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ABSTRAK 

 

Nafida Widya Prabarinandar, 2009. “IMPLEMENTASI SISTEM PENCEGAHAN 
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KEBAKARAN DI PT. YASULOR 
L’OREAL MANUFACTURING INDONESIA CIRACAS JAKARTA TIMUR”. 
PROGRAM D-III HIPERKES DAN KK FK UNS. 
   

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara inspeksi, pemeriksaan, 
dan pengujian terhadap peralatan pemadam kebakaran serta untuk mengetahui sistem 
pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di PT. Yasulor L’Oreal 
Manufacturing Indonesia Ciracas Jakarta Timur. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang 
bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan tepat mengenai bagaimana cara 
inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian terhadap peralatan pemadam kebakaran serta 
untuk mengetahui sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di PT. 
Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia Ciracas Jakarta Timur. 
 Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah, bahwa di PT. Yasulor L’Oreal 
Manufacturing Indonesia dilihat dari potensi bahaya yang dapat mengakibatkan 
terjadinya kebakaran atau peledakan, dalam usaha penanggulangan kebakaran tersebut 
maka perlu dilakukan suatu inspeksi secara berkala terhadap peralatan pemadam 
kebakaran peninjauan pada instalasi alarm kebakaran otomatik dengan cara 
melakukan pemeriksaan, pemeliharaan dan pengujian sebagai upaya dalam 
pengendalian pada mula terjadinya kebakaran. 
 Berdasarkan penelitian ini, maka didapat hasil bahwa tempat kerja yang ada di 
PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia mempunyai potensi bahaya kebakaran 
atau peledakan yang berasal dari bahan baku kimia mudah terbakar, instalasi listrik 
dan instrumentasi, serta peralatan dan proses produksi. Karena mempunyai potensi 
kebakaran ataupun peledakan maka perlu adanya rencana tanggap darurat yaitu berupa 
adanya tim tanggap darurat, tindakan-tindakan dalam pada saat terjadi keadaan 
darurat, terutama peledakan dan kebakaran . serta penyediaan peralatan pemadam 
kebakaran yang memadai untuk penanggulangan kebakaran yaitu berupa detektor 
kebakaran, alat pemadam api ringan (APAR), hydrant, sprinkler, dan sistem pompa 
yang merupakan alat pendukung penyediaan hydrant dan sprinkler. Dan dalam 
menjaga fungsi kerja alat maka dilakukan pemeriksaan, pemeliharaan dan pengujian 
terhadap peralatan pemadam kebakaran dan kelengkapan alat pendukungnya yang 
dilakukan secara berkala baik mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, dan tahunan. 
 Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa di  PT. 
Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia, untuk keadaan darurat dan tim tanggap 
darurat telah sesuai dengan Kepmenaker No. kep-186/MEN/1999, untuk sistem hidran 
dan sistem sprinkler sesuai dengan Kepmenpu No. Kep-02/KPTS/1985, untuk alat 
pemadam api ringan sesuai dengan Permenaker No. Per-02/MEN/1983. 
 
Kata Kunci : Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 
Pustaka : 1970 – 2008 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Penggunaan bahan-bahan baku serta hasil produksi maupun hasil samping 

dalam sebuah perusahaan sering kali menimbulkan masalah bahkan kerugian yang 

dialami oleh perusahaan itu sendiri. Bahan-bahan baku, produk, serta hasil samping 

yang dihasilkan dari proses produksi mengandung bahan atau bahkan merupakan 

bahan yang mudah meledak atau terbakar. 

Timbulnya kebakaran di suatu perusahaan dapat terjadi akibat kesalahan yang 

dilakukan manusia (unsafe action) serta kondisi bahan atau tempatnya (unsafe 

condition). Manusia berperan secara aktif pada timbulnya suatu kecelakaan, salah 

satunya kebakaran. Sedangkan kondisi yang tidak aman di mana di suatu tempat di 

dalam perusahaan tersebut terbentuk segitiga api, yaitu bertemunya bahan mudah 

meledak dan terbakar dengan sumber api pada area yang mengandung cukup oksigen. 

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 

mengantisipasi dalam hal mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, 

memberi jalan penyelamatan, penyelenggaraan latihan penanggulangan kebakaran 

yang wajib diterapkan di setiap tempat kerja sejak dari perencanaan serta adanya 

sanksi hukuman terhadap pelanggaran. 

Untuk itu perlu penanganan khusus untuk pencegahan dan penanggulangan 

bahaya kebakaran di tempat kerja. Kelengkapan sarana dan fasilitas untuk pemadam 
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kebakaran juga diperlukan untuk mengantisipasi menyebarnya area kebakaran di suatu 

perusahaan. 

PT. Yasulor Indonesia adalah perusahaan manufacturing yang memproduksi 

kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut serta parfum. Sedangkan bahan baku yang 

digunakan ada yang dapat menyebabkan timbulnya kebakaran. Selain dilakukan 

pemisahan penyimpanan bahan, PT. Yasulor Indonesia juga menerapkan sistem 

pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran baik tindakan secara dini maupun 

tindakan pencegahan perluasan area kebakaran di PT. Yasulor Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul 

“Implementasi Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di PT. Yasulor 

L’Oreal Manufacturing Indonesia Ciracas Jakarta Timur”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat disusun 

perumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana cara inspeksi, penyusunan checklist, pemeriksaan dan pengujian 

terhadap peralatan pemadam kebakaran di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing 

Indonesia Ciracas Jakarta Timur. 

2. Bagaimanakah sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di PT. 

Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia Ciracas Jakarta Timur? 

C. Tujuan 

Tujuan penulis melaksanakan penelitian adalah: 
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1. Untuk mengetahui cara inspeksi, penyusunan checklist, pemeriksaan dan 

pengujian terhadap peralatan pemadam kebakaran di PT. Yasulor L’Oreal 

Manufacturing Indonesia Ciracas Jakarta Timur. 

2. Untuk mengetahui sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di 

PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia Ciracas Jakarta Timur. 

 

D. Manfaat 

Hasil dari pelaksanaan praktek kerja lapangan di PT. Yasulor L’Oreal 

Manufacturing Indonesia diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dam 

masukan khususnya di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan 

Hidup. 

2. Bagi Mahasiswa 

Menambah referensi pengetahuan mengenai penerapan bidang Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing 

Indonesia. 

 

 

 

 

3. Bagi Program D-III Hiperkes dan KK 
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 xiii 

Menambah kepustakaan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan peningkatan kualitas pembekalan pengetahuan di bangku 

perkuliahan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Tempat Kerja 

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.: Kep-

186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja, yang 

dimaksud dengan tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, 

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

kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber 

bahaya. 

Sedangkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan 

Kerja, diperinci dalam pasal 2, yang termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, 

lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang 

berhubungan dengan tempat kerja tersebut. 

Menurut Kepmenaker No.Kep-186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan 

Kebakaran di Tempat Kerja pada Lampiran I, klasifikasi jenis tempat kerja menurut 

tingkat potensi bahaya kebakaran yaitu 
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Tabel 1.  Jenis Tempat Kerja Berdasarkan Klasifikasi Potensi Bahaya 

Kebakaran 

Klasifkasi Jenis Tempat Kerja 

Bahaya Kebakaran Ringan 

Tempat kerja yang mempunyai jumlah 

dan kemudahan terbakar rendah, dan 

apabila terjadi kebakaran melepaskan 

panas rendah, sehingga menjalarnya api 

lambat. 

· Tempat ibadah 

· Gedung/ruang Perkantoran 

· Gedung/ruang Pendidikan 

· Gedung/ruang Perumahan 

· Gedung/ruang Perawatan 

· Gedung/ruang Restorant 

· Gedung/ruang Perpustakaan 

· Gedung/ruang Perhotelan 

· Gedung/ruang Lembaga 

· Gedung/ruang Rumah Sakit 

· Gedung/ruang Museum 

· Gedung/ruang Penjara 

Bahaya Kebakaran Sedang 1 

Tempat kerja yang mempunyai jumlah 

dan kemudahan terbakar sedang, 

menimbun bahan dengan tinggi tidak 

lebih dari 2,5 meter, dan apabila terjadi 

kebakaran melepaskan panas sedang, 

sehingga menjalarnya api sedang. 

· Tempat Parkir 

· Pabrik Elektronika 

· Pabrik Roti 

· Pabrik barang gelas 

· Pabrik minuman 

· Pabrik permata 

· Pabrik pengalengan 

· Binatu 

· Pabrik susu 

Bahaya Kebakaran Sedang 2 

Tempat kerja yang mempunyai jumlah 

dan kemudahan terbakar sedang, 

menimbun bahan dengan tinggi lebih 

dari 

· Penggilingan padi 

· Pabrik bahan makanan 

· Percetakan dan penerbitan 

· Bengkel mesin 

· Gudang pendinginan 

Bersambung 
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4 meter, dan apabila terjadi kebakaran 

melepaskan panas sedang, sehingga 

menjalarnya api sedang. 

· Perakitan kayu 

· Gudang perpustakaan 

· Pabrik bahan keramik 

· Pabrik tembakau 

· Pengolahan logam 

· Penyulingan 

· Pabrik barang kelontong 

· Pabrik barang kulit 

· Pabrik tekstil 

· Perakitan kendaraan bermotor 

· Pabrik kimia (bahan kimia dengan 

kemudahan terbakar sedang) 

· Pertokoan dengan pramuniaga 

kurang dari 50 orang 

Bahaya Kebakaran Sedang 3 

Tempat kerja yang mempunyai jumlah 

dan kemudahan terbakar tinggi, dan 

apabila terjadi kebakaran melepaskan 

panas tinggi, sehingga menjalarnya api 

cepat. 

· Ruang pameran 

· Pabrik permadani 

· Pabrik makanan 

· Pabrik sikat 

· Pabrik ban 

· Pabrik karung 

· Bengkel mobil 

· Pabrik sabun 

· Pabrik tembakau 

· Pabrik lilin 

· Studio dan pemancar 

· Pabrik barang plastic 

· Pergudangan 

· Pabrik pesawat terbang 

· Pertokoan dengan pramuniaga lebih 

dari 50 orang 

Sambungan 

Bersambung 
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· Penggergajian dan pengolahan kayu 

· Pabrik makanan kering dari bahan 

tepung 

· Pabrik minyak nabati 

· Pabrik tepung terigu 

· Pabrik pakaian 

Bahaya Kebakaran Berat 

Tempat kerja yang mempunyai jumlah 

dan kemudahan terbakar tinggi, 

menyimpan bahan cair, serat atau bahan 

lainnya dan apabila terjadi kebakaran 

apinya cepat membesar dengan 

melepaskan panas tinggi, sehingga 

menjalarnya api cepat. 

