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ABSTRAK

GAMBARAN PELAKSANAAN SISTEM TANGGAP DARURAT
SEBAGAI UPAYA KESIAPAN KARYAWAN DALAM MENGHADAPI
KEADAAN DARURAT DI PT BINA PERTIWI
JAKARTA
Dwi Wulan*), Reni Wijayanti*), dan Putu Suriyasa**)

Tujuan: Untuk mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan sistem tanggap
darurat sebagai upaya kesiapan karyawan dalam menghadapi keadaan darurat di
PT. Bina Pertiwi.
Metode: Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif yang
memberikan gambaran pelaksanaan sistem tanggap darurat di PT. Bina Pertiwi
Jakarta. Pengambilan data dilakukan melaui obsevasi langsung ke lapangan,
wawancara kepada karyawan serta studi kepustakaan.
Hasil: PT. Bina Pertiwi Jakarta membagi keadaan darurat menjadi 7 yaitu:
Kebakaran, Ledakan, Banjir, Gempa, Keracunan Massal, Huru- hara, dan
Tumpahan Solar dan Oli. Dalam penerapannya perusahaan telah membuat
prosedur tanggap darurat yang terdiri dari prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap
Darurat, Prosedur Keadaan Darurat Kebakaran, Ledakan, Banjir, Gempa,
Keracunan Massal, Huru- hara, Tumpahan Solar dan Oli, dan prosedur
Konsolidasi Setelah Penyelamatan yang dilengkapi dengan instruksi kerja masingmasing. Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya dibahas dengan
membandingkan dengan dengan Permenaker No. PER- 05/ MEN/ 1996 mengenai
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Simpulan: Dari hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa
PT. Bina Pertiwi telah menerapkan prosedur dan instruksi-instruksi kerja yang
berkaitan dengan keadaan darurat dengan baik sesuai dengan Permenaker No. Per05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Kata Kunci: KeadaanDarurat
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ABSTRACT

GAMBARAN PELAKSANAAN SISTEM TANGGAP DARURAT
SEBAGAI UPAYA KESIAPAN KARYAWAN DALAM MENGHADAPI
KEADAAN DARURAT DI PT BINA PERTIWI
JAKARTA
Dwi Wulan*), Reni Wijayanti*), dan Putu Suriyasa**)
Objective:to figure out the implementation of the emergency response plan as
employeepreparednesseffortsin dealing withemergenciesin the company.
Methods: this observation was carried out by using descriptive method which
give the implementation of the emergency response plan in PT. Bina Pertiwi. The
retrieval of data has been taken by using direct observation, interview with the
employee and literatur study.
Result: PT. Bina Pertiwi devided the emergency situation into 7, they are: fire,
flood, accident, chaos, poisoned by the food or beverage, chemical spills, and
Earthquake. In its application the company had made emergency response
procedures consisting of fire procedures, Flood procedures, Accident procedures
,chaos procedure, poisoning food / beverage procedures, explosion procedure,
chemical spill procedures, earthquake procedures, and emergency response
procedures in a holiday which completed by works instructions. Data obtained
from the results of further observation are discussed by comparing with the
Permenaker No. PER-05 / MEN / 1996 on the Safety Management System and
Occupational Health.
Conclution: from the observation result in PT.Bina Pertiwi is good has been done
we found that the implementation of the emergency response plan is apropriate
with the Permenaker No. PER-05 / MEN / 1996 on the Safety Management
System and Occupational Health.

Key word: Emergency Situation
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Keadaan aman sepenuhnya tidak akan mungkin tercapai, hal ini
dikarenakan selalu terdapat kemungkinan faktor-faktor yang tidak dapat
diperhitungkan. Oleh karena itu, disemua industri tidak cukup bila hanya
melalui perencanaan untuk keadaan operasi normal, tetapi juga harus
membuat perencanaan dan persiapan keadaan darurat. Tujuannya tidak lain
yaitu untuk meminimalisasi kerugian baik material maupun korban manusia
jika terjadi keadaan darurat ditempat kerja (Sahab. S., 1997).
Menejemen puncak perlu menyadari pentingnya perencanaan dan
persiapan keadaan darurat. Untuk itu manajer keselamatan kerja perlu
memberikan penjelasan, serta mengupayakan agar rencana ini mendapat
dukungan. Untuk menyusun rencana keadaan darurat, terlebih dahulu perlu
diidentifikasi dan dievaluasi jenis dan skala keadaan darurat yang mungkin
terjadi. Selanjutnya disiapkan suatu rencana kerja, dan rencana tersebut harus
dibuat oleh perusahaan bila perlu dengan bantuan ahli dari pihak pemerintah
atau konsultan. Rencana juga bisa disusun bersama perusahaan lain bila
perusahaan berada dalam suatu kawasan zona industri (Sahab. S., 1997).
Menejemen kesehatan dan keselamatan kerja saat ini menuntut sikap
proaktif, walaupun telah diambil langkah pencegahan yang memadai,
kemungkinan terjadinya keadaan darurat di industri tidak dapat dihilangkan
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sama sekali. Karena itu setiap industri harus mempunyai rencana dan
persiapan keadaan darurat, yang didasarkan atas evaluasi resiko bahaya yang
ada, sesuai dengan Permenaker No. Per-05/MEN/1996 tentang Sistem
Menejemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menyebutkan bahwa
“Perusahaan harus memiliki prosedur untuk menghadapi keadaan darurat atau
bencana, yang diuji secara berkala untuk mengetahui keandalan pada saat
kejadian yang sebenarnya” (Sahab. S., 1997).
Setiap

perusahaan

mempunyai

kewajiban

untuk

mengupayakan

terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, bebas dari penyakit akibat kerja
dan bahkan kecelakaan kerja, serta mampu memberi kesempatan untuk
menyelamatkan diri apabila terjadi suatu keadaan darurat atau bencana. Hal
ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja Bab III mengenai Syarat-syarat Keselamatan Kerja.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah tersebut dapat dibuat rumusan masalah sebagai
berikut “Bagaimana gambaran pelaksanaan sistem tanggap darurat dari mulai
persiapan awal menghadapi keadaan darurat, identifikasi potensi bahaya,
prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat, instruksi-instruksi kerja serta
konsolidasi setelah penyelamatan keadaan darurat sebagai upaya kesiapan
karyawan dalam menghadapi keadaan darurat di PT. Bina Pertiwi
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C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui persiapan awal menghadapi keadaan darurat.
2. Untuk mengetahui potensi bahaya yang ada sesuai dengan keadaan darurat
masing-masing.
3. Untuk mengetahui prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat.
4. Untuk mengetahui instruksi-instruksi kerja di masing-masing keadaan
darurat.
5. Untuk mengetahui konsolidasi setelah penyelamatan keadaan darurat.

D. Manfaat Penelitian
Dari hasil observasi yang dilakukan di PT. Bina Pertiwi maka diharapkan
dapat memberikan manfaat, antara lain :
1. Bagi Mahasiswa
a. Dapat membandingkan secara langsung penerapan ilmu yang didapat
dari bangku kuliah dengan penerapannya di perusahaan.
b. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang
sistem tanggap darurat ditempat kerja.
c. Dapat mengetahui segala permasalahan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja beserta penerapannya diperusahaan.
d. Dapat mengetahui persiapan dan langkah-langkah menghadapi
keadaan darurat disuatu perusahaan khususnya di PT. Bina Pertiwi.
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2. Bagi Program Diploma III Hiperkes dan Keselamatan Kerja
Dapat menambah literatur di perpustakaan Program Diploma III
Hiperkes dan Keselamatan Kerja mengenai respon tanggap darurat
dilingkungan industri, serta dapat mengukur sejauh mana kemampuan
mahasiswa Diploma III Hiperkes dan Keselamattan Kerja dalam
menerapkan ilmu Keselamatan Kerja khusunya tentang Sistem Tanggap
Darurat.
3. Bagi Perusahaan
Diharap dapat memberikan masukan berupa informasi, saran dan
kritik sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan
implementasi respon tanggap darurat di PT. Bina Pertiwi.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka
1. Definisi
a. Tempat Kerja (Workplace)
Tempat Kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, terbuka atau
tertutup, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang
sering dimasuki tenaga kerja, untuk keperluan suatu usaha dan dimana
terdapat

