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GELIAT RU III PLAJU
MENUJU KILANG KELAS
DUNIA BERBASIS HSE
ANEKA PRESTASI DAN PENGHARGAAN, BAIK TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL,
TERUS DIRAIH. PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT (RU) III PLAJU TIADA HENTI
BERBENAH GUNA MEWUJUDKAN VISINYA SEBAGAI KILANG MINYAK DAN PETROKIMIA
NASIONAL YANG KOMPETITIF DI ASIA PASIFIK PADA TAHUN 2025.
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T

anggal 17 September 2018, boleh jadi, menjadi hari
bersejarah bagi PT Pertamina (Persero) Refinery Unit
(RU) III Plaju, Sumatera Selatan. Kilang minyak tertua
milik Pertamina ini meraih penghargaan dari World
Safety Organization (WSO) untuk kategori WSO Concerned
Company Award.
Penghargaan WSO Concerned Company itu diberikan WSO kepada
Pertamina RU III lantaran kilang minyak yang dibangun pada 1904
di tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan tersebut dinilai
sebagai perusahaan yang sangat peduli terhadap aspek safety dalam
menjalankan bisnisnya. Hanya tiga perusahaan di seluruh dunia yang
mendapat penghargaan ini dari WSO.
Yang membanggakan, dua dari tiga perusahaan peraih WSO
Concerned Company Award dari WSO dalam ajang WSO Awards

tahun 2018 ini diboyong dua
anak perusahaan PT Pertamina
(Persero). Yaitu Pertamina RU III
Plaju dan Pertamina Exploration
and Production (PEP). Sedangkan
satu perusahaan lagi berasal
dari Amerika Serikat yaitu
perusahaan konstruksi Zachry
Construction Corporation yang
berkedudukan di San Antonio,
Texas, Amerika Serikat.
Penghargaan itu diberikan
kepada Pertamina RU III dan
PEP dalam ajang WSO Awards
yang digelar di hotel Marriot
Charleston Twin Center di
West Virginia, Amerika Serikat,
Senin (17/9/2018) malam
waktu setempat. Keberhasilan
Pertamina RU III dan PEP
meraih penghargaan dari
WSO itu seakan mengikuti
jejak anak perusahaan PT
Pertamina lainnya, Pertamina
RU VI Balongan yang meraih
penghargaan serupa dari WSO
dalam ajang WSO Awards tahun
2017.
Selain Pertamina RU III dan
PEP, ada satu lagi dari Indonesia
yang meraih penghargaan
di WSO Awards 2018. Yaitu
Politeknik Perkapalan Negeri
Surabaya (PPNS) yang mendapat
penghargaan untuk kategori
WSO Educational Award. Dengan
demikian, ada tiga perwakilan
dari Indonesia yang mendapat
penghargaan dari WSO dalam
ajang WSO Awards 2018. ▶
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WSO Awards adalah ajang
penghargaan WSO kepada siapa
saja yang dinilai telah berjasa
di bidang safety dan selama
ini aktif berkontribusi dalam
upaya melindungi manusia,
sumberdaya, lingkungan, dan
properti (to protect people,
resources, environment, and
property) melalui berbagai
progam inovasinya dan
menunjukkan kepedulian
istimewa bagi kesejahteraan
para pekerjanya serta komunitas
lokal.
Secara seremonial,
penghargaan WSO oleh
Pertamina RU III, PEP, dan PPNS
itu juga dihelat di Indonesia oleh
WSO Representative Indonesia
di Hotel Manhattan, Jakarta,
Kamis (25/10/2018) malam.
Seperti juga WSO Awards yang
digelar WSO di Amerika, sebelum
WSO Awards Indonesia itu juga
didahului oleh seminar bertajuk
“Development on Safety Culture”
dengan menghadirkan sejumlah
pembicara yang berkompeten di
bidang safety Indonesia.
ANEKA PRESTASI
September 2018 tampaknya
menjadi bulan penuh berkah
bagi Pertamina RU III Plaju,
Sumatera Selatan. Betapa
tidak, hanya berselang 11 hari
setelah menerima penghargaan
dari WSO di Amerika Serikat,
Pertamina RU III Plaju
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kembali meraih penghargaan.
Penghargaan kedua di bulan
September 2018 itu berasal dari
dalam negeri.
Penghargaan tingkat nasional
itu diraih Pertamina RU III dalam
ajang Subroto Award yang
digelar Kementerian Energi
Sumber Daya Mineral (ESDM)
di XXI Djakarta Theater di Jl MH
Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat
(28/9/2018) malam, untuk
bidang Pengelolaan Keselamatan
Pertambangan Mineral dan
Batubara. Dalam ajang Subroto
Award tersebut Pertamina RU
III Plaju meraih penghargaan
Patra Nirbaya Karya Utama
Adinugraha IV. Piagam dan
piala Subroto Award berupa
Patra Nirbaya Karya Utama
Adinugraha IV itu diserahkan
Menteri ESDM Ignasius Jonan
dan diterima langsung oleh
General Manager (GM) Pertamina
RU III Plaju, Yosua IM Nababan.

Subroto Award adalah
penghargaan tertinggi yang
diberikan Kementerian ESDM
kepada para stakeholder yang
memiliki prestasi luar biasa
dalam memajukan sektor ESDM.
Pemilihan nama Subroto sebagai
nama penghargaan bukan tanpa
alasan. Nama Subroto diambil
dari nama Professor Subroto
(95 th), Menteri ESDM periode
1978 - 1988 yang hingga saat ini
menjadi panutan bagi keluarga
besar ESDM dan stakeholder
sektor ESDM. Dan, tahun 2018
ini merupakan tahun kedua
peyelenggaraan Penghargaan
Subroto.
Raihan Patra Nirbaya
Karya Utama Adinugraha IV
di ajang Subroto Award pada
28 September 2018 itu, kian
mengukuhkan Pertamina RU
III sebagai salah satu kilang
di Pertamina yang memiliki

jam kerja aman. Menurut
Sakti Paruboyo, Manajer HSE
Pertamina RU III Plaju, sejak
tahun 2009 sudah tidak ada lagi
insiden fatal yang terjadi di RU III
Plaju. Karena itu, jam kerja aman
RU III Plaju sudah mencapai 78
juta (per Juni 2018) dan akan
terus meningkat.
Selain dari Kementerian
ESDM, RU III Plaju juga
mendapat penghargaan Zerro
Accident dalam ajang K3 Award
yang digelar Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
atas tercapainya 35,4 juta
jam kerja aman alias tanpa
kecelakaan pada tahun 2014.
Tak hanya soal jam kerja aman,
Kemnaker juga memberikan
penghargaan SMK3 Emas
kepada RU III Plaju pada tahun
2017 lantaran selama lima
tahun berturut-turut sejak 2012,
perusahaan sudah menerapkan
Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (SMK3)
dengan baik.
Di internal Pertamina sendiri,
RU III Plaju acap mendapat
penghargaan. Misalnya saja
Patra Adikriya Bhumi Madya
(tahun 2012, 2015, 2018) dalam
ajang HSE Award yang setiap
tahun digelar PT Pertamina pusat
di Jakarta. Begitu pula di antara
RU sendiri dalam ajang Refinery
Award yang setiap tahun
digelar Direktorat Pengolahan
Pertamina. Dalam Refinery
Award tahun 2017, RU III Plaju

bahkan menyabet juara umum dengan menyabet 5 piala dan berhak
menyandang Best Pertamina Refinery Performance 2017.
ISRS 8 LEVEL 8
Secara internasional selain WSO Awards tadi, Pertamina RU III Plaju
juga meraih piagam dan sertifikat atas pencapaian ISRS 8 level 7 di
tahun 2017. Dengan Nilai Tertinggi dikalangan RU's (yang berjumlah
enam di Indonesia), di tahun 2017 baru ada dua RU yang ISRS 8 sudah
mencapai level 7 yaitu RU III Plaju dan RU VI Balongan,” kata Sakti.
Sebagaimana diketahui, ISRS (International Sustainibility Rating
System) adalah suatu instrumen (tools) untuk menilai sejauh mana
sistem manajemen yang dimiliki perusahaan berjalan efektif dan
sustain atau berkesinambungan, khususnya terkait aspek-aspek HSE.
Instrumen berupa ISRS seri 8 itu dibuat dan dikelola oleh DNV GL (Det
Norske Veritas Germanischer Llyod), sebuah perusahaan manajemen
risiko dan asuransi terkemuka di dunia yang berkantor pusat di Oslo,
Norwegia, dan telah berpengalaman lebih dari 100 tahun. ISRS seri
8 kini digunakan oleh ribuan perusahaan di lebih dari 100 negara di
dunia.
Menurut Sakti, di tahun 2018 ini pihak RU III Plaju tengah berupaya
meningkatkan ISRS 8 ke level 8 atau tertinggi. “Kalau sudah mencapai
level 8, sudah tidak ada lagi. Itu level tertinggi dalam ISRS 8. Kami
sedang berupaya mencapai level tertinggi itu. Mohon doanya saja,”
kata pria berkacamata dan berbadan subur ini kepada ISafety di
Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (24/7/2018) lalu.
Terpisah, soal ISRS 8, GM Pertamina RU III Plaju, Yosua IM Nababan
mengatakan, pihaknya sedang terus berupaya meningkatkan apa
yang selama ini dinilai kurang, menjadi baik atau mempertahankan
yang sudah baik tetap berjalan baik dan kalau bisa meningkatkannya
menjadi lebih baik.
“ISRS 8 ini kan tentang bagaimana kita mempunyai suatu sistem
yang sustain, berjalan dan terus berkesinambungan. Pencapaian
ISRS 8 level 7 tentu menjadi suatu gambaran bahwa kita mempunyai
suatu sistem dalam melakukan perencanaan, kegiatan, operasional,
cek dan recek, dsb. Hal-hal itu bisa berjalan dengan baik, mengikuti
sistem yang sudah tertata dengan baik. Kami berharap, apa yang
sudah berjalan baik di tahun 2017, bisa kita tingkatkan lagi di tahun
2018. Minimal dipertahankan,” jelas Yosua, sapaan akrabnya.
Menurut Yosua, di beberapa item, memang sudah berjalan
cukup baik. “Yang susah kan bagaimana yang sudah baik ini tetap ▶
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dipertahankan dengan baik dan
diharapkan bisa menjadi lebih
baik. Nah bagaimana caranya
mempertahankan yang sudah
baik ini tetap berjalan baik? Kami
tiada hentinya mensosialisasikan
sistem yang sudah baik baik
ini hingga ke tingkat front liner.
Kita punya sistem, mereka
melaksanakannya, ada sistem
cek dan recek dari tingkat
pekerja ke level yang di atasnya
dan begitu seterusnya,” Yosua
menambahkan.
Soal ISRS 8, pihak RU III
Plaju tak serta merta mendapat
sertifikat level 7 di tahun
2017. Menurut Sakti, pihaknya
memulainya di level 5 di tahun
2015. Lalu mencapai level 6
di tahun 2016 dan level 7 di
2017. “Setiap level penilaiannya
cukup berat. Semakin tinggi
levelnya, maka semakin
berat dan rumit. Ada banyak
persyaratan yang harus kita
penuhi. Pokoknya semua aturan
standar internasional seperti
OHSAS 18001: 1999 tentang
Health and Safety Management,
ISO 9001:2000 tentang Quality
Management, ISO 14001:
2004 tentang Manajemen
Lingkungan, hingga soal aset
perusahaan sesuai PAS 55:2004,
semuanya harus terpenuhi dan
terimplementasikan dengan
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baik dan berkesinambungan di
perusahaan,” terang Sakti.
Menurut Sakti, jika sudah
mengantongi sertifikat ISRS
8 level 8 maka sudah harus
bisa dipastikan tidak ada lagi
kecelakaan atau NoA (Number of
Accident), minyak yang tercecer
apalagi tumpah sehingga bisa
berdampak terhadap lingkungan,
aset-aset perusahaan terjaga
dan terpelihara dengan baik,
kualitas mutu produk terjamin,
para pekerjanya sehat-sehat, dan
sebagainya.
PROPER EMAS
Di bidang lingkungan, RU III Plaju
meraih penghargaan Proper Biru
dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (LHK)
pada 2012. Selanjutnya, sejak
2013 hingga 2017, lima kali
berturut-turut meraih Proper
Hijau. “Sebetulnya di tahun
2017 lalu, setelah empat kali
berturut-turut Proper Hijau, kami
optimis meraih Proper Emas.
Tapi faktanya lagi-lagi Hijau.
Tetapi Kegagalan tersebut tidak
membuat kami kecewa justru
kegagalan tersebut menjadi
motivasi kami. Tahun 2018 ini
kami optimis mendapat Proper
Emas walau targetnya sih tetap
Hijau,” kata Sakti.
Rasa optimisme juga

disampaikan GM RU III Plaju,
Yosua IM Nababan. “Target di
atas kertas sih memang Hijau.
Tetapi di mindset kami, kami
mengupayakan segala sesuatu
untuk meraih yang lebih baik
lagi yaitu Proper Emas di tahun
2018 ini. Banyak upaya beyond
(melebihi ketaatan, red) yaitu
Hijau yang sudah kami lakukan
secara sustain dan ada beberapa
improvement yang kami lakukan
untuk mendapatkan hasil yang
lebih baik, Proper Emas. Lima kali
berturut-turut mendapat Hijau,
kami kira sudah cukup sebagai
pembelajaran agar tahun ini bisa
naik kelas tahun ini,” kata Yosua,
sapaan akrabnya.
Yosua menjelaskan, beberapa
program comdev (community
development) yang sudah
dilakukan secara sustain
atau berkelanjutan di RU III
Plaju, terbagi dalam beberapa
ring. Untuk area Ring I (dekat
kilang), misalnya, program
yang dijalankan secara sustain
kepada masyarakat adalah soal
kepedulian terhadap lingkungan
dengan mengelola bank sampah.
Untuk Ring II, program yang
dijalankan berkaitan dengan Eco
Green.
Dan untuk Ring III, program
CSR yang dijalankan berkaitan
dengan Energi. Program ini

dijalankan di Desa Merbau di mana selama ini masyarakatnya
belum tersentuh energi listrik mengingat lokasinya sulit dijangkau.
“Di Desa Merbau itu kita coba menjalankan program, bagaimana
membantu masyarakat di sana untuk memperoleh energi listrik
sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Di sana lalu kita
kembangkan pembangkit listrik tenaga air (micro hydro),” pungkas
Yosua Nababan.
Proper Emas, ISRS 8 level 8, NoA (Number of Accident),
meningkatnya pencapaian jam kerja aman sebagaimana dipaparkan

di atas, merupakan bagian dari
8 Prioritas Menuju World Class
Refinery yang ditetapkan PT
Pertamina (Persero) berbasis
HSE yang tengah dan terus
dilakukan Pertamina RU III Plaju
guna mewujudkan visinya di
tahun 2025. ▪ (Hasanuddin)
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SIOMAY, KITARO, DAN PLATOON
SETELAH menunggu hampir satu jam, ISafety akhirnya mendapat kesempatan untuk menemui General
Manager (GM) PT Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) III Yosua IM Nababan di ruang kerjanya di Plaju,
Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (24/7/2018) sore.
GM Yosua langsung menyambut ISafety dengan ramah. “Maaf, lama ya nunggunya,” kata Yosua IM
Nababan dengan senyum mengembang. Sambutan ramah dari orang nomor satu di jajaran Pertamina RU
III Plaju itu seketika membuat ISafety terkaget.
Bukan karena sikapnya yang begitu ramah. Bukan pula karena kalimat pertama yang diucapkannya saat
menyambut kedatangan ISafety di ruang kerjanya. Tetapi karena kata sambutan itu diucapkannya dengan
nada datar. Tidak meledak-ledak sebagaimana ciri khas masyarakat Sumatera Utara. Aksennya lebih
bernada Bumi Priangan.
“Saya memang dibesarkan di Jawa Barat, di kota Bandung. Ayah saya adalah seorang
dosen berstatus pegawai negeri. Tahun 1967 ayah ditugaskan di Bandung. Awalnya
kita tinggal di hotel dan dibiayai pemerintah. Tapi tahun 1969 disuruh keluar.
Ayah saya gak punya persiapan. Akhirnya kami mengontrak rumah di kampung di
daerah Pelesiran, sekitar Tamansari ke bawah,” cerita Yosua mengenang kembali
masa kecilnya.
Yosua kecil pun bermain dengan teman-teman sebayanya di kampung Pelesiran.
Di sana lah Yosua mulai akrab dengan penganan mie bakso, siomay (bakso tahu),
dan kerupuk aci (tapioka) yang menjadi makanan favoritnya hingga sekarang ini.
“Biasanya kalau menjelang sore, pedagang mie bakso dan bakso tahu atau siomay
yang masih berjualan dengan cara dipikul, keluar masuk kampung-kampung,
termasuk ke kampung saya di Pelesiran,” Yosua menambahkan.
Soal kerupuk, Yosua tampaknya masih sulit dipisahkan. Kerupuk
wajib hadir dalam hampir setiap acara makannya. Sejak kecil
hingga sekarang ini. Gara-gara sering makan kerupuk inilah
terutama kerupuk aci, Yosua terbilang ‘ahli kerupuk.’
Hanya dengan cara melihat saja, Yosua bisa
membedakan mana kerupuk yang enak
dan mana yang tidak. Dan, bagi Yosua,
kerupuk terenak adalah kerupuk Bandung.
Dalam hal olahraga, Yosua Nababan kini lebih
menyukai jogging. Padahal, dulu, ia penggemar
olahraga sepakbola. Tapi seiring bertambahnya usia,
katanya, Yosua mulai meninggalkan lapangan hijau
dan beralih ke track jogging. Ditanya idola, Yosua
mengaku mengidolakan Johan Cruyft dan Marco
van Basten dari Belanda dan Kaka dari Brasil.
Kalau soal musik, Yosua IM Nababan yang baru
beberapa bulan menduduki jabatan sebagai GM
di Pertamina RU III Plaju itu, ternyata penggemar
berat dari band legendaris asal Inggris, The
Beattles. Tapi, katanya, itu ketika masa kuliah.
Ketika sudah bekerja, ia lebih menyukai
musisi asal Jepang, Kitaro.
Sementara untuk film, Yosua lebih suka
menonton film-film bergenre petualangan
(adventure), beberapa film perang seperti Platoon,
dan komedi. “Film perang saya tidak semuanya. Apalagi
Ramboo,” kata Yosua IM Nababan menutup perbincangan
selama lebih dari satu jam dengan ISafety. (Hasan)
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L A P O R A N U TA M A

MUSICOOL, PERSEMBAHAN
RU III KURANGI EFEK
RUMAH KACA
SELAIN RAMAH LINGKUNGAN, MUSICOOL MAMPU MENGHEMAT ENERGI HINGGA DI ATAS 25%
DIBANDING FREON. INILAH SALAH SATU PRODUK UNGGULAN PT PERTAMINA (PERSERO)
REFINERY UNIT (RU) III PLAJU, SUMATERA SELATAN.

K

ondisi iklim yang belakangan tak
menentu, terkadang berlangsung
ekstrim, terjadi karena lapisan
ozon yang selama ini melindungi
permukaan bumi mengalami
kerusakan yang sudah tergolong berat. Kerusakan
lapisan ozon itu menyebabkan suhu permukaan
bumi meningkat cukup signifikan, yang selama ini
dikenal dengan istilah global warming atau efek
rumah kaca.
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Pemicunya, terjadi peningkatan konsentrasi
karbon dioksida (CO2) di atmosfer sebagai akibat
dari banyaknya pembakaran hutan dan pemakaian
berlebihan bahan bakar minyak, batu bara, dan
bahan bakar organik lainnya. Salah satunya adalah
freon, refrigerant berbasis karbon yang selama
ini digunakan pada kulkas dan mesin pendingin
ruangan (AC). Kulkas sudah lama mengganti freon
pada produknya dengan materi lain yang lebih

ramah lingkungan. Tidak demikian dengan mesin pendingin ruangan
atau AC. Hampir seluruh produk AC masih menggunakan freon.
Didorong untuk menghasilkan produk ramah lingkungan, PT
Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) III Plaju, Sumatera Selatan,
sejak 2005 memroduksi musicool, Si Pendingin dari Sungai Musi.
Musicool merupakan produk refrigerant pengganti freon dan
merupakan salah satu produk unggulan Pertamina RU III.
Kepada ISafety, Dharmariza, Senior Manager Marketing &
Manufacturing (SMOM) menjelaskan musicool merupakan produk
Pertamina RU III dengan komponen utama propane. Dikisahkan
Dharmariza, penemuan produk Musicool ini berawal ketika pihak
Pertamina RU III berupaya menghasilkan produk ramah lingkungan.
“Kita tahu bahwa untuk freon yang base on karbon kan sudah dilarang
karena efeknya terhadap rumah kaca. Sepertinya kita mampu,” kata
Dharmariza.
Pada dasarnya, kata Dharmariza, musicool merupakan produk
gas. Untuk menghasilkan gas seperti liquid petroleum gas (LPG/elpiji),
RU III mengolahnya di kilang CDU kemudian didestilasi. Musicool,
merupakan hasil pengolahan campuran kilang primer (CDU) dan
kilang sekunder (FCCU).
“Disain awal, FCCU dan propylene, sinkron. Dengan kemajuan
teknologi katalis, dicari formula sehingga diperoleh formulasi
katalis di mana produk unavailable, yaitu produk-produk bottom itu
diminimalisir menjadi produk-produk yang kemudian available. Salah
satunya adalah gas berupa propylene maupun elpiji. Ada ekses dari
kebutuhan propylene. Inilah yang kita manfaatkan, yang sebelumnya
sebagai elpiji kita manfaatkan sebagai produk pengganti freon.
Nilainya lebih tinggi dari elpiji. Kami kemudian menamakan produk
baru ini musicool,” urai Dharmariza.
Sebagai produk refrigerant pengganti freon, musicool digunakan
untuk mesin pendingin ruangan. Soal pasar, meski diakui sangat
berpotensi untuk ekspor, toh sejauh ini musicool dipasarkan di dalam
negeri. Dharmariza memastikan, seluruh RU milik Pertamina sudah
menggunakan musicool dalam mengoperasionalkan seluruh mesin
pendingin ruangannya, termasuk di RU III.
Terpisah, Indra Cahyadi Kurniawan, Section Head Process Safety
Engineer (PSE) RU III menambahkan, musicool merupakan salah
satu hasil produksi Pertamina yang sudah lama berorientasi ramah
lingkungan. “Semakin ke depan, produk-produk akan semakin ramah
lingkungan. Kami di RU III sudah mengantisipasinya sejak jauh-jauh
hari dengan memproduksi antara lain musicool pada tahun 2005,”

kata Indra.
Menurut Indra, musicool
digunakan selain untuk
kebutuhan rumah industri,
juga untuk memenuhi
kebutuhan perkantoran dan
bahkan rumah tangga. “Selain
ramah lingkungan, dengan
menggunakan musicool bisa
menghemat energi lebih dari
25 persen dibanding freon,”
katanya.
Menambahkan keterangan
Indra, Agus Nugraha dan Niniek
Dwi Hapsari dari PSE RU III
mengatakan, target produksi
musicool adalah 0,5 mb/
bulan. Selain dipasarkan di
area Sumatera bagian Selatan
(Sumbagsel), musicool juga
dipasarkan di Kalimantan, Jawa,
dan Sulawesi.
Baik Indra, Agus, maupun
Niniek memaparkan, selain
Musicool produk-produk
unggulan RU III lainnya adalah
Pertamax Racing Fuel (oktan/
RON 100), Polytam (bijih plastik),
HAP Aerosol (propellant), Solvent
SBPX-40B, dan Solvent LAWS. ▪
(Hasanuddin)
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HSE HARUS MENJADI
WAY OF LIFE’
GM PERTAMINA RU

III PLAJU YOSUA IM
NABABAN

bisa saja terjadi dan berdampak luar biasa, baik
bagi keselamatan dan kesehatan para pekerja,
masyarakat sekitar, maupun dan lingkungan.
Karena itu, aspek keselamatan (safety) menjadi hal
yang sangat mutlak diterapkan dan diberlakukan
ketika bekerja di area kilang minyak. Lantas,
bagaimana Pertamina RU III memandang Health,
Safety and Environment (HSE)? Komitmen
apa yang dibangun pimpinan dalam upaya
membudayakan safety di area kerja Pertamina
RU III? Guna mengetahui lebih jauh gambaran
tentang penerapan aspek HSE di Pertamina RU III,
wartawan ISafety Hasanuddin menemui General
Manager (GM) PT Pertamina (Persero) RU III Yosua
IM Nababan di ruang kerjanya, 24 Juli 2018 silam.
Berikut petikan wawancaranya.