· Pabrik kimia dengan kemudahan 

· terbakar tinggi 

· Pabrik kembang api 

· Pabrik korek api 

· Pabrik cat 

· Pabrik bahan peledak 

· Pemintalan benang atau kain 

· Penggergajian kayu dan 

penyelasaiannya menggunakan 

bahan mudah terbakar 

· Studio film dan Televisi 

· Pabrik karet buatan 

· Hangar pesawat terbang 

· Penyulingan minyak bumi 

· Pabrik karet busa dan plastik busa 

 

2. Kebakaran 

a. Pengertian Kebakaran 

Kebakaran adalah api yang tidak dikehendaki, boleh jadi api itu masih kecil 

termasuk kejadian hampir terbakar. Dan mencegah kebakaran adalah segala upaya 

untuk menghindarkan terjadinya kebakaran. Sedangkan resiko kebakaran adalah 

Sambungan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xviii 

perkiraan tingkat keparahan apabila terjadi kebakaran dengan besaran (Andi Suharto, 

2007). 

Sebab–sebab terjadinya kebakaran pada umumnya menurut Depnakertrans 

1998/1999, penyebab kebakaran dan peledakan bersumber pada 3 faktor yaitu: 

1) Faktor manusia  

Manusia sebagai faktor penyebab kebakaran dan peledakan antara lain 

dilihat dari dua faktor yaitu pekerjanya dan pengelola yang tidak mau tahu atau 

kurang mengetahui prinsip dasar pencegahan kebakaran atau peledakan. 

2) Faktor teknis 

Faktor teknis sebagai penyebab kebakaran dan peledakan antara lain 

adalah : 

a) Melalui proses fisik atau mekanis di mana dua faktor penting yang menjadi 

peranan dalam proses ini ialah timbulnya panas akibat kenaikan suhu atau 

timbulnya bunga api akibat dari pengetesan benda-benda maupun adanya api 

terbuka. 

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

kimia berbahaya, penyimpanan dan penanganan (handling) tanpa memperhatikan 

petunjuk-petunjuk yang ada. 

c) Melalui tenaga listrik, pada umumnya terjadi karena hubungan pendek sehingga 

menimbulkan panas atau bunga api dan dapat menyalakan atau membakar 

komponen lain. 

 

3) Faktor alam 
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Faktor alam sebagai penyebab kebakaran dan peledakan seperti petir, 

gunung meletus dan lain-lain. 

3. Identifikasi Bahaya Kebakaran 

Identifikasi bahaya adalah proses pencarian terhadap semua jenis kegiatan, 

situasi, produk dan jasa yang dapat menimbulkan potensi cidera atau sakit 

(SUCOFINDO, 1998). 

Menurut PERTAMINA (1998), kegunaan identifikasi bahaya adalah sebagai 

berikut : 

1) Mengetahui bahaya- bahaya yang ada 

2) Mengetahui potensi bahaya, baik akibat maupun frekuensi terjadinya. 

3) Mengetahui lokasi bahaya. 

4) Menunjukkan bahwa bahaya tertentu telah atau belum dilengkapi alat pelindung 

keselamatan kerja. 

5) Menganalisa lebih lanjut. 

Menurut PERTAMINA (1998), keuntungan identifikasi bahaya adalah 

sebagai berikut : 

1) Menentukan sumber penyebab timbulnya bahaya. 

2) Menentukan kualifikasi fisik dan mental seseorang atau tenaga kerja yang diberi 

tugas. 

3) Menentukan cara, prosedur, pengoperasian maupun posisi yang berpotensi bahaya 

dan mencari cara untuk mengatasinya. 

4) Menentukan hal- hal atau lingkup yang harus dianalisa lebih lanjut. 

5) Untuk tujuan non keselamatan kerja seperti peningkatan mutu dan keandalan. 
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Prinsip identifikasi bahaya pada perusahaan kimia adalah untuk mengetahui 

bahan kimia apa yang dipakai atau diproduksi, bagaimana cara bahan kimia itu dapat 

kontak dengan tubuh dan menyebabkan penyakit atau cidera. Bagaimana mereka 

dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan di tempat kerja atau bagaimana suatu 

tumpahan atau bocoran dapat merusak lingkungan. (PERTAMINA, 1998) 

4. Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran 

Penanggulangan kebakaran ialah segala upaya untuk mencegah timbulnya 

kebakaran dengan berbagai upaya pengendalan setiap perwujudan energi, pengadaan 

sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan organisasi 

tanggap darurat untuk memberantas kebakaran. (Kepmenaker No. Kep-

186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja pasal 1 

huruf c). 

Sedangkan menurut Ganjar Budiarto (2008), yang dimaksud penanggulangan 

kebakaran adalah segala daya upaya untuk mencegah dan memberantas kebakaran. 

Menurut Instruksi Menteri Tenaga Kerja No.: Ins.11/M/BW/1997 tentang 

Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran, sistem proteksi dalam upaya 

penanggulangan kebakaran di tempat kerja dibagi menjadi dua yaitu proteksi aktif dan 

proteksi pasif.  

Proteksi kebakaran pasif adalah suatu teknik desain tempat kerja untuk 

membatasi atau menghambat penyebaran api, panas dan gas baik secara vertikal 

maupun horizontal dengan mengatur jarak antara bangunan, memasang dinding 

pembatas yang tahan api, menutup setiap bukaan dengan media yang tahan api atau 

dengan mekanisme tertentu. Sedangkan proteksi kebakaran aktif adalah penerapan 
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suatu desain sistem atau instalasi deteksi, alarm dan pemadan kebakaran pada suatu 

bangunan tempat kerja yang sesuai dan handal sehingga pada bangunan tempat kerja 

tersebut mandiri dalam hal sarana untuk menghadapi bahaya kebakaran. 

a. Inspeksi 

Menurut Firman Setiawan (2005), tujuan dilakukannya inspeksi di tempat 

kerja yaitu: 

1) Untuk mengidentifikasi kondisi tidak aman, 

2) Untuk mengidentifikasi tindakan tidak aman, 

3) Menentukan penyebab dasar timbulnya kecelakaan kerja, 

4) Melakukan perbaikan baik pada sistem, peralatan kerja, serta SOP, 

5) Inspeksi dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan seseorang akan tetapi 

untuk pencegahan dan pengendalian terhadap resiko terjadinya kecelakaan. 

Adapun keuntungan dari pelaksanaan inspeksi di tempat kerja yaitu: 

1) Segera dilakukan perbaikan baik dari sumber daya manusia, peralatan kerja serta 

sistem kerja yang diterapkan. 

2) Adanya komunikasi secara aktif dengan kaaryawan. 

3) Karyawan tanggap terhadap kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. 

4) Menetapkan alat-alat pelindung yang sesuai dengan kebutuhan. 

5) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja bagi 

karyawan. (Firman Setiawan, 2005). 

b. Emergency response Preparadness 

Menurut Kepmenaker No. Kep-186//MEN/1999 tentang Unit 

Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja, pasal 1 huruf d, yang dimaksud unit 
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penanggulangan kebakaran adalah unit kerja yang dibentuk dan ditugasi untuk 

menangani masalah penanggulangan kebakaran di tempat kerja yang meliputi 

kegiatan administrasi, identifikasi sumber-sumber bahaya, pemeriksaan, pemeliharaan 

dan perbaikan sistem proteksi kebakaran. 

Unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri 

dari: 

a. Petugas peran kebakaran; 

b. Regu penanggulangan kebakaran; 

c. Koordinator unit penanggulangan kebakaran; 

d. Ahli K3 spesialis penaggulangan kebakaran sebagai penaggungjawab teknis. 

Sedangkan pada pasal 1 huruf e mengenai petugas peran penanggulangan 

kebakaran ialah petugas yang ditunjuk dan diserahi tugas tambahan untuk 

mengidentifikasi sumber bahaya dan melaksanakan upaya penanggulangan kebakaran 

di unit kerjanya.  

Pada Kepmenaker No. Kep-186/MEN/1999 pasal 7, mengenai tugas dari 

petugas peran kebakaran adalah: 

a. mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan 

bahaya kebakaran; 

b. memadamkan kebakaran pada tahap awal; 

c. mengarahkan evakuasi orang dan barang; 

d. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait; 

e. mengamankan lokasi kebakaran. 
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Sedangkan tugas dari regu penanggulangan kebakaran yaitu, dijelaskan 

dalam pasal 8, yaitu: 

a. mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan 

bahaya kebakaran; 

b. melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran; 

c. memberikan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran pada tahap awal; 

d. membantu menyusun baku rencana tanggap darurat penanggulangan kebakaran; 

e. memadamkan kebakaran; 

f. mengarahkan evakuasi orang dan barang; 

g. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait; 

h. memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan; 

i. mengamankan seluruh lokasi tempet kerja; 

j. melakukan koordinasi seluruh petugas peran kebakaran. 

Dalam pasal 9, dijelaskan mengenai tugas koordinator unit penanggulangan 

kebakaran, yaitu: 

a. memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi 

yang berwenang; 

b. menyusun program kerja dan kegiatan tentang cara penanggulangan kebakaran; 

c. mengusulkan anggaran, sarana dan fasilitas penanggulangan kebakaran kepada 

pengurus. 

Pada Kepmenaker No. Kep-186/MEN/1999 pada pasal 10 mengenai tugas 

Ahli K3 adalah: 
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a. membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang 

penanggulangan kebakaran; 

b. memberikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku; 

d. merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan atau instansi yang 

didapat berhubungan dengan jabatannya; 

e. memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi 

yang berwenang; 

f. menyusun program kerja atau kegiatan penanggulangan kebakaran; 

g. mengusulkan anggaran, sarana dan fasilitas penanggulangan kebakaran kepada 

pengurus; 

h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait. 