sumber-sumber

bahaya baik didarat, didalam tanah,

dipermukaan air, didalam air dan diudara (Tarwaka, 2008)
b. Tenaga Kerja (Employee)
Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang dan /atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (UndangUndang No. 13 tahun 2003 bab 1, pasal 1).
c. Potensi Bahaya (Hazard)
Potensi Bahaya adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau
berpotensi terhadap terjadinya kejadian kecelakaan berupa cedera,
penyakit, kematian, kerusakan atau kemampuan melaksanakan fungsi
operasionalyang telah ditetapkan (Tarwaka, 2008).
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d. Keadaan Darurat
Kadaan darurat adalah berubahnya suatu kegiatan/ keadaan atau
situasi, yang semula normal menjadi tidak normal sebagai akibat dari
suatu peristiwa atau kejadian yang tidak diduga atau dikehendaki.
(Jusuf, 1999)
Potensi keadaan darurat berdasarkan penyebabnya terdiri dari :
1) Kebakaran
2) Ledakan
3) Banjir
4) Gempa
5) Keracunan Massal
6) Huru Hara
7) Tumpahan B3
(PT. Bina Pertiwi, 2011)
e. Rencana Keadaan Darurat
Rencana dalam menghadapi keadaan darurat ini dimaksudkan
untuk mempersiapkan koordinasi dan petunjuk bagi rencana kegiatan
perusahaan, kesiagaan untuk bertindak dan mendeteksi kejanggalan
pada kegiatan produksi atau gejala alam, dimana diduga kemungkinan
akan adanya kecelakaan baik perseorangan, gangguan diwilayah kerja
maupun kekacauan lingkungan. (Jusuf, 1999)
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f. Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat
Penanggulangan keadaan darurat adalah upaya atau tindakan yang
dilakukan untuk mengatasi keadaan yang akan menimbulkan
kerugian, agar situasi atau keadaan yang tidak dikehendaki tersebut
dapat segera diatasi atau di normalisasi dan kerugian ditekan
seminimal mungkin (Jusuf, 1999).
g. Tanggap Darurat
Tanggap Darurat adalah Suatu sikap yang mengantisipasi
kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan yang akan
menimbulkan kerugian baik fisik , material maupun mental spiritual.
Sehingga perlu komitmen manajemen untuk menyusun suatu prosedur
tanggap darurat. Prosedur tanggap darurat merupakan tata cara dalam
mengantisipasi keadaan darurat. (Jusuf, 1999).
h. Prosedur Pemulihan Setelah Keadaan Darurat
Organisasi perlu membuat prosedur rencana pemulihan keadaan
darurat sebagai bagian dari rencana keadaan darurat/ bencana untuk
membantu penyembuhan tenaga kerja dilokasi secepat mungkin
setelah kejadian berakhir. Dengan prosedur tersebut perusahaan dapat
mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengembalikan ke operasi
normal dan membantu tenaga kerja yang cidera. Setelah krisis
ditanggulangi, rencana pemulihan keadaan darurat dilakukan jika
kegiatan operasional tidak berjalan. Jika tidak, kehilangan waktu
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dalam pemulihan akan memakan produksi organisasi. (ISO 14001,
1996)
B. Kerangka Pemikiran

Kegiatan Operasional
Normal

Proses
Kerja

Tenaga
Kerja

Peralatan
Kerja

Tempat
Kerja

Potensi Bahaya

Kebakaran

Banjir

Ledakan

Gempa

Keracunan
Massal

Huru Hara

Keadaan Darurat

Prosedur Penanggulangan
Keadaan Darurat

Persiapan awal

Komponen
Pendukung

Tindakan
Penanggulangan

Pelaksanaan Tanggap
Darurat

Prosedur pemulihan Setelah Keadaan Darurat

Normal
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian
Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang memberikan
gambaran secara jelas berdasarkan oleh suatu fakta dan data yang ada, yang
dipergunakan untuk penulisan laporan.

B. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di PT. Bina Pertiwi – PT. United Tractors Tbk.
Yang terletak di Jalan Raya Bekasi KM 22 Cakung Jakarta Timur, di area
Bina Pertiwi.

C. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian
Objek dan ruang lingkup penelitian ini berupa :
1. Rencana Respon Gawat Darurat (Emergency Response Plan)
2. Organisasi/ tim tanggap darurat
3. Penanggulangan Keadaan Darurat
4. Rencana Pemulihan Setelah Keadaan Darurat
5. Potensi bahaya di tempat kerja
6. Tenaga kerja
7. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam keadaan darurat
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8. Kondisi lingkungan tempat kerja

D. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
Sumber data ini diperoleh dari observasi tempat kerja dan inspeksi,
wawancara dan diskusi dengan karyawan PT. Bina Pertiwi yang berkaitan
dengan kegiatan program magang.
2. Sumber Data Sekunder
Sumber data ini diperoleh dari data administrasi ESR (Enviroment &
Social Responsibility) Departement, ESR manual, dari Phortall, dan
standar peraturan yang dikaitkan dengan dengan kegiatan magang.

E. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Kegiatan Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan
cara pengamatan langsung terhadap penerapan dan pelaksanaan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), sekaligus
Survey ke lapangan untuk mengetahui sistem operasional perusahaan serta
mencari potensi dan faktor bahaya ditempat kerja dan Implementasi
Sistem Menejemen K3 di perusahaan.
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2. Wawancara
Dengan kegiatan wawancara yaitu data diperoleh dari wawancara
langsung dengan SR Departement, HSE Departement, tenaga kerja dan
operator dengan dikaitkan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
diperusahaan.
3. Metode Kepustakaan
Metode kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku
kepustakaan, catatan, dokumen, dan sumber-sumber lain diperpustakaan
yang berkaitan dengan topik magang sebagai dasar referensi.

F. Pelaksanaan
Pelaksaan magang dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2012 sampai
31 Maret 2012 dengan hari kerja Senin sampai Kamis dari pukul 07.30-16.30
dan hari Jum’at dari pukul 07.30- 17.00. dalam pelaksanaan kegiatan magang,
mahasiswa mengiku program kerja ESR Departement PT. Bina Pertiwi.

G. Analisis Data
Analisis

data

yang

digunakan

yaitu

analisa

deskriptif

atau

menggambarkan yang sejelas-jelasnya mengenai pelaksanaan rencana
keadaan darurat di PT. Bina Pertiwi yang selanjutnya dibandingkan dengan
pedoman atau standar yang ada yaitu Permenaker No. Per-05/MEN/1996
tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Persiapan Awal Menghadapi Keadaan darurat
a.

Pembentukan Tim Tanggap Darurat (Emergency Response Team)
Dalam mempersiapkan keadaan darurat PT. Bina Pertiwi telah
membentuk tim inti sebagai persiapan menghadapi keadaan darurat,
yang mana PT Bina Pertiwi masuk dalam area SEKTOR XIII dan
dibagi menjadi beberapa tim dengan beberapa tugas dan tanggung
jawabnya masing-masing, bisa dilihat pada Lampiran 11.
Tim tersebut antara lain :
1) Tim Penanggulangan Keadaan Darurat
a) Melakukan penanggulangan keadaan darurat disektornya
masing-masing.
b) Mempersiapkan peralatan penanggulangan keadaan darurat
yang ada disekitarnya masing-masing.
2) Tim Evakuasi Dokumen
a) Mengidentifikasi dokumen dan aset apa saja yang harus
diselamatkan dan kemana harus diselamatkan.
b) Mempersiapkan tempat yang aman untuk menyelamatkan
dokumen dan aset.
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c) Mengamankan dokumen-dokumen dan aset yang menjadi
tanggung jawabnya.
d) Mengkoordinir penyelamatan dokumen dan aset disektornya
masing-masing.
e) Mendata dokumen dan aset yang sudah diselamatkan.
3) Tim Evakuasi Personil
a)

Mendata karyawan sebelum dilakukan evakuasi.

b) Mengarahkan karyawan/ tamu menuju ketempat berkumpul
keadaan darurat melalui rute evakuasi.
c)

Mengurus administrasi korban.

d) Melakukan roll call/ absensi karyawan yang telah dievakuasi.
4) Tim P3K
a)

Merawat karyawan dan tamu yang mengalami kecelakaan.

b) Memberikan pertolongan pertama pada korban.
c)

Mengkoordinir pengiriman korban kerumah sakit.

d) Mendukung pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat.
e)

Mendata korban baik yang dilokasi kejadian atau rumah sakit.

f)

Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan perawatan kotak
P3K

dan

peralatan

P3KK

lainnya

dan

melengkapi/

memperbaikinya apabila ada kekurangan / kerusakan.
b.

Fasilitas dan Sarana Penunjang dalam Keadaan Darurat
1) Fasilitas Pemadam Kebakaran
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PT. Bina Pertiwi menyediakan bermacam-macam sarana dan
fasilitas pemadam kebakaran, antara lain:
a)

APAR
APAR yang digunakan di PT. Bina Pertiwi adalah jenis
serbuk berat 4,5 kg semua dan ada satu yang berisikan 1 kg di
pantry (dapur). APAR di sediakan disetiap ruangan, yang
mana setiap APAR yang satu dengan yang lain berjarak tidak
kurang dari 15 meter

dan berjarak 1 meter dari lantai.

