lahan

g) Buka jalur valve isap dari tangki atau bila menggunakan air dari tangki mobil

h) Buka by pass valve, dan atur kosentrasi foam konsentrat pada metering valve

i) Setelah selesai pengoprasian maka regu pemadam harus melakukan sirkulasi 

atau pembersihan jalur-jalur pipa dengan menggunakan media air.

3. Pengendalian Keadaan Darurat

Keadaan darurat merupakan suatu insiden (ledakan, kebakaran, kegagalan 

tenaga, tumpahan minyak dan lain-lain). Di Pusdiklat Migas Cepu, dimana semua 

pegawai dan manajemen yan ada masih mampu menanggulanginya berdasarkan 

pedoman keadaan darurat yang diberlakukan. Di Pusdiklat Migas Cepu terdapat 

PUSKODAL (Pusat Komando Pengendalian) dan PUSKOPEN (Pusat Komando 

Penanggulagan).

d. PUSKODAL (Pusat Komando Pengendalian)

Pusat pengendalian keadaan darurat yang berada di Patra I merupakan 

pusat koordinasi antar fungsi dan pusat pelaporan selama operasi pengendalian 

dan penanggulangan. Puskodal dilengkapi dengan sarana atau peralatan yang 

diperlukan seperti sarana komunikasi, P&ID, PFD, blok diagram dan lain-lain
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e. PUSKOPEN (Pusat Komando Penanggulagan).

Pusat komando yang berada di dekat tempat kejadian yang merupakan 

pusat koordinasi langsung terhadap kegiatan penaggulangan yang diberi tanda 

khusus agar mudah terlihat dan dikenali serta dapat melihat atau cukup dekat 

dengan lokasi kejadian dan masih dalam batas yang aman. Pusat komando ini 

dapat berupa mobil komando atau tempat khusus yang dapat memantau keadaan 

lokasi kejadian dan dilengkapi dengan sarana atau peralatan komunikasi, P3K, 

emergency tool dan lain sebagainya.

4. Tindakan Keadaan Darurat

Di Pusdiklat Migas Cepu apabila pada keadaan darurat seperti kebakaran 

besar akan ada bunyi suling dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Keadaan Darurat Besar

Suling dibunyikan (ON) selama 15 detik, (OFF) selama 10 detik berulang-

ulan dengan lama waktu dibunyikan selama 3 menit

b. Keadaan Aman (All clear)

Suling dibunyikan selama 3 menit terus menerus.

Apabila terjadi kegagalan pasokan listrik terhadap sistem alerting maka 

akan disediakan alerting cadangan seperti manual sirene. Apabila terjadi keadaan 

darurat besar harus dilakukan tindakan evakuasi. Tindakan evakuasi dilakukan 

tergantung pada perkembangan kondisi keadaan darurat yang terjadi. Terdapat 3 

(tiga) tingkatan evakuasi yang dapat dilakukan, yaitu:

1) Partial Evacuation
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Evakuasi ini dilakukan bagi semua pegawai yang tidak terlibat dalam 

penanggulangan keadaan darurat yang saat itu berada disekitar tempat kejadian. 

Para pegawai tersebut harus segera menuju assembly point dan atau muster area

sebagai tempat berkumpul apabila mendengar alarm tanda keadaan darurat.

2) Plant Evacuation

Tindakan ini dilakukan apabila keadaan darurat bertambah serius sehingga 

semua pegawai termasuk pihak-pihak lain (tamu, tenaga kontrak, dan sebagainya) 

harus dipindahkan menjauhi tempat kejadian ke tempat aman yang telah 

ditentukan (misalnya : kompleks perumahan).

3) Community Evacuation

Tindakan ini dilakukan apabila dipertimbangkan bahwa kondisi dari 

keadaan darurat akan berdampak luas dan berpengaruh terhadap para penduduk 

disekitar tempat kejadian, sehingga para penduduk tersebut harus dipindahkan 

ketempat aman yang telah ditentukan.