 

 

 

 

 

c. Macam-macam sistem proteksi aktif 

1) Hydrant 

a) Pengertian Hydrant 

Menurut Depnakertrans (1998-1999), instalasi hydrant kebakaran adalah 

suatu sistem pemadam kebakaran tetap yang menggunakan media 

pemadam api bertekanan yang dialirkan melalui pipa-pipa dan selang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxv 

kebakaran. Sistem ini terdiri dari sistem persediaan air, pompa, perpipaan, 

kopling outlet dan inlet serta slang dan nozle. 

b) Pemasangan instalasi hydrant  

Pemasangan instalasi hydrant harus sesuai dengan gambar rencana yang 

sebelumnya sudah disahkan oleh Depnaker dan pelaksanaan 

pemasangannya dilakukan oleh instalir yang ditunjuk Departemen Tenaga 

Kerja. 

c) Pemeriksaan dan Pengujian hydrant 

(1) Pemeriksaan instalasi hydrant yang sebaiknya dilakukan dengan 

disaksikan oleh Dinas Kebakaran dan pemilik gedung atau wakilnya. 

(2) Pemeriksaan dilakukan: 

(a) Pada instalasi sistem hydrant yang baru sedang dipasang atau 

sebelum dioperasikan atau bangunan sedang dibangun. 

(b) Pada instalasi sistem hydrant yang sudah ada atau sudah terpasang. 

 

(3) Umum 

(a) Selama pemeriksaan dan pengujian, harus diperiksa juga mengenai 

kondisi dan keadaan sebagai berikut: 

(b) Semua sistem hydrant yang baru harus diuji sebelum penghuni 

bangunan masuk. Sistem hydrant yang telah ada akan digunakan 

sebagai sistem kombinasi dengan sprinkler dan hydrant baru, harus 

juga diuji sesuai ketentuan berikut ini. 
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(c) Pengujian harus meliputi penggelontoran sambungan keluaran 

(flushing outlet) dan pemeriksaan sambungan outlet. Aliran dan 

tekanan pada outlet harus diukur dan dicatat. 

(d) Setelah pengujian harus dicek ulang pengoperasian katup outlet dan 

sumuran atau PIT harus dalam keadaan bersih atau kosong. 

(e) Pemipaan antara seamese connection dan katup balik (check valve) 

pada pipa inlet harus digelontor dengan volume air yang cukup untuk 

menyingkirkan kotoran dan sampah yang terkumpul, dan 

penggelontoran dilakukan sebelum pemasangan sambungan kembali. 

(f) Ulir slang: 

(1) Semua ulir sambungan slang dan ulir sambungan seamese atau fire 

department connection harus dicoba untuk meyakinkan kesesuaian 

dengan ulir-ulir yang dipakai oleh Dinas Pemadam Kebakaran 

Lokal. 

(2) Pengujian harus terdiri dari contoh-contoh ulir kopling caps atau 

plug pada alat yang terpasang. 

2) Fire Extinguisher atau Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 

Menurut Permenaker No. Per-04/MEN/1980 pasal 1 ayat 1, alat 

pemadam api ringan ialah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu 

orang untuk memadamkan api pada mula terjadinya kebakaran. 

Menurut Depnaker 1998/1999, adanya pemeriksaan, pengujian dan 

penandaan APAR harus meliputi 
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a) Setiap APAR diperiksa dua kali dalam setahun. Pemeriksaan dalam jangka 

6 bulan dan jangka 12 bulan. 

b) Isi tabung harus sesuai dengan berat yang tertera pada plat. 

c) Pipa saringan dan penyalur tidak boleh tersumbat. 

d) Ulir tutup kepala tidak rusak. 

e) Peralatan yang bergerak tidak boleh dalam rusak, harus dapat bergerak 

bebas, mempunyai rusuk atau sisi yang tajam dan tuas penekan harus 

dalam keadaan baik. 

f) Gelang tutup kepala harus masih dalam keadaan baik. 

g) Lapisan pelindung dari tabung gas harus dalam keadaan baik. 

Penandaan dan pengenalan APAR dapat diketahui dengan 

a) Terdapat keterangan jenis isi APAR dan tipe APAR (tipe tabung gas atau 

tabung bertekanan tetap) 

b) Cara pemakaiannya 

c) Nama dan alamat pabrik pembuat atau penjual yang bertanggung jawab. 

Cara penandaan badan APAR agar mudah dikenali yaitu; 

a) Huruf timbul pada plat logam yang disolder atau diikat pada tabung 

APAR. 

b) Dicat langsung pada tabung APAR. 

c) Menggunakan label yang tahan lama. 

d) Tahun harus ditandakan secara permanen pada badan APAR. 

3) Sistem Sprinkler 
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Menurut Depnakertrans 1998/1999, Sistem sprinkler adalah sistem 

yang bekerja secara otomatis dengan memancarkan air bertekanan ke segala 

arah untuk memadamkan kebakaran atau setidak-tidaknya mencegah 

meluasnya kebakaran. Klasifikasi berdasarkan arah pancarannya: 

a) Arah pancaran ke bawah 

b) Arah pancaran ke atas 

c) Arah pancaran ke segala arah 

Sedangkan klasifikasi berdasarkan kepekaannya terhadap suhu 

a) Warna segel 

(1) Warna putih pada temperatur 93oC 

(2) Warna  biru pada temperatur 141oC 

(3) Warna kuning pada temperatur 182oC 

(4) Warna merah pada temperatur 227oC 

(5) Tidak berwarna pada temperatur 68oC/74oC 

b) Warna cairan pada bulb 

(1) Warna jingga pada temperatur 53oC 

(2) Warna merah pada temperatur 68oC 

(3) Warna kuning pada temperatur 79oC 

(4) Warna hijau pada temperatur 93oC 

(5) Warna biru pada temperatur 141oC 

(6) Warna ungu pada temperatur 182oC 

(7) Warna hitam pada temperatur 201oC/260oC 

Pemeriksaan dan pengujian terdiri atas beberapa komponen: 
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b) Komponen persediaan air/ water supply atau reservoir 

(1) Untuk menentukan ukuran reservoir untuk persediaan air instalasi 

sistem sprinkler, lihat terlebih dahulu debit kapasitas pompa yang 

dipakai. 

(2) Untuk sistem sprinkler, cadangan air dalam reservoir harus mampu 

menyediakan air untuk pompa beroperasi dengan kapasitas penuh 

selama satu jam. 

(3) Untuk menentukan ukuran kapasitas minimum penampungan air yang 

bergantung pada jenis atau golongan bahaya kebakaran dari bangunan 

bersangkutan 

(4) Apabila telah diketahui jenis kebakaran yang terjadi, dapat menentukan 

beberapa besarnya volume persediaan air yang harus disediakan. 

(5) Kalau sumber air untuk sprinkler dibuat terpisah dengan kebutuhan air 

sehari-hari maka menentukan kapasitas sumber air, hanya mengukur 

volume reservoir. Kalau sumber air sistem sprinkler. 

(6) Pemeriksaan dilakukan juga apakah reservoir cukup bersih, tidak ada 

lumpur dan pasir yang akan mengganggu operasi. 

c) Komponen pemompaan dan perlengkapannya 

(1) Pada  dasarnya sistem pemompaan untuk instalasi sistem sprinkler 

sama saja dengan dengan pemompaan sistem hydrant yang terdiri atas: 

(a) Pompa listrik yang akan bekerja sebagai pompa utama atau dasar 

(base pump) 
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(b) Pompa diesel yang akan bekerja sebagai pompa cadangan, apabila 

sumber daya listrik untuk pompa gagal. 

(c) Pompa pacu atau jockey yang akan bekerja untuk mempertahankan 

tekanan dalam instalasi pemipaan sistem sprinkler tetap konstan 

untuk suatu langkah tekanan (pressure range). 

(2) Untuk mengendalikan tekanan air dan mengendalikan jalannya pompa 

dipakai pressure switch 

(a) Karena dalam memeriksa komponen dalam sistem spirnkler harus 

kita perhatikan dan kita periksa pressure switch dan settingnya. 

(b) Pressure untuk sistem sprinkler terdiri dari 3 buah switch, yaitu 

untuk pompa listrik, pompa diesel, dan pompa pacu. 

(3) Harus diperiksa juga dalam instalasi pemompaan ini adanya sarana 

untuk mencegah terjadinya tekanan lebih (over pressure) atau safety 

valve atau PRV (Pressure reducing valve) yang dipasang menjadi satu 

rangkaian dengan bypass gate valve. 

(4) Juga harus diperiksa pemasangan manometer atau pressure gauge 

untuk mengetahui besarnya tekanan air dalam instalasi sprinkler. 

(5) Juga harus diperiksa apakah katup kendali utama (main gate valve) 

dalam keadaan terbuka dan digembok. Katup ini harus selalu dalam 

posisi terbuka. 

(6) Perlu juga diperiksa apakah sistem pemompaan dilengkapi sarana anti 

water hammer, lebih-lebih sarana ini sangat diperlukan kalau sistem 

sprinkler melayani bangunan bertingkat. 
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(7) Perlu diperiksa juga bagaimana letak reservoir terhadap pompa. Jika 

tinggi permukaan air dalam reservoir di bawah pompa maka sisi hisap 

dari pompa yang dipakai dalam sistem sprinkler harus dilengkapi 

dengan voet klep atau foot valve. 

Untuk menghindari adanya gangguan atua kegagalan dalam sisi hisap, 

maka dalam sistem demikian harus dipasang Priming System dengan 

priming tank yang besar dan ada sarana make up water. 

(8) Di samping pompa-pompa tersebut dapat start secara otomatis melalui 

pressure switch, dalam panel pompa juga harus dilengkapi sarana 

untuk menstart pompa secara manual. Berarti dalam panel pompa harus 

ada switch untuk mengoperasikan sistem secara manual maupun 

otomatis. 

(9) Syarat umum yang juga harus diperhatikan adalah bahwa semua 

pemipaan dan pemompaan sistem sprinkler harus dicat merah. 

d) Komponen jaringan pipa dan pemipaan 

(1) Yang dimaksud dengan pemipaan sistem sprinkler adalah pemipaan 

mulai dari gate valve untuk pipa catu dalam ruang pompa sampai 

dengan pemipaan pada pipa-pipa cabang di mana terdapat atau 

terpasang alarm control valve. 

(2) Dalam pemipaan sprinkler, pertama-tama harus kita periksa 

dipasangnya fire departemen connection atau sering disebut seamese 

connection (sambungan kembar). 
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(3) Dalam memasang sistem sprinkler, untuk tiap-tiap pipa cabang, sumber 

air yang masuk ke pipa cabang sebaiknya mendapatkan satu air dari 

dua arah yang masing-masing dilengkapi dengan stop valve dan check 

valve. 

Dengan sistem catu semacam ini, kalau satu jalur catu rusak, tinggal 

stop valve yang bersangkutan dan langsung dapat diperbaiki tanpa 

terganggunya sistem sprinkler otomatis. 