Pemeriksaan APAR dilakukan secara berkala setiap 1 bulan
sekali, pemeriksaan dilakukan oleh EHS PT. Bina Pertiwi.
Jumlah APAR yang masih aktif di PT. Bina Pertiwi sebanyak
48 buah, di workshop 31 buah dan di office 17 buah. Pada
setiap jenis APAR terdapat tulisan jenis APAR dan juga
tanggal pemeriksaan atau pengecekan yang terlampir dalam
bentuk tag.
b) Hidrant
Untuk hydrant, semua milik PT. United Tractors sebagai
pengelola kawasan, dikarenakan keberadaannya juga masih di
dalam kawasan PT. United Tractors, yang mana pemeriksaan
hidrant dilakukan setiap 1 bulan sekali dan pemeriksaan total
dilakukan setiap 6 bulan sekali. Untuk PT. Bina Pertiwi tidak
mempunyai hydrant sendiri.
c)

Smoke Detector dan Alarm System
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Pemasangan alat pendeteksi dini menggunakan smoke
detector dan alarm system yang ada didalam ruangan. Smoke
detector baru dipasang dibagian office untuk di bagian
workshop dan werehouse belum dipasang, di workshop masih
menggunakan sirine dengan dibunyikan secara manual, untuk
office sudah ada detector system.
2) Saran Komunikasi
Komunikasi

memegang

peranan

penting

mendukung

keberhasilan sistem tanggap darurat. Komunikasi di PT. Bina
pertiwi sendiri dimulai dari pekerja yang melihat keadaan darurat
harus langsung menghubungi ketua sektor, yang mana setiap
pekerja diwajibkan mempunyai nomor telepon ketua sektor.
Setelah ketua sektor diberi kabar kemudian ketua sektor
mengerahkan anggotanya untuk segera menangani keadaan darurat
tersebut dan semua karyawan wajib mematuhi semua perintah yang
ada.
a) Pangging System
Pangging System berfungsi untuk pengeras suara dalam
pembacaan pesan-pesan keselamatan kerja, informasi penting
serta menginformasikan kejadian keadaan darurat ke seluruh
unit kerja untuk mempermudah proses evakuasi.
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b) Telepon
Telepon internal pabrik telah di distribusikan kesetiap
bagian, yaitu nomor telepon ketua sektor di setiap bagian sektor.
Dan juga nomor- nomor emergency telah disebarkan kepada
setiap karyawan. Hal tersebut untuk mempermudah tenaga kerja
jika sewaktu-waktu menemukan keadaan darurat. Adapun
nomor-nomor penting keadaan darurat antara lain :
(1) Security

: ext. 65015

(2) ESR Dept.

: ext. 51067

(3) Receptionist

: ext. 51039

(4) Policlinic

: ext. 61118

c) Handy Talky
Handy Talky yang digunakan oleh PT. Bina Pertiwi selain
untuk komunikasi dalam mengenai pekerjaan lapangan, juga
bisa digunakan pada saat terjadi keadaan darurat.
3) Kotak P3K
Kotak obat P3K disediakan di setiap area, yaitu di area
workshop dan office. Yang mana isi kotak obat P3K disesuaikan
dengan kebutuhan para pekerja. Pemeriksaan dilakukan oleh ESR
setiap 1 bulan sekali. Obat-obatan dan peralatan yang tersedia
dikotak obat P3K antara lain : kapas, handsaplast, plester,
betadine, kassa steril, perban gulung, obat-obat umum yang tidak
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memerlukan resep dokter, dan obat-obat untuk luka bakar, obat
luka gores, memar dan Form pengambilan obat.
4) Kendaraan Pemadam
Kendaraan pemadam dan evakuasi di PT. Bina Pertiwi masih
ikut serta dengan PT. United Tractors yaitu antara lain :
a) Satu unit mobil pemadam kebakaran
b) Satu unit mobil Ambulance Emergency
5) Peta Evakuasi
Peta yang dibuat oleh ESR guna menunjukkan arah atau rute
yang harus dilalui apabila terjadi keadaan darurat. Peta ini
ditempatkan disetiap area yaitu area office dan product support.
Dan juga peta disosialisasikan kepada seluruh karyawan.
6) Pintu Darurat/ Tangga Darurat
Tangga

darurat

sudah

dirancang

dengan

baik

untuk

mengantisipasi jika terjadi keadaan darurat. Untuk pintu darurat
memang tidak dirancang secara khusus, akan tetapi menggunakan
pintu keluar masuk yang ada ditiap-tiap ruangan yang ditandai
dengan papan berwarna hijau yang bertuliskan kata exit.
7) Poster dan Tanda Peringatan
Poster dan tanda peringatan mengenai keselamatan dan
kesehatan kerja diletakkan diseluruh area pabrik, terutama
ditempat-tempat yang mudah terlihat oleh tenaga kerja serta dibuat
sedemikian rupa agar terlihat menarik perhatian. Poster dan tanda
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peringatan ini dibuat dan dipasang oleh bagian ESR sebagai
pemberitahuan, pengarahan, perhatian, dan larangan bagi setiap
orang guna mencegah terjadinya kecelakaan. Contohnya : setiap
akan memasuki workshop, ada tanda peringatan untuk memakai
APD lengkap.
8) Sarana Keadaan Darurat
a) Gardu Darurat
Gardu Darurat adalah tempat yang disediakan untuk
berlindung sementara bagi karyawan dan orang lain yang berada
diarea/ lingkungan pabrik pada saat terjadi keadaan darurat
berupa

kebakaran,

ledakan,

dll,

untuk

mempermudah

pelaksanaan evakuasi penyelamatan. Untuk gardu darurat berada
di parkiran seberang lobby.
b) Assembly Point
Assembly Point adalah tempat berkumpul sementara diluar
area pabrik yang diperuntukkan bagi karyawan yang tidak
terlibat langsungdalam penanggulangan keadaan daruratyang
dianggap aman dari bencana dan diberi tanda bertuliskan
Assembly Point. Di PT. Bina Pertiwi terdapat satu tempat yang
dijadikan sebagai Assembly Point, yaitu di taman depan
workshop PT. Bina Pertiwi.
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c) Tandu
Tandu digunakan untuk mengangkat korban yang sudah
tidak bisa berjalan sendiri. Misalnya : pingsan, patah tulang, dll.
c.

Pelatihan dan perlombaan
1) Pelatihan Tim Keadaan Tanggap Darurat (TKTD)
Pelatihan Tim Keadaan Tanggap Darurat dilakukan minimal 1
tahun sekali, yang mana pelatihan dan juga simulasinya. Dilakukan
oleh orang dari PT. United Tractors yang telah mendapatkan
pelatihan dan telah bersertifikat. Pelatihan TKTD meliputi :
a) Teori dasar api
b) Kebakaran
c) Penanggulangan kebakaran
d) Prakter penggulangan kebakaran
2) Pelatihan Pertolongan Pertama pada Gawat Darurat (PPGD)
Pelatihan Pertolongan Pertama pada Gawat Darurat dilakukan
minimal 1 tahun sekali, dan juga simulasinya. Yang mana pelatihan
dilakukan oleh orang dari PT. United Tractors yang telah
mendapatkan pelatihan dan telah bersertifikat. Pelatihan PPGD
meliputi :
a) Materi Pertolongan Pertama pada Gawat Darurat
b) Praktek Pertolongan Pertama pada Gawat Darurat
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3) Perlombaan
Untuk perlombaan PT. Bina Pertiwi bekerjasama dengan PT.
United Tractors yang dilakukan setiap 1 tahun sekali, yang mana
perlombaan meliputi PPGD (Pertolongan Pertama pada Gawat
Darurat) dan TKTD (Tim Keadaan Tanggap Darurat). Perlombaan
dilakukan setiap 1 tahun sekali dengan memberikan perwakilan
kurang lebih 6-8 orang dari tiap-tiap anak perusahaan PT. United
Traktors (PT. Bina Pertiwi, PT. Scania, PT. All Makes dll).
Kemudian melakukan perlombaan PPGD yang meliputi lomba
menolong korban kecelakaan yang sesak nafas, atau meninggal,
dan juga patah tulang, untuk perlombaan TKTD meliputi lomba
memadamkan kebakaran.