P

eristiwa kebakaran yang menimpa
kilang Reforming II Pertamina
Refinery Unit (RU) III pada 24 Agustus
1966 dan menewaskan 7 karyawan
Pertamina, menjadi bukti nyata
bahwa kilang adalah area kerja yang
memiliki tingkat risiko bahaya tinggi (high risk).
Kebakaran, ledakan, tumpahan minyak adalah
sebagian dari potensi insiden yang sewaktu-waktu
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PERTAMINA RU III PLAJU MERUPAKAN KILANG
TERTUA DI INDONESIA YANG MASIH BEROPERASI.
TANGGAPAN BAPAK?
RU III merupakan satu dari enam refinery milik
Pertamina, dan merupakan kilang tertua di
Indonesia yang hingga kini masih beroperasi.
Dibangun tahun 1906 dan 1925. Walaupun
demikian, kami terus berusaha mengoptimalkan
kilang, antara lain dengan menjaga kehandalan
kilang.
UNTUK MENJAGA KEHANDALAN KILANG,
TENTU TERKAIT ASPEK SAFETY ATAU HSE.
BAGAIMANA PANDANGAN BAPAK MENGENAI

PERAN HSE DALAM OPERASIONALISASI KILANG
DI PERTAMINA RU III?
Dalam pandangan saya, HSE merupakan critical
point. HSE menjadi satu aspek yang sangat-sangat
vital untuk operasional kilang. Kita mengoperasikan
kilang dengan high technology dan sekaligus
high risk karena ada potensi kebakaran, ledakan,
pencemaran lingkungan. Nah, bagaimana kita
mengupayakan aspek HSE ini menjadi suatu
budaya sehingga teman-teman yang bekerja di
RU III tidak perlu terus menerus diingatkan. HSE
harus sudah melekat pada diri pekerja, sehingga
tanpa perlu harus diingatkan lagi si pekerja sudah
otomatis melaksanakan hal-hal yang berkaitan
dengan aspek HSE. Misalnya saja penggunaan APD,
lalu memiliki ownership dan awarness terhadap
kondisi-kondisi yang berkaitan dengan aspek HSE.
Sebab bagaimanapun, meski kilang beroperasi
optimal dan mencapai target yang diharapkan,
namun apabila aspek HSE-nya berjalan kurang
baik tentu akan ada social cost tidak sedikit yang
harus dikeluarkan perusahaan. Selain itu akan
mempengaruhi reputasi atau citra perusahaan.
Karena itu, kami berupaya supaya HSE menjadi
way of life dan culture atau membudaya di RU III.
APA YANG DILAKUKAN DALAM UPAYA
MEWUJUDKAN ASPEK HSE MENJADI
WAY OF LIFE BAGI SETIAP PEKERJA DI
RU III? DAN BAGAIMANA STRATEGI YANG
DILAKUKAN MANAJEMEN, APAKAH MISALNYA
MENGGUNAKAN POLA BOTTOM-UP, UP TO
BOTTOM, ATAU BAGAIMANA?
Baik, soal direction, harus dari atas ke bawah.
Akan tetapi implementasinya di lapangan,
harusnya menjadi suatu kebutuhan. Jadi dari
bawah pun merasa membutuhkan aspek safety
dalam melakukan pekerjaan atau di saat bekerja.
Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita

melakukan enpowering pekerja maupun mitra
kerja. Nah ini yang terus kita dorong. Pertama kita
coba mengingatkan mereka melalui safety sign
misalnya berupa spanduk-spanduk soal safety.
Kemudian kita juga coba mengingatkan mereka
dengan melakukan safety talk management,
vendors day, atau grand safety talk yang terus
menerus untuk mengingatkan mereka. Selanjutnya
adalah melakukan tool box meeting setiap pagi,
dan sudah menjadi kegiatan rutin. Dalam kegiatan
tool box meeting itu, kita terus mengingatkan
aspek safety sebelum memulai pekerjaan. Jadi kita
remind terus para pekerja tentang aspek safety.
MENGINGAT BEGITU PENTINGNYA KEGIATAN
TOOL BOX MEETING, SIAPA YANG MELAKUKAN
KEGIATAN YANG RUTIN DIGELAR SETIAP PAGI
ITU?
Yang melaksanakan Tool Box Metting adalah direksi
pekerjaan, Pekerja dan Mitra Kerja (Kontraktor)
tetapi pada momen - momen grand safety dan TA
biasanaya ada juga Tim Culture Change Agent yang
kita libatkan sebagai trigger yang diharapkan bisa
menigkatkan dan mempengaruhi teman - teman
kerjanya untuk menigkatkan pemahaman dan
menjalankan aspek safety agar menjadi budaya
sehari -hari. ▶
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CULTURE CHANGE AGENT ITU PEKERJA DARI
PERTAMINA RU III? ATAU PARA PEMUDA
MASYARAKAT KILANG YANG SUDAH MENDAPAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENTANG SAFETY
DARI PERTAMINA SEPERTI SAFETYMAN?
Culture Change Agent (CCA) merupakan kegiatan
voluntary yang dibuat oleh pertamina pusat yang
terdiri dari pekerja muda pertamina yang tujuannya
agar bisa menjadi katalisator untuk terjadinya
perubahan budaya dilingkungan pertamina
termasuk budaya tentang keselamatan kerja.
Mereka ini adalah pekerja pertamina RU III yang
terdiri dari lintas Fungsi dan bagian, sedangkan
untuk pemuda (Masyarakat ring 1) kita melakukan
pembekalan aspek safety dengan pembentukan
Safety Representative untuk pekerjaan di area
kilang.
OPERASIONALISASI KILANG MELIBATKAN
BEGITU BANYAK PEKERJA YANG BERASAL DARI
BERBAGAI MITRA KERJA ATAU KONTRAKTOR.
TAK SEDIKIT DARI MEREKA ADALAH PEKERJA
KONTRAK VOLUME, SEHINGGA AKAN TERUS
BERGANTI-GANTI ORANG. NAH BAGAIMANA RU III
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BISA MENJAMIN BAHWA KESELURUHAN PROSES
KERJA DI KILANG BERJALAN SAFETY?
Betul sekali. Jadi, ada beberapa tahap. Pertama
adalah pembekalan. Semua pekerja dari para
kontraktor atau mitra kerja harus mendapat
pembekalan tentang safety di HSE Demo Room.
Di sana setiap pekerja akan mendapatkan
pembekalan berupa safety induction. Pembekalan
tentang safety praktis. Di Demo Room itu
setiap pekerja diberikan pembekalan tentang
keselamatan kerja. Misalnya bagaimana cara
penggunaan APD, kenapa harus menggunakan
safety body harness ketika bekerja di ketinggian,
peralatan apa saja yang harus digunakan
ketika bekerja di dalam air dan bagaimana cara
menggunakannya, dan sebagainya. Selain itu
mereka juga diberi induction tentang bekerja di
area kilang; apa saja yang harus dipatuhi, apa saja
potensi bahaya yang bisa terjadi ketika bekerja di
area kilang, dan sebagainya.
Safety induction di HSE Demo Room ini diberikan
kepada semua pekerja, tanpa terkecuali dan kami
pastikan bahwa semua pekerja yang berasal dari
seluruh mitra kerja, sebelum bekerja di kilang,
sudah mendapatkan safety induction di HSE Demo

Room. Ini sifatnya wajib atau mandatory. Mereka
tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kilang
untuk bekerja jika tidak mengikuti safety induction
di HSE Demo Room. Sebab setelah mengikuti
safety induction itu, setiap pekerja akan diberikan
kartu pengenal atau ID card, yang menjadi kartu
masuk kilang. Jadi, setiap pekerja dari kontraktor
yang akan bekerja di dalam area kilang, dipastikan
sudah mendapat pembekalan safety di HSE Demo
Room.
Kemudian di lapangan kita menempatkan
Safety Representative Pertamina. Mereka
bertugas mendampingi para mitra kerja untuk
mengawal aspek safety di lapangan. Berikutnya
adalah, para pekerja Pertamina secara bergiliran
melakukan SWAT (Safety Walk And Talk). Jadi dia
ke lapangan, kemudian dia lihat poin-poin apa yang
sudah berjalan dengan baik dan poin-poin apa
yang perlu diimprove serta langsung dilakukan
intervensi. Kalau dilihat dan didapatinya kurang
aman, langsung dilakukan intervensi untuk segera
diperbaiki.
Kemudian ada MWT (Management Walk
Through) oleh manajemen yang dilakukan sekalisekali. Ini berbeda dengan SWAT yang dilakukan
lebih sering. Dalam melakukan SWAT, bisa saja
beberapa manajemen turun ke lapangan dan
lokasi yang sama namun dalam waktu yang tidak
bersamaan. Kalau MWT lebih ke arah sekali jalan
tetapi ada beberapa manajemen yang terlibat.
SWAT biasanya dilakukan oleh kepala bagian
atau section head ke atas. Tetapi pelaksanaannya,
bisa saja dia didampingi pekerja yang berada di
level bawahnya. Fokusnya adalah bagaimana
manajemen di level section head memiliki
ownership dan awarness terhadap aspek safety.
Jika dalam tinjauannya ke lapangan ditemukan
ada perilaku tidak aman (unsafe act) atau kondisi
tempat bekerja yang kurang aman (unsafe
condition), dia bisa langsung melakukan intervensi.

MWT juga sama, dilakukan oleh manajemen.
Umumnya manajer. Jika MWT bergerak
berdasarkan kondisi, maka SWAT bergerak ke arah
action ketika melihat atau mendapati kondisi yang
unsafe di lapangan.
BAGAIMANA DENGAN LEVEL TOP MANAGEMENT,
LEVEL MANAJER KE ATAS, DARI PARA MITRA
KERJA? APAKAH TERHADAP MEREKA JUGA
DIBERIKAN PEMBEKALAN TENTANG SAFETY?
Terhadap para top management dari mitra kerja
atau kontraktor, ada juga Pak. Mungkin bukan
pembekalan, tapi lebih bersifat reminder. Kami ada
kegiatan vendors day sebagaima saya singgung
sebelumnya. Diselenggarakan dua atau tiga kali
dalam satu tahun. Dalam acara vendors day, selain
reminder soal safety, kami juga meminta komitmen
dari pimpinan kontraktor untuk melaksanakan
ketentuan aspek safety yang diberlakukan di RU III.
Selain vendors day yang dilakukan dua atau tiga
kali dalam setahun, ada juga kegiatan grand safety
talk yang diselenggarakan setiap bulan. ▶
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BUKANKAH SUDAH ADA CSMS (CONTRACTOR
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM)?
Betul sekali Pak. Jadi CSMS ini menjadi bagian dari
pemilihan kontraktor yang bisa bekerja di RU III.
Semua kontraktor harus memiliki CSMS. Sifatnya
wajib atau mandatory. Karena CSMS adalah ukuran
bagaimana perusahaan tersebut menjalankan
manajerial akan aspek safety. CSMS dibagi dalam
tiga level yaitu low, medium, dan high. Pekerjaan
yang memiliki tingkat risiko bahaya tinggi hanya
bisa dikerjakan oleh perusahaan yang mengantongi
CSMS level high. Ini merupakan mitigasi bagi kita
untuk memilih kontraktor sesuai dengan risiko
yang dihadapi.
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JIKA ADA PEKERJA DARI KONTRAKTOR YANG
KEDAPATAN MENGABAIKAN ASPEK SAFETY
KETIKA SEDANG BEKERJA DI AREA KILANG,
SANKSI APA YANG AKAN DIBERIKAN RU III?
Sanksi tentu ada, tetapi dilihat dulu pelanggaran
safety apa yang dilakukan. Jika misalnya
pelanggaran safety yang dilakukan dinilai tidak
membahayakan baik bagi dirinya sendiri maupun
orang lain seperti menggunakan sarung tangan
namun sarung tangannya sudah dalam kondisi
tidak baik, maka sanksi yang diberikan cukup
dengan intervensi untuk dilakukan perbaikan
saat itu juga dan dicatat di dalam log book. Tetapi
jika pelanggaran yang dilakukannya dinilai sudah

membahayakan dan melakukan
pelanggaran safety yang sifatnya
mandatory, maka sanksinya
tentu akan lebih berat. Contohnya
tidak menggunakan safety body
harness ketika sedang bekerja
di ketinggian. Ini kita akan
langsung minta kontraktornya
untuk mengeluarkan pekerja
itu dari area kilang. Atau tidak
menggunakan breathing
aparatus ketika sedang bekerja
di ruang terbatas. Terhadap
kontraktornya sendiri, akan
diberikan teguran tertulis.
SEJARAH PERKEMBANGAN K3
DI PERTAMINA KHUSUSNYA
DAN INDONESIA PADA
UMUMNYA BERMULA DI RU III,
KETIKA TERJADI KEBAKARAN
DI KILANG REFORMING II PADA
24 AGUSTUS 1966 YANG
MENEWASKAN 7 ORANG
DAN KEMUDIAN DIANGKAT
SEBAGAI PAHLAWAN
MIGAS. SETELAH PERISTIWA
ITU, PERTAMINA RUTIN
MENGIRIMKAN BEBERAPA
KARYAWANNYA BELAJAR FIRE
& SAFETY KE INGGRIS. LALU
DITINDAKLANJUTI DENGAN
PENDIRIAN PUSDIKLAT FIRE &
SAFETY DI SUNGAI GERONG, RU
III. BAGAIMANA TANGGAPAN
BAPAK JIKA DIKAITKAN
DENGAN ASPEK SAFETY
ATAU HSE YANG KINI TENGAH
DIBANGUN DI RU III?

Ya memang betul sekali.
RU III selama ini memang
dikenal sebagai kilang tempat
pembelajaran aspek HSE. Tentu
karena Pahlawan Migas ada di
sini, ini menjadi suatu stimulan
bagi kami, bagaimana di kilang
ini kami bisa mengaplikasikan
apa yang dari awal sudah coba
dibentuk dan dibangun para
pendahulu kita di RU III. Dulu ada
LK3, sebelumnya FSSL. Kenapa
para pendahulu kami ini ada
perubahan-perubahan, karena
memang ada perubahan strategi
bagaimana kita melakukan
pengamanan di kilang.
Jadi memang dengan adanya
Pusdiklat Fire & Safety yang

sekarang bernama HSE Training
Center (TC), menjadi stimulan
bagi kami untuk lebih baik lagi di
dalam pemberlakuan kepatuhan
terhadap aspek safety. Sebab
aspek safety itu lebih banyak
ke arah kepatuhan terhadap
ketentuan yang ada. Aspek
historis ini memang menjadi
suatu tantangan bagaimana
kami bisa menjadi pionir dalam
mematuhi aspek keselamatan
kerja. Karena dulu semuanya kan
bermula di sini, masa kita yang
berada di sini tidak melakukan
hal yang terbaik dalam hak safety
atau HSE. Ini memang menjadi
suatu beban bagi kami, tapi
beban yang positif.*** ▪
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BUDAYAKAN SAFETY DENGAN

DOAKEN

PT PERTAMINA (Persero) Refinery Unit (RU) III
Plaju, Sumatera Selatan, punya cara tersendiri
dalam upaya membudayakan safety di kalangan
seluruh pekerjanya. Yaitu dengan mengusung
motto DOAKEN.
Lantas apa itu DOAKEN? Menurut Manajer HSE
Pertamina RU III Plaju Sakti Puraboyo, DOAKEN
spiritnya adalah bagaimana mempersiapkan
keselamatan sebelum memulai bekerja. “Sesuatu
yang harus dipersiapkan oleh setiap pekerja di
lingkungan Pertamina RU III sebelum memulai
aktivitas pekerjaannya agar aman dan safety
ketika menjalani pekerjaannya pada hari itu,” kata
Sakti.
Menurut Sakti, DOAKEN digulirkan pada awal
Januari 2017. Pencetusnya adalah Danny Satria
Prawijaya dari HSE RU III. Saat ditemui ISafety,
Danny Satria Prawijaya menjelaskan bahwa
DOAKEN merupakan bentuk reassessment paling
sederhana, informal personal reassessment.
Kalau yang formal kan ada JSA. Nah, DOAKEN
adalah bentuk informalnya. Lebih ke arah
mindset, yaitu orang dipurpose biar mindsetnya
tumbuh bahwa aspek keselamatan itu ada di
mereka,” Danny menjelaskan.
Lebih lanjut Danny menjelaskan bahwa
DOAKEN merupakan singkatan dari Datang,
Observasi, Analisa, Kendalikan, Eksekusi, dan
No accident. “Dia Datang ke tempat bekerja itu
seperti apa kondisinya. Dalam kondisi sehat atau
tidak. Tahu dan paham apa yang dikerjakannya,
dsb. Sebelum bekerja, dia Observasi dulu
lingkungan kerjanya. Aman atau tidak. Kalau
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sudah dirasa aman, baru melakukan Analisa;
ada potensi bahaya tidak di lokasi kerjanya.
Kalau ada bahaya, lalu Kendalikan potensi
bahayanya berdasarkan hirarki pengendalian
bahayanya. Misalnya kalau minyak tumpah
kemudian lantai tempat bekerja menjadi licin, ya
disiram dulu atau bagaimana. Selanjutnya, jika
Danny satria
sudah dikendalikan, baru di-Eksekusi. Setelah
dirasa aman, baru dieksekusi pekerjaannya.
Setelah aman, mudah-mudahan tercipta No
accident,” urai Danny.
Menurut Danny, DOAKEN dirumuskan
dengan tujuan untuk meningkatkan rasa safety
pada diri setiap pekerja di Pertamina RU III. “Ok
secara JSA sudah ada, secara tertulis sudah
ada, tapi kembali lagi bahwa tanggung jawab
keselamatan itu ada pada diri kita sendiri,”
ujarnya.
DOAKEN disosialisasikan ke seluruh
karyawan lewat program Satu Jam Bersama.
Dalam setiap sosialisasinya, unit HSE selalu
mengimbau kepada setiap pekerja di Pertamina
RU III untuk melaksanakan DOAKEN sebelum
memulai aktivitas pekerjaannya selama lima
menit. “Selain itu, setiap ada karyawan baru,
stakeholder, selalu kita bawa ke demo room
dan kita sampaikan bahwa sebelum bekerja,
selalu melaksanakan DOAKEN,” pungkas Danny
(Hasan).

PROFIL RU III PLAJU
• Nama perusahaan : PT Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) III Plaju
• Bidang Usaha		
: Mengolah minyak mentah (crude oil) dan intermediate product menjadi aneka 		
				
produk BBM, BBK, dan Non-BBM.
• Lokasi			
: Plaju dan Sei (Sungai) Gerong di Palembang, Sumsel
• Kilang Plaju dibangun Shell tahun 1904
• Kilang Sungai Gerong dibangun STANVAC tahun 1926
• Luas 			
: 411 Ha (258 Ha kilang Plaju dan 153 Ha S Gerong)
• Sumber minyak mentah : sumur minyak di Sumbagsel dan kapal tanker (dari Jawa, Sulawesi, Papua)
• Unit Kilang :
- Kilang Primer
: 6 unit (CDU II-VI dan HVU II)
- Kilang Sekunder
: 4 unit (RFCCU, Polypropylene, Akilation, Polimerization)
• Kapasitas produksi : 126,2 MBSD
• Produk dan total produksi th 2017
- BBM
a. Premium 		
b. Kerosene 		
c. Solar 		
d. Fuel Oil 		

•
•

: total produksi 862.053 KL)
: 7.867 KL
: 1.963.347 KL
: 213.806 KL

-BBK
a. Avtur 			
b. Pertamax Racing Fuel
c. Pertamax 			
d. Pertamax Turba 		

: 13.514 KL
: 17 KL
: 327.450 KL
: 79 KL

- NON BBM
a. SBPX 			
b. LAWS			
c. Vacuum Residue		
d. Polytam (bijih plastik)
e. LPG				
f. Musicool dan HAP		
Produk Unggulan		
Area Pasar			

: 21.889 KL
: 18.369 KL
: 809.774
: 49.088 ton
: 128.796 ton
: 544 ton
: Musicool, Pertamax Racing Fuel, Polytam, HAP
: 5 provinsi di Sumbagsel, Medan, Pontianak, Jakarta, Surabaya
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L A P O R A N U TA M A

DARI PLAJU, K3

PERTAMINA
MELAJU
Oleh: Soehatman Ramli

PERTAMINA PLAJU TAHUN 2018 INI
MEMPEROLEH PENGHARGAAN DARI
WSO SEBAGAI WSO CONCERNED
COMPANY AWARD. PENGHARGAAN
YANG DIBERIKAN KEPADA PERUSAHAAN
YANG DINILAI PEDULI TERHADAP
KESELAMATAN DALAM MENJALANKAN
BISNISNYA. PEMILIHAN PERTAMINA
RU III PLAJU INI TENTU TIDAK MUDAH
DAN MELALUI SELEKSI OLEH BOARD OF
DIRECTOR WSO DI USA. NAMUN REKAM
JEJAK PERESTASI DALAM K3 YANG
DIUKIR PERTAMINA CUKUP MEYAKINKAN
TIM SELEKSI SEHINGGA DIBERI
PENGHARGAAN SEBAGAI PERUSAHAAN
YANG PEDULI K3

T

idak dapat diragukan
bahwa aspek K3L
telah menjadi unsur
penting bagi Pertamina
pada umumnya sehingga
dijalankan dalam setiap unit
bisnisnya. Pengelolaan K3
dalam perusahaan telah melalui
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proses panjang sejak kilangkilang minyak masih dimiliki dan
dioperasikan oleh asing (BPM
dan Stanvac) sampai menjadi
Pertamina yang kita kenal
sekarang ini.
Aspek aspek K3L telah
diimplementasikan sejak

Pertamina didirikan pada 10
Desember tahun 1957
(kala itu bernama Permina/
Perusahaan Minyak Negara) dan
terus dikembangkan sampai saat
ini.
Semua pihak harus
jujur mengakui, bahwa

peran Pertamina dalam
memperkenalkan dan
membangun K3L di Indonesia
sangatlah besar. Bahkan
Pertamina boleh dikatakan
sebagai pionir penerapan K3L
modern di Indonesia.
Sebagai seorang yang pernah
menjadi bagian dari Pertamina,
saya turut mengikuti evolusi
K3 dI Pertamina dari waktu ke
waktu dan melihat ada berbagai
aspek yang perlu diungkap dan
dicermati.
K3L BERMULA DI PLAJU
Saya memulai karir di Pertamina
ketika pertama kali diterima
sebagai trainer dalam kursus
Safety Inspector Course
angkatan kedua tahun 1974
di Pertamina Plaju (sekarang
Refinery Unit (RU) III Plaju).
Saat itu, saya sama sekali tidak
mengerti apa itu safety atau K3
karena tidak pernah diajarkan di
bangku kuliah.
Tiba-tiba saja saya nyemplung
dalam dunia K3 melalui
gemblengan selama 14 bulan di
kota minyak Plaju yang rindang
dan hijau. Disinilah saya mulai
belajar bahwa K3 itu penting
dalam mendukung operasi
untuk mencegah terjadinya
kecelakaan yang tidak diinginkan.
Banyak terjadi kecelakaan atau
kebakaran dalam operasi migas,
termasuk di Indonesia.