(4) Pada tiap cabang harus dipasang alarm control check valve yang 

dilengkapi dengan : 

(a) Stop valve yang mengisolasi cabang kalau diperlukan perbaikan 

dalam cabang yang bersangkutan. 

(b) Dua buah manometer, satu buah dipasang sebelum control valve 

dan yang lainnya dipasang sesudahnya. 

(c) Sebuah kerangan uji dan saluran pembuangan. 

(d) Sebuah alarm control dan gong. 

(e) Sebuah retarding chamber. 

(5) Biasanya pada tiap-tiap cabang flow switch dipasang terminalnya di 

interlock dengan salah satu zona deterting system dari panel fire alarm. 

Sehingga kalau ada aliran air dalam cabang (sprinkler erja) dapat 

diketahui cabang atau zona mana yang sering bekerja. 

(6) Persyaratan umum pemipaan sistem sprinkler yang harus diperhatikan 

yaitu semua pemipaan sistem sprinkler otomatis dan alat kendalinya 

harus dicat merah. 
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4) Detektor 

Detektor alat berfungsi mendeteksi secara dini adanya suatu 

kebakaran awal. Menurut Depnakertrans 1998/1999, jenis-jenis detektor yaitu:  

b) Detektor asap (smoke detector) adalah detektor yang bekerja berdasarkan 

terjadinya akumulasi asap dalam jumlah tertentu ada dua tipe detektor asap 

yaitu 

(1) Detektor asap optik 

(2) Detektor asap ionisasi 

c) Detektor panas (heat detector) adalah detektor yang bekerja berdasarkan 

pengaruh panas atau temperatur tertentu. Ada tiga tipe detektor panas, 

yaitu: 

(1) Detektor bertemperatur tetap yang bekerja pada suatu batas panas 

tertentu (fixed temperature). 

(2) Detektor yang bekerja berdasarkan kecepatan naiknya temperatur (rate 

of rise). 

(3) Detektor kombinasi yang bekerjanya berdasarkan kenaikan temperatur 

dan batas temperatur maksimum yang ditetapkan. 

d) Detektor nyala api adalah detektor yang bekerja berdasarkan radiasi nyala 

api. Ada dua tipe nyala api yaitu: 

(1) Detektor nyala api ultra violet 

(2) Detektor nyala api infra merah 
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e) Detektor gas adalah detektor yang bekerja berdasarkan kenaikan 

konsentrasi gas yang timbul akibat kebakaran ataupun gas-gas lain yang 

mudah terbakar. 

Menurut Depnakertrans 1998/1999, Pada sistem instalasi alarm 

kebakaran juga diperlukan kelengkapan berupa : 

a) Titik Panggil Manual (Manual Call Point) 

Adalah suatu alat yang bekerjanya secara manual untuk 

mengaktifkan isyarat adanya kebakaran yang dapat berupa : 

(1) Titik panggil manual secara tuas (Full Down) 

(2) Titik panggil manual secara tombol tekan (Push Button) 

b) Alarm kebakaran 

Adalah komponen dari sistem yang memberika isyarat atau tanda 

adanya suatu kebakaran yang dapat berupa : 

(1) Alarm kebakaran yang memberikan tanda atau isyarat berupa bunyi 

khusus (Audible Alarm). 

(2) Alarm kebakaran yang memberikan tanda atau isyarat yang tertangkap 

oleh pandangan mata secara jelas (Visible Alarm). 

c) Panel indikator kebakaran 

Adalah suatu komponen dari sistem deteksi dan alarm kebakaran 

yang fungsinya unuk mengendalikan bekerjanya sistem dan terletak di 

ruang operator. Panel indikator kebakaran dapat terdiri dari panel kontrol 

utama atau satu panel kontrol dengan satu atau beberapa panel bantu.  

d) Catu Daya  
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Catu daya harus mempunyai 2 buah sumber energi listrik yaitu 

sebagai berikut : 

(1) Listrik PLN atau pembangkit tenaga listrik (emergency generator) 

(2) Baterai  

e) Perlengkapan bantu instalasi atau perlengkapan tambahan 

Perlengkapan tambahan yang tidak merupakan peralatan pokok 

dari sistem alarm kebakaran yang telah disahkan dapat dihubungkan lewat 

relai dengan syarat bahwa alat perlengkapan tambahan tersebut tidak 

mengganggu bekerjanya sistem. 

Menurut Permenaker No. Per-02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm 

Kebakaran Automatik, BAB II mengenai Pemeliharaan dan Pengujian pasal 57 

ayat 1 ” Terhadap instalasi alarm kebakaran automatik harus dilakukan 

pemeliharaan dan pengujian berkala secara mingguan, bulanan dan tahunan.” 

Ayat 2 ” Pemeliharaan dan pengujian tahunan dapat dilakukan oleh konsultan 

kebakaran atau organisasi yang telah diakui oleh Direktur atau pejabat yang 

ditunjuk.” 

Kemudian dijelaskan pada pasal 58 ” Pemeliharaan dan pengujian 

mingguan lain meliputi : membunyikan alarm secara simulasi, memeriksa 

kerja lonceng, memeriksa tegangan dan keadaan baterai, memeriksa seluruh 

sistem alarm dan mencatat hasil pemeliharaan serta pengujian buku catatan. 

Dalam pasal 59 dijelaskan bahwa Pemeliharaan dan pengujian 

bulanan antara lain meliputi : menciptakan kebakaran simulasi, memeriksa 

lampu-lampu indikator, memeriksa fasilitas penyediaan sumber tenaga darurat, 
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mencoba dengan kondisi gangguan terhadap sistem, memeriksa kondisi dan 

kebersihan panel indikator dan mencatat hasil pemeliharaan dan pengujian 

dalam buku catatan. 

Sedangkan pada pasal 60, ”Pemeliharaan dan pengujian tahunan 

antara lain meliputi : memeriksa tegangan instalasi, memeriksa kondisi dan 

keberhasilan seluruh detektor serta menguji sekurang-kurangnya 20% (dua 

puluh) detektor dari setiap kelompok instalasi sehingga selambat-lambatnya 

dalam waktu 5 (lima) tahun, seluruh detektor sudah teruji.” 

5. Sistem Pengendalian Bahaya Kebakaran 

Sistem pengendalian bahaya kebakaran berupa tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh karyawan dan karyawan yang tergabung dalam Emergency Response 

Team (ERT).  

Bentuk pengendalian kebakaran berupa pelatihan-pelatihan bagi anggota 

emergency response team, baik tim pemadam kebakaran, tim P3K, maupun tim 

evakuasi. 
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B. Kerangka  Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gambar Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif, 

yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau 

kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau 

daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau 

menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis. (Yatim Riyanto, 2001).  

Dalam laporan ini, penulis memaparkan hasil peninjauan, pengamatan dan 

penilaian terhadap sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di 

PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi perusahaan tempat penulis melaksanakan kegiatan praktek kerja 

lapangan atau magang di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia. Dengan 

alamat Jalan Raya Bogor Km. 26,4 (Jalan Raya Ciracas) Kelurahan Ciracas, 

Kecamatan Ciracas, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13740. 
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C. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah alat deteksi dan alat pemadam api sebagai 

bentuk sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di PT. Yasulor 

L’Oreal Manufacturing Indonesia. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi Lapangan 

Observasi yang dilakukan adalah dengan pengamatan langsung terhadap 

sistem penanggulangan kebakaran. Obyek yang diobservasi meliputi : tempat kerja 

yang terdapat instalasi alarm kebakaran otomatik. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan 

pembimbing lapangan atau perusahaan maupun dengan orang–orang yang 

berkompeten di bidangnya. 

3. Dokumentasi 

Dilakukan dengan cara mempelajari dokumen–dokumen dan catatan– 

catatan serta literatur–literatur yang ada di perusahaan yang berhubungan dengan 

masalah sistem penanggulangan kebakaran. 
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E. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian berasal dari : 

1. Data Primer 

Mengadakan observasi langsung ke lapangan dan dengan melakukan 

peninjauan, pemeriksaan, dan pengujian terhadap sistem penanggulangan kebakaran. 

2. Data sekunder 

Data sekunder diperoleh dari data pemeriksaan sebelumnya, dan digunakan 

sebagai data pendukung dalam penulisan laporan.  

 

F. Analisa Data 

Data yang diperoleh akan dimasukkan dan disusun ke dalam hasil penetilian. 

Kemudian akan dibahas dengan cara membandingkan hasil tersebut dengan beberapa 

peraturan perundangan yang terkait. 

1. Untuk unit penanggulangan kebakaran dibandingkan dengan Kepmenaker No. 

Kep-186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. 

2. Untuk instalasi sprinkler dan hydrant dibandingkan dengan Kepmenpu No. Kep-

02/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada 

Bangunan Gedung. 
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3. Untuk alat pemadam api ringan dibandingankan dengan Permenaker No. Per-

04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat 

Pemadam Api Ringan. 

4. Untuk instalasi detektor dan sistem pemadam api otomatik dibandingkan dengan 

Permenaker No. Per-02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Potensi Bahaya Kebakaran 

Potensi bahaya kebakaran yang ada di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing 

Indonesia berasal dari pemakaian alkohol baik untuk bahan baku maupun bahan 

pendukung, serta bahan-bahan kimia lainnya yang digunakan selama proses produksi, 

peralatan kerja atau mesin-mesin yang digunakan, instalasi listrik, sambaran petir. 

a. Ruang ADF 

Penanggulangan bahaya peledakan dan kebakaran, khususnya di ruang ADF,  

di dalam ruang tersebut dilakukan proses pengolahan alkohol yang akan digunakan 

sebagai salah satu bahan baku pembuatan produk. Di ruang ADF tersebut terdapat 

Raw Material (RM) yang mudah terbakar. 

Fungsi dari kegiatan ruang ADF yaitu memproses bulk yang mempunyai 

flash point lebih rendah dari 55oC dengan jumlah lebih dari 265kg. Walaupun RM 

tidak flammable dan jumlahnya lebih dari 265kg menghasilkan bulk yang mudah 

terbakar. Atau memproses bulk yang mempunyai flash point lebih dari 55oC tetapi 

menggunakan RM dengan plash point di bawah 55oC dan jumlahnya lebih dari 265kg. 

Semua proses yang dilakukan di ruang ADF, hampir selalu menggunakan 

bahan-bahan yang sangat mudah terbakar. Bahaya yang ada di ruang ADF tersebut 

adalah: 
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1) Peledakan 

Bahan bersifat mudah terbakar di tangki proses tersulut oleh percikan api 

maka secara seketika akan terjadi peningkatan suhu dan tekanan dalam tangki 

akibat terbakarnya bahan-bahan yang bersifat flammable, dan akan terjadi ledakan 

apabila tekanan tidak tersalurkan. 