2. Identifikasi Potensi Bahaya
PT. Bina Pertiwi berada dikawasan industri bersama yang masih
dibawah kepemilikan PT. United Tractors Tbk. Di PT. Bina Pertiwi
sendiri terbagi menjadi 2 area yaitu area office dan area workshop. Untuk
area workshop terdiri dari 4 bagian yaitu :
a) Predel genset
b) Predel tractor
c) Predel forklift
d) Spertpart
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Untuk potensi bahaya dapat dijelaskan sesuai dengan keadaan darurat
masing-masing, yaitu :
a. Kebakaran dan Ledakan
PT. Bina Pertiwi tidak banyak mempunyai proses kerja yang
berbahaya/ berpotensi bahaya yang besar. Potensi bahaya terbesar
adalah kebakaran kemudian disusul dengan ledakan, apabila
kebakaran tidak terjadi maka tidak akan terjadi ledakan. Untuk potensi
bahaya terbesar yang dapat terjadi, ada di bagian test load genset, pada
tools system yang digunakan untuk tempat pengisian bahan bakar
genset. Bahaya kebakaran juga dapat terjadi apabila ada tumpahan
solar, aki atau oli yang drumnya berada di samping area stock genset.
Disamping itu bahaya kebakaran juga dapat terjadi dikarenakan
konsleting listrik atau sejenisnya.
b. Kebanjiran
Bahaya kebanjiran dapat terjadi di PT. Bina Pertiwi, karena PT.
Bina Pertiwi berada disamping sungai yang dapat meluap kapan saja.
kemungkinan dapat terjadi jika pada musim hujan yang tidak berhentiberhenti, untuk itu perlu di lakukan penanganan tersendiri untuk
keadaan darurat untuk kebanjiran.
c. Gempa
Keadaan darurat gempa dapat pula terjadi sewaktu-waktu, dan
bencana alam dapat terjadi tanpa diduga sebelumnya, jadi semua
karyawan PT. Bina Pertiwi perlu diberi bimbingan bagaimana cara
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menanggulangi keadaan darurat gempa tersebut. Dan mempunyai tim
untuk penanganan keadaan darurat gempa.
d. Keracunan Massal
Keracunanan massal dapat terjadi, karena PT. Bina Pertiwi
bekerjasama dengan pihak ke 3 jasa boga, untuk layanan makan siang.
Yang mana walaupun jasa boga tersebut telah melalui pemeriksaan
dahulu dari PT. United Tractors, tapi tidak menutup kemungkinan
pekerja dapat mengalami keracunan karena mungkin saat pengolahaan
makanan kurang higiene dan dapat pula kurang bersih dalam
pencucian sayuran atau saat penyajian, kebersihan kurang dijaga, jadi
bakteri dapat masuk dalam makanan atau tempat makanan.
e. Huru Hara
Untuk kejadian huru hara sangatlah mungkin terjadi apabila ada
karyawan yang menuntut hal-hal yang dirubah oleh perusahaan, misal
: kenaikan gaji. Atau bisa huru hara dilakukan oleh pekerja
perusahaan lain, karena PT. Bina Pertiwi berada dalam kawasan PT.
United Tractors, jadi apabila ada karyawan perusahaan lain yang
melakukan huru hara, maka secara tidak langsung PT. Bina Pertiwi
juga melakukan pengamanan pada karyawan PT. Bina Pertiwi itu
sendiri.
f. Tumpahan B3
Tumpahan B3 di PT. Bina Pertiwi meliputi tumpahan solar, aki,
oli yang ada di area workshop. Setiap pekerjaan yang menggunakan
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solar dan oli memiliki potensi terjadinya tumpahan atau ceceran solar
dan oli. Tumpahan ini baik dalam jumlah yang kecil maupun besar
dapat mencemari lingkungan, jika tidak dikelola dengan baik dan
benar. Untuk itu perlu disusun instruksi kerja sebagai pedoman dalam
menangani oli bekas sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap
lingkungan.

3. Prosedur Kesiapsiagaan Keadaan darurat
Keadaan darurat adalah suatu keadaan tidak normal/ tidak diinginkan
yang terjadi diarea pabrik yang cenderung membahayakan bagi manusia,
merusak peralatan/ harta benda dan / merusak lingkungan sekitarnya.
PT. Bina Pertiwi mendefinisikan Prosedur penanganan keadaan
tanggap darurat adalah prosedur yang mengatur tentang tata cara
melakukan evakuasi dalam keadaaan darurat, seperti bencana alam,
kebakaran, huru hara, Tumpahan B3 dll.
Untuk mengantisipasi terjadinya keadaan darurat seperti kebakaran,
huru-hara maupun bencana alam yang terjadi di sekitar area kerja PT. Bina
Pertiwi serta pengamanan aset-aset antara lain karyawan, barang-barang
property, serta dokumen-dokumen penting yang wajib diselamatkan. Oleh
karena itu perlu adanya program untuk melatih setiap karyawan PT. Bina
Pertiwi dapat menangani kondisi keadaan darurat dengan selamat, yaitu
dengan prosedur Penanganan keadaan darurat.
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a. Ruang Lingkup
1) Kebakaran
2) Banjir
3) Gempa
4) Ledakan
5) Huru Hara
6) Tumpahan B3
b. Proses Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat
Gambar 2. Proses Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

c. Penjelasan Proses Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat
Proses kesiagaan tanggap darurat dimulai dari membentuk
organisasi TKTD (Tim Keadaan Tanggap

Darurat) kemudian

to user Sosial Responsibility). Apabila
diajukan kepada ESRcommit
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disetujui oleh ESR maka dilakukan identifikasi sumber-sumber bahaya
dan mengkategorikan bahaya menjadi tiga tingkatan yaitu tingkat
bahaya tiga, tingkat bahaya dua, dan tingkat bahaya satu. Selanjutnya
dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian, apabila ada
keadaan darurat dapat dilakukan penanggulangan, dilanjutkan
tindakan evakuasi, pemulihan korban dan area, dan evakuasi kondisi
darurat, dan selesai.
d. Tujuan
1) Sebagai pedoman pengaturan peran dan tanggung jawab setiap
karyawan yang terlibat dalam team penanggulangan keadaan
darurat, agar ancaman bahaya akibat keadaan darurat yang timbul
dapat ditanggulangi secara dini dan terpadu sehingga dapat
meminimalkan kerugian yang ditimbulkan, dan segera melakukan
tindakan penanganan dengan cepat dan tepat.
2) Mengatur langkah - langkah pengendalian operasional guna
menyelamatkan mengamankan personil, material atau harta milik
apabila terjadi suatu keadaan darurat.
e. Tanggung Jawab
1) Tim ESR
a) Memfasilitasi pembentukan Tim TKTD (Tim Keamanan
Tanggap Darurat).
b) Memberikan pelatihan tata cara dalam keadaan darurat.
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c) Memberikan Pelatihan cara menggunakan APAR (alat
pemadam api ringan).
d) Mensosialisasikan program penanganan keadaan tanggap
darurat .
e) Membuat jadwal simulasi tanggap darurat minimal satu tahun
sekali.
f) Membuat evaluasi akhir dan laporan tentang simulasi keadaan
darurat ke pihak manajemen.
2) Tim TKTD
a) Memahami Prosedur Keadaan Tanggap Darurat
b) Mensosialisasikan kepada sekuruh karyawan tentang prosedur
tanggap darurat
c) Melakukan simulasi tanggap darurat minimal satu tahun sekali.
d) Melakukan evaluasi bersama tim ESR tentang simulasi
keadaan tanggap darurat.
3) Karyawan PT. Bina Pertiwi
a) Mengetahui tentang tata cara prosedur keadaan tanggap
darurat.
b) Ikut serta dalam simulasi keadaan tanggap darurat dengan
sungguh-sungguh.
f. Ketentuan Umum Kategori Bahaya
1) Tingkat bahaya tiga (terendah)
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Tingkat

bahaya

ini diberi

sandi Siaga 3

adalah

perkembangan situasi dari keadaan aman menjadi situasi rawan
yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan (karyawan
dan asset perusahaan). Contoh : Kebakaran Kecil, terbakarnya
barang atau aset yang pemadamannya dilakukan maksimal
menggunakan APAR, yang menimbulkan nilai kerugian dibawah
5 juta rupiah.
2) Tingkat bahaya dua (sedang)
Tingkat bahaya ini diberi sandi Siaga 2 adalah merupakan
peralihan

keadaan darurat yang kondisinya menunjukkan

perkembangan yang lebih rawan. Contoh : Kebakaran sedang,
terbakarnya barang atau aset yang pemadamannya dilakukan
menggunakan APAR, yang menimbulkan nilai kerugian diatas 550 juta rupiah atau cidera.
3) Tingkat bahaya satu (tertinggi)
Tingkat bahaya ini deberi sandi Siaga 1 adalah suatu kondisi
dimana bahaya harus langsung sudah ditanggulangi. Contoh :
kebakaran besar, terbakarnya barang atau aset yang menimbulkan
nilai kerugian diatas 50 juta rupiah atau menimbulkan kematian.
g. Sarana pendukung yang disediakan oleh manajemen antara lain
1) Kotak P3K di masing-masing sektor.
2) Tandu.
3) Rambu-rambu tanggap darurat dan peta evakuasi.
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4) Training mengenai tanggap darurat baik P3K, Fire, Cara
evakuasi, Dokumen dll.
5) Alat-alat Proteksi kebakaran yang siap pakai Alat Pemadang Api
Ringan Hydrant.
6) Sarana komunikasi yang siap pakai
7) Alat / Sarana Transportasi
h. Prosedur
1) ESR Departemen dibantu PIC ESR Divisi membentuk struktur
organisasi penanggulangan keadaan darurat beserta tugas dan
tanggung jawabnya dan di setujui oleh Executive Incharge ESR.
2) ESR Dept bekerjasama dengan Team TKTD
identifikasi

keadaan

darurat

diarea

PPI

melakukan
Cakung

dan

mensosialisasikan kepada seluruh karyawan. Dalam identifikasi
tersebut

mencakup jenis potensi keadaan darurat, detail area

sumber potensi dan petanya.
3) Sebelum terjadinya kecelakaan, Team ESR harus melakukan
pencegahan sejak awal agar kecelakaan tersebut dapat dihindari.
Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan memantau
cuaca, memeriksa kondisi pintu air, memeriksa pagar, memeriksa
dinding dan lain – lain.
i.