Sebelumnya pada tahun 1966
terjadi kebakaran dahsyat di
kilang Plaju, dimana salah satu
unit kilang yang mengolah atau
menghasilkan produk ringan
yang disebut unit Reforming II
meledak dan terbakar habis.
Menurut saksi mata pada
waktu itu, Rusfandi yang saat
itu menjadi Fire Officer, ledakan
bermula dari kebocoran pada
bagian seal dari pompa produk
minyak ringan. Semburan minyak
mengakibatkan sebaran gas
keseluruh area dan menyebar
mencapai dapur (furnace)
sehingga memicu ledakan.
Insiden itu mengakibatkan
7 orang tewas, Inilah salah
satu milestone penting dalam
pengembangan K3 di Pertamina
khususnya, dan Indonesia
umumnya.
Ketujuh korban itu diangkat
oleh Dirut Pertamina pada saat
itu DR Ibnu Sutowo menjadi
7 Pahlawan Minyak sebagai

penghargaan atas dedikasi
mereka sekaligus untuk
membangun kesadaran bahwa
K3 adalah aspek penting dalam
menjalankan operasi Migas.
Dimasa itu, setiap HUT
Pertamina akan diisi dengan
acara ziarah ke makam pahlawan
minyak untuk memperingati jasajasanya. Namun sekarang sudah
agak terlupakan dan tidak lagi
diingat oleh generasi baru.
Sebagai Dirut Pertamina
waktu itu, DR Ibnu Sutowo
melakukan banyak kebijakan
untuk membangun K3L
di Pertamina. Antara lain
membentuk suatu organisasi
di tingkat pusat yang disebut
Biro Fire & Safety. Salah satu
programnya adalah mengirim
pekerja Pertamina mengikuti
training di Fire & Safety
School Moreton in Marsh (UK)
dan setelah itu mendirikan
Pusdiklat Fire & Safety di Sungai
Gerong sebagai cikal-bakal ▶
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perkembangan pendidikan
K3 di Indonesia. Langkah
berikutnya mencetak tenagatenaga K3L professional melalui
pendidikan Ahli K3 yang disebut
Safety Inspector Course yang
diselenggarakan di Plaju.
Pendidikan ini dilaksanakan
bekerjasama dengan Depnaker
Pusat yang diselenggarakan
selama 14 bulan. Dan
berlangsung sebanyak 3
angkatan. Mungkin ini merupakan
cikal bakal pendidikan Ahli K3 di
Indonesia.
Banyak langkah strategis lain
yang dikeluarkan, setelah insiden
tahun 1966 yang menewaskan
7 orang tadi. Antara lain
mengeluarkan instruksi Dirut
yang menetapkan agar setiap
kegiatan wajib ada organisasi
Fire & Safety yang melapor
langsung kepada pejabat tertinggi
dalam organisasi tersebut. Inilah
yang kita kenal saat ini sebagai
komitmen Manajemen.
Atas jasa-jasanya yang
besar di bidang K3 di Indonesia
tersebut, Dr Ibnu Sutowo diberi
penghargaan oleh DK3N (Dewan
Keselamatan dan Kesehatan
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Kerja Nasional) sebagai salahsatu
Pembina K3 di Indonesia.
Di saat Pertamina
mengirimkan para pekerjanya
mengikuti training Fire & Safety
di Inggris yang ditindaklanjuti
dengan pendirian Pusdiklat
Fire & Safety di Sungai Gerong,
Sumatera Selatan, pemerintah
pun memberikan perhatian
penuh pada aspek keselamatan
kerja. Hal ini ditandai dengan
diberlakukannya UU No 1 tahun
1970 tentang Keselamatan Kerja.
Kehadiran UU No 1/1970 turut
memberikan dorongan bagi
perkembangan K3, khususnya
di Pertamina. Secara nasional,
era tahun 1970-an sangat
monumental bagi perkembangan
K3 modern di Indonesia.
PERUBAHAN DARI K3
TRADISIONAL MENJADI K3
MODERN
Salah satu mile stone yang
terlihat di Pertamina pada waktu
itu adalah perubahan cara
penanganan K3 dari pendekatan
tradisional menjadi pendekatan
modern. Hal ini juga sejalan
dengan perubahan paradigma

dari K3 jaman Hindia Belanda
yang dikenal dengan Veileigheid
Reglement yang represif menjadi
UU No 1/1970 yang bersifat
preventif. Pada periode itu,
pemerintah juga mengeluarkan
PP No 11 tahun 1979 tentang
Keselamatan di Pemurnian dan
Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
yang diberlakukan diseluruh
kilang Pertamina termasuk
Plaju. Pengawasan oleh pihak
Migas juga semakin intensif yang
turut mendorong kepedulian
terjhadap Keselamatan dengan
diangkatnya pucuk pimpinan
organisasi sebagai Kepala Teknik
Migas/Tambang.
Sebelumnya K3 di Pertamina
hanya dianggap sebagai
pelengkap belaka dan berada
jauh di level bawah yang tidak
punya akses ke manajemen.
Petugas K3 pun sebagian besar
adalah “buangan” dari fungsi lain.
Namun dengan menunjuk Kepala
Teknik Migas dan mencetak

tenaga ahli khsusus maka
paradigm ini mulai bergeser.
K3 sudah dianggap menjadi
bagian penting di Pertamina dan
eselonnya juga secara bertahap
naik sampai akhirnya berada
langsung di bawah manajemen
puncak. Cara penanganan K3
juga berubah, bukan lagi secara
“common sense” namun sudah
menggunakan pendekatan ilmiah
dalam pencegahan kecelakaan.
Pada tahun 1980, di Pertamina
mulai dikembangkan pendekatan
kesisteman sesuai dengan
perkembangan K3 modern yang
di sponsori oleh Frank Bird,
James Tye dan ahli K3 lainnya.
Pertamina menerapkan
system manajemen yang
mengacu Five Star Rating System
dari British Safety Council (BSC)
dan ISRS dari Loss Control
Institute USA yang sekarang
dikenal sebagai SMK3. Para ahli
K3 mencoba meletakkan dasardasar K3 modern, walaupun
sangat sulit untuk diterima
dan dijalankan. Pada decade
tersebut, aspek lingkungan
juga mulai menjadi perhatian
dengan membentuk BKLL (Badan
Kordinasi Lindungan Lingkungan)
yang pertama di Kilang Plaju
dan fungsi K3 berubah menjadi
K3LL. Ketua BKLL pertama
yang meletakkan landasan
pengelolaan lingkungan Bapak
PL Coutrier, akhirnya diangkat
sebagai ketua Bapedal untuk turut
membangun aspek Lingkungan

di tingkat Nasional sebagai cikal
bakal KLH.
Dalam periode ini Pertamina
mulai meletakkan dasar menuju
K3L kelas dunia. Pertamina
melakukan kerjasama dengan
British Petroleum (BP), dengan
mengirim banyak staf untuk
magang di BP termasuk staf
K3L yang menjadi dasar
pengembangan HSE di Pertamina
yang mengikuti standar
internasional khususnya dalam
aspek Risk Management dengan
menerapkan Hazops untuk
pertama kalinya di Indonesia.
Selanjutnya sekitar tahun
1990, Pertamina meningkatkan
manajemen keselamatan dan
kemampuan personilnya dengan
mengirim lebih 100 orang
mengikuti training di perusahaan
multinasional Mobil Oil dan
Chevron. Sebagai hasil dari
program ini, Pertamina berhasil
meningkatkan manajemen
HSEnya menjadi lebih baik
dan konsepsional termasuk
mulai menerapkan Manajemen
Keselamatan Proses (MKP)
di seluruh unit refinerynya.
Dari aspek manajemen, untuk
pertama kali, organisasi K3L
dibentuk di tingkat korporat
yang langsung berada dibawah
Direktur Utama.
PERTAMINA MENUJU K3 KELAS
DUNIA
Semua program tersebut adalah
untuk mewujudkan Pertamina

menjadi perusahaan kelas dunia,
termasuk menjadikan K3 sebagai
bagian dari strategi bisnisnya.
Dalam usianya yang kini 60
tahun, penerapan K3 diseluruh
operasi Pertamina dan anak
perusahaannya sudah berjalan
dengan baik dengan dorongan
kebijakan manajemen puncak
yang kuat.
Berbagai penghargaan
telah diperoleh Pertamina dan
anak-anak perusahaannya
seperti penghargaan dari
Kementerian ESDM, Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(LHK) berupa PROPER, dan
sebagainya. Bahkan berbagai
penghargaan pun diraih
Pertamina dari organisasi dunia
seperti ISRS dan WSO (World
Safety Organization). Hal itu
menunjukkan bahwa penerapan
K3L di Pertamina sudah berjalan
sangat baik.
Jika kita berkunjung ke kantor
pusat Pertamina era Massa
Manik, maka kita disodori dengan
tayangan dalam lift, dimana
tampak Direktur Utamanya
memberikan sambutan singkat
yang menekankan pentingnya
K3L dalam operasinya. Dengan
kepalan tangan yang kokoh, sang
Dirut pada waktu itu Massa Manik
dengan lantang mengatakan
“Zero Accident Kita Bisa!!!!!” dan
semuanya bermula dari Plaju , K3
Pertamina terus melaju.
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INGAT KAMI
INGAT KESELAMATAN....”
KEMATIAN TUJUH KARYAWAN PERTAMINA SAAT BERJIBAKU MEMADAMKAN
KOBARAN API DI KILANG PLAJU PADA AGUSTUS TAHUN 1966 MENJADI
MILESTONE PENTING DALAM PENGEMBANGAN K3 DI PERTAMINA KHUSUSNYA
DAN INDONESIA PADA UMUMNYA. “TOLONG ZIARAHI KAMI....”

H

RASIM bergegas menuju kilang Pertamina RU III di Plaju Sumatra Selatan. Tak seperti
biasanya, siang jelang sore itu, perasaannya campur aduk. Dari kejauhan, kobaran
api tampak mengamuk hebat di salah satu kilang. Lidah apinya membubung tinggi ke
angkasa.
Tapi sore itu H Rasim tetap harus melangkahkan kaki. Menuju kobaran api. Sebab
di sana lah H Rasim sudah delapan tahun menjadi karyawan di PT Pertamina (Persero)
Refinery Unit (RU) III Plaju. Kala itu, H Rasim mendapat giliran kerja sore. H Rasim
memastikan saat itu sekitar pukul 15.00 WIB.
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“Sekitar jam tiga sore lah,” kata H Rasim
ketika ditemui ISafety di kediamannya di Plaju,
Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (24/7/2018).
Perkiraan waktu kejadian itu tak mungkin meleset
jauh, sebab waktunya berbarengan dengan jam
masuk kerja H Rasim.
Setibanya di kilang, suasana tampak tegang.
H Rasim bergegas memasuki tempat kerjanya di
unit pengolahan Polypropylene. Setiap karyawan
diperintahkan untuk mengamankan area kerjanya
masing-masing. Menurut H Rasim, kilang
tempatnya bekerja cukup berdekatan dengan
kilang Reforming II yang terbakar.
Sejumlah petugas tampak berjibaku
memadamkan kobaran api. H Rasim mengaku tak
bisa berbuat apa-apa, sebab ada larangan dari
pimpinan dan pihak sekuriti agar tidak mendekati
area kebakaran. H Rasim yang kala itu berusia
sekitar 29 tahun hanya bisa diam dan menyaksikan
peristiwa kebakaran tersebut dari tempatnya
bekerja.
Saat itu tahun 1966. H Rasim yang kini
berusia 81 tahun sudah tak lagi mengingat
waktu persisnya. H Rasim yang mulai bekerja di
Pertamina RU III Plaju pada 27 Februari tahun
1958 setelah menjalani pendidikan di Pertamina
selama satu tahun ini, hanya bisa mengingat bahwa
peristiwa kebakaran itu terjadi pada tahun 1966
sekitar pukul 15.00 WIB.
Peristiwa kebakaran itu begitu membekas dan
tak bisa dibuang dari memori ingatan H Rasim,
meski kejadiannya sudah berlalu 52 tahun. Di
usianya yang renta, sebagian memori ayah delapan
anak ini memang sudah hilang. Itu sebab, anak
perempuannya yang kini berusia 50 tahun, terus
mendampingi H Rasim ketika berbincang dengan
ISafety. Tapi memori ingatan peristiwa kebakaran
yang terjadi tahun 1966 itu masih tertancap kuat,
meski bagian detailnya sudah menghilang ditelan
waktu.

7 PAHLAWAN PERTAMINA
Kasus kebakaran yang terjadi 52 tahun silam
tersebut menjadi penting untuk kembali digali
sebab merupakan peristiwa bersejarah bagi
perjalanan perkembangan K3 (Keselamatan dan
Kesehatan Kerja) di Pertamina khususnya dan
Indonesia pada umumnya. Tak ada catatan utuh
yang bisa dijadikan data sejarah akan peristiwa
kebakaran yang terjadi pada tahun 1966 itu.
Alhasil, terjadi perbedaan data antara informasi
yang selama ini beredar dengan fakta-fakta yang ▶
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kemudian ditemukan ISafety di lapangan. Menemui
H Rasim adalah bagian dari upaya mencari puzzle
yang ‘miss’ atau bahkan hilang. H Rasim sendiri
bukan saksi mata langsung yang melihat peristiwa
kebakaran itu dari awal. Tetapi keterangan yang
diberikannya memiliki bobot informasi yang cukup
sehingga diharapkan bisa melengkapi bahkan
memperkuat fakta-fakta yang ditemukan di
lapangan.
Di tengah pendengarannya yang mulai
berkurang dan memori ingatan yang mulai
melemah, H Rasim masih ingat betul bahwa
peristiwa kebakaran itu melahirkan Pahlawan
Pertamina, sebuah penghargaan yang diberikan
pimpinan Pertamina kala itu kepada mereka yang
meninggal saat berjibaku memadamkan kobaran
api. Tetapi H Rasim sama sekali tidak mengingat
nama-nama yang dianugerahi gelar Pahlawan
Pertamina. Begitu pula dengan lokasi di mana para
Pahlawan Pertamina itu dimakamkan.
Satu hal yang pasti, semua pihak sepakat bahwa
peristiwa kebakaran itu telah menewaskan tujuh
orang. Nama-nama mereka tercatat dengan jelas
dan terpampang di Demo Room Pertamina RU III
Plaju. Bersama sejumlah nama lainnya, namanama ketujuh orang yang kemudian dianugerahi
Pahlawan Pertamina itu masuk dalam daftar
“Meninggal Dalam Tugas” yang patut dikenang.
Berikut nama-nama 7 Pahlawan Pertamina
yang terpampang di Demo Room Pertamina RU III
Plaju:
Berbekal data dari Demo Room ini, ISafety
mencoba melakukan penelusuran bersama
Mubarok dari HSE Pertamina RU III Plaju.
Beruntung, Edi dari Comrel Pertamina RU III Plaju
yang dikontak Mubarok, bersedia menemani. Edi
adalah orang yang pernah ditugaskan Pertamina
untuk melacak informasi kasus kebakaran yang
menewaskan 7 Pahlawan Pertamina beberapa
tahun lalu. Tapi terhenti begitu saja dan sejak itu tak
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ada lagi kelanjutannya.
Edi langsung mengarahkan ISafety ke Tempat
Pemakaman Umum (TPU) Talang Petai di Jl Tegal
Binangun, Plaju, Palembang, Sumatera Selatan.
Setibanya di TPU Talang Petai, Edi sudah tidak ingat
lagi di mana letak makam Pahlawan Pertamina.
Pemakaman umum itu sudah penuh sesak
sehingga membuyarkan ingatan Edi.
Pria berusia 50 tahun itu hanya ingat bahwa
lokasi makamnya tidak berada jauh dari pintu
masuk pemakaman. Di TPU Talang Petai itu,
kata Edi, hanya ada satu Pahlawan Pertamina
yang dimakamkan. Kami kemudian menyebar,
melakukan pencarian. Satu per satu makam di
sana kami periksa.
Perhatian kemudian tertuju pada sebuah
makam berkeramik putih yang diberi pagar besi
berwarna hijau. Kondisinya dipenuhi rerumputan
liar. Tulisan pada nisan tak terbaca dengan jelas
lantaran kondisinya kotor dan diselimuti jamur.
Bagian pusaranya dipenuhi tumbuhan liar. Edi
mulanya tak begitu yakin. Tapi setelah menemukan
sebuah besi berbentuk menara (tower) yang
tertancap kuat di bagian pusara, Edi memastikan
bahwa makam itu adalah makam Pahlawan
Pertamina.
Kami lantas membersihkan makam, terutama
mencabuti rerumputan dan tumbuhan liar yang

NO
1
2
3

NAMA
SEMAN
SOETOMO
ADENAN

TAHUN MENINGGAL
1966
1966
1966

4
5
6
7

SUNYOTO
HASAN
BASIRUN (BAKRI)
MAT ZEN

1966
1966
1966
1966

memenuhi bagian pusara.
Setelah dibersihkan, sebuah
menara kecil berwarna merah
yang tampaknya merupakan
sebuah replika dari tower sumur
minyak, begitu jelas tertanam di
pusara makam.
Jamur hijau yang
menyelimuti permukaan nisan
yang terbuat dari semen, juga
kami bersihkan. Tulisan pada
nisan yang tampaknya ditulis
tangan (bukan dicetak), mulai
terbaca agak jelas. Tertulis
BAKRI BASIRUN/PAHLAWAN/
MINYAK/REPROMING II/TGL
2(0?)-8-1966/PERTAMINA/
UP III/PLAJU. Bagian tanggal
(kematian) memang tidak
terbaca dengan jelas. Butuh sikat
untuk membersihkan nisan itu.
Di samping makam Basirun,
terdapat sebuah makam dengan
dua nisan. Pada kedua nisan itu
tertulis nama Sriwahyuninsi binti
Basirun dan Sri binti Basirun.
Dari nama binti yang digunakan,
tampaknya kedua wanita yang
dikebumikan dalam satu liang
lahat di samping makam Basirun
itu adalah dua anak wanita
Basirun.

Dari TPU Talang Petai di Jl
Tegal Binangun, kami kemudian
menuju TPU Naga Swida di
Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan
Seberang Ulu II, kota Palembang,
Sumatera Selatan. Berbeda
dengan TPU Talang Petai yang
sepi, suasana di TPU Naga Swida
jauh lebih ramai. Nyaris tak
sejengkal pun tanah kosong di
pemakaman umum tersebut.
Makam-makam di sana begitu
rapat, sehingga antara satu
makam dengan makam lainnya
sama sekali tak ada jarak.
Edi benar-benar tak
mengingat lokasi makam
Pahlawan Pertamina yang
dikebumikan di TPU Naga Swida.
Penjual bunga di makam itu pun
tidak mengetahuinya. Beruntung
saat itu ada dua petugas
pembersih makam yang tahu.
“Makam pahlawan ya. Di sana
Pak,” kata seorang di antaranya
yang langsung membawa kami
ke lokasi dimaksud.
Lokasi makam Pahlawan
Pertamina berada di bagian
tengah. Berjarak sekitar 70
meter dari pinggir jalan. Di TPU
Naga Swida, ada dua Pahlawan

Pertamina yang dimakamkan.
Pertama, SOENJOTO/LAHIR:
SURABAYA, 01-02-1936/WAFAT:
PLAJU, 24-08-1966/JAM: 14.45
WIB/WAFAT DALAM TUGAS/
Makamnya berkeramik oranye.
Kedua, RS SOETOMO/BIN/
WONGSOWIDJOJO/MENINGGAL
24 AGUSTUS 1966/DIHAJIKAN
10 ZULHIJAH 1393 H/2 JANUARI
1974/ Makamnya berkeramik
putih dan ada besi warna hijau
berbentuk menara seperti yang
terdapat di makam Basirun.
Dari data yang terdapat pada
ketiga nisan Pahlawan Pertamina
tersebut, dipastikan bahwa kasus
kebakaran hebat yang terjadi
di RU III Plaju dan menewaskan
tujuh karyawan Pertamina
tersebut terjadi pada 24 Agustus
1966 sekira pukul 14.45
WIB (data dari nisan makam
Soenjoto). Soal waktu kejadian,
sama persis dengan informasi
yang diberikan H Rasim.
Kejadiannya di kilang Reforming
II (data dari nisan Bakri Basirun
tertulis Reproming II), dan sama
persis dengan ingatan H Rasim. ▪
(Hasanuddin)
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NYAWA RUSFANDI
TERSELAMATKAN
TIANG
TAK mudah merangkai
kembali peristiwa yang terjadi
52 tahun silam seperti kasus
ledakan disertai kebakaran yang
menimpa kilang Reforming II di
Pertamina RU III Plaju, Sumatera
Selatan pada 24 Agustus 1966.
Banyak dari para pelaku maupun
saksi mata yang menyaksikan
secara langsung peristiwa yang
menewaskan tujuh karyawan
Pertamina tersebut, sudah
menghadap Sang Khalik seiring
bergulirnya waktu.
Tetapi sejarah tetap harus
ditulis ulang, seberapapun sulitnya
mencari narasumber. Setelah
menemui H Rasim (81 tahun) di
kediamannya di Plaju, Sumatera
Selatan, Selasa (24/7/2018)
silam, ISafety mewawancarai
Rusfandi (83 tahun) pada Kamis
(18/10/2018) sore. Rusfandi
adalah pelaku langsung dalam
peristiwa tersebut. Kala itu,
Rusfandi bertugas sebagai
petugas pemadam api (fire officer)
di RU III Plaju.
Wawancara dilakukan lewat
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SAKSI HIDUP
KEBAKARAN KILANG
REFORMING II
RU III PLAJU

RUSFANDI BERUSAHA MENGATASI KEBOCORAN MINYAK
DENGAN MENUTUP KERAN. TAPI USAHANYA SIASIA LANTARAN GAS DAN SEMBURAN MINYAK SUDAH
MERAMBAT KE MANA-MANA. NYAWANYA TERSELAMATKAN
TIANG KETIKA LEDAKAN TERJADI YANG KEMUDIAN
MELAHAP KILANG REFORMING II DI PERTAMINA RU III
PLAJU DAN MENEWASKAN 7 KARYAWAN PERTAMINA YANG
DIANUGERAHI GELAR PAHLAWAN MIGAS.