Akibat yang timbul oleh karena peledakan tersebut yaitu; 

a) Kematian pada pekerja, 

b) Kerusakan mesin dan alat produksi, 

c) Pencemaran lingkungan akibat tumpahan produk dan sisa kebakaran, 

d) Terbakarnya ruang kerja. 

2) Kebakaran 

Kebakaran dapat terjadi di ruang kerja apabila terdapat tumpahan bahan-

bahan flammable dan menyimpan bahan flammable di bejana terbuka. Kebakaran 

terjadi karena tumpahan atau penempatannya di tempat terbuka, bahan akan 

mudah menguap, apabila terdapat percikan api, akan timbul kebakaran, karena 

percikan api membakar uap bahan flammable. 

a) Kehabisan O2 

Kehabisan oksigen dapat terjadi pada karyawan di ruang ADF apabila 

terjadi kebocoran pada pipa suplai N2 (nitrogen) maka kadar oksigen yang ada 

dalam ruangan akan kurang dari minimal 19% karena adanya tambahan 

nitrogen. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, operator yang sedang 

bekerja di ruangan tersebut akan matii lemas, karena manusia membutuhkan 

oksigen minimal 19% di udara untuk bernafas. 
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b) Bekerja sendiri 

Operator ruang ADF tidak diperbolehkan bekerja sendiri di dalam 

ruangan, karena apabila terjadi kecelakaan dalam terhaap operator tersebut, 

maka tidak ada orang lain yang tahu. Karena pada umumnya operator bekerja 

sendiri di dalam ruang ADF. 

c) Kekeringan (dehidrasi) 

Dehidrasi dapat terjadi pada operator ruang ADF, karena suhu 

ruangan relatif panas, sehingga mempercepat penguapan cairan tubuh operator, 

dan mengakibatkan operator tersebut dehidrasi atau kekeringan. 

3) Bahan-bahan kimia 

Bahan-bahan kimia yang digunakan PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing 

Indonesia sebagai bahan baku maupun bahan pendukung dari produk. Tidak 

sedikit dari bahan-bahan yang digunakan mudah meledak dan terbakar. 

Secara rutin daftar nama-nama bahan-bahan kimia berbahaya dilaporkan 

ke Depnaker setiap 6 bulan sekali. 

 

 

 

 

Tabel 2. Bahan Berbahaya dan Beracun 

No Nama Bahan Kriteria Penyimpanan Label 
1 Hydrochloric Acid Reaktif Lemari Khusus 

Asam Kuat 
C 

2 Ammonia Beracun/ 
korosif 

Lemari Khusus 
Ammonia 

T/C 
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3 Hydrogen Peroxide Oksidator Rak Khusus 
untuk Oxydant 

O 

4 Isopropanol Mudah 
terbakar 

Ruang Khusus 
Flammable 

F 

5 Ethanol Absolute 
Denature 

Mudah 
terbakar 

Ruang Khusus 
Flammable 

F 

6 Sodium bromate (bromin) Beracun/ 
korosif 

Rak khusus 
Oxyd. Agent 

T/C 

7 Ethanolamine Mudah 
terbakar 

Ruang Khusus 
Flammable 

F 

8 Vitamine A Beracun Ruang khusus 
beracun 

T 

9 Ammonium thioglycolate Beracun Ruang khusus 
beracun 

T 

10 Paratoluylene diamine Beracun Ruang khusus 
beracun 

T 

11 Paraphhenylene diamaine Beracun Ruang khusus 
beracun 

T 

12 Phosporic acid Korosif Lemari Khusus 
Oxyd. Agent 

C 

13 Oleylamine oxyethylene Korosif Lemari Khusus 
Oxyd. Agent 

C 

14 Alkil ammonium chlorure Korosif Lemari Khusus 
Oxyd. Agent 

C 

15 Alcohol cetylstearylique 
oxyethylene 

Korosif Lemari Khusus 
Oxyd. Agent 

C 

16 Hexamethyl disiloxane Mudah 
terbakar 

Ruang Khusus 
Flammable 

F 

17 Contien De I’isopropanol Mudah 
terbakar 

Ruang Khusus 
Flammable 

F 

18 1(3-chloroalkyl)3-5-7 
triaza 1-azonia adantane 
chlorure 

Mudah 
terbakar 

Ruang Khusus 
Flammable 

F 

 

 

 

4) Mesin atau peralatan kerja 

Hampir seluruh kegiatan produksi di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing 

Indonesia menggunakan mesin yang berupa forklift, hand pallet, vessel atau 

tangki, conveyor, boiler, dan sebagainya. 
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Untuk memastikan apakah alat-alat tersebut masih dalam keadaan aman 

untuk digunakan, maka PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia khususnya 

dari departemen ETNSHE melakukan validasi alat secara rutin setiap bulannya. 

5) Instalasi listrik 

Listrik memiliki potensi bahaya yang sangat tinggi terhadap keselamatan 

manusia. Akibat kegagalan jaringan ataupun rusaknya komponen penyalur listrik 

atau kesalahan dalam instalasi listrik dapat menimbulkan percikan api, sehingga 

dapat dengan mudah terbakar. 

Peralatan dan mesin-mesin yang menggunakan listrik, harus diperiksa 

secara rutin terhadap sambungan atau koneksi alat dengan saluran listrik, 

komponen-komponen listrik, kabel-kabel listrik. Agar tidak terjadi hubung singkat 

atau konsleting yang dapat menimbulkan percikan api. 

Di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia pemasanganatau 

instalasi listrik disesuaikan dengan peraturan mengenai instalasi listrik dalam 

PUIL 2000.  

6) Sambaran petir 

Sambaran petir di Jakarta yang tergolong memiliki intensitas yang cukup 

tinggi. Untuk itu, PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia memasang 

penangkal petir yang memadai. Selain itu, sistem pembumian atau grounding 

diperiksa dan diuji secara rutin setiap tahunnya oleh maintenance technician. 

Berikut ini tabel hasil pengujian pembumian di PT. Yasulor L’Oreal 

Manufacturing Indonesia. 

Tabel 3. Hasil Pengukuran Grounding 
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Test 
No Lokasi 

Diameter 

BC I II III 

Hasil 

Rata-rata 
Ket. 

1 Penyalur Petir 

Utama 
50 mm 0,1 0,2 0,2 0,16 Ω 

 

2 Grounding ADF 25 mm 2,1 2,1 2,2 2,13 Ω  

3 Grounding 

Cerobong Boiler 
25 mm 2,1 2 2 2,03 Ω 

 

4 Grounding Tanki 

Solar Boiler 
16 mm 1,7 1,8 1,7 1,73 Ω 

 

5 Grounding Tanki 

Penampung Solar 
16 mm 10 10,2 10,1 10,1 Ω 

 

Sumber Data: 27 Januari 2009 

 

2. Emergency Response Preparadness 

a. Tim Tanggap Darurat 

Situasi darurat dan berbahaya dapat membahayakan kesehatan dan hidup 

manusia, kerusakan peralatan produksi, pencemaran serta kerusakan lingkungan.  

Tim tanggap darurat atau emergency response team (ERT) merupakan suatu 

kelompok yang bertanggung jawab menangani situasi tersebut. PT. Yasulor L’Oreal 

Manufacturing Indonesia melatih karyawan-karyawannya untuk menjadi tim tanggap 

darurat yang solid. Tim tanggap darurat yang ada di PT. Yasulor L’Oreal 

Manufacturing Indonesia terbagi ke dalam beberapa bagian tugas, yaitu: 

1) Evacuation coordinator (EC) merupakan seseorang yang berwenang untuk 

memimpin karyawan yang berada di daerah evakuasinya. EC inilah yang 

seharusnya paling akhir meninggalkan area berbahaya. 
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2) Fire Fighter (FF) merupakan anggota ERT yang bertanggung jawab untuk 

memadamkan kebakaran. 

3) Fire Rescue (FR) merupakan anggota ERT yang bertanggung jawab 

menyelamatkan karyawan yang terjebak dalam api maupuun asap. 

4) First Aid Team (FAT) adalah kelompok yang bertanggung jawab memberikan P3K 

bagi korban sebelum ambulance tiba. 

5) Departemen Kepolisian yang berwenang, Dinas Pemadam Kebakaran, dan 

departemen lain yang bersangkutan. 

Karyawan-karyawan PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia yang 

termasuk dari dalam tim-tim tanggap darurat atau Emergency Respon Team dari 

berbagai departemen. Dari bagian process, weighing, filling dan laboratorium. 

b.  Tugas dan  Tanggung Jawab 

Berikut ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab tim tanggap darurat atau 

emergency response team (ERT) dan tim P3K atau first aider team (FAT) yaitu: 

1) Tugas dan Tanggung Jawab ERT 

a) Merespon terhadap segala kondisi darutat (memadamkan api, membersihkan 

spill, mengevakuasi orang bila terjadi banjir, gempa bumi,dan lain-lain.) agar 

kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan. 

b) Membantu menyelamatkan orang dari kondisi yang berbahaya. 

c) Mengamankan harta benda perusahaan dari kerusakan yang lebih parah. 

2) Tugas dan Tanggung Jawab First Aider Team 

Sedangkan tugas dan tanggung jawab first aider team yaitu: 
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a) Memberikan pertolongan pertama pada korban tanpa membahayakan diri 

sendiri. 

b) Membawa korban segera ke klinik untuk mendapatkan perawatan lanjutan. 

3. Instalasi Alarm Kebakaran 

Di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia mempunyai dua sistem 

instalasi alarm kebakaran yaitu sistem alarm kebakaran manual dan sistem alarm 

kebakaran automatik. Sistem alarm kebakaran secara manual di PT. Yasulor L’Oreal 

Manufacturing Indonesia berupa manual call point atau titik panggil manual. 

Sedangkan untuk sistem kebakaran automatik berupa detektor.  

Verifikasi, pengujian dan pemeriksaan pada instalasi alarm kebakaran baik 

yang manual dan dilakukan secara rutin oleh maintenance technician dan H&E 

Engineer yang dilakukan oleh PT.Siemens Indonesia. (Hasil verifikasi pada Lampiran 

17). 