Apabila di perlukan tindakan plant evacuation maka bertindak sebagai 

penghubung untuk setiap assembly point adalah petugas dari keselamatan 

kerja/LK3 dibantu pihak keamanan guna memberikan petunjuk dan instruksi 

langkah-langkah selanjutnya. Ketentuan-ketentuan yang harus diatur dalam 

tindakan evakuasi adalah sebagai berikut:

a) Tempat-tempat berkumpul (assembly point/muster area) serta jalur-jalur 

evakuasi harus ditentukan dan diberi tanda yang jelas.
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b) Kepada semua pegawai yang berada disekitar lokasi kejadian harus segera 

menghentikan pekerjaannya, mematikan semua alat kerja dan segera menuju ke 

assembly point/muster area terdekat dan menunggu petunjuk selanjutnya.

c) Pengawas dari setiap bagian dan kontraktor harus mengadakan absensi disetiap 

tempat berkumpul untuk memastikan bahwa tidak ada pegawai yang tertinggal 

dilokasi kejadian.

d) Masing-masing pengawas unit terkait bekerjasama dengan petugas dari 

keselamatan kerja, keamanan dan angkutan akan memberikan petunjuk tentang 

tindakan-tindakan selanjutnya atau tetap menunggu asembly point/muster area 

untuk penjemputan dengan bis menuju ke tempat yang lebih aman.

5. Tim Pemadam Kebakaran

Di Pusdiklat Migas Cepu terdapat sebuah pengelola pemadam api yang 

disebut fire officer dan fire station. Lingkup tugas fire officer :

a. Menuju lokasi keadaan darurat segera setelah mendengar adanya permintaan 

bantuan dari unit terkait

b. Memimpin langsung regu pemadam kebakaran (fire man) dan regu bantuan 

pemadam kebakaran dalam penanggulangan keadaan darurat

c. Menjaga agar personil yang terlibat dalam penaggulangan keadaan darurat 

dalam jumlah secukupnya, untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan

d. Selalu berkomunikasi dengan On Scene Commander dan fire station untuk 

memberitahukan perkembangan keadaan darurat, serta meminta bantuan 

peralatan bila diperlukan

Lingkup tugas fire station :
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a. Menuju ke fire station mendengar adanya sirine tanda terjadinya keadaan 

darurat

b. Menjamin tersedianya tenaga operator pompa pemadam dari LK3

c. Mendata dan mengatur personil-personil yang tergabung dalam organisasi 

keadaan darurat dan memberikan penjelasan mengenai tugas-tugasnya dalam 

penanggulangan keadaan darurat

d. Mencatat semua kejadian-kejadian dalam suatu buku untuk dijadikan evaluasi

Untuk petugas pemadam kebakaran dari kelompok pemadam kebakaran 

adalah fire man (regu inti pemadam kebakaran). Fire man di Pusdiklat Migas 

Cepu terdiri dari 4 kelmpok yang selalu siaga 24 jam, dan tiap kelompok 

beranggotakan 5 orang. Adapun tugas dari fire man adalah :

a. Memadamkan api ditiap seksinya dan diseksi terdekatnya serta melokalisir 

kebakaran yang terjadi.

b. Mengidentifikasi dan melaporkan tentang bahaya yang dapat menimbulkan 

kebakaran.

c. Menyelamatkan korban dari tempat kejadian

d. Memelihara semua peralatan pemadam kebakaran agar selalu siap pakai.

6. Pelatihan

Dalam melatih kesigapan para tim pemadam kebakaran melalui LK3 

sebagai koordinatornya. Pelatihan pemadaman kebakaran atau fire drill dilakukan 

setiap 3 bulan sekali. Selain itu pelatihan kebakaran juga diberikan kepada para 

karyawan lain yang dijadwal secara bergantian. Pelatihan terhadap karyawan 

selain tim pemadam kebakaran dimaksudkan agar para karyawan mengetahui 
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tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi kebakaran sehingga mereka tidak 

panik bila terjadi kebakaran.

7. Surat Ijin Kerja

Kontraktor atau pekerjaan, bidang teknik atau inspeksi, operasi, safety 

dan keamanan harus melakukan persiapan atau koordinasi sebelum pekerjaan 

dimulai dan surat ijin kerja dikeluarkan,

Surat ijin kerja dapat berupa ijin kerja panas, ijin kerja dingin, ijin kerja 

masuk, ijin kerja listrik, ijin kerja galian dan ijin kerja radiai. Berikut adalah 

penjelasan dan masing-masing ijin kerja :

a. Ijin Kerja Panas

Surat ijin kerja panas di perlukan setiap pekerjaan atau kegiatan yang 

menggunakan atau menimbulkan sumber penyalaan setempat dan dapat 

menyalakan bahan bakar yang mudah terbakar. Surat ijin kerja panas diberikan 

untuk meleksanakan pekerjaan panas dengan syarat dan batasan yan harus 

dipenuhi, sebagai contoh untuk pekerjaan pengelasan, motor penggerak listrik, 

mesin bubut, dan gerinda.