sambungan telepon, mengingat
domisilinya yang berada di
Surabaya, Jawa Timur. Seperti
halnya H Rasim, sebagian memori
Rusfandi juga sudah sirna
digerogoti sang waktu. Beruntung,
istri Rusfandi kembali meluruskan
apa yang diceritakan Rusfandi
kepada ISafety.
Dikisahkan Rusfandi, saat itu ia
sedang berada di kantor. Tiba-tiba
telepon kantor berdering. Begitu
diangkat, yang telepon adalah
Ir Soetopo Rei, atasan Rusfandi.
Dikabarkan, ada insiden di kilang.
Rusfandi diperintahkan untuk
segera ke lokasi dan mengambil
tindakan. “Saat itu saya sedang
dinas, tiba-tiba dicall oleh bos
saya, Ir Soetopo Rei, untuk segera
ke Reforming II karena ada
kebocoran pompa minyak. Waktu
saya tiba di Reforming II, memang
ada kebocoran di pompa minyak
dan kadar kebocorannya sudah
cukup besar. Pompa minyak yang
bocor itu kan mengeluarkan gas.
Jadi gasnya sudah merambat
ke mana-mana dan sudah sulit
dikendalikan,” kata Rusfandi.
Menurut Rusfandi, keberadaan
pompa minyak itu berdekatan
lokasinya dengan unit lain. Karena
gasnya sudah merambat ke
mana-mana, tak lama kemudian
terjadi ledakan akibat unit lain tadi.
Sayang, Rusfandi tak mengingat
betul unit lain tadi sebagai pemicu
terjadinya ledakan.
Peristiwa itu terjadi sekitar
pukul 10.00 WIB. Soal waktu
itu memang berbeda dengan
kesaksian H Rasim yang

menyebutkan kejadiannya sekitar
pukul 15.00 WIB. Keterangan pada
tiga batu nisan dari tujuh karyawan
Pertamina yang kemudian
dianugerahi gelar Pahlawan Migas
pun menyebutkan mereka wafat
sekitar pukul 14.45 WIB. Saat hal
ini ditanyakan kembali, Rusfandi
mengaku tak mengingat persis.
“Saya mesti mengingat dulu,
karena usia saya sudah 83 dan
kejadiannya sudah lama sekali
hahaha,” katanya.
Ledakan itu, kata Rusfandi,
disertai dengan kobaran api.
Sayang, ketika ditanya soal
sumber api, Rusfandi keberatan
dengan alasan tidak mau
mendahului pernyataan resmi
dari Pertamina. “Nah itu yang
penting (sumber api). Tetapi saya
tidak mau cerita sekarang. Saya
tidak mau melampaui cerita-cerita
yang ada sekarang (maksudnya
mungkin pernyataan resmi dari
Pertamina). Takutnya keliru, gitu
loh. Saya hanya mau menegaskan
bahwa saat peristiwa ledakan dan
kebakaran kilang Reforming II itu,
saya tahu dan saya ada di situ...
hahaha...Pokoknya terjadi ledakan
yang menimbulkan korban. Gitu
aja,” kata Rusfandi yang mengaku
bergabung dengan Pertamina
pada 1958 (sama dengan H
Rasim).
Ketika Isafety sebutkan satu per
satu dari tujuh nama Pahlawan
Migas yang gugur dalam insiden
itu, Rusfandi mengaku hanya
mengenal dua nama saja yaitu
Soetomo dan Sunyoto. Tapi ia tak
ingat persis. Dibanding Soetomo,

Rusfandi lebih mengenal Sunyoto.
“Iya Sunyoto, saya tahu. Tapi
persisnya saya lupa,” katanya.
Setelah itu, Rusfandi kembali
mengulang beberapa perkataan
sebelumnya. “Pokoknya saya
mengalami, saya tahu waktu
ledakan dan kebakaran Reforming
II. Gitu aja,” pungkas Rusfandi
sambil menyerahkan kembali HP
kepada istrinya.
“Maklum Mas, Bapak sudah
tua. Tetapi garis besarnya apa
yang bapak ceritakan ke Mas, ya
begitu, gak jauh beda dengan cerita
ke saya,” kata sang istri. Namun,
kata istri Rusfandi, kala itu sang
sumi hendak berusaha mengatasi
kebocoran dengan menutup
keran di pompa. Tapi usaha itu,
sulit dilakukan karena semburan
minyak disertai gas sudah
merambat ke mana-mana.
“Bapak sempat ke luar bersama
Sunyoto. Tetapi Sunyoto kembali
masuk tak lama kemudian. Kala
itu lah tiba-tiba terjadi ledakan.
Alhamdulillah Bapak selamat,
terselamatkan tiang meksi
menderita beberapa luka,” kata
sang istri.
Menurut istri, Rusfandi
bergabung di Pertamina RU III
Plaju tahun 1958-1963, lalu dinas
ke Prabumulih (1963-1965),
kembali ke Plaju (1965-1968),
Surabaya (1968-1971), Cirebon
(1971-1977), RU V Balikpapan
(1977-1987), dan menghabiskan
masa kerja hingga pensiun
di kantor pusat Pertamina di
Jakarta lantai 16 (1987-1993).
(Hasanuddin)
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PUSDIKLAT SEI
GERONG, PENCETAK
AHLI K3 PERTAMA
DI INDONESIA
SUDAH PULUHAN RIBU TENAGA K3 DARI BERBAGAI INSTANSI DAN INDUSTRI DI
INDONESIA, DILAHIRKAN DARI PUSDIKLAT SEI GERONG (KINI BERNAMA HSE TC) MILIK
PERTAMINA DI RU III PLAJU, SUMATERA SELATAN. SEBUAH SUMBANGSIH PERTAMINA
BAGI PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN K3 DI INDONESIA SELAMA LEBIH DARI 40 TAHUN.
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P

eristiwa
kebakaran yang
melanda kilang
Reforming II
di Pertamina
Refinery Unit
(RU) III Plaju
di Sungai (Sei)
Gerong, Sumatera Selatan pada
24 Agustus tahun 1966 yang
menewaskan tujuh karyawan
Pertamina, menjadi pelajaran
sangat berharga bagi Pertamina.
Sejak itu, Dirut Pertamina yang
kala itu dijabat Dr Ibnu Sutowo,
membentuk Biro Fire & Safety di
Pertamina Pusat di Jakarta.
Salah satu programnya adalah
memberangkatkan sejumlah
karyawan Pertamina mengikuti
pendidikan dan pelatihan di
Fire & Safety School Moreton in
Marsh di London, Inggris. Para
lulusannya kemudian diterjunkan
langsung di kilang-kilang milik
Pertamina. Mengingat pentingnya
penanganan dan penanggulangan
kebakaran, Pertamina kemudian
menindaklanjutinya dengan
mendirikan dengan mendirikan
Pusat Pendidikan dan Latihan
(Fire & Safety) di Sungai Gerong.
“Kantor pertamanya ada di
Kampung Lama,” kata Atar Yusuf,
instruktur senior di HSE Training
Center Sungai Gerong saat
ditemui ISafety di Palembang,
Sumatera Selatan, 24 Juli 2018
lalu. Inilah Pusdikat Fire & Safety
pertama di Indonesia, yang
kemudian menjadi milestone

perkembangan K3 di Pertamina
khususnya dan Indonesia
umumnya. Boleh dibilang,
Pertamina merupakan pionir
dalam pengembangan K3 di
Indonesia.
Menurut Atar, para pekerja
Pertamina yang dikirim ke
Inggris mendapatkan pendidikan
dan pelatihan mengenai Fire &
Safety selama satu tahun. Para
lulusannya sebagian turun ke
operasional di kilang, sebagian
lagi menjadi tenaga instruktur di
Pusdiklat Fire & Safety di Sungai
Gerong. Terutama mereka yang
dikirim ke Inggris di tahun 1972
dan 1973.
PASANG SURUT PUSDIKLAT
Pusdiklat Fire & Safety di Sungai
Gerong itu diminati. Banyak
pekerja Pertamina dari seluruh
Indonesia yang mengirimkan
para pekerjanya ke Pusdiklat.
Bangunan di Kampung Lama
pun dianggap tak mampu
menampung banyaknya peserta.
“Sempat dibuat bangunan
baru yang lebih bagus dan
lebih luas. Tapi karena dilanda
krisis keuangan di tahun
1975, bangunan baru itu
terbengkalai,” kata
Atar.
Atar Yusuf
sendiri mulai
bergabung di
Pusdiklat Fire &
Safety di Sungai

Gerong pada tahun 1982, ketika
manajer Pusdiklat dijabat B
Subandi Saman. Sebelumnya,
Atar berdinas di Pertamina
Pangkalan Brandan.
Tahun 1986, kata Atar, dibuka
pusdiklat yang baru. Mereka yang
diklat bukan hanya berasal dari
internal pertamina. Tetapi juga
dari berbagai instansi lain seperti
PLN, Astra, Pemprov DKI Jakarta,
Polri, dan sebagainya. Juga
berasal dari sejumlah negara
seperti Malaysia, Brunei, dan
sebagainya.
Atar berkisah, Pusdiklat
Fire & Safety Sungai Gerong
pernah dikunjungi Menteri Tenaga
Kerja di tahun 1980-an. Kala itu
Menteri Tenaga Kerja memuji
perlatan fire ground yang dimiliki
Pusdiklat canggih dan lengkap.
“Karena itu, Pak Menteri Tenaga
Kerja itu menginstruksikan
seluruh jajaran
Kemnaker
untuk
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mengirimkan para pekerjanya mendapatkan
pendidikan dan latihan Fire & Safety di Pusdiklat
Sungai Gerong,” kata Atar.
Para peserta yang dikirim ke Pusdiklat Fire &
Safety Sungai Gerong terdiri atas berbagai level.
Mulai dari pegawai level rendah hingga direktur.
“Peserta diklat dibagi berdasarkan jabatan,
misalnya untuk karyawan biasa dan menengah
A, pimpinan B, senior C, dan pejabat teras. Untuk
pejabat teras, misalnya, waktu diklatnya cukup dua3 hari saja karena kesibukan mereka.”
Pada 1995, Pusdiklat Fire & Safety Sungai
Gerong diambil alih oleh PT Patra Dinamika (Padi).
Pusdiklat itu diberinama Promesh (Professional
Management Environment Safety & Health). Tetapi,
kata Atar, Promesh akhirnya ibarat negara dalam
negara hingga akhirnya tutup pada tahun 1998
karena kurang diminati peserta. Terakhir, hanya dua
peserta yang dikirim ke Pusdiklat tersebut.
Pada 1998, Pusdiklat itu kembali ke pangkuan
Pertamina. Namun, karena Indonesia sedang
dilanda krisis keuangan, maka Pusdiklat itu hanya
bertahan selama dua tahun. Sebab tidak ada
peserta, sementara operasional Pusdiklat berasal
dari biaya diklat peserta yang dikirim ke Pusdiklat.
Sejak 2000 hingga 2010, Pusdiklat Fire & Safety
Sungai Gerong benar-benar tutup. Di penghujung
2010, Pusdiklat diganti namanya menjadi HSE
Training Center (TC) dengan bangunan yang megah
dan luas. Menurut Atar, sejak itu hingga sekarang
ini, Pusdiklat Fire & Safety Sungai Gerong yang
sudah eksis sejak awal tahun 1970-an, kembali
menggeliat.
Seiring pergantian nama dan bangunan baru
serta aneka fasilitas yang disediakan, materi
pendidikan dan latihan pun bertambah. Tak hanya
soal Fire & Safety, tetapi juga diajarkan dan dilatih
mengenai bekerja di ketinggian (working at high)
dan bekerja di ruang terbatas (confined space).
“Jadi kurikulumnya disusun akhir 2009, validasi
selama satu bulan. Lalu februari soft launching dan
grand launchingya sekitar Agustus 2010. Nah, sejak
itu lah oleh Pak Suhendar Wijaya (manajer HSE TC
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pertama, red), waktu pendidikan dan pelatihannya
dipersingkat, dari semula dua minggu menjadi 3, 4,
dan 5 hari.
Terbesar dan Terlengkap di Asia
Sejak diresmikan pada 8 September 2010,
pengelolaan HSE TC Sungai Gerong diserahkan
sepenuhnya kepada PT Pertamina (Persero) RU
III Plaju, Sumatera Selatan. HSE TC disebut-sebut
sebagai institusi Fire & Safety terlengkap dan
terbesar di Asia.
HSE Training Center Pertamina dilengkapi
dengan berbagai sarana untuk pelatihan
pemadaman, penyelamatan, lindungan lingkungan
berstandar internasional. Misalnya saja fire ground
dengan berbagai model kebakaran, penyelamatan
kebakaran gedung bertingkat dan evakuasi, rescue
boat, praktik bekerja di ketinggian, penanggulangan
tumpahan minyak, sarana out bound darat dan air
dan berbagai fasilitas lainnya.
Peralatan yang dimiliki HSE TC diperuntukkan
mengatasi kebakaran kilang-kilang Pertamina,
Depo, SPBU, atau perlengkapan milik Pertamina
atau perusahaan migas swasta lainnya. Peralatan
ini juga bisa memadamkan kebakaran perkantoran
atau perkampungan penduduk dengan cepat. Serta
memiliki selang pemadam kebakaran terpanjang
di Indonesia, yaitu sepanjang 1,5 km dan tercatat di
Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
HSE TC juga sudah menyediakan fasilitas tangki
seharga Rp 3 miliar, untuk pelatihan pemadam
kebakaran gas. Sistem pemadam kebakaran yang
digunakan ialah fixed fire fighting system, yaitu
sistem pemadam kebakaran yang instalasinya
dipasang tetap, sehingga mengurangi pemakaian
personel maupun peralatan pemadam kebakaran.
Media pemadam yang digunakan antara lain air,
busa, tepung kimia, halon, dan CO2.
Untuk alat deteksi suhu, tempat ini memiliki
infrared thermometer, alat pengukur suhu
kebakaran. Tujuannya untuk mengetahui
tingginya suhu kebakaran guna membantu tim
memadamkan api. HSE Training Center ini juga

dilengkapi dengan berbagai sarana, selain untuk
pelatihan pemadaman, penyelamatan, lindungan
lingkungan juga dilengkapi akomodasi, recreation
hall, transportasi antarjemput bandara-lokasi pp,
restaurant, fitness center, dan pusat bisnis.
HSE TC merupakan fasilitas yang utama untuk
memberikan pengetahuan masalah safety atau
kemanan selama bekerja dan berperan dalam
pengembangan budaya HSE dan untuk mewujudkan
cita-cita Pertamina menjadi perusahaan minyak
dan gas kelas dunia. Aspek-aspek Health, Safety
dan Environment menjadi faktor mutlak yang
menentukan kelangsungan perusahaan dan
sekaligus menjadi ukuran reputasi perusahaan di
mata internasional.
KAWAH CANDRA DIMUKA
Begitu memasuki area HSE TC di Sungai Gerong,
Palembang, Sumatera Selatan, di pintu gerbang
terpampang tulisan “Selamat datang di HSE
Training Center, Kawah Candra Dimuka.” Saat
ditanya hal ini, Atar Yusuf menjelaskan bahwa arti
dari kawah candra dimuka adalah tempat mendidik.
“Artinya tempat mendidik. Diharapkan setelah
mendapatkan pendidikan dan pelatihan di HSE
TC, akan menjadi seorang karyawan perusahaan
minyak yang mumpuni. Artinya mengetahui dan
memahami betul akan adanya potensi bahaya.
Jadi, kalau bekerja di industri minyak, harus tahu
bahayanya apa sehingga prinsip mencegahnya
juga dia harus tahu dan memahami. Pengetahuan
dan pemahaman akan potensi risiko bahaya di
tempat bekerja dan bagaimana cara menanggulangi
sekaligus mencegahnya itu hanya bisa didapat
dengan cara pendidikan dan pelatihan,” terang Atar.
“Kalau ditanya, bahaya minyak itu apa Pak?
Pasti banyak orang akan menjawab kebakaran,
keracunan, eksplosif atau meledak, pencemaran
akibat tumpahan minyak di area perairan
dan daratan, dan sebagainya. Tetapi bahaya

sesungguhnya dari minyak adalah tidak berbau
dan tidak berwarna. Jadi, kita harus menghandling
sesuatu zat yang tidak berwarna dan tidak berbau.
Bahaya gak? Kita tidak tahu keberadaannya. Ketika
melakukan pengelasan, tiba-tiba saja terjadi ledakan
dan kebakaran,” sambung Atar.
Kawah juga memiliki pengertian api atau lahar.
Ketika kita berhadapan dengan api, kita harus
tahu kiatnya. Jadi, di pusdiklat yang kini bernama
HSE Training Center itu, para peserta dididik dan
dilatih supaya betul-betul mengerti dan memahami
bagaimana kiat-kiat menghadapi bahaya yang
kemungkinan terjadi di tempatnya bekerja.
Jadi, pengertian kawah candra dimuka yaitu
dididik agar paham tentang bahaya, tentang
alat yang digunakan, tentang media yang harus
digunakan, dan tentang upaya pencegahan supaya
insiden serupa tidak terulang di kemudian hari.
Dijelaskan Atar, di HSE TC setiap peserta akan
mendapat pendidikan teori dan praktik dengan porsi
40 persen untuk teoiri dan 60 persen untuk praktik.
Setiap peserta akan mendapatkan pendidikan dan
pelatihan selama 3, 4, atau 5 hari dengan jumlah
peserta maksimal 25 orang setiap angkatan..
(Hasanuddin)
PUSDIKLAT FIRE & SAFETY SUNGAI GERONG (HSE TC)
1. Pusdiklat Fire and Safety (1974 – 1995)
Manajer: W Zaubin (1974 - 1982), B Subandi Saman
(1982 - 1986), Rafael Pudyanto (1986 - 1995)
2. Promesh/Professional Management Environment
Safety & Health (1995 – 1998)
Pengelolaan diambilalih oleh PT Padi (Patra 		
Dinamika). Manajer : Wadher Suryatmaja
3. Pusdiklat kembali ke Pertamina 1998-2000
4. Pusdiklat ditutup di tahun 2000 - 2010
5. Dibuka lagi 2011 - sekarang
Manajer : Suhendar Wijaya (2011 – 2013), Renaldi MN
Fattah (2013 – 2016), Septiadi N (2016 – 2017), Yulis
S Bulo (2017 – sekarang)

Oktober 2018 •

• 41

DI RU III PLAJU
L A P O R A N U TA M A

LIMBAH B3
PELUMAS BEKAS
DIOLAH JADI SOLAR
PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT (RU) III PLAJU, SUMATERA SELATAN,
MERUPAKAN SATU-SATUNYA KILANG PERTAMINA YANG MAMPU MENGOLAH LIMBAH
B3 BERUPA PELUMAS BEKAS MENJADI ANEKA PRODUK BERDAYA GUNA. ANTARA LAIN
KOMPONEN CAMPURAN (BLENDING) SOLAR DAN KOMPONEN PRODUK INDUSTRIAL FUEL
OIL (IFO) ATAU YANG DIKENAL SEBAGAI SOLAR INDUSTRI.
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Ketenangan kota Minamata yang berlokasi di Teluk
Minamata, Jepang di tahun 1958, tiba-tiba saja
terusik. Ratusan orang mati setelah sebelumnya
mengalami gangguan kesehatan yang sama yaitu
berupa kelainan fungsi saraf.
Mulanya kesemutan pada kaki dan tangan.
Lalu badan terasa lemas yang disusul dengan
penyempitan sudut pandang dan degradasi
kemampuan berbicara dan pendengaran. Pada
tingkatan akut, gejala ini bisa memburuk yang
ditandai dengan adanya kelumpuhan, kegilaan,
koma, dan akhirnya mati.
Para ahli kesehatan Jepang yang dikirim
ke Minamata untuk melakukan penelitian,
menyimpulkan bahwa wabah penyakit yang
melanda kota Minamata dan mengakibatkan ratusan
warganya mati, disebabkan keracunan logam berat
jenis Merkuri (Hg). Logam berat jenis Merkuri itu
bersumber dari aneka jenis ikan yang hidup di Teluk
Minamata dan dikonsumsi warga setempat dalam
kurun waktu cukup lama.

23 July 2018

Penelitian itu kemudian menyimpulkan bahwa
aneka jenis ikan di Teluk Minamata itu tercemar
berat logam Merkuri akibat perairan di sana sudah
tercemar Merkuri yang bersumber dari pabrik batu
baterai Chisso. Dalam proses produksinya, pabrik
batu baterai Chisso itu membuang limbahnya
ke perairan Teluk Minamata. Kasus Minamata di
Jepang itu kemudian dianggap sebagai milestone
kesadaran manusia akan bahaya yang diakibatkan
oleh limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun),
khususnya Merkuri (Hg).
Dalam berbagai penelitian yang dilakukan para
ahli kesehatan dan lingkungan di berbagai negara
di dunia, didapati fakta bahwa selain Merkuri, ada
begitu banyak zat/bahan lain yang digunakan dalam
sebuah proses produksi berbagai industri dan
aktivitas manusia, yang berbahaya bagi lingkungan,
kesehatan dan mengancam kelangsungan hidup
manusia dan seluruh makhluk hidup di muka
bumi. Zat atau bahan berbahaya yang digunakan
dalam proses produksi/hasil kegiatan manusia
itu kemudian menjadi limbah dan dikenal dengan
sebutan limbah B3.
Sejak kasus Minamata di Jepang tahun 1958 dan
berbagai kasus lainnya di berbagai penjuru dunia,
berbagai regulasi dibuat agar manusia atau industri
tak lagi membuang sembarangan limbah hasil
proses produksinya yang bisa merusak lingkungan,
membahayakan kesehatan, dan mengancam
kelangsungan hidup manusia dan seluruh makhluk
di muka bumi. Limbah B3 harus mendapat
penanganan secara khusus dengan berbagai aturan
yang ketat.
Di Indonesia, aturan ketat soal penanganan
limbah B3 itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah
(PP) Republik Indonesia No 101 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun. PP itu merupakan aturan pelaksanaan
dari Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 61 ayat (3) UU No 32
tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
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Lingkungan Hidup.
Meski terkesan terlambat
dibanding banyak negara lain di
dunia, toh kehadiran PP No 101
tahun 2014 itu masih tepat dan
sangat urgen guna menangani
aneka persoalan limbah B3 di
negeri ini yang jumlahnya tidak
sedikit dari tahun ke tahun.
Jumlah limbah B3 sebagai hasil
kegiatan suatu usaha/manusia di
Indonesia diperkirakan mencapai
puluhan bahkan ratusan juta
ton setiap tahunnya. Dari jumlah
sebanyak itu, hanya sebagiannya
saja yang dilaporkan dan
ditangani secara baik sesuai PP
No 101 tahun 2014 dan UU No 32
tahun 2009.
Menurut Dr Ir Rachmat
Boedisantoso, MT, Kepala
Unit Usaha Penunjang Badan
Pengembangan dan Pengelola
Usaha (BPPU) Institut Teknologi
Sepuluh November Surabaya
(ITS), sebanyak 436 perusahaan
mampu mengurangi limbah
B3 sebanyak 13 juta ton pada
tahun 2017. Meningkat dua kali
lipat dibanding tahun 2016, yang
tercatat mengurangi limbah B3
sebanyak 6,5 juta ton. Mereka
adalah perusahaan-perusahaan
yang sudah mencapai tingkat
ketaatan lebih tinggi (beyond)
dalam hal pengelolaan
lingkungan dan terus berupaya
meminimalisir limbah B3
dengan cara 3R (reuse, reduce,
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dan recycle) sebagaimana
pengelolaan limbah pada
umumnya.
Rachmat yang merupakan
anggota Dewan Proper
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (LHK) ini
mengatakan, secara ekonomi,
keberhasilan mengurangi
13 juta ton limbah B3 oleh
436 perusahaan itu mampu
menghemat anggaran sekitar
Rp13 triliun di tahun 2017.
“Jika selama ini masalah
penanganan limbah B3
diserahkan kepada pihak ketiga
dengan asumsi harga Rp1 juta
untuk 1 ton limbah B3, maka
terjadi penghematan sebesar
Rp13 triliun. Angka Rp13 triliun
itu baru berasal dari anggaran
yang seharusnya dikeluarkan
436 perusahaan terhadap
penanganan limbah B3 di
perusahaannya masing-masing,”
kata Rachmat saat dihubungi
ISafety belum lama ini.
		