4. Sprinkler System 

Salah satu bentuk sistem proteksi aktif di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing 

Indonesia berupa sprinkler. Sistem sprinkler otomatis adalah suatu sistem pemipaan 

yang terdiri atas sprinkler yang otomatis akan bekerja apabila menerima panas tertentu 

sehingga memercikkan air yang berguna untuk menghambat menjalarnya atau 

memadamkan api. 

Wet system yaitu sistem sprinkler yang semua selalu terisi air sampai ke 

sprinkler head. Pada saat sprinkler head pecah, maka air langsung memancar keluar. 

Deluge system ialah sistem sprinkler yang mempunyai dua sistem pemipaan, 

pemipaan sprinkler dan pilot line. Pada pemipaan sprinkler, air hanya sampai ke alarm 
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check valve sedangkan pilot line selalu terisi air. Pada saat terjadi kebakaran, pilot line 

akan mendeteksi dan pecah sehingga aliran airnya akan membuka alarm check valve 

sehingga sprinkler sistem bekerja. 

Di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia terdapat dua jenis sprinkler 

berdasarkan arah pancarannya. Pancaran ke atas dan pancaran ke bawah. Dan menurut 

kepekaan suhunya, sprinkler yang digunakan di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing 

Indonesia peka pada suhu 68oC. 

5. Alat Pemadam Api Ringan 

Selain hydrant, di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia juga 

menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR yang secara rutin dilakukan 

inspeksi setiap bulannya. Selain itu, penggantian isi tabung juga dilakukan secara rutin 

setiap tahun dengan CV. Merpa. 

 

 

 

Tabel 4. Hasil Inspeksi Bulanan Fire Extinguisher (APAR) 

Condition No 
Reg. Type 

Location in the 
factory S H P L Exp 

Comment 

Dry Chemical (Multi Purpose) 
MP 1 Swordman 4.5 kg Security Post V V V V 4-Nov-09   
MP 2 Gunnebo 4.5 kg Warehouse V V V V 26-May-09   
MP 4 Gunnebo 4.5 kg Warehouse V V V V 26-May-09   
MP 6 Hercules 6 kg Warehouse V V V V 26-May-09   
MP 7 Swordman 4.5 kg Canteen V V V V 5-May-09   
MP 8 CHUBB 4.5 kg Compressor room V V V V 5-May-09   
MP 9 Garra 4.5 L Genset room V V V V 5-May-09   
MP 15 Hercules 1 kg Forklift ERC-14B V V V V 4-Nov-09   
MP 16 GNB 4.5 kg Platform Shampoo V V V V 5-May-09   
MP 17 Hercules 2 kg Purchasing V V V V 29-Oct-09   
MP 18 GNB 4.5 kg Locker (Male) V V V V 29-Oct-09   
MP 21 CHUBB 4.5 kg Process Area (P6) V V V V 29-Oct-09   
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MP 24 Swd 2 kg Clinic V V V V 26-May-09   
MP 25 Hercules 1 kg Forklift ERC-14A V V V V 4-Nov-09   
MP 26 Hercules 1 kg Forklift E15B V V V V 4-Nov-09   
MP 27 SWD 2.5 kg UP Office V V V V 26-May-09   
MP 28 Gunnebo 6 kg Front Office V V V V 29-Oct-09   
MP 29 CHUBB 4.5 kg Filling Area V V V V 29-Oct-09   
MP 30 CHUBB 4.5 kg Mezzanine 2 Toilet V V V V 29-Oct-09   
MP 31 Gunnebo Mezzanine 2 Office V V V V 29-Oct-09   
MP 32 CHUBB 4.5 kg Filling B1 V V V V 26-May-09   
MP 33 Gunnebo Filling Area V V V V 26-May-09   
MP 34 Hercules 6 kg Filling Area V V V V 4-Nov-09   
MP 35 Garra 5 kg R Spare part V V V V 26-May-09   
MP 36 CHUBB 4.5 kg Process Area (P29) V V V V 5-May-09   
MP 37 GNB 4.5 kg Weighing Area V V V V 4-Nov-09   
MP 38 SWD 4.5 kg Mezzanine 1 Area V V V V 4-Nov-09   
MP 39 Hercules 2.5 kg Mezzanine 1 Area V V V V 26-May-09   
MP 40 Hercules 4.5 kg Mezzanine 1 Area V V V V 26-May-09   
MP 42 GNB 4.5 kg Locker (Female)           No APAR 

MP 43 Swordman 2 kg Training Room V V V V 5-May-09 
Gantungan 
lepas 

MP 45 Hercules 1 kg Front HRD V V V V 26-May-09   
MP 46 SWD 4.5 kg Front IC Lab V V V V 4-Nov-09   

MP 48 Garra 4 kg 
Main Storage 
Charger V V V V 29-Oct-09   

MP 49 Garra 4 kg Chiller Area V V V V 29-Oct-09   
CO2 
C1 Hercules 3 kg IC Lab V V - V 26-May-09   
C2 Hercules 3 kg TPD Room V V - V   Ganti DC 
C3 GNB 23 kg Warehouse V V - V 17-Sep-09   
C4 Hercules 2.5 kg Workshop V V - V 29-Oct-09   

Bersambung 
Sambungan 
C5 Hercules 3 kg Pump Room V V - V 29-Oct-09   

C6 Apron AC-7 
Boiler 
Room/Utilities V V - V 26-Oct-09   

C7 Garra Boiler Room V V - V 29-Oct-09   
C8 Hercules 3 kg ETNSHE Office V V - V 4-Nov-09   
C10 23 kg CO2 Alcohol Storage         26-May-09 Renovation 
C11 GF 3 kg CO2 Workshop V V - V 29-Oct-09   
C12 Hercules 3 kg QC Lab V V - V 26-May-09   
C13 Hercules 3 kg IT Room V V - V 4-Nov-09   
FOAM 
F1 GNB 6 L AFF Alcohol Storage V V V V 4-Nov-09 Renovation 
F2 GNB 6 L AFF RM Storage V V V V 4-Nov-09   
F3 GNB 6 L AFF ADF Area V V V V 4-Nov-09 No APAR 
F4 YF - 100 S ADF Area V V V V 6-Jan-10   
F6 GNB 6 L AFF RM Storage V V V V 4-Nov-09   
F7 GNB 6 L AFF Platform ADF V V V V 4-Nov-09   
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F8 GNB 6 L AFF Ruang Solar V V V V 29-Oct-09   
F9 Viking (F) - 20 L Quarantine V V V V   Renovation 

  

Keterangan : 

S : Seal  
H : Hose  
P : Pressure 
L : Location 

 

6. Hydrant 

Salah satu proteksi kebakaran yang dimiliki oleh PT. Yasulor L’Oreal 

Manufacturing Indonesia adalah sistem hydrant. Di seluruh lokasi PT. Yasulor 

L’Oreal Manufacturing Indonesia khususnya di C1 (Ciracas) terdapat 14 unit hydrant. 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Hasil Inspeksi Bulanan Hydrant 

Location W
arehouse 1 

W
arehouse 2 

W
arehouse 3 

G
erbang depan 

produksi 

R
uang produksi 

M
ainstorage 

Q
uarantine 

B
elakang ruang 

pom
pa 

Sam
ping W

W
T

 

D
epan m

ushola 

Sam
ping kiri W

H
 

O
utside A

D
F 

Inside A
D

F 

B
elakang 

m
ainstorage No Item Check 

H
-1 

H
-2 

H
-3 

H
-4 

H
-5 

H
-6 

H
-7 

H
-8 

H
-9 

H
-10 

H
-11 

H
-12 

H
-13 

H
-14 

Hose                             
hose tidak bocor V V V V V V V V V V V V V V 
Sambungan/connector tidak 
bocor 

V V V V V V V V V V V V V V 

1 

Mudah dipasang V V V V V V V V V V V V V V 
Hose Rack               2 
hose tersimpan di rak X X X X X X X X X X X V V X 
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Bagian rack tidak ada yang 
rusak/hilang 

X V V V V X V X X V V V V V 

Kunci               
Mudah diambil di dalam box N/A N/A N/A N/A N/A N/A V V V V V V V V 

3 

Dalam kondisi baik N/A N/A N/A N/A N/A N/A V V V V V V V V 
Box Kotak               
Bagian luar kondisi 
bersih/baik 

V V V V V V V V V V V V V V 
4 

Bagian dalam kondisi 
baik/bersih 

V V V V V V V V V V V V V V 

Valve               
Mudah dibuka V V V V V V V V V V V V V V 

5 

Tidak bocor (pada saat 
ditutup) 

V V V V V V V V V V V V V V 

Nozzle               
terhubung ke hose X X X X X X X X X X X V V X 
Tidak ada kebocoran di 
sambungan 

V V V V V V V V V V V V V V 

6 

bagian dalam nozzle bersih V V V V V V V V V V V V V V 
Data rec. March 2009 

 

7. Pompa Pemadam Kebakaran 

Pompa pemadam kebakaran di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia 

berada di dalam Pump Room. Di ruang pompa ini selain untuk supply air untuk 

pemadam kebakaran, terdapat juga pompa untuk distribusi air umum serta air untuk 

produksi. 

Supply air untuk pemadam kebakaran terdiri dari 3 pompa dari ketiga ini air 

didistribusikan untuk supply sprinkler dan hydrant. Air yang digunakan berasal dari 

air tanah yang diambil dengan dengan menggunakan deep whell. Ketiga pompa 

tersebut adalah pompa pacu atau jockey pump, main pump atau pompa utama dengan 

energi listrik, dan pompa cadangan atau diesel pump yang menggunakan mesin diesel 

dengan bahan bakar solar. Pompa cadangan ini digunakan saat listrik padam. 

Tabel 6. Spesifikasi debit pompa 

No Pompa Spesifikasi Keterangan 
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1 Pompa pacu atau 

jockey pump 

Q = 1200 – 1500 gpm Start otomatis = 7 bar 

Stop otomatis = 3,5 – 

4,5 bar 

2 Pompa utama atau 

main pump 

Q = 1200-1500 gpm  Start otomatis = 3,5 – 

4,5 bar 

Stop secara manual 

3 Pompa cadangan atau 

diesel pump 

Q = 1800 gpm Start otomatis = 3,5 – 

4,5 bar 

Stop secara manual 

 

8. Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran 

Sistem pengendalian bahaya kebakaran di PT. Yasulor L’Oreal 

Manufacturing Indonesia berupa prosedur yang dipasang di setiap ruang kerja atau 

koridor, yang peletakkannya di dekat peletakkan tabung APAR atau daftar ERT (ERT 

Shif on Duty). Isi prosedur tersebut berupa arahan apa yang harus dilakukan pada saat 

mendengar atau melihat adanya alarm kebakaran, yang ditujukan kepada karyawan, 

petugas tanggap darurat, line coordinator, ETNSHE technician, serta shift 

commander. 