Tindakan Yang Dilakukan
1) Tindakan yang harus segera diambil jika terjadi keadaan darurat
mengacu kepada flow chart penanggulangan keadaan darurat.
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2) Dalam melakukan penanggulangan keadaan darurat harus
mengutamakan jiwa dan mencegah terjadinya kecelakaan/cidera
dan mencegah situasi menjadi lebih buruk.
3) Jika terjadi keadaan darurat, yang berhak memberikan keterangan
kepada pihak luar (Astra, media massa dan pihak lain) adalah
koordinator team penanggulangan keadaan darurat.
4) Simulasi darurat

dilakukan minimal 1 tahun sekali dengan

melibatkan manajemen dan karyawan.
j.

Mekanisme Kerja
1) Evakuasi
Pengendalian keadaan darurat di bidang penyelamatan
personil, dokumen dan barang dilaksanakan dengan mengadakan
evakuasi.
a) Koordinator memberitahukan atau memutuskan mengenai
dilaksanakannya evakuasi baik total maupun partial.
b) Pemberitahuan lanjutan atau terperinci kepada seluruh
anggota team evakuasi.
c) Team evakuasi berkerja memandu dan menunjukkan arah
kepada karyawan lainnya menuju tempat berkumpul yang
telah ditentukan.
d) Team Evakuasi memeriksa dan memastikan semua karyawan
pada area yang sudah terevakuasi.
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e) Selama masa evakuasi segala tindakan diberitahu dan
dipantau lewat alat komunikasi termasuk saat berkumpul di
tempat berkumpul.
f) Team evakuasi mengadakan roll call di muster point / tempat
berkumpul keadaan darurat untuk memastikan semua
karyawan terevakuasi.
g) Koordinator

menyatakan kapan pelaksanaan evakuasi

selesai.
2) Pengambilan Keputusan
a)

Keputusan yang akan dilaksanakan sehubungan dengan
situasi dan kondisi darurat ditentukan oleh rapat darurat
team pananggulangan keadaan darurat yang dihadiri oleh
steering committee.

b)

Dalam hal tidak semua anggota team pengendalian
penanggulangan Keadaan Darurat dapat hadir, koordinator
selaku Pengendali atau wakil memutuskan tindakan apa
yang perlu dilaksanakan.

c)

Dalam

keadaan

sangat

mendesak,

keputusan

dapat

dilakukan oleh Ketua Sektor di sektornya masing-masing.
d)

Dalam hal keadaan darurat terjadi di luar jam kerja, petugas
security bertindak sesuai prosedur penanggulangan keadaan
darurat selanjutnya menghubungi pimpinan. Security atau
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pejabat team penanggulangan Keadaan darurat untuk
tindakan selanjutnya.

4. Instruksi Kerja
a. Keadaan Darurat Kebakaran
1) Tindakan yang harus dilakukan karyawan :
a) Karyawan yang melihat atau mengetahui adanya awal
kebakaran harus melakukan tindakan awal berupa teriak atau
menghidupkan alarm.
b) Jika yang bersangkutan mampu (telah mengikuti training
pemadaman api) melakukan tindakan awal pemadaman api
dengan peralatan yang tersedia.
c) Melaporkan terjadinya kebakaran kepada tim penanggulangan
keadaan darurat.
d) Ketua sektor melaporkan kejadian kepada Ketua TKTD dan
bersiap menerima instruksi dari Ketua TKTD.
e) Menunggu informasi perkembangan keadaan darurat.
2) Tindakan tim penanggulangan keadaan darurat :
a)

Ketua TKTD memerintahkan untuk mengumumkan adanya
kebakaran dengan pengeras suara kepada semua karyawan
(apabila koordinator tidak ada maka diumumkan oleh wakil
atau salah seorang dari manajemen).
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b) Seluruh tim akan bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya
masing-masing.
c)

Setelah mendapat laporan dari seluruh ketua tim, Ketua TKTD
melapor

kepada

DIC

(Director

In

Charge)

tentang

perkembangan situasi.
d) Selanjutnya koordinator memantau situasi dari pos komando.
e)

Apabila

situasi

tidak

dapat

diatasi

maka

ketua

tim

penanggulangan sektor melapor kepada Ketua TKTD kembali
untuk diambil tindakan selanjutnya.
f)

Untuk mencegah kejadian tidak menjadi lebih bertambah parah
maka Ketua TKTD memberi perintah kepada tim untuk
melakukan tindakan evakuasi.

g) Tim

TKTD

mengumumkan

kepada

karyawan

untuk

melakukan evakuasi.
h) Jika kebakaran belum dapat diatasi maka ketua tim TKTD
memerintahkan untuk memanggil pemadam kebakaran dari
Dinas Kebakaran.
i)

Ketua TKTD menuju lokasi evakuasi dan meminta laporan
pelaksanaan evakuasi.

j)

Ketua TKTD membentuk tim investigasi dan melakukan
investigasi.

k) Hasil investigasi disampaikan kepada DIC (Director In
Charge) untuk seterusnya menunggu instruksi dari DIC.
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b. Keadaan Darurat Ledakan
1) Tindakan yang harus dilakukan karyawan :
a) Mencari tempat perlindungan yang aman.
b) Laporkan segera kepada Tim TKTD untuk penanggulangan
selanjutnya.
c) Mengikuti seluruh arahan yang diberikan oleh Tim TKTD
dalam proses evakuasi.
2) Tindakan yang harus dilakukan TKTD :
a)

Apabila terjadi ledakan perhatikan apakah ledakan tersebut
berdampak besar atau tidak. Segera putuskan bahwa ledakan
tersebut termasuk kategori berdampak besar apabila langsung
berpengaruh terhadap lingkungan seperti air, tanah, dan udara
tanpa harus mempertimbangkan jumlahnya.

b) Segera lakukan evakuasi terhadap personel di lokasi kejadian ke
tempat yang sudah ditentukan. Lakukan tindakan pencegahan
terlebih dahulu agar ledakan tidak merembet dengan cara
memblokir

atau

melokalisasi

lokasi

ledakan

dengan

menggunakan bahan dan alat yang aman yang tesedia disekitar
lokasi.
c) Yakinkan bahwa lokasi ledakan sudah tidak ada lagi bahan yang
berpotensi untuk meledak, apabila ada segera amankan bahan
tersebut ke tempat yang aman.
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d) Jika ledakan mengakibatkan kebakaran maka segera lakukan
pemadaman dengan alat pemadam yang sesuai.
e) Tim TKTD akan melakukan koordinasi untuk penanggulangan
termasuk

dengan

Dinas

pemadam

kebakaran

ataupun

kepolisian apabila diperlukan.
f)

Membuat dan memberikan laporan mengenai kejadian ledakan
secara terperinci, dan melakukan tinjauan keselamatan yang
berhubungan dengan ledakan.

g) Membuat langkah perbaikan terhadap SOP/IK maupun sarana
dan prasarana terhadap pemakaian bahan yang mudah terbakar
dan meledak (B3) agar ledakan dapat dikurangi atau dihindari
dimasa yang akan datang.
c. Keadaan Darurat Banjir
1) Tim

senantiasa

mengamati

kondisi

lingkungan

termasuk

pond/kolam yang ada di dalam lokasi perusahaan serta sungai/kali
sekitar perusahaan.
2) Tim senantiasa mengikuti perkembangan melalui instansi terkait
(BMKG, Posko banjir, Tim Astra, dan sebagainya).
3) Tim akan memberikan informasi kepada Koordinator TKTD atau
yang terkait atas perkembangan yang ada.
4) Jika

terjadi

banjir

besar

perlu

diperkirakan

penutupan

kantor/penghentian operasi atas instruksi Koordinator TKTD
sesudah melakukan koordinasi dengan Board of Director (BOD).
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5) Peralatan dan instalasi listrik dimatikan agar tidak membahayakan
oleh Departemen terkait.
6) Jika terjadi penghentian operasi/aktifitas perusahaan maka perlu
dilakukan pengamanan perusahaan oleh Departemen terkait dan
Departemen

terkait

tersebut

melaporkan

secara

berkala

perkembangan kondisi kepada Koordinator TKTD.
7) Melakukan investigasi kerugian setelah terjadinya banjir untuk
mengetahui jumlah kerugian dan korban.
8) Melakukan pemulihan kondisi.
d. Keadaan Darurat Gempa
1) Tindakan yang harus dilakukan karyawan :
a) Jika terjadi gempa, segera berlindung. Berlindunglah di bawah
meja, atau barang lainnya yang melindungi atau memiliki
ketahanan dari jatuhan benda. Bertahanlah di tempat dimana
anda berlindung selama gempa masih terjadi. Jauhilah jendela
kaca/benda lainnya yang mudah jatuh.
b) Tetap tenang.
c) Jika berada di dalam gedung, jangan coba untuk meninggalkan
lantai, jangan menggunakan lift atau elevator selama gempa
terjadi.
d) Selama gempa terjadi :
(1) Bergeraklah menuju tempat yang relatif aman untuk
berlindung.
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(2) Beberapa tempat mungkin terjadi kerusakan, tunggu di
tempat aman untuk
berada

disana

instruksi selanjutnya. Anda dapat

sementara

waktu

sampai

keadaan

dinyatakan aman oleh Ketua TKTD.
(3) Setelah gempa, jika masih berada dalam gedung tunggu
instruksi dan informasi dari tim penanggulangan Keadaan
Darurat untuk melakukan evakuasi.
e) Tindakan tim penanggulangan keadaan darurat :
a)