Diolah Jadi Solar
Industri Minyak dan Gas (Migas)
termasuk salah satu industri
penghasil limbah B3 dengan
volume cukup besar setiap
tahunnya. Tak hanya volume,
limbah B3 yang dihasilkannya
pun bisa berdampak luar biasa
bagi lingkungan, manusia, dan
makhluk hidup di bumi lainnya.
Kendati demikian, menurut

Sesditjen Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan (PPKL) Kementerian
LHK Sigit Reliantoro, industri
Migas bersama industri Panas
Bumi, Energi, dan sejenisnya,
justru merupakan industri paling
taat dalam hal pengelolaan
lingkungan. “Terutama di PT
Pertamina (Persero). Mereka
bahkan merupakan pelopor
Proper di industri Migas,” kata
Sigit Reliantoro kepada ISafety.
Karena itu, Sigit Reliantoro
mengaku tidak kaget ketika 11
dari 19 Proper Emas pada tahun
2017, diborong oleh Pertamina
dan anak-anak perusahaannya.
“Tahun 2018 ini, jumlahnya bisa
jadi lebih banyak lagi,” katanya.
Sigit Reliantoro tampaknya
tak berlebihan. Bahkan apa
yang dilakukan PT Pertamina
(Persero) Refinery Unit (RU)
III Plaju, Sumatera Selatan
dalam hal pengelolaan limbah
B3, sudah berlangsung jauh
sebelum PP no 101 tahun 2014
tentang Pengelolaan Limbah B3
dikeluarkan pemerintah pada 17
Oktober 2014. Yaitu mengolah
limbah B3 berupa pelumas
bekas menjadi tiga produk baru:
komponen blending (campuran)
solar, umpan unit RFCCU (Riser
Fluid Catalytic Cracking Unit), dan
komponen produk IFO (Industrial
Fuel Oil) atau solar industri.
Menurut Sakti Paruboyo, Manajer

HSE Pertamina RU III Plaju, upaya
pengelolaan limbah B3 berupa
pelumas bekas di RU III Plaju
sudah dilakukan sejak tahun
2012. Namun baru dioperasikan
pada 2013 setelah pihaknya
mengantongi izin dari Kemen
LH No 201 tahun 2012 yang
diperpanjang pada 2018 dengan
Izin Pemanfaatan Limbah B3
di RU III dari KLHK No. SK.75/
MENLHK/SETJEN/PLB.3/2/2018.
“Sejak 2013 hingga Juni 2017
telah dilakukan pemanfaatan
pelumas bekas di RU III sebanyak
122,32 ton. Pengelolaan limbah
B3 pelumas (lube oil) bekas
secara aman, menjadikan operasi
di RU III lebih ramah lingkungan,”
kata Sakti kepada ISafety di
Palembang, Sumatera Selatan, 23
Juli 2018 lalu.
Sakti mengklaim, Pertamina
RU III merupakan satu-satunya
dari enam kilang milik PT
Pertamina (Persero) yang mampu
mengelola dan mengolah limbah
B3 berupa pelumas bekas
menjadi tiga produk bermanfaat
tadi lewat proses recycle. Ide
awalnya, kata Sakti, adalah
bagaimana mengurangi atau
meminimalisir beban biaya
penanganan limbah B3 di RU
III Plaju. “Tapi setelah berhasil,
malah double benefit. Selain
meminimalisir beban biaya
penanganan limbah B3 tadi, juga

menghasilkan keuntungan dari
hasil penjualan produk-produk
hasil olahan limbah B3 berupa
pelumas bekas,” katanya.
Jika mengutip perhitungan
ekonomis yang dilakukan Dr Ir
Rachmat Boedisantoso, MT, dari
122,32 ton limbah B3 berupa
pelumas bekas, maka RU III
telah mengurangi beban biaya
penanganan limbah B3 sebesar
Rp122,32 juta (asumsi Rp1 juta
untuk 1 ton limbah B3).
Melengkapi keterangan Sakti,
sementara itu Hasriyani dari
Environment Pertamina RU III
Plaju menjelaskan, limbah B3
yang dihasilkan Pertamina RU III
Plaju rata-rata berkisar 4.000 –
5.000 ton dan terdiri atas 20 jenis
limbah B3. “Namun yang bisa
diolah hanya dua jenis saja. Yaitu
pelumas bekas ex operasi CD&L
dan ex unit operasi lainnya serta
ex workshop. Mengapa hanya
dua jenis limbah B3 ini saja yang
bisa dipakai untuk diolah, karena
kedua jenis limbah B3 berupa
pelumas bekas itu memiliki
tipikal yang sama dengan
feed atau bahan yang akan
diolah di unit HVU II sehingga
menjadi produk lagi (baru),” kata
Hasriyani.
Dari proses pengolahan
limbah B3 berupa pelumas bekas
di unit HVU (High Vacuum Unit)
II dihasilkan produk-produk

sebagai berikut :
1. LVGO (Light Vacuum Gas Oil)
sebagai komponen blending
solar
2. MVGO (Medium Vacuum Gas
Oil) dan HVGO (Heavy Vacuum
Gas Oil) sebagai feed unit RFCCU
3. Vacuum Residue sebagai
produk vacuum residue maupun
komponen produk IFO (Industrial
Fuel Oil).
Ditanya soal volume pelumas
bekas yang telah diolah menjadi
ketiga produk itu dalam 4 tahun
terakhir (2013 – Juni 2017) yang
‘hanya’ sebesar 122,32 ton,
Hasriyani menjelaskan bahwa
hal ini sesuai ketentuan kapasitas
pengolahan limbah B3 yang
diberikan Kemen LHK lewat
surat izin Pengolahan Limbah B3
kepada RU III Plaju.
“Kapasitas pengolahan limbah
B3 berupa pelumas bekas
yang dilakukan di RU III sekitar
0,006% per hari. Sedangkan
izin yang diberikan Kemen LHK
sebesar 1% per hari,” Hasriyani
menjelaskan.
Apa yang telah dilakukan
di Pertamina RU III Plaju,
tampaknya bisa dijadikan contoh
oleh perusahaan-perusahaan
lain di negeri ini soal bagaimana
penanganan dan pengelolaan
limbah B3 di perusahaannya.
Kenapa tidak? (Hasanuddin)
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L A P O R A N U TA M A

UPAYA RU III
MELINDUNGI
SATWA LANGKA
DARI KEPUNAHAN

PENANGKARAN RUSA

DI ALAM LIAR, JUMLAHNYA TERUS MENYUSUT AKIBAT PERBURUAN LIAR DAN RUSAKNYA
HABITAT. RUSA BAWEAN YANG KINI DIJADIKAN MASKOT ASIAN GAMES 2018 BAHKAN
TERANCAM PUNAH. POPULASINYA DIPERKIRAKAN TINGGAL 300 EKOR.
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R

usa merupakan satwa buruan favorit
para raja dan bangsawan sejak zaman
dahulu kala. Satwa berkaki empat
itu selalu menjadi incaran para raja,
pangeran, dan bangsawan yang acap
mengisi luangnya dengan kegiatan berburu ke
hutan.
Rusa bahkan dijadikan obyek latihan memanah
atau menombak oleh para raja, pangeran, dan
bangsawan yang hidup di masa-masa kerajaan.
Di masa kemudian, ketika mesiu dan senjata
api menggeser panah dan tombak, rusa masih
saja menjadi obyek latihan menembak oleh para
pemburu.
Kegiatan berburu rusa di hutan, sudah menjadi
aktivitas rutin manusia selama ribuan tahun.
Naskah-naskah kuno yang ditulis ratusan tahun
sebelum masehi di India, tak sedikit yang sudah
mendeskripsikan kegiatan berburu rusa yang
dilakukan para raja atau pangeran. Kegiatan
berburu rusa di hutan itu sering dilakukan para raja
dan pangeran hanya sekadar untuk mengisi waktu
luang saja.

Di Jawa, pada masa lalu, aktivitas perburuan
rusa di hutan tampaknya telah menular ke rakyat
jelata. Rusa banyak diburu, sehingga populasinya
diperkirakan menurun drastis di hutan-hutan di
Jawa pada sekitar abad 7 atau 8 Masehi. Pihak
penguasa tak bisa melarang karena berburu rusa
ke hutan dianggapnya merupakan kegiatan yang
menyenangkan.
Upaya mencegah perburuan rusa di hutan
dilakukan secara bijak oleh para tokoh agama di
masa itu. Caranya, dengan memahatkan kisah
Bodhisatva yang mewujud menjadi seekor rusa
bernama Sarabha dan seorang Raja yang akhirnya
berhenti berburu dan menyembelih hewan.
Ketika berburu rusa di hutan, sang Raja
melihat seekor rusa yang berukuran besar. Ia
lantas mengejarnya hingga ke tengah hutan,
meninggalkan para pengawalnya. Raja itu lantas
terperosok ke sebuah lubang besar dan cukup
dalam. Sang raja meringis kesakitan akibat luka
yang dialaminya, dan ia pun tak bisa keluar. Kala itu
lah seekor rusa yang dikejarnya tadi untuk dipanah,
datang menyelamatkannya. Sang raja akhirnya
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tersadar, dan berhenti berburu
serta menyembelih hewan.
Rusa yang dikejar sang Raja
untuk dibunuh itu ternyata
Rusa Sarabha, penjelmaan
Bodhisatva. Yaitu manusia
yang mendedikasikan dirinya
demi kebahagiaan makhluk
selain dirinya di alam semesta.
Bodhisatva sering disebut
sebagai calon Buddha. Kisah
Bodhisatwa yang mewujud
menjadi Rusa Sarabha dan
seorang Raja itu terpahat di salah
satu relief Candi Borobudur di
Jawa Tengah, yang dibangun
pada sekitar abad 8 Masehi.
Meski sudah dipahatkan
dalam bentuk relief di Candi
Borobudur, toh perburuan
rusa tetap saja berlangsung.
Akibatnya, populasi rusa di
hutan-hutan di Jawa terus
mengalami penyusutan dari
waktu ke waktu. Perburuan liar
yang sudah berlangsung selama
ribuan tahun itu mengakibatkan
rusa kini menjadi satwa yang
nyaris tak pernah kita jumpai
lagi di alam liar seperti hutan.
Tak hanya di Jawa, tapi hampir
merata di seluruh Indonesia.
Lantas, mengapa rusa
merupakan hewan yang paling
banyak diburu dan mengapa
diburu? Perburuan rusa di
hutan-hutan atau di alam liar
dilakukan manusia sejak zaman
jadul setidaknya karena dua
hal. Pertama, diburu untuk
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dikonsumsi. Daging rusa disebut-sebut sebagai daging yang paling
enak dibanding satwa-satwa berkaki empat lainnya. Kabarnya,
tekstur dagingnya tidak mengandung banyak serat sehingga terasa
lembut dan empuk. Tapi ada juga yang bilang, kalau daging rusa
memiliki bau yang lebih kuat dibanding daging kambing sekalipun.
Jika tak bisa mengolahnya, daging rusa akan menjadi bau.
Kedua, rusa banyak diburu untuk diambil tanduknya. Tanduk rusa
dipercaya memiliki khasiat bagus bagi kesehatan manusia. Bahkan
sering dijadikan obat dalam pengobatan Tiongkok. Karena khasiatnya
itu, tanduk rusa menjadi komoditas bernilai jual sangat tinggi. Di masa
lalu, kepala dan tanduk rusa hasil berburu, banyak yang dijadikan
hiasan dinding rumah dengan cara dikeringkan atau diawetkan.

TERANCAM PUNAH
Saat ini, di seluruh dunia, terdapat 16 marga (genus), 38 jenis (spesies), dan 189 anak jenis (sub-spesies)
rusa di seluruh dunia. Rusa hidup mulai dari wilayah yang beriklim dingin seperti di daratan Eropa, hingga
sub-tropis dan tropis di daratan Asia. Rusa justru tidak ada di Afrika, yang selama ini dikenal sebagai
benua satwa.
Nah, dari 38 jenis rusa yang dikenal di seluruh dunia tadi, di Indonesia kini tersisa empat jenis rusa.
Yaitu Rusa Sambar (Cervus unicolor), Rusa Timor (Cervus timorensis), Rusa Bawean (Axis kuhlil), dan
Kijang atau Muncak (Muntiacus muntjak).
Dari keempat jenis itu, Rusa Bawean menjadi rusa yang terancam punah keberadaannya. Satwa
ini hanya hidup di Pulau Bawean, sebuah pulau di tengah laut Jawa. Pulau Bawean termasuk wilayah
administratif Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di habitatnya, populasi Rusa Bawean sekarang ini
diperkirakan tinggal 300 ekor di alam liar.
Selain keempat jenis tadi, di Indonesia kini banyak dijumpai Rusa Chital/Totol (Axis axis). Rusa ini bukan
asli Indonesia, melainkan dari India. Nama Totol kemungkinan diberikan karena kulit rusa asal India ini
dipenuhi dengan bintik-bintik putih. Di Jawa bintik putih dikenal juga dengan sebutan totol-totol.
Di Istana Kepresidenan Bogor, Rusa Totol hidup dalam jumlah yang cukup banyak. Selain di Istana
Kepresidenan Bogor, Rusa Totol juga bisa ditemui di PT Pertamina Refinery Unit (RU) III Plaju, Palembang,
Sumatera Selatan. Sejak tahun 2012, Rusa Totol telah menjadi penghuni tetap Penangkaran Rusa PT
Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) III Plaju yang berada di komplek perumahan Pertamina di kawasan
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Sungai Gerong, Sumatera
Selatan.
Jumlahnya lumayan banyak.
Ketika Isafety menyambangi
penangkaran rusa milik
Pertamina RU III Plaju itu pada
Selasa (24/7/2018), rusa-rusa
itu tampak sedang menghindari
sengatan terik matahari
dengan berteduh di sejumlah
pohon besar, dalam beberapa
kelompok. Diperkirakan
jumlahnya mencapai puluhan
ekor.
“Totalnya ada 67 ekor. Terdiri
atas Rusa Totol yang berjumlah
59 ekor dan Rusa Sambar
sejumlah 8 ekor,” kata Mubarok
dari HSE Pertamina RU III Plaju
yang siang itu menemani Isafety
mengunjungi penangkaran rusa
yang terletak di area komplek
perumahan Pertamina Sungai
Gerong.
Karena jumlahnya jauh lebih
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sedikit dibanding Rusa Totol,
agak sulit mencari Rusa Sambar.
Apalagi ISafety siang itu tak bisa
memasuki penangkaran rusa
karena pintu pagarnya dalam
keadaan digembok. Tetapi ketika
berjalan mengitari pagar luar,
benar saja ada Rusa Sambar
yang memiliki ukuran tubuh lebih
besar dibanding Rusa Totol.
Mubarok mengisahkan,
mulanya hanya 12 ekor
rusa yang ditempatkan di
penangkaran rusa seluas
sekitar dua hektar tersebut
pada tahun 2012. Yaitu 10 ekor
Rusa Totol dan dua ekor Rusa
Sambar. Pertumbuhan Rusa
Totol rupanya jauh lebih cepat
dibanding Rusa Sambar.

BERANAK-PINAK
Baru setahun ditempatkan,
jumlah Rusa Totol bertambah
dua ekor, sedangkan jumlah

Rusa Sambar bertambah satu
ekor. Di tahun-tahun berikutnya,
pertambahan jumlah Rusa Totol
semakin cepat. Di tahun 2014,
jumlah Rusa Totol bertambah
enam ekor, sedangkan Rusa
Sambar bertambah satu ekor.
Dalam kurun waktu enam
tahun, jumlah Rusa Totol telah
bertambah 49 ekor, dari awalnya
12 ekor di tahun 2012 menjadi 59
ekor di tahun 2018 (per Juni).
Sedangkan pertambahan
jumlah anggota keluarga baru
Rusa Sambar terbilang lambat.
Setiap tahun hanya bertambah
satu ekor, sehingga dalam kurun
waktu yang sama, Rusa Sambar
hanya mengalami pertambahan
enam ekor, yaitu dari dua ekor di
tahun 2012 menjadi delapan ekor
di tahun 2018 (per Juni).
Menurut Mubarok,
penangkaran rusa itu dibuat
Pertamina RU III Plaju dalam

DATA RUSA DI
PERTAMINA RU III

upaya melindungi rusa dari kepunahan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 13 Tahun 1994
tentang Perburuan Satwa Buru, rusa termasuk salah satu satwa yang dilindungi. Populasi rusa di alam liar
sekarang ini mengalami penurunan cukup drastis akibat maraknya perburuan liar dan rusaknya habitat.
“Penangkaran rusa ini dibangun di atas lahan seluas sekitar dua hektar pada tahun 2012, sebagai
upaya perlindungan keanekaragaman hayati, baik fauna maupun flora,” kata pria berpostur tinggi dan
berkacamata ini.
Dikatakan Mubarok, PT Pertamina RU III Plaju telah mengantongi izin penangkaran rusa dari Badan
Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Selatan dengan No SK 61/IV-K.8/2012.
“Selain bertujuan untuk konservasi dan melindungi keanekaragaman hayati, penangkaran rusa juga bisa
menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan berbagai pihak yang berkeinginan untuk mengetahui lebih
jauh tentang rusa,” Mubarok menambahkan.
Para siswa sekolah terutama para siswa SD, kata Mubarok, banyak yang melakukan kunjungan ke
penangkaran rusa untuk mengenal secara langsung satwa rusa. Tak hanya para siswa sekolah, pada hari
libur, biasanya banyak masyarakat umum yang datang ke penangkaran rusa.
“Selain melihat rusa, masyarakat juga bisa mengamati burung elang di tempat penangkaran burung,
yang lokasinya berada di seberang penangkaran rusa. Tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis,” kata
Mubarok. (Hasanuddin)
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SUBROTO AWARD,
UPAYA PEMERINTAH
DORONG KEMAJUAN
SEKTOR ESDM
PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA PARA STAKEHOLDER YANG DINILAI TELAH
BERPERAN AKTIF DALAM UPAYA MEMBANGUN DAN MEMAJUKAN SEKTOR ESDM.
NAMA SUBROTO DIAMBIL DARI NAMA MENTERI ESDM PERIODE 1977-1988.
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S

udah dua tahun
terakhir ini,
peringatan Hari
Pertambangan
dan Energi,
Kementerian
Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) yang jatuh setiap
tanggal 28 September, disertai
dengan pemberian penghargaan
pada malam harinya dalam
ajang Subroto Award.
Penghargaan itu diberikan
kepada para pemangku
kepentingan (stakeholder) yang
dinilai turut berperan aktif
dalam upaya membangun dan
memajukan sektor energi dan
mineral di Indonesia.
Seperti tahun sebelumnya,

Subroto Award yang pada 2018
ini merupakan gelaran ke-dua,
juga kembali dihelat di XXI
Ballroom Djakarta Theater di
Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat,
Jumat (28/9/2018) malam.
Pemilihan nama Subroto sebagai
nama penghargaan, bukan tanpa
alasan. Nama Subroto diambil
dari nama Professor Subroto
(saat ini berusia 95 th), Menteri
ESDM periode 1978 - 1988 yang
hingga saat ini menjadi panutan
bagi keluarga besar ESDM dan
stakeholder sektor ESDM.
Subroto Award disebutsebut merupakan penghargaan
tertinggi yang diberikan
Kementerian ESDM kepada
para stakeholder yang dianggap
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memiliki prestasi luar biasa
dalam memajukan sektor
ESDM di Indonesia. Pasalnya,
Subroto Award merupakan
ajang penghargaan yang
mempertemukan semua
penghargaan energi di
lingkungan Kementerian
ESDM, yang sebelumnya
diselenggarakan secara
terpisah.
Beberapa penghargaan energi
tersebut yakni Penghargaan
Efisiensi Energi Nasional (PEEN),
Penghargaan Pengelolaan
Bidang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Serta
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Lindungan Lingkungan (K3LL)
Panas Bumi, Penghargaan
Wartawan Energi, Penghargaan
Keselamatan Migas, dan
Penghargaan Energi (PE).
PEEN misalnya, selama ini
merupakan kegiatan tahunan
Direktorat Jenderal Energi Baru,
Terbarukan dan Konservasi
Energi, Kemen ESDM untuk
memberikan penghargaan
kepada para institusi
pemerintah dan pemangku
kepentingan di sektor bangunan
dan industri sehubungan
dengan upaya-upaya efisiensi
energi dan konservasi energi

terbaik yang telah diterapkan di
lingkungannya.
Dalam sambutannya, Menteri
ESDM Ignasius Jonan
mengucapkan selamat kepada
para pemenang. "Saya ucapkan
selamat kepada para pemenang.
Saat ini bukan lagi era dimana
yang besar mengalahkan
yang kecil, tapi yang cepat
mengalahkan yang lambat," kata
Jonan di XXI Ballroom Djakarta
Theater, Jakarta, Kamis
(28/9/2018) malam. Tampak
hadir dalam ajang itu Wamen
ESDM Arcandra Tahar.
"Malam penghargaan ini

kami adakan untuk memperingati, juga untuk
menghargai Professor Subroto sebagai guru
kita semua," sambung Jonan. Tak lupa, dia juga
mengajak para pelaku di sektor energi untuk
bekerja lebih giat. "Acara ini sebagai refleksi bagi
kita untuk terus meningkatkan semangat bekerja
lebih giat lagi demi memajukan sektor ESDM lebih
baik dan lebih progresif," tambahnya.
Jonan pun mengimbau kepada para pemangku
kepentingan, agar mampu berkolaborasi dan
bekerja beriringan dengan Pemerintah demi
mempercepat tujuan pembangunan sektor
ESDM sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar
(UUD). "Saya mengajak masyarakat turut terlibat
bersama Pemerintah membangun sektor ESDM.
Hal itu akan mempercepat tujuan kita agar sektor
ESDM mampu memberikan kemakmuran bagi
semua rakyat," Jonan menambahkan.