 

B. Pembahasan 

1. Potensi Bahaya Kebakaran 

a. Ruang ADF 

Penanggulangan bahaya peledakan dan kebakaran, khususnya di ruang ADF,  

di dalam ruang tersebut dilakukan proses pengolahan alkohol yang akan digunakan 
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sebagai salah satu bahan baku pembuatan produk. Di ruang ADF tersebut terdapat 

Raw Material (RM) yang mudah terbakar. 

Untuk menghindari bahaya kebakaran maka dibuat perencanaan antisipasi untuk 

ruangan ADF, yaitu: 

1) Dinding 

a) 3 sisi dinding yang terbuat dari tembok dapat bertahan selama 2 jam bila 

terjadi kebakaran. 

b) 1 sisi dinding yang lainnya dengan jendela kaca berfungsi sebagai tempat 

menyalurkan tekanan yang besar bila terjadi ledakan sehingga tidak 

menimbulkan kerusakan pada daerah produksi lainnya (Ruang Proses dan 

Ruang Filling). 

2) Pintu 

a) Blast door 

Pintu yang dapat bertahan walaupun terjadi ledakan. Pintu harus selalu dalam 

keadaan tertutup. 

b) Fire door 

Pintu yang dapat menutup secara otomatis bila terjadi kebakaran di dalam 

ruang ADF dan dapat bertahan selama 2 jam. Pintu harus selalu dalam keadaan 

terbuka pada keadaan normal. 

c) Emergency exit 

Pintu yang digunakan bila terjadi keadaan darurat di dalam ruang ADF. 

d) Pintu biasa 
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Pintu yang dilengkapi dengan sensor untuk memastikan hanya orang-orang 

tertentu yang boleh memasuki ruangan tersebut. 

3) Lantai 

a) ESD 

Lantai ruangan ADF dirancang untuk tidak akan menimbulkan elektrostatis 

(listrik statis) bila terjadi gesekan lantai tetap dalam keadaan tidak 

bertegangan. 

b) Retensi 

Lantai didesain miring ke sudut yang terhubung dengan tangki penyimpanan 

bawah tanah yang terdapat di depan ruang penyimpanan alkohol. Fungsinya 

adalah bila terjadi tumpahan produk atau raw material, dapat dialirkan ke 

tangki penyimpanan sehingga tidak mengalir ke ruang yang lain. Sehingga 

tidak menimbulkan bahaya kebakaran (Flammable Raw Material atau bulk) 

4) Ventilasi 

a) Ruang ADF dirancang untuk selalu terjadi pertukaran udara sebanyak 5 kali 

dalam satu jam dalam keadaan normal. 

b) Bila terjadi peningkatan jumlah flammable gas di udara, maka akan terjadi 

peningkatan pertukaran udara sebanyak 10 kali per jam. 

c) Pertukaran udara terjadi dengan adanya exhaust fan yang terdapat di bawah 

platform dan air intack yang terdapat di atas pintu emergency. 

d) Keduanya bekerja secara otomatis mengikuti perintah dari sensor-sensor yang 

ada. 
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e) Bila terjadi penambahan udara yang masuk maka motor exhaust akan bekerja 

lebih cepat untuk memenuhi persyaratan 5 kali pergantian udara per jam. 

5) Alat Deteksi 

a) Detektor panas 

(1) Berfungsi untuk mendeteksi tempertur ruangan. 

(2) Detektor panas terhubung dengan pemadam api otomatis (sprinkler) 

(3) Bila terjadi peningkatan panas yang luar biasa (kebakaran) maka sprinkler 

akan mengeluarkan air bercampur busa dengan otomatis untuk 

memadamkan kebakaran secara dini. 

(4) Deteksi panas terdapat di langit-langit ruang. 

b) Detektor oksigen 

(1) Berfungsi mendeteksi jumlah oksigen yang ada di udara ruang ADF. 

(2) Bila kandungan udara di bawah 20% maka akan ada sinyal peringatan 

dengan bunyi alarm dan lampu oranye akan menyala berkedip. 

(3) Bila kandungan udara di bawah 19% maka semua listrik akan dimatikan 

kecuali lampu dan exhaust fan, dan tanda bahaya dengan alarm dan lampu 

merah akan menyala berkedip. 

(4) Bila kondisi tersebut terjadi maka operator harus segera meninggalkan 

ruangan melalui pintu darurat. 

c) Detektor flammable gas 

(1) Bertujuan untuk mendeteksi jumlah kandungan zat mudah terbakar yang 

ada pada udara. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lviii 

(2) Memberikan peringatan dini bila kandungan alkohol telah mencapai 

tingkat 20% dari nilai LEL (Lower Explosion Limit) dengan tanda bunyi 

alarm dan lampu oranye, serta memerintahkan exhaust untuk bekerja pada 

kecepatan 10 kali pergantian udara ruangan per jam. 

(3) Mematikan sumber listrik ke semua proses kecuali penerangan dan exhaust 

fan bila kandungan zat flammable di udara ruangan mencapai 40% dari 

nilai LEL (Lower Explosion Limit) dan memberikan tanda bahaya dengan 

alarm serta lampu merah berkedip. 

(4) LEL adalah nilai yang ditetapkan sebagai nilai zat flammable yang 

terendah yang ada di udara yang dapat mengakibatkan terjadinya ledakan. 

Nilai LEL adalah bila konsentrasi zat flammable berjumlah 3,8% di udara 

ruang. 

6) Peralatan ex-proof 

a) Ex-proof adalah peralatan yang menggunakan energi listrik yang didesain 

tidak akan menimbulkan percikan api baik saat start maupun dalam keadaan 

bekerja. 

b) Seluruh instalasi listrik memakai sistem pengaman sehingga bahaya percikan 

api dapat dihindari. 

c) Contoh: Motor, lampu, panel listrik, flow meter. 

Selain itu, untuk mencegah kebakaran di ruang ADF, maka dilakukan 

pemutusan rantai api yaitu dengan cara mengganti O2 dengan N2, 

1) Dengan memasukkan N2 ke dalam tangki maka O2 akan tergantikan. 
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2) Dengan tidak adanya O2 di dalam tangki maka kemungkinan terjadi pembakaran 

menjadi Nol (0). 

Nitrogen berfungsi mengurangi kadar O2 di dalam tangki process maupun 

storage sehingga bila ada kerusakan pada alat-alat proses yang menyebabkan 

terjadinya percikan api, maka tidak akan membakar flammable raw material atau 

Bulk karena tidak cukup oksigen (O2). Penyalaan baru bisa terjadi bila O2>10,8%. 

b. Bahan-bahan kimia 

Bahan-bahan kimia yang digunakan PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing 

Indonesia sebagai bahan baku, bahan pendukung dari produk, maupun bahan kimia 

yang digunakan sebagai reagent yang digunakan di laboratorium. Tidak sedikit dari 

bahan-bahan yang digunakan mudah meledak dan terbakar. 

Secara rutin daftar nama-nama bahan-bahan kimia berbahaya dilaporkan ke 

Depnaker setiap 6 bulan sekali. 

c. Mesin atau peralatan kerja 

Hampir seluruh kegiatan produksi di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing 

Indonesia menggunakan mesin yang berupa forklift, hand pallet, vessel atau tangki, 

conveyor, boiler, dan sebagainya. 

Untuk memastikan apakah alat-alat tersebut masih dalam keadaan aman 

untuk digunakan, maka PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia khususnya dari 

departemen ETNSHE melakukan validasi alat secara rutin setiap bulannya. 

d. Instalasi listrik 

Listrik memiliki potensi bahaya yang sangat tinggi terhadap keselamatan 

manusia. Akibat kegagalan jaringan ataupun rusaknya komponen penyalur listrik atau 
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kesalahan dalam instalasi listrik dapat menimbulkan percikan api, sehingga dapat 

dengan mudah terbakar. 

Peralatan dan mesin-mesin yang menggunakan listrik, harus diperiksa secara 

rutin terhadap sambungan atau koneksi alat dengan saluran listrik, komponen-

komponen listrik, kabel-kabel listrik. Agar tidak terjadi hubung singkat atau 

konsleting yang dapat menimbulkan percikan api. 

Di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia pemasangan atau instalasi 

listrik Mdisesuaikan dengan peraturan mengenai instalasi listrik dalam PUIL 2000.  

e. Sambaran petir 

Sambaran petir di Jakarta yang tergolong memiliki intensitas yang cukup 

tinggi. Untuk itu, PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia memasang penangkal 

petir yang memadai. Selain itu, sistem pembumian atau grounding diperiksa dan diuji 

secara rutin setiap tahunnya oleh maintenance technician.  

2. Emergency Response Preparadness 

Untuk rencana tanggap darurat sebagai penerapan pengadaan unit 

penanggulangan keadaan darurat di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia, 

dibandingkan  dengan Kepmenaker No. Kep-186/MEN/1999 tentang Unit 

Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. 

Akan tetapi belum adanya tanda pengenal khusus bagi karyawan yang 

tergabung dalam emergency response team. 

Untuk pelatihan dilakukan apabila ada alat pemadam api ringan (APAR) 

yang telah masuk tanggal kadaluarsa. Selain itu untuk simulasi keadaan darurat belum 

dilaksanakan secara rutin. 
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3. Instalasi Alarm Kebakaran 

Di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia mempunyai dua sistem 

instalasi alarm kebakaran yaitu sistem alarm kebakaran manual dan sistem alarm 

kebakaran automatik. Sistem alarm kebakaran secara manual di PT. Yasulor L’Oreal 

Manufacturing Indonesia berupa manual call point atau titik panggil manual. 

Sedangkan untuk sistem kebakaran automatik berupa detektor.  

Verifikasi, pengujian dan pemeriksaan pada instalasi alarm kebakaran baik 

yang manual dan dilakukan secara rutin oleh maintenance technician dan H&E 

Engineer yang dilakukan oleh PT.Siemens Indonesia.  

 

 

4. Sprinkler System 

Salah satu bentuk sistem proteksi aktif di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing 

Indonesia berupa sprinkler. Sistem sprinkler otomatis adalah suatu sistem pemipaan 

yang terdiri atas sprinkler yang otomatis akan bekerja apabila menerima panas tertentu 

sehingga memercikkan air yang berguna untuk menghambat menjalarnya atau 

memadamkan api. 