b. Ijin Kerja Dingin

Surat ijin kerja dingin diperlukan untuk setiap pekerjaan yang tidak 

bersifat rutin dan yang tidak menggunakan atau menimbulkan sumber penyalaan 

(tidak memakai api) setempat. Sebagai contoh adalah perbaikan pompa.

c. Ijin Kerja Listrik
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Surat ijin kerja listrik digunakan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan 

peralatan listrik seperti perbaikan jaringan penerangan, motor listrik, generator, 

dan trafo.

d. Ijin Kerja Radiasi

Surat ijin kerja radiasi digunakan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan 

penggunaan peralatan X ray dan bahan radio aktif yang dapat menimbulkan 

pengaruh radiasi dan biasanya terdapat instalasi rontgen rumah sakit atau fasilitas 

pemeriksaan logam (NDT) pada bagian inspeksi,

e. Ijin Kerja Masuk

Surat ijin masuk diperlukan untuk memasuki atau berada dalam ruangan 

tertutup seperti tanki, kolom boiler, bak atau galian yang mempunyai kedalaman 

lebih dari 1,3 meter, dimana kondisi lingkungan kerja mempunyai potensi bahaya 

terhadap keselamatan tenaga kerja atau orang-orang terkait sehingga aman.

f. Ijin Kerja Galian

Surat ijin galian di perlukan untuk pekerjaan penggalian berapapun dalam 

dan panjang galian tersebut seperti galian pipa, kabel, gorong-gorong dan 

bangunan.

g. Ijin Memasang Api

Surat ijin memasang api diberikan secara khusus oleh kepala teknik 

dengan dibantu pengawasannya oleh keselamatan kerja untuk pekerjaan yang 
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menggunakan atau membutuhkan api dalam persiapan atau pelaksanaan 

pekerjaan, seperti pasang api di furnace atau boiler didaerah terbata, membakar 

sampah diluar daerah terbatas atau tempat terbuka.

B. PEMBAHASAN

Upaya pengendalian potensi bahaya kebakaran di Pusdiklat Migas Cepu 

antara lain :

a. Pemberlakuan surat ijin kerja panas (hot work permit) sebelum kegiatan 

pengelasan dilakukan, yang kemudian akan menjadi pertimbangan apakah 

diperbolehkan atau tidak dilakukanya kegiatan pekerjaan api disekitar area 

produksi dan dilakukan pengawasan terhadap pekerjaan api yang dilakukan 

disekitar area produksi oleh LK3. Hal ini telah memenuhi UndangUndang No.1 

tahun 1970 Bab III tentang syarat keselamatan kerja pada pasal 3 ayat 1 point a 

yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan.

b. Dilakukannya identifikasi yang dilakukan oleh LK3 Pusdiklat Migas Cepu Staf 

setiap harinya yang berguna apabila terjadi suatu kejadian yang tidak 

diinginkan dan berpotensi menjadi bahaya kebakaran dapat segera diambil 

tindakan preventif dan dapat segera diatasi. Hal ini sesuai dengan Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja No. Kep-186/MEN/1999 pasal 7 ayat point a yang 

menyebutkan bahwa mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya factor 

yang dapat menimbulkan bahaya.

1. Sarana Sistem Proteksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran

a. Larangan dan Poster
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Dikilang pemasangan poster banyak dijumpai terutama pemasangan 

poster larangan merokok. Poster tersebut merupakan pencegahan dini yang 

umumnya dilakukan oleh Pusdiklat Migas Cepu. Bunyi peringatan tersebut adalah 

“Dilarang Merokok”, sehingga karyawan yang ingin merokok harus ditempat 

yang sudah ditentukan yang aman dan tidak berpengaruh terhadap bahaya 

kebakaran. Selain poster larangan merokok dikilang juga terdapat poster larangan 

mengaktifkan handphone dan membawa kamera. Pusdiklat Migas Cepu 

menerapkan sanksi tegas terhadap pekerja yang melanggarnya. 