DIHADIRI SUBROTO
Selain Wamen ESDM Arcandra Tahar, acara itu
juga dihadiri langsung oleh Prof Subroto, yang
namanya diabadikan sebagai ajang penghargaan
oleh Kemen ESDM. Meski sudah berusia sangat
sepuh, 95 tahun, Prof Subroto tampak masih
bugar meski tampil menggunakan kursi roda
(wheel chair).
Saat memberikan kata sambutannya, Prof
Subroto mengucapkan terima kasih kepada
para penerima penghargaan Subroto (Subroto
Award) dan meminta untuk terus berprestasi,
memberikan sumbangsih tanpa pamrih bagi
bangsa. "Terus menginspirasi, jangan pernah
lelah untuk membangun bangsa untuk membawa
Indonesia menjadi negara bersatu, berdaulat, adil
dan makmur, serta sejahtera," kata Subroto yang
pernah menjadi Presiden OPEC di tahun 1980an ini ketika Indonesia masih memiliki cadangan
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minyak sangat besar.
"Kami merasa bangga dan mereka para
penerima penghargaan dapat menjadi ujung
tombak daripada ESDM yang dapat menyediakan
energi yang berkeadilan. Pak Menteri (Ignasius
Jonan), kalau saya boleh menyarankan, kepada
mereka yang menerima Award oleh Bapak
diberikan gelar "Wirotomo Energi". Wiro artinya
perwira, Utomo berasal dari kata utama, jadi
mereka yang mendapat award itu adalah
senopatinya ESDM untuk menyediakan energi
yang berkeadilan," lanjut Subroto.
Penghargaan Subroto Award tahun 2018
diberikan kepada puluhan pimpinan instansi baik
pemerintah maupun swasta dan Badan Usaha
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Milik Negara (BUMN). Terbagi dalam lima kategori.
Pertama, bidang Keselamatan Ketenagalistrikan
(sebelumnya PEEN) yang meliputi kategori
Bangunan Gedung (terdiri atas dua subkategori),
kategori Manajemen Energi Pada Industri
dan Bangunan Gedung (empat subkategori),
dan kategori Penghematan Energi di Instansi
Pemerintah (dua subkategori).
Kedua, bidang Pengelolaan Keselamatan
Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketiga,
bidang Keselamatan Minyak dan Gas Bumi.
Keempat, bidang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja serta Lindungan Lingkungan (K3LL) Panas
Bumi. Dan kelima, bidang Wartawan Energi yang
terdiri atas dua kategori yaitu foto dan karya
jurnalistik. (Hasanuddin)

BERIKUT PARA PEMENANG
SUBROTO AWARD 2018:
BIDANG KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN
1. PLTU Paiton 1&2
2. PLTU Tarahan
3. PLTGU Muara Karang
4. PLTG Gilimanuk
5. PLTG Batang Hari
6. PLTG Borang
7. PLTG Tello
8. PLTU Indramayu Bidang Efisiensi Energi

2. Instansi Pemerintah Daerah
- Juara I: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Juara II: Pemerintah Provinsi Riau
- Juara III: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
- Juara Harapan I: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Juara Harapan II: Pemerintah Provinsi Jawa Timur

BIDANG PENGELOLAAN KESELAMATAN 		
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

a. Kategori Bangunan Gedung
1. Gedung Hijau Besar
- Juara I: Green Office Park 9 PT Sinarmas Land
- Juara II: Head Office RU IV Cilacap PT Pertamina (Persero)
2. Gedung Baru
- Juara I: Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Juara II: Hotel Alila Solo
- Juara III: Universitas Multimedia Nusantara

1. PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan
2. PT Badak NGL
3. PT Pertamina (Persero) RU III Plaju
4. PT Pertamina EP Exploration & New Discovery Project
5. Kepala Teknik BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu
6. BP Berau Ltd
7. PT Pertamina EP Asset 4 Field Poleng

b. Kategori Manajemen Energi Pada Industri dan Bangunan Gedung
1. Manajemen Energi Pada Industri (Kecil dan Menengah)
- Juara I: Terminal BBM Rewulu Jogjakarta PT Pertamina (Persero)
2. Manajemen Energi Pada Industri (Besar)
- Juara I: Pupuk Kalimantan Timur
- Juara II: PT PJB UP Gresik
- Juara III: PT Indonesia Power UJP Pelabuhan Ratu
3. Manajemen Energi Pada Bangunan (Besar)
- Juara I: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- Juara II: Gedung STO Kendari
- Juara III: Witel Jakarta Timur PT Graha Sarana Duta (Telkom Property)
4. Inovasi Khusus
- Juara: PT Badak NGL
- Juara: PT Pama Persada Nusantara Distrik Baya
- Juara: PT Pertamina Hulu Energi ONWJ
- Juara: PT Semen Indonesia Pabrik Tuban
- Juara: PT Star Energi Geothermal Dradjad II

1. PT Adaro Energi
2. PT Sago Prima Pratama
3. PT Saptaindra Sejati Site PT Adaro Indonesia
4. PT Vale Indonesia Tbk Tambang Sorowako
5. PT Kaltim Prima Coal
6. PT Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor

c. Kategori Penghematan Energi di Instansi Pemerintah
1. Instansi Pemerintah Pusat
- Juara I: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- Juara II: Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Juara III: Kementerian Kesehatan
- Juara Harapan I: Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan
- Juara Harapan II: Badan Pusat Statistik

BIDANG KESELAMATAN MINYAK DAN GAS BUMI

BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
SERTA LINDUNGAN LINGKUNGAN (K3LL) PANAS BUMI
1. Aditama: Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd
2. PT Supreme Energy Muara Laboh
3. Aditama: Star Energy Geothermal Salak Ltd
4. Aditama: PT Pertamina Geothermal Energy Proyek Karaha

BIDANG WARTAWAN ENERGI
a. Fotografi
- Juara I: Muchtamir
- Juara II: Lilik Darmawan
- Juara III: Priyombodo
- Juara Favorit: Herwin Gunadi
b. Karya Jurnalistik
- Juara I: Afut Syafril
- Juara II: Arief Koes Hernawan
- Juara III: Aris Prasetyo.
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LAPORAN KHUSUS

GEMPA TERDAHSYAT DI DUNIA
SEJAK TAHUN 1900
GEMPA BERKEKUATAN 7,3 MAGNITUDO YANG MENGGUNCANG KOTA PALU DAN
DONGGALA DI SULAWESI TENGAH YANG DISERTAI GELOMBANG TSUNAMI, TELAH
MERENGGUT LEBIH DARI 1.300 JIWA. GEMPA DI SULTENG YANG TERJADI PADA JUMAT
(28/9/2018) PETANG WAKTU SETEMPAT ITU, BUKAN MERUPAKAN GEMPA DAHSYAT.
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A

da banyak peristiwa gempa yang berkekuatan lebih dahsyat dibanding gempa Palu yang
terjadi di seluruh dunia. Menurut US Geological Survey (USGS), sejak tahun 1900, tercatat
setidaknya 13 gempa terdahsyat dengan kekuatan di atas 8,5 magnitudo. Tiga di antaranya
terjadi di Indonesia yaitu Aceh (tahun 2004), Pulau Nias (2005), dan Pulau Banda (1938).
Namun dalam artikel ini, hanya 10 gempa terdahsyat di dunia sejak tahun 1900, yang akan kami sajikan.
Sebagaimana dikutip dari Live Science edisi 28 April 2015 dan earthquake.usgs.gov, berikut 10 gempa
terdahsyat di dunia.

1

Valdiva, Chili
(9,5 magnitudo)

Gempa bumi Valdivia yang terjadi di Bio-Bio, Chili
pada 22 Mei 1960 tercatat sebagai gempa bumi paling
kuat di dunia yang tercatat dalam sejarah sejak tahun
1900. Berbagai penelitian telah menempatkannya
pada skala 9,4 sampai 9,6 magnitudo. Sekitar 1.655
orang tewas, ribuan lainnya luka-luka dan jutaan orang
kehilangan tempat tinggal. Selatan Chile pun mengalami
kerugian materil sebesar 550 juta dolar AS. Gempa yang
terjadi akibat melesaknya lempeng Nazca ke bawah
lempeng Amerika Selatan ini memicu tsunami yang
menewaskan 61 orang di Hawaii, 138 orang di Jepang
dan 32 orang di Filipina.

2

Prince William Sound, Alaska
(9,2 magnitudo)

Terjadi pada tanggal 27 Maret 1964 di wilayah
Pangeran William Sound di Alaska. Guncangan bumi
ini memicu tsunami setinggi hampir 20 meter dan
merenggut 128 korban jiwa, serta menyebabkan
kerugian sebesar 311 juta dolar AS. Kerusakan gempa
terjadi di banyak kota, termasuk Anchorage, sekitar 120
kilometer barat laut dari pusat gempa. Gempa pecah
sepanjang sesar seismik aktif antara Amerika Utara dan
lempeng pasifik. Getara berlangsung selama tiga menit.
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3

Lepas pantai barat Sumatera
Utara, Indonesia
(9,1 magnitudo)

Dikenal sebagai gempa dan tsunami Aceh, sebab
gempa terbesar ketiga di dunia yang berkekuatan 9,1
magnitudo ini menimpa Bumi Serambi Mekah, Aceh pada
26 Desember 2004. Gempa ini memicu tsunami setinggi
13 meter yang meluluhlantakkan sebagian besar Provinsi
Aceh dan beberapa daerah lainnya di Pulau Sumatera,
Indonesia.
Total korban jiwa diperkirakan mencapai 227 ribu
orang dan menyebabkan 1,7 juta orang mengungsi.
Sebanyak 14 negara di Asia Tenggara dan Afrika Timur
juga menerima kiriman gelombang tsunami yang
disebabkan gempa Aceh ini. Pusat gempa terjadi akibat
pelepasan tekanan dorongan antara lempeng daratan
India dan Myanmar.

4

Pantai Timur Honshu, Jepang
(9,0 magnitudo)

Pada 11 Maret 2011, gempa berkekuatan 9,0
magnitudo memicu tsunami yang menewaskan 29 ribu
orang dan merusak beberapa reaktor nuklir milik Jepang.
Gempa ini adalah gempa terbesar yang pernah terjadi
di Negara Matahari Terbit ini. Sebanyak 50 kali gempa
susulan berkekuatan 6,0 skala richter melanda Honshu.
Getaran bumi besar ini disebabkan oleh dorongan
lempeng di dekat palung Jepang, tepat di batas antara
lempeng tektonik pasifik dan Amerika Utara. Lempeng
pasifik mendorong masuk ke bawah lempeng Amerika
Utara.

5

Kamchatka Peninsula, Rusia
(9,0 magnitudo)
Gempa yang terjadi di lepas pantai Semenanjung
Kamcthatka di Rusia Timur pada tahun 1952 yang berkekuatan
9,0 magnitudo ini memicu tsunami setinggi 13 meter. Tak
hanya di Rusia, tsunami juga melanda Crescent City, California,
Amerika Serikat. Memang tak ada korban jiwa akibat gempa ini,
tapi beberapa wilayah di Hawaii mengalami kerusakan properti
yang kerugiannya diperkirakan mencapai 1 juta dolar AS.
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Gelombang tsunami juga melemparkan kapal yang sedang
berlayar di laut lepas ke tepi pantai, menghancurkan dermaga,
dan memasuki jalan kota. Bukan hanya satu gempa bumi, tapi
tiga gempa bumi pernah terjadi di lepas pantai Semenanjung
Kamchatka, Rusia timur. Gempa bumi itu terjadi pada tahun
1737, 1923, dan 1952. Namun gempa bumi yang terjadi tahun
1952 adalah yang paling besar. Sekitar 9,0 magnitudo.

6

Lepas pantai Maule, Chili
(8,8 magnitudo)

Terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010
pukul 03.34 waktu setempat.
Setidaknya 500 orang tewas dan 800 ribu orang
mengungsi akibat gempa bumi disertai tsunami ini.
Lebih dari 1,8 juta orang terkena dampak. Total kerugian
ekonomi diperkirakan mencapai 30 miliar dolar AS. Pusat
gempa terjadi di sepanjang batas antara lempeng Nazca
dan Amerika Selatan.

8

7

Lepas pantai EkuadorKolombia
(8,8 magnitudo)

Gempa Ekuador-Kolombia terjadi pada 31 Januari
1906 pukul 15.36 waktu setempat di lepas pantai
Ekuador, dekat Esmeraldas. Bencana gempa berkekuatan
8,8 magnitudo di lepas pantai Ekuador dan Kolombia ini
memicu tsunami dan menewaskan 1.500 orang. Tsunami
menyebar ke sepanjang pantai Amerika Tengah dan San
Fransisco, serta Jepang. Gempa terjadi di sepanjang
batas antara lempeng Nazca dan lempeng Amerika
Selatan. Banyak kapal yang sedang berlayar saat itu
berbalik arah setelah melihat laut mengalami pasang
dengan tiba-tiba.

Rat Island, Alaska
(8,7 magnitudo)
Gempa Pulau Rat di Alaska, terjadi pada tanggal 4
Februari 1965. Kekuatan gempa sekitar 8,7 magnitudo
dan memicu tsunami lebih dari 10 meter di Pulau
Shemya. Gempanya sendiri hanya menyebabkan
kerusakan kecil di ujung Kepulauan Aleutian. Sedangkan
tsunami akibat gempa ini malah menyebar ke Hawaii dan
Jepang. Gempa terjadi akibat lempeng pasifik mendorong
ke bawah lempeng benua Amerika Utara di pertemuan
besar lempeng Alaska-Aleutian. Dampaknya, jalan-jalan
aspal di Alaska mengalami retak. Landasan pacu di Loran
Station US Coast Guard juga rusak berat.
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9

Pulau Nias, Sumatera Utara,
Indonesia
(8,6 magnitudo)

10

Assam, Tibet
(8,6 magnitudo)
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Terjadi pada 28 Maret 2005 di lepas pantai barat Sumatera
bagian Utara atau dikenal sebagai gempa bumi Nias. Lebih
dari 1.000 orang tewas dan ratusan lainnya terluka, sebagian
besar di Nias, Sumatera Utara, Indonesia. Gempa ini melanda
hanya beberapa bulan setelah gempa bumi yang lebih besar
menghancurkan wilayah tersebut. Pusat gempa terjadi di
bawah permukaan Samudera Hindia, tempat lempeng IndoAustralia mendorong lempeng Eurasia di Selat Sunda. Proses
terjadinya gempa ini mirip dengan gempa Aceh 2004.

Gempa bumi Assam-Tibet tahun 1950 juga dikenal sebagai gempa bumi Assam.
Terjadi tanggal 15 Agustus 1950 dengan skala 8,6 magnitudo. Akibatnya, gempa
tersebut merusak wilayah Assam di India maupun Tibet di China. Setidaknya 1.500
orang tewas dan lebih dari 3.000 orang lainnya mengalami luka. Begitu gempa terjadi,
tanah langsung retak dan terjadi longsor besar di dua wilayah tersebut. Getaran
gempa pun sampai ke Sichuan dan Yunna, Cina. Karena pusat gempa ini ada di Tibet,
gempa ini belakangan disebut gempa Assam-Tibet atau gempa Assam. Gempa terjadi
akibat tabrakan lempeng benua India yang masuk ke dalam lempeng benua Eurasia.
(Hasanuddin)
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LAPORAN KHUSUS

AGUNG, PAHLAWAN
KESELAMATAN
BANDARA MUTIARA
DEMI KESELAMATAN PENUMPANG PESAWAT LEBIH DARI 100 ORANG, AGUNG

MEMASTIKAN PESAWAT BATIK AIR TINGGAL LANDAS DARI BANDARA MUTIARA,
PALU. MENARA KONTROL PUN AMBRUK DIGUNCANG GEMPA. DAN, AGUNG PUN
MENINGGAL DUNIA TAK LAMA KEMUDIAN. PEMUDA INI PANTAS DIANUGERAHI GELAR
PAHLAWAN KESELAMATAN.
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"BATIK Air ID 6231.. Allowed to
take off.. Copy," kata Agung.
"Copy. Crew attendant.. Air flight
ready to take off," balas pilot
Capt. Ricosetta Mafella dari ruang
kemudi.
Pesawat Batik Air dengan
nomor penerbangan ID 6231
itu mulai bergerak perlahan di
landasan pacu (runway). Lalu
melaju semakin kencang. Dan,
terbang meninggalkan landasan
pacu Bandara Mutiara Al-Jufri,
Palu, Sulawesi Tengah. Pesawat
yang tengah mengangkut lebih
dari 100 penumpang itu, tinggal
landas sesuai jadwal, pukul 17.55
WITA pada Jumat (28/9/2018).
"Safe flight Batik Air..Take
care," ucap Agung menutup
komunikasinya dengan pilot
Batik Air yang sudah berada
dalam posisi aman mengudara.
Inilah kata-kata terakhir yang
disampaikan Anthonius Agung
Gunawan, petugas Air Traffic
Controller (ATC) di Bandara
Mutiara Al-Jufri, Palu, Sulawesi
Tengah
Saat memandu pilot Batik
Air itu, Palu diguncang gempa
berkekuatan 7,3 magnitudo.
Goyangannya terasa kuat di
bandara. Puluhan orang yang
tengah berada di bandara dan
Menara ACT, berhamburan ke
luar. Tapi Agung tidak. Pemuda
yang pada 24 Oktober 2018 ini
genap berusia 22 tahun tersebut,
tetap menjalankan tugasnya;

memandu pesawat Batik Air yang
saat itu hendak lepas landas.
Saat
gempa
terjadi,
pesawat masih meluncur di
landasan dan bersiap terbang.
Pesawat belum terbang penuh.
Roda pesawat masih tampak
di badan pesawat, belum
menutup. Sementara di bawah
menara, rekan-rekan Agung
memberitahukan
terjadinya
gempa. Mereka berteriak meminta
Agung meninggalkan menara.
Namun Agung tetap menjalankan
tugasnya, meski goncangan di
menara ATC semakin keras.
Agung tetap bersikap tenang,
memandu pilot Batik Air.
Tugas harus dituntaskannya.
Memastikan roda masuk ke
dalam badan pesawat. Setelah
dipastikan roda masuk ke
dalam badan pesawat dan
mengucapkan kata-katanya yang
terakhir tadi, menara ATC pun
roboh. Agung terpaksa melompat
dari lantai empat menara untuk

menyelamatkan diri. Akibatnya,
Agung menderita patah kaki dan
luka dalam.
Agung langsung dilarikan ke
rumah sakit. Tetapi meninggal
dunia ketika menunggu helikopter
yang akan membawanya ke
rumah sakit guna mendapatkan
perawatan khusus.
Juru Bicara Navigasi Udara
(AirNav) Indonesia Yohannes
Sirait mengatakan, keputusan
Agung untuk tinggal di belakang
mengorbankan nyawanya. Tetapi
ia mungkin telah menyelamatkan
semua orang di pesawat, saat kota
Palu dilanda gempa berkekuatan
besar yang kemudian disusul
tsunami.
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"Saat gempa terjadi, beliau
(Agung, red) telah memberikan
clearing kepada penerbangan
Batik Air untuk lepas landas dan
menunggu pesawat tersebut
airborne
dengan
selamat
sebelum akhirnya meninggalkan
cabin tower ATC. Tapi saat itu
gempa semakin kencang dan
akhirnya ia melompat dan terluka.
Dan akhirnya pada Sabtu pagi
meninggal," kata Yohannes Sirait.
Aksi heroik Agung segera
viral setelah Birgaldo Sinaga
memposting kisah heroik Agung
di laman medsosnya. "Anthonous
Gunawan
Agung
menjadi
patriot yang sungguh-sungguh
mengemban tugas sepenuh
tanggung jawab meski harus
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kehilangan nyawanya sendiri.
Kami menaruh hormat dan
bangga padamu kawan. Selamat
jalan pahlawan.. kiranya Tuhan
Yang Maha Kuasa menerima
arwahmu dalam damai dan
tenang. Salam hormat,” tulisa
Birgaldo Sinaga.
Setelah
kepergian
Agung
menghadap Sang Khalik, ruang
jejaring medsos pada Sabtu
(29/9/2018) disesaki komentar
para netizen. Termasuk tenaga
ahli madya di Kantor Staf Presiden,
Alois Wishnuhardana. Dalam
unggahan di laman Facebooknya
pada Sabtu (29/9/2018), Alois
memberikan apresiasi atas
pengorbanan Agung.
"Anak muda ini telah memastikan

tugas dan tanggung jawabnya
tuntas. Pilihan itu membuatnya
sudah tak lagi punya waktu untuk
menyelamatkan diri. Anak muda
ini gugur dalam tugas, persis
setelah Batik Air lepas landas,
terbang ke udara bebas," tulisnya.
MALAIKAT PENJAGA
Kisah heroik Agung sampai juga
di Ricosetta Mafella, pilot Batik
Air 6231 yang kala itu dipandu
Agung. Mafella sama sekali tidak
menyangka. Bahkan ia sama
sekali mengaku tidak tahu apabila
ketika hendak lepas landas itu,
kota Palu, termasuk Bandara
Mutiara, tengah dilanda gempa
berkekuatan besar yang disusul
gelombang tsunami beberapa

menit kemudian.
Mafella
yang
baru
saja
menerbangkan pesawat Batik
Air atas panduan Agung, malah
sempat merasa heran begitu
melihat pemandangan aneh di
laut. Dari pesawat Batik Air yang
sedang dikemudikannya, ia bahkan
sempat merekamnya lewat
video HP. Tetapi, sebagaimana
disampaikan
Ricosetta
ke
sejumlah media televisi, ia benarbenar sama sekali tidak tahu
bahwa saat itu kota Palu sedang
dilanda gempa dan pemandangan
aneh yang direkamnya itu adalah
gelombang tsunami.