Setelah terjadi gempa, koordinator akan memberikan instruksi
untuk tidak melakukan evakuasi selama masih terdapat api
atau asap dan debu yang menghalangi proses evakuasi.

b) Lakukan P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan) pada
para korban yang mengalami luka, sampai korban ditangani
tenaga medis atau dibawa ke Rumah sakit.
c)

Jika diperlukan ketua sektor akan memimpin evakuasi
karyawan di bagiannya ke tempat berkumpul darurat.

d) Karena terdapat resiko jatuhnya benda-benda keluar dari
gedung, sebaiknya jangan meninggalkan gedung tanpa
mendapat ijin dari tim TKTD.
e)

Setelah sampai ditempat berkumpul darurat, hitung semua
karyawan, tamu, dan orang lain yang berada di gedung pada
waktu terjadinya gempa dengan menggunakan form daftar
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evaluasi karyawan yang selanjutnya dicocokan dengan data
absensi.
f)

Ketua sektor masing-masing area melaporkan kelengkapan
masing-masing personel kepada ketua TKTD.

g) Bawalah karyawan/tamu yang cidera ke rumah sakit terdekat.
h) Pertimbangkan pengaruh gempa terhadap keluarga karyawan
dan masyarakat sekitar, supaya disiapkan kebutuhan mereka
sesuai dengan keperluannya.
i)

Selanjutnya ketua TKTD memantau situasi dari pos komando.

j)

Apabila situasi tidak dapat diatasi maka ketua TKTD melapor
kepada DIC (Director In Charge) untuk diambil tindakan
selanjutnya.

k) Setelah melakukan evakuasi tim investigasi melakukan
ivestigasi untuk mengetahui kerugian baik material maupun
korban dan kerugian lainnya akibat gempa tersebut.
l)

Ketua TKTD membuat laporan lengkap perihal kejadian
gempa dan penanggulangannya kepada DIC (Director In
Charge), untuk menjadi bahan evaluasi.

e. Keadaan Darurat Keracunan Massal
1) Pasien yang mengalami keracunan makanan akan disarankan
beristirahat dan melakukan beberapa hal berikut :
a)

Cek tensi, nadi dan kesadaran pasien.

b)

Memberikan obat sementara.
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2) Untuk bahan pemeriksaan :
1. Memberikan pot/tempat yang bersih untuk menampung
muntahan/fases dari tiap pasien dan dikirim ke Laboratorium
eksternal 1 x 24 jam untuk pemeriksaan Bakteriologi dan
Toksikologi.
2. Mengumpulkan sample makanan dari catering (dalam wadah
streril) dan dikirim ke Laboratorium eksternal 1 x 24 Jam
untuk pemeriksaan bakteriologi dan toksikologi.
3) Dokter membuat dan memberikan laporan kejadian 1 x 24 Jam
kepada HR, ESR dan GA Departemen.
4)

Observasi Pasien :
a) Observasi 1 (satu) Jam bila keadaan membaik langsung kerja
atau diizinkan untuk pulang.
b. Keadaan tidak membaik langsung di rujuk ke rumah sakit
terdekat.

f. Keadaan Darurat Huru Hara
1) Tindakan yang harus dilakukan karyawan :
a) Laporkan setiap informasi mengenai adanya ancaman terhadap
operasional perusahaan baik yang dari masyarakat maupun
karyawan.
b)

Mengikuti seluruh arahan yang diberikan oleh Tim TKTD
dalam proses evakuasi.

c)

Tetap tenang.
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d)

Persiapkan segala sesuatu (dokumen/barang penting) yang
akan di bawa apabila harus dilakukan evakuasi.

2) Tindakan dilakukan TKTD :
a)

Apabila kondisi masih dalam bahaya tingkat 3 maka tim
Security

dengan

berkoordinasi

dengan

Tim

TKTD

melakukan antisipasi keadaan darurat dengan mempersiapkan
pengamanan dan proses evakuasi.
b)

Tim TKTD berkoordinasi dengan tim Security melakukan
persiapan evakuasi apabila kondisi mengarah kepada tingkat
bahaya 2 dan 1.

c)

Apabila kondisi sudah tidak terkendali maka tim TKTD
berkoordinasi

dengan

koordinator

TKTD

melakukan

evakuasi personel, dokumen, maupun asset penting.
d)

Evakuasi seluruh karyawan, asset penting dan dokumen ke
tempat yang sudah ditentukan.

e)

Catat dan hitung semua karyawan yang telah dievakuasi.

f)

Usahakan melakukan perundingan dengan massa huru hara
(masyarakat maupun karyawan).

g)

Persiapkan
kekacauan

rencana
disertai

penanggulangan
dengan

pembakaran/kebakaran.
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h)

Lakukan kontak dengan instansi terkait (Polisi, Koramil,
Kodim) untuk membantu penanggulangannya.

i)

Jelaskan kepada semua karyawan tentang kondisi yang ada.

j)

Jika perlu dan situasi memungkinkan dapat mengijinkan
pulang karyawan.

k)

Gunakan media lain (kurir, handie talkie) untuk komunikasi
jika telepon tidak berfungsi.

l)

Kumpulkan informasi yang up to date secara intensif dan
monitor terus perkembangan.

m)

Lakukan investigasi setelah terjadinya huru-hara untuk
mengetahui kerugian dan korban.

n)

Lakukan follow up dari hasil investigasi tersebut.

g. Tumpahan B3
1) Pedoman penanganan tumpahan solar dan oli
a)

Lokasi

: Seluruh area

b)

Peralatan

: Absorben, kotak/bak penampung oli, dan
solar bekas, serbuk gergaji

c)

Frekuensi pemeriksaan: Pada saat terjadi tumpahan.

d) Apabila terjadi tumpahan perhatikan apakah tumpahan tersebut
merupakan tumpahan yang signifikan atau tidak. Tumpahan
tersebut termasuk kategori signifikan apabila langsung
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berpengaruh terhadap lingkungan seperti air, tanah, dan udara
tanpa harus mempertimbangkan jumlahnya.
e)

Lakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu agar tumpahan
tidak meluas dengan cara memblokir atau melokalisasi
tumpahan dengan menggunakan bahan yang aman yang
tersedia di sekitar lokasi. Laporkan setiap tumpahan yang
terjadi ke penanggung jawab lokasi dan Tim ESR.

f)

Jika terjadi tumpahan oli atau solar (masih baru atau bekas)
pada badan tanah atau lantai pakailan bahan penyerap (serbuk
gergaji). Jangan menyemprot tumpahan oli dengan air karena
akan membuat pencemaran menjadi luas. Pastikan bahan
penyerap seperti absorben, serbuk gergaji harus dibuang ke
tempat penampungan sampah khusus yang sudah ditentukan.
Pastikan juga setiap pemilik area memiliki bahan penyerap ini.

g) Seluruh area diharuskan menyediakan tempat penampungan
sementara seperti drum penampung oli bekas. Penempatan
drum diletakkan di area yang potensial terjadi tumpahan.
h) Untuk lokasi kerja yang mempunyai penampung oli bekas
permanen jika telah penuh segera menghubungi supplier yang
sudah direkomendasikan Bapedal atau Bapedalda untuk
pengambilan. Pastikan drum-drum yang sudah penuh tidak
dibiarkan begitu saja namun harus segera diangkut.
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i)

Periksalah bak-bak penampung oli yang terdapat di area kerja
seperti kebocoran, karat, dan kebersihannya.

j)

Periksa bahwa penempatan bak-bak penampung sudah benar
sehingga

memudahkan

pihak

pengangkut

untuk

mengangkutnya dan berilah label pada bak penampung
tersebut.
k) Departemen tempat dimana terjadi tumpahan bertanggung
jawab

penuh

terhadap

pengurangan

dan

pembersihan

tumpahan.
l)

Membuat dan memberikan laporan mengenai kejadian
tumpahan

secara

terperinci,

dan

melakukan

tinjauan

keselamatan yang berhubungan dengan tumpahan.
m) Membuat langkah perbaikan terhadap prosedur (SOP/IK)
maupun sarana dan prasarana penggunaan oil dan solar agar
tumpahan dapat dikurangi atau dihindari di masa yang akan
datang.