Di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia terdapat dua jenis sprinkler 

berdasarkan arah pancarannya. Pancaran ke atas dan pancaran ke bawah. Dan menurut 

kepekaan suhunya, sprinkler yang digunakan di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing 

Indonesia peka pada suhu 68oC. 

5. Alat Pemadam Api Ringan 
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Dari hasil pengamatan dan inspeksi alat pemadam api ringan di PT. Yasulor 

L’Oreal Manufacturing Indonesia, kemudian dibandingkan dengan Permenaker No. 

Per-04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat 

Pemadam Api Ringan. PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia hanya 

menyediakan alat pemadam api ringan yang berisi CO2, foam dan dry chemical multi 

purpose, karena telah disesuaikan dengan sumber bahan kebakaran yang terdapat di 

PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia ini. 

Dari aspek-aspek yang dipersyaratkan dalam Permenaker No. Per-

04/MEN/1980, implementasi di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia telah 

memenuhi dan telah sesuai dengan peryaratan yang ada. (Hasil perbandingan pada 

Lampiran 18). 

 

6. Hydrant 

Salah satu proteksi kebakaran yang dimiliki oleh PT. Yasulor L’Oreal 

Manufacturing Indonesia adalah sistem hydrant. Di seluruh lokasi PT. Yasulor 

L’Oreal Manufacturing Indonesia khususnya di C1 (Ciracas) terdapat 14 unit hydrant. 

Setelah dibandingkan dengan perundangan yang tercantum dalam Kepmenpu 

No. Kep-02/KPTS/1985, secara garis besar implementasi yang ada di PT. Yasulor 

L’Oreal Manufacturing Indonesia telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 

pada pasal 20. 

7. Pompa Pemadam Kebakaran 

Pompa pemadam kebakaran di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia 

berada di dalam Pump Room. Di ruang pompa ini selain untuk supply air untuk 
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pemadam kebakaran, terdapat juga pompa untuk distribusi air umum serta air untuk 

produksi. 

Supply air untuk pemadam kebakaran terdiri dari 3 pompa dari ketiga ini air 

didistribusikan untuk supply sprinkler dan hydrant. Air yang digunakan berasal dari 

air tanah yang diambil dengan dengan menggunakan deep whell. Ketiga pompa 

tersebut adalah pompa pacu atau jockey pump, main pump atau pompa utama dengan 

energi listrik, dan pompa cadangan atau diesel pump yang menggunakan mesin diesel 

dengan bahan bakar solar. Pompa cadangan ini digunakan saat listrik padam. 

8. Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran 

Sistem pengendalian bahaya kebakaran di PT. Yasulor L’Oreal 

Manufacturing Indonesia berupa prosedur yang dipasang di setiap ruang kerja atau 

koridor, yang peletakkannya di dekat peletakkan tabung APAR atau daftar ERT (ERT 

Shift on Duty). Isi prosedur tersebut berupa arahan apa yang harus dilakukan pada saat 

mendengar atau melihat adanya alarm kebakaran, yang ditujukan kepada karyawan, 

petugas tanggap darurat, line coordinator, ETNSHE technician, serta shift 

commander. 

1) Karyawan 

a. Mematikan mesin atau peralatan yang sedang digunakan dalam posisi aman. 

b. Segera keluar melalui pintu keluar terdekat. 

c. Menuju tempat berkumpul di depan ruang gudang. 

d. Berbaris dengan tenang menunggu pengumuman. 

2) Petugas Tanggap Darurat 

a. Segera menuju tempat berkumpul ERT di ruang workshop. 
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b. Kenakan pakaian pemadam kebakaran.. 

c. Periksa lokasi kejadian dan segera menuju lokasi dengan membawa APAR. 

d. Gunakan APAR untuk mematikan api kecil. 

e. Gunakan Hydrant bila APAR tidak sanggup mematikan. 

3) Koordinator Evakuasi/ Line Coordinator 

a. Minta karyawan sekitar mematikan mesin atau peralatan yang sedang 

digunakan. 

b. Arahkah karyawan menuju area berkumpul di depan gudang. 

c. Periksa sekeliling untuk memastikan tidak ada yang tertinggal di area kerja. 

d. Ambil absensi kehadiran. 

e. Laporkan status kepada ERT Shift Commander. 

4) ETNSHE Technician 

a. Minta informasi lokasi kejadian dari security lewat handy talky. 

b. Segera menuju lokasi kejadian, laporkan situasi kejadian kepada security. 

c. Bila ternyata kesalahan alarm, minta security untuk me-reset alarm. 

d. Bila hydrant perlu digunakan, matikan supply listrik ke area tersebut. 

e. Buka pintu ruang pompa, pastikan pompa bekerja dengan baik. 

f. Standby di lokasi kebakaran mendampingi shift commander untuk 

mengkomunikasikan situasi kepada security. 

5) Shift Commander 

a. Segera menuju di tempat berkumpul ERT untuk memeriksa lokasi kejadian 

kemudian menuju lokasi 

b. Bila ternyata kesalahan alarm, minta karyawan untuk kembali bekerja 
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c. Pelajari dan nilai status kebakarannya, bila di luar kendali minta security untuk 

menghubungi pihak yang berwajib 

d. Bila dinilai perlu, memerintahkan karyawan untuk pulang 

e. Dalam jam kerja normal, laporkan situasi kejadian kepada ETNSHE manager, 

selanjutnya ETNSHE Manager akan memberikan pengarahan atas nama Plant 

Manager. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia merupakan perusahaan yang 

tergabung dalam L’Oreal Group, yaitu perusahaan yang menghasilkan produk 

kosmetik khususnya skin care atau perawatan kulit dan hair care atau perawatan 

rambut. 

Inspeksi yang dilakukan di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia 

khususnya inspeksi terhadap peralatan pemadam kebakaran meliputi inspeksi bulanan 

pada APAR atau fire extinguisher dan hydrant. 

Cara penyusunan checklist memperhatikan pada Instruksi Menteri Tenaga 

Kerja No.: Ins.11/M/BW/1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan 

Kebakaran. Serta prosedur-prosedur yang dikeluarkan oleh PT. L’Oreal Group. 

Pemeriksaan dan pengujian dilakukan setiap minggu untuk pompa air sebagai 

pensuplai kebutuhan pada sprinkler dan hydrant. Sedangkan untuk detektor dan 

sprinkler dilakukan pemeriksaan dan pengujian setiap tahun oleh H&E Engineer serta 

ETN Supervisor bersama authority yang terkait. 

Sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran apabila terjadi di PT. 

Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia telah dilaksanakan dengan baik. Baik dari 

inspeksi alat-alat pemadam kebakaran, pengujian dan pemeriksaan terhadap peralatan 
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pendukung alat-alat pemadam kebakaran, hingga latihan pemadam kebakaran oleh tim 

tanggap darurat. 

Dari hasil pengamatan dan pembahasan, secara teknis keseluruhan syarat 

pemasangan, pengujian, dan pemeriksaan terhadap peralatan pemadam kebakaran 

telah sesuai dengan peraturan perundangan. 

1. Emergency Response Preparadness 

Pembentukan tim tanggap darurat atau emergency response team (ERT) di 

PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia telah mengacu pada peraturan yang 

tercantum dalam Kepmenaker No. Kep-02/MEN/1999. PT. Yasulor L’Oreal 

Manufacturing Indonesia juga telah menyusun prosedur untuk diterapkan di dalam 

perusahaan. Prosedur ini tercantum dalam SHE-Procedure 012 mengenai Emergency 

Preparadness and Response. Akan tetapi belum diberikan tanda pengenal khusus bagi 

karyawan yang tergabung dalam emergency response team. 

Untuk pelatihan dilakukan apabila terdapat alat pemadam api ringan yang 

telah kadaluarsa. Sedangkan untuk simulasi evakuasi tidak dilakukan secara rutin. 

2. Instalasi Alarm Kebakaran 

Instalasi alarm kebakaran secara otomatik yang dibandingkan dengan 

persyaratan dalam Permenaker No. Per-02/MEN/1983, implementasi di PT. Yasulor 

L’Oreal Manufacturing Indonesia telah sesuai dengan peraturan tersebut. 

3. Sistem Sprinkler 

Sama dengan sistem hidran, system sprinkler yang dipasang di PT. Yasulor 

L’Oreal Manufacturing Indonesia, dibandingkan dengan Kepmenpu No. 

02/KPTS/1985 pasal 21. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxviii 

4. Alat Pemadam Api Ringan 

Untuk alat pemadam api ringan atau fire extinguisher penulis 

membandingkan cara pemasangan dan cara pemeriksaan dengan Permenaker No. Per-

04/MEN/1980. 

Dari hasil pengamatan dan pembahasan di Bab IV, diperoleh ada kesesuaian 

antara implementasi di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia dengan 

ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan tersebut. 

5. Sistem Hidran 

Di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia terdapat 14 unit hydrant 

baik hydrant gedung maupun hidran halaman. Setelah dibandingkan dengan Kemenpu 

No. 02/KPTS/1985, penerapannya di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia 

telah sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam pasal 20. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang dibandingkan dengan 

peundangan yang berlaku mengenai implementasi aspek-aspek system pencegahan 

dan pengendalian bahaya kebakaran di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia, 

adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis, antara lain: 

1. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan dan pengujian rutin bulanan untuk detektor. 

Sehingga dapat diketahui apakah detektor dapat bekerja dengan baik atau tidak 

apabila digunakan sewaktu-waktu ada keadaan darurat yang terjadi di PT. Yasulor 

L’Oreal Manufacturing Indonesia. 
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2. Sebaiknya dilakukan inspeksi bulanan untuk sprinkler, dengan mengambil satu 

contoh sprinkler agar dapat diketahui apakah ada sumbatan dalam pipa, dan 

apakah sprinkler dapat bekerja dengan baik apabila sewaktu-waktu terjadi 

kebakaran di PT. Yasulor L’Oreal Manufacturing Indonesia. 

3. Sebaiknya untuk anggota Emergency Response Team (ERT) diberikan tanda 

pengenal khusus bahwa mereka anggota ERT. 

4. Sebaiknya dilakukan simulasi rutin keadaan darurat setiap bulannya, agar tidak 

terjadi kepanikan saat terjadi keadaan darurat di PT. Yasulor L’Oreal 

Manufacturing Indonesia. 

5. Sebaiknya pelatihan pemadam kebakaran tim ERT dilaksanakan secara rutin 

setiap bulan. 
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