Begitu mengetahui bahwa
petugas ATC Bandara Mutiara yang
telah memandunya lepas landas
meninggal dunia, Mafella tidak
henti-hentinya
menyampaikan
terima
kasih
sekaligus
belasungkawa sedalamnya bagi
Anthonius
Gunawan
Agung.
Berkat pengorbanan dan dedikasi
Agung, Kapten Mafella dan
seluruh penumpang pesawat bisa
mengudara dengan selamat.
Melalui
unggahannya
di
Instagram, Sabtu (29/9/2018),
Kapten Mafella menuliskan kesan
terakhirnya kepada almarhum
Agung. "Batik 6231 runway 33 clear

for take off. Ini adalah balasan
terakhirnya padaku. Terima kasih
telah menjaga dan menuntunku
sampai aku mengudara dengan
aman. Ia kemudian melompati
tower hingga mematahkan
kaki dan lengannya. Segala
penghargaan untukmu Anthonius
Gunawan Agung sebagai malaikat
penjagaku di Palu. Beristirahatlah
dalam damai, sayap pelindungku.
Tuhan akan selalu menyertaimu,"
tulisnya melalui @icoze_ricochet.
(Hasanuddin)
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GEMPA PALU,
FENOMENA ALAM
MENGERIKAN
GEMPA BERKEKUATAN 7,4 MAGNITUDO
YANG MENGGUNCANG KOTA PALU,
SULAWESI TENGAH, MEMICU TERJADINYA
TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI DALAM TEMPO
HAMPIR BERSAMAAN. FENOMENA ALAM
MENGERIKAN. LEBIH DARI 2.000 ORANG
MENINGGAL DUNIA DAN RATUSAN ORANG
LAINNYA HILANG.
AIR mata belum juga mengering manakala bumi
Lombok digoyang gempa berkekuatan 7 skala
richter (SR) pada 5 Agustus 2018 dan mengakibatkan
setidaknya 555 orang tewas. Tiba-tiba saja di
penghujung bulan September 2018, tepatnya pada
Jumat (28/9/2018) sekira pukul 17.55 WITA, Indonesia
kembali berduka manakala gempa berkekuatan
7,4 SR mengguncang tiga kota di Sulawesi Tengah
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(Sulteng) yaitu Palu, Sigi, dan Donggala.
Gempa yang terjadi di Sulteng itu bahkan lebih
mengerikan. Tidak saja berkekuatan lebih besar
dibanding gempa Lombok, gempa Palu memicu
terjadinya dua peristiwa alam lain dalam waktu yang
hampir berbarengan. Yaitu tsunami dan likuifaksi.
Mengerikan. Tiga peristiwa alam yang bersifat
destruktif dan mematikan, terjadi pada hampir satu
waktu yang sama dan di area sama.
Ketika masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir
di Palu dan Donggala berusaha lari menyelamatkan
diri ke area yang lebih tinggi manakala gelombang
tsunami setinggi lima meter tiba-tiba saja
menerjang, masyarakat di tiga tempat berbeda di
Palu dan Donggala justru dilanda ketakutan amat
sangat. Betapa tidak, ketika masyarakat di Balaroa,
Petobo, dan Jono Oge berhamburan ke luar rumah
atau bangunan saat gempa mengguncang, di saat
yang hampir bersamaan mereka dihadapkan pada
pemandangan mengerikan.
Tanah tiba-tiba saja terbelah, dan mendadak
berubah menjadi lumpur. Menyeret apa saja yang
berada di permukaan tanah. Rumah dan aneka
bangunan lain, juga pepohonan, tiba-tiba saja
bergerak dan seolah jalan sendiri. Bergeser dari
tempatnya semula ke tempat lain.
Bahkan ada
sejumlah rumah yang bergerak sejauh sekitar 600
meter dari posisi semula.
Kelurahan Petobo malah hilang, ketika seluruh
rumah dan bangunan amblas ditelan bumi. Tanah di
Petobo yang selama ini menjadi alas yang menopang
rumah dan bangunan, tiba-tiba saja menjadi lembek
dan kehilangan daya topangnya lalu menelan seluruh
rumah dan bangunan. Celakanya, yang ditelan bumi
tak hanya rumah-rumah dan bangunan, tetapi juga
lengkap dengan segala isi dan para penghuninya.
Video amatir yang merekam detik-detik terjadinya
likuifaksi, segera saja beredar dan menjadi viral.
Dalam tayangan berdurasi 38 detik itu, tampak

jelas bagaimana tanah tiba-tiba
saja merekah, terbelah, dan
berubah menjadi lumpur. Rumah,
bangunan, dan pepohonan tibatiba bergerak. Ada juga rumah dan
pohon yang amblas ditelan bumi.
Korban Tewas Lebih 2.000
Orang Tiga peristiwa alam yang
terjadi hampir secara bersamaan
itu memakan korban jiwa yang
tidak sedikit. Hingga Senin
(8/10/2018) atau 10 hari setelah
gempa terjadi, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB)
mencatat, jumlah korban tewas
2.010 orang. Hampir empat kali
lipat dibanding gempa Lombok.
Korban tewas terbanyak
ditemukan di kota Palu, yang
mencapai 1.601 orang. Sementara
di Donggala 171 orang dan Sigi 222
orang. Sementara korban hilang
tercatat sebanyak 671 orang.
Kelurahan Petobo menjadi salah
satu lokasi terdampak gempa
paling parah, selain wilayah
Perumnas Balaroa. Ribuan korban
diperkirakan masih tertimbun
tanah bersama bangunan di
dua lokasi itu. "Kami belum
identifikasi di Perumnas Balaroa
dan Kelurahan Petobo karena
lokasinya sangat parah," kata
Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BNPBD) Kota
Palu Fresly Tampubolon di Palu,
Senin (1/10/2018) silam.
Dua daerah tersebut, yakni
Balaroa dan Petobo, merupakan
pusat kerusakan paling dahsyat
karena rumah dan fasilitas publik
di titik itu tiba-tiba saja hilang bak

ditelan bumi. Menurut sejumlah
saksi, beberapa detik setelah
gempa 7,4 SR mengguncang Palu,
wilayah kelurahan itu terlihat
semburan air yang cukup tinggi,
lalu tiba-tiba permukaan tanah
menurun sehingga ikut menarik
seluruh benda yang selama ini
berada di atasnya.
Bahkan, beberapa bangunan
seperti masjid bergeser jauh
sekitar 50 meter dari posisi
semula. "Istri dan anak-anak saya
tidak bisa diselamatkan. Saya
perkirakan mereka terperangkap
dalam rumah lalu digulung tanah,"
kata Husnan, salah seorang
keluarga korban.
Likuifaksi Paling Menyeramkan
Likuifaksi seperti yang terjadi di
Balaroa, Petobo, dan Jono Oge,
memang menyeramkan. Maklum
peristiwa alam ini nyaris tak
pernah terjadi sehingga likuifaksi
menjadi istilah yang sangat asing
di telinga masyarakat Indonesia.
Publik di negeri ini lebih familiar
dengan
gempa,
tsunami,
longsor, dan berbagai peristiwa
alam lain yang selama ini
terjadi. Padahal sesungguhnya,
selama ini likuifaksi sering
terjadi di Indonesia. Hanya saja
skalanya lebih kecil sehingga tak
menimbulkan banyak korban jiwa.
Gempa di Lombok, dalam istilah
Geologi, sebenarnya juga disertai
dengan likuifaksi. Tetapi likuifaksi
kering yaitu berupa tebing-tebing
yang longsor.
Ihwal apa yang terjadi di Balaroa,
Petobo, dan Jono Oge merupakan

likuifaksi menyeramkan, diakui
oleh John Encarnacion, ahli
Geologi dari Universitas Saint
Louis, Amerika Serikat. "Itu
adalah contoh likuifaksi yang
paling menyeramkan yang
pernah saya lihat. Banyak suarasuara aneh terdengar," kata
Encarnacion menanggapi videovideo peristiwa likuifaksi yang
terjadi di Kabupaten Sigi dan Kota
Palu melalui pesan singkatnya,
sebagaimana dilansir dari Antara,
Rabu (3/10/2018).
Pada awalnya, justru ia sempat
berpikir peristiwa di dalam salah
satu video yang sempat viral di
media sosial tersebut adalah
tsunami. Ia menduga seluruh
kawasan di dalam video tersebut
sebenarnya berada di atas
endapan lumpur dan pasir dari
pesisir atau sungai yang tidak
terkonsolidasi dan jenuh dalam
air. Ketika material itu terguncang
oleh gempa bumi maka tanah
menjadi mencair.
Usia endapan pasir dan lumpur
tersebut, menurut perkiraannya
proses pembekuannya dapat
mencapai ribuan hingga puluhan
ribu tahun. "(Usia) itu sangat
muda dan tidak cukup waktu
untuk berubah menjadi batu.
(Likuifaksi)
ini
sebenarnya
adalah situasi yang sama terjadi
di banyak wilayah pesisir," kata
Encarnacion.
Saat ditanya kaitan antara
likuifaksi dan tsunami, ia
mengatakan mereka adalah dua
fenomena yang berbeda. Tsunami
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dimulai karena permukaan laut
terganggu, baik oleh gerakan
patahan atau tanah longsor di
bawah laut. Sedangkan likuifaksi
terjadi karena sedimen yang kaya
air terguncang hebat oleh gempa.
Terpisah, Kepala Pusat Data
Informasi
dan
Hubungan
Masyarakat BNP, Sutopo Purwo
Nugroho mengatakan, kejadian
likuifaksi di Kota Palu bukanlah
yang pertama kali terjadi. Pada
gempa bumi yang terjadi di
Lombok, likuifaksi juga terjadi.
Namun skalanya lebih kecil. Tidak
semua tempat yang terjadi gempa,
terjadi juga likuifaksi. Di Lombok
terjadi, tapi kecil. Tapi kalau kita
melihat di Palu, likuifaksi yang
terjadi begitu besar," kata Sutopo
kepada wartawan di Graha BNPB,
Senin (1/10/2018).
Ia
menjelaskan,
terjadinya
likuifaksi
disebabkan
oleh
guncangan
gempa.
Kondisi
material geologi yang ada di tanah
juga ikut memengaruhi. Ketika
guncangan terjadi, tanah menjadi
cair karena material air yang
tinggi. Dalam volume air yang
besar, kata dia, tanah menjadi
gembur. Akibatnya, bangunan
di atas tanah, perumahan, dan
pohon, itu berjalan pelan-pelan
sampai akhirnya ambles dan
tertimbun oleh lumpur.
Dengan kata lain, likuifaksi
merupakan proses keluarnya
lumpur dari lapisan tanah
akibat guncangan gempa dan
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menyebabkan lapisan tanah yang
awalnya kompak, bercampur
dengan air menjadi lumpur.
Kekuatan tanah yang berkurang
mengakibatkan bangunan di
atasnya hancur.
Menurut Sutopo, pemerintah
sebenarnya sudah memetakan
potensi gempa di wilayah
Indonesia berdasarkan jalur sesar
yang ada. "Sepanjang daerah
itulah yang berpotensi likuifaksi.
Tapi untuk peta likuifaksi sampai
saat ini belum, karena masih sulit,"
kata dia. Sementara lokasi bekas
likuifaksi, akan dijadikan Ruang
Terbuka Hijau atau Memory Park.
Dia juga memastikan lokasi itu
tidak boleh lagi digunakan untuk
pemukiman lantaran terlalu
berbahaya.
Ditambahkan Sutopo, likuifaksi
tidak sembarangan ditemukan
di jalur gempa yang akan terjadi.
Artinya, tidak semua daerah
rawan gempa, rawan pula terjadi
likuifaksi. Karena itu, perlu
penelitian lebih lanjut. Pasalnya,
belum semua jalur sesar di
wilayah Indonesia terpetakan
sampai skala mikro detail.

Kejadian likuifaksi hebat yang
menimpa Perumnas Petobo dan
Perumnas Balaroa di Kota Palu,
harus menjadi pembelajaran
untuk semua pihak.
Ia
mengimbau,
pemerintah
daerah (pemda) yang wilayahnya
rawan gempa harus membuat
peta mikro zonasi. Dengan peta
itu, lanjut dia, akan diketahui
potensi terjadi gempa. "Dari sana
dijadikan dasar tata ruang. Artinya,
kalau melakukan pembangunan
di daerah itu, boleh tapi kekuatan
konstruksinya harus diatur.
Memang lebih mahal," Sutopo
menjelaskan.
Namun, ia mengakui masih jarang
Pemda yang memrioritaskan
penanggulangan
bencana.
"Jarang sekali visi misi masalah
bencana dijadikan prioritas.
Anda bisa lihat pilkada, pilpres,
enggak ada di dalamnya
masalah
penanggulangan
bencana. Padahal Indonesia
rawan bencana," sitir Sutopo.
(Hasanuddin)
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8
PENGETAHUAN

TERHADAP PENYEBAB

KECELAKAAN KERJA K3
SANGAT PENTING UNTUK
MENCEGAH KECELAKAAN
YANG SAMA AGAR TIDAK
TERULANG DI KEMUDIAN
HARI. JIKA MANAJEMEN
KESELAMATAN
KERJA EFEKTIF MAKA
SEHARUSNYA TIDAK ADA
KECELAKAAN KERJA YANG
TERJADI.
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Menurut

ISO 45001 tentang
Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (SMK3),
kecelakaan
kerja
adalah
kejadian yang muncul dari atau
berkaitan dengan pekerjaan yang
menghasilkan luka atau penyakit
akibat kerja. Menurut Hollnagel,
kecelakaan didefinisikan sebagai
sebuah kejadian yang singkat,
tiba-tiba dan tidak dikehendaki
yang menghasilkan hasil yang
tidak diinginkan… dan harus
secara langsung atau tidak
langsung berkaitan dengan
aktivitas manusia bukan dari
peristiwa alam.
“occurence arising out of, or in
the course of, work that could or
does result in injury and ill health”
(ISO 45001)
Accidents have been broadly
defined as:
a short, sudden and unexpected
event or occurrence that results

in an unwanted and undesirable
outcome ...and must directly or
indirectly be the result of human
activity rather than a natural event’.
(Hollnagel, 2004, p. 5)
Berdasarkan asalnya, penyebab
kecelakaan kerja dapat dibagi
menjadi 3, yaitu T-O-P (teknis,
organisasional, dan personel).
Berikut adalah penjelasan T-O-P:
• Teknikal : yaitu segala hal
yang berkaitan dengan perangkat
keras seperti mesin, alat,
transportasi, dan lain-lain
• Organisasional : yaitu segala
hal yang berkaitan dengan sistem
manajemen seperti prosedur,
instruksi kerja, rambu-rambu,
dan lain-lain
• Personel : yaitu segala hal
yang berkaitan dengan sifat
manusia seperti sifat tergesagesa, sifat pelupa, menegur ketika
tidak aman, dan lain-lain.
Menurut OHS Body of

Knowledge dalam seri Models of
Causation: Safety, 8 teori penyebab
kecelakaan kerja menjadi contoh
dari 3 fase perkembangan teori:
• Fase Model Simpel Linear :
padafaseini,paraahliberpendapat
bahwa kecelakaan merupakan
gabungan
dari
rangkaian
kejadian
yang
berinteraksi
secara berurutan dengan yang
lain sehingga kecelakaan bisa
dihindari dengan menghilangkan
salah satu penyebab dalam
urutan linear tersebut.
• Fase Model Kompleks Linear
: model ini berdasarkan dari
anggapan bahwa kecelakaan
merupakan hasil dari kombinasi
tindakan tidak aman dan kondisi
bahaya laten dalam sistem yang
mengikuti garis lurus. Faktor
yang terletak paling jauh dari
kecelakaan dijadikan sebagai
perilaku dari organisasi atau
lingkungan dan faktor di sisi
lainnya sebagai perilaku manusia
di mana pada titik itu manusia
memiliki interaksi paling dekat
pada kecelakaan. Model ini
berpendapat bahwa kecelakaan
dapat dicegah dengan fokus
kepada memperkuat penghalang
dan pertahanan.
• Fase Model Kompleks NonLinear: model ini menyatakan
bahwa kecelakaan sebagai hasil
dari kombinasi berbagai macam
variabel
yang
berinteraksi
secara mutual dan terjadi dalam
lingkungan dunia yang nyata.

Gambar Sejarah Model Kecelakaan

MODEL SIMPLE LINEAR
1. TEORI DOMINO HEINRICH
Teori Domino Heinrich merupakan teori penyebab kecelakaan
pertama yang menggunakan prinsip sekuensial (berurutan). Model
ini menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab kecelakaan tersusun
secara berurutan dalam satu garis seperti domino. Menurut Heinrich,
kecelakaan adalah salah satu faktor dari 5 faktor yang akan membawa
kepada luka.
• Lingkungan sosial/asal (ancestry)
• Kesalahan manusia
• Perilaku tidak aman, bahaya mekanik dan fisik
• Kecelakaan
• Luka

Gambar Teori Domino

Berdasarkan teori domino, kecelakaan dapat dicegah dengan
mencabut salah satu domino sehingga mengganggu efek domino.
Heinrich berpendapat bahwa perilaku tidak aman dan bahaya mekanis
menjadi faktor utama dalam urutan kecelakaan sehingga pencabutan
faktor utama ini membuat faktor yang lain tidak akan efektif dalam
membuat kecelakaan kerja.
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2. TEORI BIRD AND GERMAIN’S LOSS CAUSATION
Teori Domino dilanjutkan oleh Bird dan Germain
(1985) yang menyatakan bahwa urutan teori domino
Heinrich telah mendukung pemikiran keselamatan
kerja selama 30 tahun. Mereka menyadari
kebutuhan dari manajemen untuk mencegah dan
mengendalikan kecelakaan di mana manajemen

telah menjadi situasi yang kompleks disebabkan
oleh perkembangan tekhnologi.
Mereka memperbaharui teori domino yang
ditambahkan dengan hubungan manajemen kepada
penyebab dan efek kecelakaan. Teori ini dilengkapi
dengan tanda-tanda panah untuk menjelaskan
interaksi multi linear dari penyebab dan efek dari

Teori Loss & Causation

urutan. Model ini kemudian disebut dengan model
loss causation yang dijelaskan juga dalam garis
lurus dari 5 domino yang dihubungkan satu sama
lain dalam urutan linear.

MODEL KOMPLEKS LINEAR
Model energy – damage

Model energy – damage ini banyak disebutkan
telah dibuat oleh Gibson (1961) tetapi Viner (1991)
mengerti bahwa model ini merupakan hasil diskusi
dari Gibson, Haddon dan yang lain. Model energy

Gambar model energy damage

-damage ini berdasarkan pemikiran bahwa damage
( luka) merupakan hasil dari energi kecelakaan yang
menuju penerima (pekerja) dengan daya rusak yang
tidak bisa diterima oleh penerima energi.
Pada model energy-damage, “the hazard” sebagai
sumber energi potensial yang dapat merusak
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dan menimbulkan kecelakaan yang merupakan
hasil dari ketidakmampuan untuk mengendalikan
energi. Pengendalian energi ini dapat saja berupa
penghalang fisik atau struktural, pengaman, proses
dan prosedur. Bagian “space transfer mechanism”
adalah sarana dimana energi dan penerima

Gambar Teori Time Sequential

dibawa bersama dengan asumsi bahwa mereka
pada awalnya jauh dari satu sama lain. “Recipient
boundary” adalah permukaan yang terpapar dan
rawan terhadap energi

MODEL URUTAN WAKTU
(TIME SEQUENTIAL MODEL)
Benner (1975) menyatakan terdapat 4 isu yang tidak
diperhitungkan dalam model domino : (1) kebutuhan
untuk menetapkan awal dan akhir dari kecelakaan;

Gambar Teori Epidemiologikal
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(2) kebutuhan untuk menjelaskan kejadian yang
terjadi pada urutan waktu; (3) kebutuhan untuk
metode yang terstruktur untuk menjelaskan faktorfaktor relevan yang terlibat; dan (4) kebutuhan
untuk menggunakan metode pemetaan untuk
menjelaskan kejadian dan kondisi.

MODEL EPIDEMIOLOGIKAL
Model kecelakaan epidemiologikal dapat dilacak
dari studi epidemiologi penyakit dan penelitian dari
faktor penyebab pada perkembangan mereka.
Gordon (1949) menyadari bahwa “Luka, meskipun

Gambar Swiss Cheese Model

berbeda dari penyakit, sebenarnya sama-sama rentan dengan menggunakan pendekatan ini, berarti
pengertian kita terhadap kecelakaan dapat ditingkatkan dengan menganggap bahwa kecelakaan disebabkan
oleh kombinasi dari 3 sumber: manusia, agen, dan lingkungan.
Benner (1975) seorang praktisi faktor manusia pada psikologi mengajukan model penyebab kecelakaan
dengan prinsip epidemiologikal. Model ini menyatakan bahwa kecelakaan merupakan kombinasi dari faktor
lingkungan dan agen yang memiliki efek negatif kepada organisme.

MODEL SISTEMIK
Pada tahun 1980, peneliti-peneliti di bidang keselamatan kerja menyadari bahwa model kecelakaan yang
sebelumnya tidak mencerminkan realitas dari fenomena kecelakaan. Banner (1984) menyatakan bahwa
realitas yang ada harusnya juga mengakomodir kejadian yang non-linear.
Model kecelakaan sistemik menguji ide bahwa kegagalan sistem lebih berkontribusi terhadap kegagalan
manusia dalam kecelakaan kerja. Model ini menyatakan bahwa kecelakaan tidak terjadi dalam lingkungan
sistemik yang terisolasi. James Reason (1990) menerima bahwa kecelakaan tidak melulu disebabkan oleh
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Gambar Reason Model on System Safety

kesalahan individu (active errors) tetapi juga terletak
pada faktor organisasional yang sistemik dan lebih
luas (latent condition). Reason mengeluarkan model
yang disebut Swiss Cheese Model.
Model Swiss Cheese kemudian dikembangkan
menjadi “Reason model on Systems Safety”.
Model ini memberikan dampak besar dalam
dunia keselamatan dan kesehatan kerja karena
telah membuat fokus investigasi berubah dari
menyalahkan individu kepada pendekatan yang
tidak menyalahkan; dari pendekatan personel ke
pendekatan sistem; dari kesalahan aktif ke laten;
dan dia fokus kepada bahaya, pertahanan, serta
kerugian.

MODEL KOMPLEKS NON LINEAR
STAMP (System Theoretic Accident Model and
Process)
STAMP merupakan model investigasi kecelakaan
yang dicetuskan oleh Leveson. Model ini fokus
terhadap penyebab pengendalian risiko gagal
untuk mendeteksi atau mencegah perubahan
yang kemudian membawa kepada kecelakaan.
Leveson mengembangkan metode klasifikasi
untuk membantu mengidentifikasi faktor yang
berkontribusi
terhadap
kecelakaan
dilihat
dalam sebuah sistem yang berkaitan. Model ini
menggunakan pendekatan barriers dan defences
kepada pencegahan kecelakaan dan didesain
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sebagai indikator performa keselamatan kerja yang proaktif dan leading.
Model ini ternyata hanya memberikan efek sedikit dalam komunitas keselamatan kerja. Roelen, Lin dan
Hale (2010) menyebutkan hal tersebut terjadi karena STAMP tidak memberikan jembatan antara praktek
pengumpulan data keselamatan kerja saat ini dengan metode STAMP.
FRAM (Functional Resonance Accident Model)
FRAM (Functional Resonance Accident Model) dicetuskan oleh Erik Hollnagel. FRAM merupakan model
investigasi kecelakaan pertama yang mengggunakan 3 dimensi, bergerak menjauh dari model linear yang
berurutan. Model ini menyadari bahwa faktor-faktor yang ada seperti manusia, tekhnologi, kondisi laten dan
penghalang tidak dengan sederhana berkontribusi terhadap kecelakaan.
Model Fram ini menyajikan pandangan tentang bagaimana beragam fungsi dalam organisasi dapat
dihubungkan dengan fungsi lain yang bertujuan untuk mengerti variabilutas dari setiap fungsi dan bagaimana
variabilitas tersebut dapat dimengerti dan diatur. Fungsi dalam FRAM dikategorisasi dalam inputs, outputs,
preconditions, resources, time dan control. Variasi dalam sebuah fungsi dapat berdampak pula pada fungsi
lain.