5. Konsolidasi Setelah Penyelamatan
Setelah penyelamatan keadaan darurat dilakukan sedini mungkin,
maka dilakukan konsolidasi bersama. Konsolidasi ini diharapkan dapat
memberikan keputusan tepat mengenai kondisi terkini maupun tindakan
selanjutnya, apakah karyawan dapat kembali bekerja atau pengerahan
untuk evakuasi
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1) Masa Konsolidasi :
a) Unit pengamanan area bertanggung jawab atas daerah konsolidasi
selama pelaksanaan penyelamatan masih berlangsung.
b) Semua peralatan yang tidak digunakan dikumpulkan di tempat
yang telah ditentukan oleh tim pengamanan.
c) Semua tim berusaha secara berangsur angsur melakukan tugas dan
kewajibannya dan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
d) Pos-pos pengamanan ditempatkan sesuai dengan situasi dan
kondisi dengan menitik beratkan pada pengamanan personel dan
material.
e) Dalam masa konsolidasi, bagi tim yang belum mempunyai
kegiatan, dapat diperbantukan dalam tugas-tugas pengamanan.
f) Selama konsolidasi, semua tim selalu waspada dan siap siaga
menghadapi kemungkinan timbulnya bahaya baru.
2) Masa Peralihan :
a)

Bila situasi telah memungkinkan, maka koordinator tim Keadaaan
Darurat dapat menyatakan peralihan keadaan darurat menjadi
keadaan aman setelah melakukan rapat dengan tim Penanganan
dan DIC (Director In Charge).

b) Setelah dinyatakan aman maka kegiatan manajemen berjalan
seperti biasa dan pimpinan kembali secara fungsional.
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B. Pembahasan
1. Persiapan Awal Menghadapi Keadaan darurat
a.

Pembentukan Tim Penanggulangan Keadaan Darurat
Pembentukan Tim Penanggulangan Keadaan Darurat di PT. Bina
Pertiwi telah sesuai

dengan Permenaker No. Per-05/MEN/1996

lampiran I poin 1.1 huruf c yaitu Perusahaan Menetapkan personel
yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang
jelas dalam penanganan keselamatan dan kesehatan kerja. Serta poin
6.7. 4 yaitu Petugas penanganan keadaan darurat diberikan pelatihan
khusus.
Perusahaan telah membentuk Emergency Response Team yang
mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing- masing. Hal ini
telah sesuai dengan Permenaker No. Per-05/MEN/1996 lampiran I
poin 1.1 huruf c.
b.

Sarana dan Fasilitas Penunjang Keadaan darurat
1) Fasilitas Pemadam kebakaran
Untuk menanggulangi bahaya kebakaran sesuai dengan
INS.11/M//BW/1997 PT. Bina Pertiwi menyediakan bermacammacam sarana atau fasilitas pemadam kebakaran, antara lain :
a) Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Pemasangan APAR diletakkan pada ketinggian 1 m yang
mana, jarak satu dengan yang lain tidak kurang dari 15 meter
disetiap bangunan
lapangan sesuai dengan potensi
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kebakaran yang ada. Pemasangan APAR juga dipasangkan
disetiap kendaraan seperti mobil milik perusahaan sendiri,
forklift, ambulance. Hal tersebut sudah sesuai dengan
Permenaker

PER.04/MEN/1980

tentang

syarat-syarat

pemasangan dan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
pasal 4 poin (3) dan (5) yang menyebutkan tinggi APAR dari
lantai 1 m dan jarak maksimal 15 m.
b) Smoke Detector dan Alarm System
Pemasangan alat pendeteksi dini menggunakan smoke
detector dan alarm system yang ada didalam ruangan, smoke
detector baru dipasang dibagian office untuk di bagian
workshop dan werehouse belum dipasang. Hal tersebut sesuai
dengan dengan Permenaker PER. 02/MEN/1983 tentang
Instalasi Alarm Kebakaran Automatic.
c) Hydrant
Untuk hydrant, semua milik PT. United Tractors sebagai
pengelola kawasan, dikarenakan keberadaannya juga masih di
dalam kawasan PT. United Tractors, untuk PT. Bina Pertiwi
tidak mempunyai sendiri.
2) Saran Komunikasi
PT. Bina Pertiwi memulai komunikasi keadaan daruratnya dari
pekerja yang melihat keadaan darurat harus langsung menghubungi
ketua sektor, yang mana setiap pekerja diwajibkan mempunyai
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
46

nomor telepon ketua sektor. Setelah ketua sektor diberi kabar
kemudian ketua sektor mengerahkan anggotanya untuk segera
menangani keadaan darurat tersebut dan semua karyawan wajib
mematuhi semua perintah yang ada. Komunikasi menggunakan
Pangging System, Telepon dan Handy Talky. Hal tersebut telah
sesuai dengan Permenaker No. Per-05/MEN/1996 Lampiran I poin
3.2.1 mengenai komunikasi, yang menyatakan bahwa “Komunikasi
dua arah yang efektif dan pelaporan rutin merupakan sumber
penting dalam penerapan SMK3”.
3) Kotak P3K
Kotak P3k disediakan di setiap unit-unit kerja sesuai dengan
kebutuhan.

Hal

ini sesuai dengan Permenaker

05/MEN/1996 Lampiran I

poin 3.3.9

No. Per-

mengenai prosedur

menghadapi insiden, yang menyatakan bahwa “Untuk mengurangi
pengaruh yang mungkin timbul akibat insiden, perusahaan harus
mempunyai

prosedur

yang

meliputi

penyediaan

fasilitas

P3Kdengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan
pertolongan medik”.
Selain itu juga sesuai dengan Permenaker No. Per-05/MEN/1996
lampiran II poin 6.8.1 yang menyatakan bahwa “Perusahaan telah
mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada
memenuhi standar dan pedoman teknis yang berlaku”.
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4) Kendaraan Pemadam
PT. Bina Pertiwi menyediakan fasilitas-fasilitas pemadam
kebakaran tetapi untuk mobil pemadam kebakaran PT. Bina Pertiwi
belum mempunyai sendiri, mobil pemadam masih ikut serta dengan
mobil milik kawasan PT. United Tractors. Tetapi untuk
penanggulangan kebakaran ditempat kerja PT. Bina Pertiwi telah
memenuhi Kepmenaker RI No. Kep-186/MEN/1999 tentang Unit
Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja BAB I Pasal 2 ayat 2
huruf (b) dan (d) yang menyebutkan bahwa “Kewajiban mencegah,
mengurangi dan memadamkan kebakaran di tempat kerja meliputi
penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana
evakuasi, serta pembentukan unit penanggulangan kebakaran di
tempat kerja”.
5) Peta evakuasi
Peta evakuasi dibuat oleh pihak EHS, yang mana PT. Bina
Pertiwi membuat peta evakuasi berfungsi untukmenunjukkan arah
atau rute yang harus dilalui jika terjadi keadaan darurat.
Pelaksanaan evakuasi dilakukan dengan baik, dengan adanya
dibentuk tim evakuasi mempermudah penyelamatan, sehingga
proses evakuasi dapat berjalan dengan cepat, lancar, efektif dan
efisien. Dengan dibuatnya jalur/ rute evakuasi di PT. Bina Pertiwi,
maka hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970 pasal
3 (d) yang menyatakan bahwa “memberi kesempatan atau jalan
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menyelamatkan diri waktu kebakaranatau kejadian-kejadian lain
yang berbahaya”.
6) Pintu Darurat
Di PT. Bina Pertiwi disediakan pintu dan tangga darurat yang
dipasang petunjuk yang jelas seperti papan bertuliskan exit. Hal ini
sesuai dengan Permenaker No. Per-05/MEN/1996 Lampiran II poin
6.4.4

yang

menyatakan

bahwa

“Rambu-rambu

mengenai

keselamatan dan tanda pintu darurat harus dipasang sesuai dengan
standar dan pedoman teknis”.
7) Poster dan Tanda Peringatan
Pemasangan poster dan tanda peringatan telah disesuaikan
dengan potensi bahaya yang ada ditempat kerja, pemasangan di
tempat yang mudah dilihat dengan warna yang mudah terlihat dan
tulisan yang jelas dibaca. Pemasangan poster dan tanda peringatan
K3 di PT. Bina Pertiwi bertujuan untuk memproteksi tenaga kerja
dari resiko bahaya yang mungkin timbul ditempat kerja. Penerapan
ini telah sesuai dengan Permenaker No. Per-05/MEN/1996
Lampiran II bagian 6 tentang Keamanan Bekerja Berdasarkan
Sistem Menejemen K3.
8) Sarana Keadaan Darurat
Penyediaan sarana dan prasarana di PT. Bina Pertiwi telah
sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja, pasal 9 ayat 3 yang menyatakan bahwa
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“Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua
tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, dalam pencegahan
kecelakaan

dan

pemberantasan

kebakaran

kesehatan

dan

keselamatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama
pada kecelakaan”.
c.

Pelatihan
Pelatihan dan simulasi keadaan darurat serta praktek evakuasi
minimal dilakukan satu tahun sekali, sesuai dengan situasi dan kondisi
pabrik. Pengadaan pelatihan ini sesuai dengan Permenaker No. Per05/MEN/1996 Lampiran II poin 6.7.3 dan 6.7.4 yang menyatakan
bahwa “Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai
prosedur keadaan darurat yang sesuai tingkat resiko, serta petugas
penanganan keadaan darurat diberikan pelatihan khusus”.

2.

Identifikasi Potensi Bahaya
Langkah-langkah pengendalian yang dilakukan :
a.