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1970 pasal 3 ayat (1) 

point (b) menyebutkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah, 

Mengurangi, dan memadamkan bahaya kebakaran. 

b. Penangkal Petir

Penangkal petir di Pusdiklat Migas Cepu yang terdapat pada kilang 

minyak. Pada kilang minyak biasanya menggunankan penangkal petir dengan 

sistem pertanahan atau grounding system. Sistem pentanahan berfungsi sebagai 

sarana mengalirnya arus petir yang menyebar ke segala arah di dalam tanah. Hal 

yang perlu diperhatikan dalam perancangan sistem pentanahan adalah tidak 

timbulnya bahaya tegangan yang mengalir. Hal di atas telah sesuai menurut 

Permenaker NO:PER.02/MEN/1989 tentang pengawasan instalasi penyalur petir 

pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa instalasi penyalur petir harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut;
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1) Kemampuan perlindungan secara tehnis;

2) Ketahanan mekanis;

2) Ketahanan terhadap korosi

c. Tindakan Darurat

Di Pusdiklat Migas Cepu terdapat syarat-syarat yang diatur dalam tindakan 

darurat :

4) Tempat-tempat berkumpul (assembly point/muster area) serta jalur-jalur 

evakuasi harus ditentukan dan diberi tanda yang jelas.

5) Kepada semua pegawai yang berada disekitar lokasi kejadian harus segera 

menghentikanpekerjaannya, mematikan semua alat kerja dan segera menuju ke 

assembly point/muster area terdekat dan menunggu petunjuk selanjutnya.

6) Pengawas dari setiap bagian dan kontraktor harus mengadakan absensi disetiap 

tempat berkumpul untuk memastikan bahwa tidak ada pegawai yang tertinggal 

dilokasi kejadian.

7) Masing-masing pengawas unit terkait bekerjasama dengan petugas dari 

keselamatan kerja, keamanan dan angkutan akan memberikan petunjuk tentang 

tindakan-tindakan selanjutnya atau tetap menunggu asembly point/muster area 

untuk penjemputan dengan bis menuju ke tempat yang lebih aman.

Hal di atas telah sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 pada 

pasal 3 ayat (1) point (d) menyebutkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk 

memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau 

kejadian-kejadian lain berbahaya.

d. APAR
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Pemasangan dan pemeliharaan yang dilakukan Pusdiklat Migas Cepu 

dievaluasi dengan Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-

04/MEN/1980 dapat kita ketahui sejauh mana peraturan-peraturan tersebut 

diterapkan dan dilaksanakan, yaitu :

1) APAR diletakkan pada lokasi dimana mudah diakses dan tersedia untuk 

digunakan jika terjadi api. Lebih disukai pada jalur jalan atau akses keluar

dan APAR tidak terhalang dari pandangan. Jika kondisinya memaksa 

terhalang maka dilengkapi dengan penandaan atau cara lain untuk 

menginformasikan lokasinya.

Hal ini sesuai dengan Bab II pasal 4

(1)Setiap satu atau kelompok pemadam api ringan harus ditempatkan pada 

posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta 

dilengkapi pemberian tanda pemasangan

2) Di Pusdiklat Migas Cepu pada kilang pemasangan APAR 125 cm dari 

permukaan lantai serta pemberian tanda pada atas APAR. Hal ini sesuai 

dengan Bab II pasal 4

(2)Tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut ayat (1) adalah 125 cm dari 

dasar lantai tepat diatas satu atau kelompok alat pemadam api ringan yang 

bersangkutan

3) Pemasangan APAR di Pusdiklat Migas Cepu pada kilang sudah sesuai 

dengan jenis penggolongan kebakaran. Hal ini sesuai dengan Bab II pasal 4

(4)Pemasangan dan penempatan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan 

jenis dan penggolongan kebakaran tersebut.
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4) Pemasangan APAR di Pusdiklat Migas Cepu tidak dipasang dengan jarak 

kurang dari 15 m. Hal ini sesuai dengan Bab II pasal 4

(5)Penempatan tersebut ayat (1) antara alat pemadam api yang satu dengan 

lainnya atau kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, 

kecuali dietapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

5) Di Pusdiklat Migas Cepu seluruh APAR yang terdapat di kilang tabungnya

berwarna merah. Hal ini sesuai dengan Bab II pasal 4

(6)Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah

6) Di Pusdiklat Migas Cepu terutama di Kilang seluruh alat pemadam api ringan 

dalam keadaan baik, tidak berkarat dan tidak berlubang. Hal ini sesuai dengan 

Bab II pasal 5

Di larang memasang dan menggunakan alat pemadam api ringan yang 

didapati sudah berlubang atau cacad karena karat.