Pengendalian resiko terhadap unit-unit yang berpotensi terjadi
kebakaran,
dilakukannya

dilakukan

pemasangan

pemeriksaan

rutin

sarana
terhadap

kebakaran
sarana

serta

pemadam

kebakaran tersebut.
b.

Pengendalian resiko terhadap potensi ledakan dengan dilakukan
pengecekan/ pemeriksaan pada unit-unit yang berpotensi terjadi
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ledakan dan bertanggung jawab dengan pekerjaannya masingmasing.
c.

Pengendalian resiko terhadap banjir dengan menyiapkan karung
berisi pasir yang digunakan untuk siaga banjir yang sewaktu-waktu
dapat terjadi.

d.

Pengendalian

terhadap

tumpahan

B3

dengan

memberikan

penyuluhan untuk selalu bertanggung jawab apabila ada tumpahan
B3 agar segera dibersihkan.
e.

Mengidentifikasi sumber bahaya serta pengendalian resiko bahaya
selain untuk menghindari kecelakaan ditempat kerja yang dapat
menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan yang sesuai dengan Undang-undang No. 1
tahun 1970 tentang syarat-syarat Keselamatan Kerja pasal 3 ayat (1)
huruf:
(a)

: mencegah dan mengurangi kecelakaan;

(b)

: mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;

(c)

: mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;

(h)

: mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja
baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.

(m) :memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan,
cara dan proses kerjanya.
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3. Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat
Prosedur Kesiapsiagaan keadaan darurat di PT. Bina Pertiwi telah
dibedakan menjadi beberapa Prosedur Keadaan Darurat dikarenakan
beberapa keadaan darurat yang mungkin terjadi yaitu keadaan darurat
kebakaran, ledakan, banjir, gempa, keracunan massal, huru hara, tumpahan
B3. Prosedur-prosedurnya diantaranya Prosedur Kesiapsiagaan dan
Tanggap Darurat, Konsolidasi Setelah Penyelamatan. Serta didukung
dengan dengan instruksi-instruksi kerja yang berkaitan dengan keadaan
darurat. Tanggung jawab setiap personil berbeda-beda, begitu pula
ketentuan-ketentuan umum yang ada didalamnya. Penanganan keadaan
darurat dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai fungsi
dalam organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masingmasing.
Penyusunan prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat di PT. Bina
Pertiwi telah sesuai dengan Permenaker No. Per-05/MEN/1996 tentang
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja lampiran I poin :
1.3.8 Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana yang berisi
“Perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menghadapi
keadaan darurat atau bencana, yang diuji secara berkala untuk
mengetahui keandalan pada saat kejadian yang sebenarnya”.
1.3.9 Prosedur Menghadapi Insiden
Untuk mengurangi pengaruh yang mungkin timbul akibat insiden,
perusahaan harus memilikiprosedur yang meliputi :
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
52

b. Penyediaan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai
sampai mendapatkan pertolongan medik.
c. Proses perawatan lanjut.
1.3.10 Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan Darurat
Perusahaan harus membuat prosedur rencana pemulihan keadaan
darurat untuk secara cepat mengembalikan pada kondisi yang
normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami
trauma.
Dan untuk pengujian prosedur keadaan darurat juga telah sesuai
dengan Permenaker No. Per-05/MEN/1996 Lampiran II poin 6.7.2 yang
menyatakan bahwa “Prosedur keadaan darurat diuji dan ditinjau secara
rutin oleh petugas yang berkompeten”. Sedangkan poin 6.7.6 mengenai
“Alat dan sistem tanda bahaya keadaan darurat diperiksa, diuji dan
diperiksa secara berkala”. PT. Bina Pertiwi telah melaksanakan hal
tersebut dengan baik (mulai dari pengadaan alat dan sistem tanda bahaya
keadaan darurat, pengujian, sampai pemeriksaan secara berkala).
Pemeriksaan alat dan sistem tanda bahaya dilakukan setiap satu bulan
sekali oleh bagian EHS.

4. Instruksi Kerja
Untuk menangani bila terjadi keadaan darurat diseluruh area PT. Bina
Pertiwi telah membuat Prosedur Keadaan Darurat yang didukung dengan
instruksi-instruksi kerja. Peninjauan dilakukan secara berkala oleh ESR
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(Enviroment Social Responsibility). Revisi untuk prosedur dilakukan
setiap terjadi perubahan proses dan jika terdapat ketidaksesuaian dalam
temuan audit. Penyusunan prosedur keadaan darurat di PT. Bina Pertiwi
telah sesuai dengan Permenaker No. Per-05/MEN/1996 tentang Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lampiran I poin 3. 3. 8
menyatakan

bahwa

“Perusahaan

harus

memiliki prosedur

untuk

menghadapi keadaan darurat atau bencana, yang diuji secara berkala untuk
mengetahui keandalan pada saat kejadian yang sebenarnya”. Dan untuk
pengujian prosedur keadaan darurat juga telah sesuai dengan Permenaker
No. Per-05/MEN/1996 Lampiran II poin 6. 7. 2 yang menyatakan bahwa
“Prosedur keadaan darurat diuji dan ditinjau secara rutin oleh petugas yang
berkompeten”. Dan Perusahaan telah membentuk prosedur penerapan
sistem tanggap darurat yang dilengkapi dengan instruksi kerja serta selalu
ditinjau dan direvisi sesuai kebutuhan. Hal ini telah sesuai dengan
Permenaker

No.

Per-05/MEN/1996

tentang

Sistem

Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

5. Konsolidasi Setelah penyelamatan
Rehabilitasi dan rekonstruksi guna untuk meminimalisasi dampak
kerugian dari terjadinya keadaan darurat. Adapun upaya yang dilakukan
adalah pengobatan dan perawatanpada korban secara optimal, melakukan
perbaikan lingkungan yang terkena dampak dan pembangunan kembali
terhadap peralatan, sarana, prasarana, fasilitas umum yang rusak. Hal ini
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sesuai dengan Permenaker No. Per-05/MEN/1996 Lampiran I poin 3.3.10
tentang Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan Darurat yang menyatakan
bahwa “Perusahaan harus mempunyai prosedur rencana pemulihan
keadaan darurat untuk secara cepat mengembalikan pada kondisi yang
normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma”.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan di PT.
Bina Pertiwi tentang sistem tanggap darurat, Perusahaan telah menerapkan
sistem tanggap darurat sebagai upaya kesiapan karyawan dalam menghadapi
keadaan darurat dengan cukup baik sesuai dengan Permenaker No. Per05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Dan dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Persiapan awal yang dilakukan oleh PT. Bina Pertiwi untuk menghadapi
keadaan darurat meliputi:
a. Pembentukan tim penanggulangan keadaan darurat
b. Saran dan fasilitas penunjang keadaan darurat meliputi : Sarana
pemadam kebakaran, sarana komunikasi, kotak P3K, peta evakuasi,
pintu darurat, poster dan sarana keadaan darurat.
c. Mengadakan pelatihan dan lomba.
2. Identifikasi potensi bahaya yang telah dilakukan PT. Bina Pertiwi
meliputi identifikasi sesuai keadaan darurat masing-masing yaitu :
a. Kebakaran dan leadakan
b. Kebanjiran
c. Gempa
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d. Kearacunan massal
e. Huru hara
f. Tumpahan B3
3. Prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang telah sesuai Permenaker
No. Per-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja lampiran I poin 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10.
4. Instruksi kerja untuk menangani jika terjadi keadaan darurat, perusahaan
telah membuat prosedur tanggap darurat yang telah dibedakan sesuai
dengan prosedur masing-masing keadaan darurat, yaitu : Kebakaran,
Leadakan, Kebanjiran, Gempa, Kearacunan massal, Huru hara, Tumpahan
B3.
5. Konsolidasi setelah penyelamatan

yang dibuat oleh perusahaan telah

sesuai dengan Permenaker No. Per-05/MEN/1996 Lampiran I poin 3.3.10
tentang Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan Darurat yang menyatakan
bahwa “Perusahaan harus mempunyai prosedur rencana pemulihan
keadaan darurat untuk secara cepat mengembalikan pada kondisi yang
normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma”.

B. Saran
1. Pelatihan supaya dilakukan secara rutin setiap 1 tahun sekali, kalau bisa
untuk pelatihnya diambil dari Depnaker/ PMI langsung, bukan dari pihak
PT. United Tractors sendiri, walaupun telah bersertifikat tapi dirasa kurang
mendapatkan hasil yang commit
memuaskan
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mengenal pelatihnya, jadi kurang serius dalam mengikuti pelatihan, kalau
dari Depnaker/ PMI mungkin akan lebih serius, walaupun keras dalam
melatih, tapi hal itu akan lebih membuat personil lebih serius dalam
mengikuti pelatihan.
2. Untuk denah evakuasi supaya diletakkan disetiap bagian yang mudah
dilihat, agar setiap karyawan/ tamu yang datang dapat melihat dengan jelas
dan dapat mempelajarinya, supaya apabila sewaktu-waktu ada keadaan
darurat dapat mempermudah siapapun yang masuk dalam area tersebut
dengan melihat denah evakuasi.
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