7) APAR diletakkan digantung pada gantungan atau disediakan bracket yang

khusus disediakan dari pihak pembuatnya. Hal ini tidak berlaku untuk 

pemadam yang menggunakan roda. Hal ini sesuai dengan Bab II pasal 6

(1)Setiap alat pemadam api ringan harus dipasang (ditempatkan) 

menggantung pada dinding dengan penguatan sengkang atau dengan 

konstruksi penguat lainnya atau ditempatkan dalam lemari atau peti (box) 

yang tidak dikunci.

8) Keadaan APAR sudah sesuai, yaitu ditempatkan pada penguat sengkang yang 

tidak dikunci dan tidak mati. Hal ini sesuai dengan Bab II pasal 7
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(1)Sengkang atau konstruksi penguat lainnya seperti tersebut pasal 6 ayat (1) 

tidak boleh dikunci atau dgembok atau diikat mati

9) Di Pusdiklat Migas Cepu pengecekan isi APAR dilakukan setiap 6 bulan 

sekali, dan penggantian isi APAR dilakukan setiap satu tahun sekali, hal itu 

disesuaikan dengan tanggal awal pengisian APAR. Apabila di temukan alat 

pemadam api ringan yang cacat, maka APAR tersebut akan diperbaiki atau 

alat tersebut segera diganti dengan yang tidak cacat. Hal ini sesuai dengan 

Bab III pasal 11

(1) Setiap alat pemadam api ringan harus diperiksa 2 (dua) kali dalam 

setahun, yaitu :

f. Pemeriksaan dalam jangka 6 (enam) bulan;

g. Pemeriksaan dalam jangka 12 (dua belas) bulan;

(2) Cacat pada perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu 

pemeriksaan harus segera diperbaiki atau alat tersebut segera diganti 

dengan yang tidak cacat.

Dari hasil di tersebut maka pemasangan APAR sudah cukup sesuai untuk 

pemadaman saat terjadi kebakaran.

e. Hidran

Panduan pemasangan sistem hidran menurut Surat Keputusan Menteri 

Pekerjaan Umum SK No.02/MEN/1985 harus sesuai dengan ketentuan sebagai 

berikut:

1) Ketinggian bangunan sampai 14 meter atau 4 lantai harus dipasang hidran 

halaman dengan jarak antar hidran 90 m.
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Pada Pusdiklat Migas Cepu telah sesuai dengan ketentuan di atas. Di 

Pusdiklat Migas Cepu terdapat instalasi hidran yang terdapat di sekeliling kilang 

dengan jarak antar hidran telah sesuai dengan ketentuan.

2) Hidran terpasang mudah terlihat, mudah dicapai tidak terhalang oleh benda-

benda lain dan diberi warna merah.

Hydrant di Pusdiklat Migas Cepu terpasang ditempatkan ditempat yang 

mudah terlihat, tidak terhalang oleh benda lain dan berwarna merah. Jadi 

pemasangan hidran di Pusdiklat Migas Cepu telah sesuai dengan ketentuan di 

atas.

3) Sumber hidran untuk memenuhi kebutuhan hidran berasal dari PAM, sumur 

artesis atau sumur dalam yang memenuhi persyaratan air bersih.

Untuk pemenuhan kebutuhan hidran Sumber air hidran di Pusdiklat Migas 

Cepu di ambil dari sungai Bengawan Solo, di pompakan dari rumah pompa Kali 

Solo I ditepi Bengawan Solo dengan 3 (tiga) unit pompa listrik. Air dari pompa 

KS I ditampung dalam bak penjernihan (bak yap) sebagai bahan baku untuk air 

minum dan bak penampung air pemadam kebakaran (bak segaran) sebagai air 

pemadam kebakaran dan air industry, dengan kapasitas ± 4000 m³.

f. Tim Pemadam Kebakaran

Pengadaan tim pemadam kebakaran merupakan salah satu pengendalian 

kebakaran yang sesuai dengan Kepmenaker No:Kep-186/MEN/1999 pasal 1, poin 

(d) tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja.
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Di Pusdiklat Migas Cepu telah dibentuk tim khusus yang diberi nama fire 

man dalam usaha mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Fire man

bekerja dan di pimpin oleh fire officer.

g. Pelatihan

Pelatihan sudah terlaksana secara berkala, hal tersebut telah sesuai 

Kepmenaker RI No. Kep-186/MEN/1999 pasal 2, ayat (2), poin (e) yaitu tentang 

penyelenggaraan latihan dan kegiatan gladi penanggulangan kebakaran secara 

berkala. Pemberian pelatihan di Pusdiklat Migas Cepu tidak hanya dilakukan 

kepada tim pemadam kebakaran saja tetapi juga kepada seluruh karyawan 

termasuk juga security yang penjadwalan latihan dilakukan LK3.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di lakukan di Pusdiklat 

Migas Cepu mengenai pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran pada 

kilang, maka dapat di ambil kesimpulan antara lain sebagai berikut

1. Potensi bahaya kebakaran di Pusdiklat Miga Cepu yaitu bahan mudah terbakar 

antara lain seperti kerosin, bahan kimia dan bahan bakar. Sumber panas yang 

terdapat di Pusdiklat Migas Cepu yaitu listrik dan sambaran petir.

2. Sarana pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran di Pusdiklat Migas 

Cepu telah menyediakan poster larangan, penangkal petir, APAR, hidran, 

pompa, hose box, foam chamber, water drencing, dan mobil pemadam 

kebakaran

3. Untuk pengendalian keadaan darurat di Pusdiklat Migas Cepu terdapat 

PUSKODAL (Pusat Komando Pengendalian) dan PUSKOPEN (Pusat 

Komando Penanggulagan). Sedangkan untuk tindakan keadaan darurat 

ditentukan oleh bunyi suling dan untuk evakuasi terdapat 3 tindakan yaitu 

partial evacuation, plant evacuation dan community evacuation. Hal ini telah 

sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 pada pasal 3 ayat (1) point 

(d) menyebutkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk memberi kesempatan 

atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian 

lain berbahaya.
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4. Tim pemadam kebakaran di Pusdiklat Migas Cepu terdapat sebuah pengelola 

pemadam api yang disebut fire officer dan fire station. Pelatihan pemadaman 

kebakaran atau fire drill dilakukan setiap 3 bulan sekali. Pelatihan kebakaran 

tersebut selain ditujukan ke tim pemadam kebakaran tetapi juga di tujukan oleh 

seluruh karyawan Pusdiklat Migas Cepu. sesuai dengan Kepmenaker No:Kep-

186/MEN/1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja.

B. Implikasi

1. Implikasi Kebijakan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep 186/MEN/1999

pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa kewajiban mencegah, Mengurangi dan 

memadamkan kebakaran di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi :

a. Pengendalian setiap bentuk energy,

b. Penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi,

c. Pengendalian penyebaran asap, panas dan gas;

d. Pembentukkan unit penanggulangan kebakaran ditempat kerja;

e. Penyelenggaraan latihan dan gladi penaggulangan kebakaran secara berkala.

2. Implikasi Teknis

Supaya bisa melakukan upaya pengendalian bahaya kebakaran dilakukan 

dengan :

a. Pengendalian setiap bentuk energi dengan :
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1) Pemberlakuan surat ijin kerja api

2) Pengawasan terhadap pekerjaan api

3) Dilakukan inspeksi di area kilag

b. Penyediaan penangkal petir, poster larangan, APAR, hidran, mobil pemadam 

kebakaran, water drencing, foam chamber, dan sarana evakuasi.

C. Saran

1. Penggantian grounding yang rusak pada tangki kilang.

2. Sosialisasi pintu darurat jika terjadi kebakaran.

3. Pemasangan CCTV pada area kilang.

4. Penambahan perangkat pada hose box.

5. Perlu di buat peta lokasi APAR pada kilang dan di tempel di dinding sehingga 

karyawan mengetahui letak APAR yang ada di masing-masing daerah pada 

kilang. Hal ini memudahkan pemadaman pada awal terjadi kebakaran.

6. Penggantian APAR yang rusak.
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