Contoh Penggunaan FRAM

British Standard Institution. 2018. ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety management systems Requirements with guidance for use.
Geneva, March 31.
Safe Institute of Australia. 2013. “Model of Causation Safety.” OHSBOK. Dec. Accessed Oct 10, 2018. http://www.ohsbok.org.au/wp-content/
uploads/2013/12/32-Models-of-causation-Safety.pdf.
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67

SAFETY KIDS

30 SISWA SD
KERACUNAN
SUSU KEMASAN

WASPADAI SUSU
KADALUWARSA
YANG DIBAGIKAN
GRATIS KE SEKOLAH
SEBANYAK 30 SISWA SD TARUNA BANGSA DI TANGERANG SELATAN,
BANTEN, MENGALAMI MUAL DAN MUNTAH. SEBAGIAN TERPAKSA DILARIKAN
KE RUMAH SAKIT. PT KALBE NUTRITIONALS SELAKU PRODUSEN SUSU
MEREK CHIL-GO DIDUGA KUAT MEMBAGIKAN SUSU GRATIS YANG SUDAH
KADALUWARSA KEPADA PARA SISWA SD ITU.
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P

ara siswa SD Taruna Bangsa di Tangerang
Selatan (Tangsel), Banten, pada Kamis
(30/8/2018) langsung senang ketika
diberitahu para guru bahwa pada hari
itu mereka akan mendapat susu yang
dibagikan secara cuma-cuma oleh sejumlah
Sales Promotion Girl (SPG) dari PT Kalbe
Nutritionals, produsen susu kemasan merek
Chil-go. Sekitar pukul 10.00 WIB, para siswa mulai dari kelas I
hingga VI dikumpulkan di lapangan.
Para siswa yang jumlahnya dari 100 anak tersebut, diminta
berbaris dengan rapi untuk mendapatkan susu Chil-go. Di sana
tampak sebuah booth (gerai) dari produk susu kemasan merek
Chil-go sudah berdiri. Para siswa yang masih berusia anak-anak
itu, tentu senang bukan kepalang akan mendapatkan sebotol
susu Chil-go yang akan dibagikan secara gratis.
Tak lama kemudian, petugas SPG mulai membagikan susu
Chil-go kemasan botol plastik ukuran 140 ml. Satu siswa, satu
botol susu. Dalam sekejap, sudah tiga dus (isi 36 botol) atau
108 botol susu Chil-go kemasan 140 ml yang dibagikan kepada
para siswa. Tak lama kemudian, di saat masih banyak siswa
yang menunggu mendapat giliran, tiba-tiba sejumlah siswa
mengaku merasa mual dan muntah.
Keceriaan pembagian susu gratis, seketika berubah
menjadi kepanikan. Pembagian susu gratis dihentikan. Upaya
pemberian pertolongan pertama diberikan. Sebagian siswa
lainnya terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat guna
mendapatkan penanganan medis.
Hal ini diakui Wakil Kepala Sekolah SD Taruna Bangsa
Sulistianingsih. Katanya, tak lama setelah mengonsumsi
susu Chil-go itu, para siswa mengalami mual dan muntah.
"Kejadiannya jam 10.00 WIB. Ada 30 orang yang mengalami
mual dan muntah dan langsung kami bawa ke puskesmas, tak
ada yang dirawat. Sudah kembali ke rumah masing-masing,"

kata Sulistianingsih.
Dikatakan Sulistianingsih, mereka yang mengalami mual
dan muntah itu adalah para siswa kelas 4,5, dan 6. "Semua
siswa kami diberikan (susu Chil-go gratis, red), tapi 30 yang
mengalami mual muntah itu, kelas 4,5,6. Mereka setelah lima
menit minum susu langsung muntah, tetapi anak-anak tidak
sampai dirawat," Sulistianingsih menambahkan.
Menurut Sulistianingsih, sebelum anak-anak meminum susu,
pihak sekolah sudah memeriksa tanggal kadaluwarsa di dus
yang berisi susu tersebut. Saat diperiksa tanggal kadaluwarsa
masih bulan Februari 2019. Namun setelah kejadian itu,
pihaknya kembali melakukan pemeriksaan terhadap botol susu
yang telah diminum para siswa.
"Setelah diminum dan anak-anak muntah, kami periksa
kembali tanggal kadaluwarsa tersebut, ternyata ada yang
kadaluwarsa, tertanggal 25 Agustus 2018," terangnya. Ada
perbedaan antara tanggal kadaluwarsa yang tertera di kardus
dan tanggal kadaluwarsa yang ada di botol kemasan yang
dibagikan kepada para siswa. Adapun sampel susu kemasan
yang diminum para siswa itu saat ini sudah dalam pemeriksaan
polisi.
Terpisah, salah seorang orangtua siswa yang jadi korban,
Gisela, menjelaskan bahwa acara pembagian susu gratis dari
PT Kalbe Nutritionals tersebut tidak diberitahukan kepada
para orangtua murid. Menurut Gisela, yang mewakili rekanrekannya sesama orangtua murid korban keracunan susu Chilgo, dari keterangan yang dikumpulkannya, saat itu pihak Kalbe
sudah membagikan 3 dus susu Chil-go yang masing-masing dus
berisi 36 botol susu Chill-go kemasan 140 ml.
“Artinya ada 108 botol susu yang sudah dibagikan kepada
para siswa, dan diterima oleh 104 siswa SD Taruna Bangsa.
Yang mengalami keracunan sekitar 30 siswa,” kata Gisela
kepada ISafety. ▶
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LAPOR POLISI
Kasus ini membuat pihak PT Sanghiang Perkasa (SHP)/PT
Kalbe Nutritionals, anak perusahaan PT Kalbe Farmasi Tbk,
selaku produsen dari susu Chil-go, kebakaran jenggot. Apalagi
pihak kepolisian dari Polsek Metro Ciputat dan Polres Metro
Tangerang Selatan telah mengambil sampel kemasan susu
yang jadi penyebab 30 siswa keracunan. Pihak kepolisian dari
Polsek Metro Ciputat bahkan telah menyita kendaraan yang
digunakan pihak Kalbe saat melakukan promosi produk di SD
Taruna Bangsa.
Upaya perdamaian dilakukan pihak Kalbe. Tapi, menurut
Gisela, tak menemukan titik temu meski telah
dilakukan tiga kali pertemuan. Bahkan pada
pertemuan kedua pada 5 September
2018, dihadapan para orangtua siswa
yang anak-anaknya keracunan
susu, pihak Kalbe menyatakan
bahwa mereka sudah
mengantongi hasil uji lab
atas sampel dari susu
Chil-go yang dibagikan
kepada para siswa
SD Taruna Bangsa,
Tangerang Selatan.
“Katanya, hasil lab
menyebutkan bahwa
produk mereka yang
dibagikan kepada
anak-anak siswa SD
Taruna Bangsa, tidak
berubah rasa, bau,
maupun teksturnya. Lah
itu anak-anak yang mual
dan muntah itu karena apa?
Saya ada rekamannya soal
statement mereka (pihak Kalbe),”
kata Gisela.
Bahkan, kata Gisela, yang
mengkhawatirkan, ada satu siswa berinisial FZ
terpaksa harus kembali dilarikan ke rumah sakit pada
1 Oktober 2018 lantaran sejak meminum susu itu, mengalami
gangguan pada bagian pencernaannya. “Semenjak minum susu
kadaluwarsa, perutnya jadi ringkih dan sering mengalami
diare. Saat acara pembagian susu gratis di sekolahnya itu, FZ
minum susu yang dua-duanya kadaluwarsa, yaitu tertanggal
26 Agustus 2018. Dia pikir stroberi yougurt,” Gisela
menambahkan.
Setelah berjalan hampir satu bulan sejak peristiwa itu
terjadi, pengusutan kasus itu oleh aparat kepolisian dari
Polsek Metro Ciputat dan Polres Metro Tangerang Selatan
dinilai sejumlah orangtua siswa yang anak-anaknya menjadi
korban susu kadaluwarsa, seakan berjalan di tempat.
Alhasil, pada Selasa (25/9/2018), didampingi sejumlah
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pengacara, sekitar 10 ibu-ibu yang merupakan perwakilan
dari para orangtua murid yang anaknya menjadi korban
keracunan setelah meminum susu Chil-go kadaluwarsa,
menggeruduk Polda Metro Jaya. Di sana, mereka melaporkan
PT Kalbe Nutrionals dan PT KA Pro selaku pihak yang harus
bertanggung jawab secara hukum atas kasus keracunan susu
yang menimpa anak-anak mereka.
Laporan itu dibuat atas nama Gisela, yang merupakan
perwakilan dari 10 orangtua murid korban keracunan susu
Chil-go. Dalam laporan polisi No LP/5140/IX/2018/PMJ Dit
Reskrimsus tertanggal 25 September 2018, kedua perusahaan
itu dilaporkan atas dugaan perkara tindak pidana perlindungan
konsumen.
Meski sudah ditangani Polsek
Metro Ciputat dan Polres Metro
Tangerang Selatan, ironisnya saat
dikonfirmasi, Kabid Humas
Polda Metro Jaya Kombes
Pol Argo Yuwono mengaku
tidak mengetahui
peristiwa tersebut.
"Saya belum tahu,
nanti saya cek dulu
ya," tutur Kabid
Humas Polda Metro
Jaya Kombes Pol
Argo Yuwono
ketika dikonfirmasi
Isafety di Jakarta,
Kamis (27/9/2018)
terkait kelanjutan
pengusutan kasus
keracunan susu yang
menimpa 30 siswa SD
di Tangerang Selatan
dan laporan para orangtua
siswa ke Polda Metro Jaya.
Atas peristiwa ini,
mewakili para orangtua murid
korban keracunan susu Chill-go, Gisela
mendesak aparat kepolisian melakukan
pengusutan secara tuntas atas kasus ini. “Saya minta pihak
kepolisian betul-betul serius menangani kasus ini. Sebab
masalah ini gak main-main. Perusahaan sebesar PT Kalbe
kok membagikan produknya yang sudah kadaluwarsa kepada
anak-anak, generasi penerus bangsa. Bagaimana kalau kasus ini
menimpa anak-anak Anda?” kata Gisela dengan nada meninggi.

BUKAN PERTAMA
Kasus pembagian susu gratis merek Chil-go di SD Taruna
Bangsa ini rupanya bukan kali ini terjadi. Berdasarkan
penelusuran ISafety, pembagian susu Chil-go secara gratis
oleh Kalbe Nutritionals juga pernah dilakukan di dua SD

berbeda di Jakarta pada Juli 2018 dan pertengahan Agustus
2018.
Tidak ada insiden pada pembagian susu gratis merek
Chill-go di dua SD berbeda itu. Hanya saja, susu Chill-go
yang dibagikan memang memiliki tanggal kadaluwarsa di akhir
Agustus 2018. Pada Juli 2018, susu Chil-go yang dibagikan
gratis kepada para siswa SD itu masa kadaluwarsanya masih
satu bulan lagi.
Hal ini diakui maryani_gibranshop. “Bulan kemaren (Juli,
red) di sekolah anakku juga dibagiin susu ini (Chil-go, red). Pas
dilihat satu bulan lagi kadaluwarsa. Tapi tetap dikasih ke anakanak,” tulisnya mengomentari pemberitaan di akun instagram
@lambe_turah edisi Kamis (30/8/2018) berjudul ‘30 Siswa SD
di Tangsel Keracunan Susu Kemasan.’
Sementara mpipin di laman sama, mengaku pembagian susu
Chil-go juga dilakukan di sekolah anaknya pada pertengahan
Agustus 2018. Berbeda dengan SD di mana anak maryani_
gibranshop bersekolah dan SD Taruna Bangsa, di SD anaknya
mpipin, kerjasama antara pihak sekolah dan Chil-go dilakukan
dalam bentuk perlombaan dalam rangka peringatan Hari
Kemerdekaan, 17 Agustus 2018.
Setiap pemenang lomba mendapatkan hadiah berupa susu
Chil-go kemasan botol plastik 140 ml. “Anakku ikutan lomba dan
menang. Terus dapat susu itu. Ada sekitar 20 siswa pemenang
lomba yang mendapat hadiah susu Chil-go. Untungnya kita lihat
tanggal kadaluwarsanya. Cuma tinggal seminggu lagi,” tulis

mpipin di laman akun instagram @lambe_turah.
Dalam kasus yang terjadi di SD Taruna Bangsa, patut
dipertanyakan SOP (Standar Operasional Prosedur) dari
kegiatan promosi yang dilakukan PT Kalbe Nutritionals selaku
produsen dari susu merek Chil-go. Apakah sebelum melakukan
kegiatan promosi di SD Taruna Bangsa terlebih dahulu
dilakukan pengecekan terhadap masa berlaku (expired) dari
produk susu yang akan dibagikan gratis kepada para siswa SD
Taruna Bangsa itu atau tidak?
Namun, dari pengakuan dua ibu di laman akun instagram
@lambe_turah saat mengomentari berita ‘30 Siswa SD di
Tangsel Keracunan Susu Kemasan’ tadi, bisa jadi, susu Chilgo yang dibagikan kepada para siswa di SD Taruna Bangsa,
Tangerang Selatan, adalah produk susu yang sama, yang
dibagikan di dua SD sebelumnya. Yaitu produk susu Chil-go
yang memiliki masa expired di akhir bulan Agustus 2018. Ini
sesuai dengan susu Chil-go yang dibagikan kepada para siswa
di SD Taruna Bangsa yang memiliki masa expired tanggal 26
Agustus 2018. Sedangkan acara promosi berupa pembagian
susu gratis di SD Taruna Bangsa itu sendiri dilakukan pada
Kamis tanggal 30 Agustus 2018.
Bagaimanapun, kegiatan promosi produk olahan
makanan maupun minuman berupa pembagian produk
secara gratis kepada masyarakat seperti yang dilakukan
PT Kalbe Nutritionals, harus dilakukan sesuai SOP dengan
memperhatikan dan mengutamakan aspek safety. Jika
tidak, maka kasus yang menimpa 30 siswa SD Taruna Bangsa
di Tangerang Selatan, akan terus terulang. Di lain pihak,
masyarakat juga tetap harus jeli, kritis, dan meningkatkan
kewaspadaan terhadap setiap kegiatan promosi berupa
pembagian gratis produk olahan makanan dan minuman. ▪
(Hasanuddin)
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K O M U N I T A S

PERTARIDERS,
KLUB MOTOR
KARYAWAN
PERTAMINA RU III
PLAJU & MOR II
TAK SEKADAR MENYALURKAN HOBI BERSEPEDA MOTOR,

PERTARIDERS DIDIRIKAN GUNA MENDEKATKAN DIRI PT PERTAMINA
KEPADA MASYARAKAT DENGAN MISI SOSIAL DAN EDUKASI.
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Pertariders saat memberikan bantuan untuk
renovasi masjid At-Taqwa di Desa Lampur,
Kabupaten Bangka Tengah, Jumat(11/5/2018).

A

da begitu banyak klub atau
komunitas sepeda motor
di Indonesia. Umumnya
didirikan dan dibentuk
berdasarkan kesamaan
merek dan tipe. Misalnya
saja klub sepeda motor
Yamaha Nmax, klub Vespa,
klub Vario, Kawasaki, dan sebagainya. Tujuannya
tentu beragam. Mulai dari sekadar wadah
komunikasi, berbagai informasi seputar sepeda
motornya, touring, hingga melakukan aksi sosial
dan berbagai aksi kemanusiaan lainnya.
Namun Pertariders hadir secara berbeda. Klub
sepeda motor yang dibentuk di kota Palembang,
Sumatera Selatan pada 10 Maret 2018 ini, sama
sekali tak merujuk pada kesamaan merek dan tipe
sepeda motor, sebagaimana klub dan komunitas
sepeda motor pada umumnya.
Klub sepeda motor yang satu ini lebih merujuk
pada kesamaan tempat bekerja para anggotanya,
yaitu PT Pertamina (Persero). Sesuai namanya,
para anggota klub Pertariders adalah para
karyawan aktif di PT Pertamina (Persero). Dalam
hal ini adalah PT Pertamina Refinery Unit (RU) III
Plaju dan Marketing Operation Region (MOR) II
Sumatera bagian Selatan (Sumbagsel).
Dalam rilisnya yang dikirim ke redaksi

majalah ISafety, Presiden Pertariders Budi Yendri
mengatakan, klub motor karyawan Pertamina ini
sudah terdaftar resmi di organisasi Ikatan Motor
Indonesia (IMI). Dengan demikian, Pertariders
bisa disejajarkan dengan klub-klub sepeda motor
lainnya yang sudah terlebih dahulu terdaftar
di IMI. "Pertariders sejajar dengan klub motor
lainnya dan memiliki kepengurusan sah di notaris.
Anggota Pertariders juga bergabung bersama
klub motor lain ada MBC, Muslim Bikers Indonesia,
pengurus IMI, Muslim Bikers Palembang," jelas
Budi.
Dikatakan Budi, Pertariders merupakan
komunitas sepeda motor yang beranggotakan
para pekerja Pertamina di bawah binaan
Pertamina RU III Plaju dan MOR II Sumbagsel.
Sejauh ini Pertariders beranggotakan 47 orang,
yang seluruhnya merupakan karyawan aktif di
Pertamina RU III Plaju dan MOR II Sumbagsel.
Pertariders didirikan dengan tujuan antara
lain mendekatkan Pertamina ke hati masyarakat
Indonesia, membesarkan nama baik Pertamina
sebagai penopang strategis kehidupan bangsa
dan negara Indonesia serta mempromosikan
dan memberikan edukasi kepada masyarakat
terkait proses bisnis Pertamina beserta produkproduknya dengan cara berkendara sepeda motor
yang baik dan berkeselamatan (safety riding). ▶
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Selain itu, Pertariders memiliki misi antara lain
mengubah pandangan masyarakat luas terhadap
klub atau komunitas sepeda motor yang selama
ini cenderung beraroma negatif akibat tingkah
laku dan ulah oknum-oknum tidak bertanggung
jawab yang dilakukan oleh sejumlah klub atau
komunitas sepeda motor.
“Ada misi sosial dan edukasi yang kami
usung. Pertariders adalah wadah bagi karyawan
Pertamina untuk menyalurkan hobi sekaligus
melakukan kegiatan sosial. Motor di Pertariders
syaratnya berkapasitas 250 cc ke atas.," kata Budi.
Penasihat Pertariders, Catur, menambahkan,
"Kami ingin lebih dekat dengan masyarakat.
Pertamina adalah milik rakyat dan melalui touring
kami melakukan edukasi kepada masyarakat.
Ada keluhan soal SPBU, distribusi BBM silakan
sampaikan kepada kami."
CHARITY THROUGH RIDDING
Lalu, kegiatan apa yang sudah dilakukan
Pertariders? Pada 10 – 13 Mei 2018 silam,
Pertariders melakukan misi sosial dan edukasi
dengan melakukan touring ke Pulau Bangka.
Menurut Budi dan Catur, jelajah Pulau Bangka
pada pertengahan Mei lalu itu merupakan
kegiatan ridding perdananya sejak Pertariders
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dibentuk pada 10 Maret 2018.
Berbekal slogan Charity Through Ridding,
Pertariders melakukan jelajah dan aksi sosial
dengan berbagi rezeki di sejumlah tempat di
Pulau Bangka. Dalam kegiatan perdana tersebut,
Pertariders menggandeng beberapa klub sepeda
motor yang sudah terlebih dahulu hadir di kota
Palembang seperti MBC (Motor Besar Club),
Muslim Bikers Indonesia, dan Freedom For Fun
Bikers yang semuanya berada di bawah naungan
IMI.
Dalam aksi perdananya itu, di Pulau Bangka,
Pertariders mendatangi Masjid At-Taqwa yang
sedang direnovasi. Masjid At-Taqwa dibangun
pertama kali pada tahun 1967 dan tercatat
sebagai masjid tertua di Desa Lampur, Kabupaten
Bangka Tengah.
Di masjid yang sedang tahap renovasi tesebut
Pertariders disambut hangat oleh masyarakat
beserta perangkat adat sekitar serta pengurus
masjid. Kegiatan dilanjutkan dengan mengikuti
ibadah shalat Jumat bersama. Usai shalat
Jumat, acara diteruskan dengan berbagi rezeki
Pertariders dan sahabat Pertariders dengan
memberikan bantuan untuk renovasi Masjid AtTaqwa yang diserahkan langsung kepada ketua
masjid dan ketua pelaksana pembangunan masjid

yang juga didampingi oleh perangkat dan kepala
Desa Lampur.
Dari Masjid At-Taqwa di Desa Lampur,
Bangka Tengah, Pertariders beserta sahabat
Pertariders melanjutkan perjalanan menuju kota
Pangkalpinang untuk bersilahturahmi ke Panti
Asuhan Baiturrahman Annur. Di panti asuhan
tersebut Pertariders kembali melakukan aksi
sosial berupa berbagi rezeki kepada anak-anak
panti asuhan sembari memberikan edukasi tekait
keberadaan dan pentingnya Pertamina untuk
bangsa Indonesia.
Kedatangan Pertariders disambut ceria dan
meriah oleh anak-anak panti asuhan dan pada
akhir acara di panti asuhan semua anak-anak
disibukkan dengan foto sambil menunggangi
kendaraan-kendaraan milik para anggota
Pertariders.
Kegiatan berbagi rezeki di sejumlah tempat di
Pulau Bangka itu, kata Catur, sebagai dukungan
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
Pertamina kepada masyarakat yang dikunjungi
Pertariders. "Kami lebih mengedepankan charity
atau kegiatan sosialnya. Dari Novotel Bangka,
kami menuju kawasan Bangka Tengah, lalu
memberikan bantuan untuk Masjid At Taqwa
Desa Lampur, yang sekarang dalam tahap
pembangunan. Pertariders juga kemudian singgah
di Panti Asuhan Baiturrahman Pangkalpinang,
untuk sedikit berbagi di sana," kata Catur.
Menurut Catur, dipilihnya Pulau Bangka sebagai
lokasi touring perdana Pertariders, karena jalanjalan di Bangka dikenal mulus dan bagus sehingga
cocok bagi para bikers pemula seperti Pertariders.
“Kita melakukan touring perdana di Pulau Bangka
ini karena kita mendapatkan informasi kalau jalan
di Babel ini sangat mulus sehingga cocok untuk
touring,” ujarnya.
Penasihat Pertariders lainnya Diki Firmansyah
menyebutkan mereka juga akan mempromosikan
wisata Pulau Bangka usai turing ini.
Kedatangan Pertariders dan sahabat juga

Keceriaan anak-anak Panti Asuhan Baiturrahman Annur
di Pangkalpinang, saat sesi foto bersama Pertariders,
umat (11/5/2018).

disambut baik oleh Kepala Bidang Pemuda
Dispora Babel yaitu Ferdiyan Hermawan Loebis.
Ferdiyan yang akrab disapa Bob ini mengatakan,
"Saya sangat menyambut baik kedatangan
Pertariders di Pulau Bangka ini karena mereka di
sini bukan hanya melakukan ridding saja tetapi
mereka mempunyai suatu rasa kepedulian saling
berbagi kepada yang membutuhkan khususnya
masyarakat di Babel.”
Bukan hanya itu saja, Bob menyebutkan,
“dengan kehadiran Pertariders, klub motor
Pertamina RU III Plaju Palembang melakukan
ridding ke Bangka ini otomatis secara tidak
langsung mempromosikan tempat wisata di Pulau
Bangka.”
“Saya ucapkan selamat datang semoga
memberikan kesan menyenangkan selama di
Pulau Bangka. Dengan pengalaman selama
menjelajah di Pulau Bangka ini akan diceritakan
kepada keluarga dan khalayak sehingga menarik
wisatawan untuk berkunjung ke negeri serumpun
sebalai ini,” kata Bob.
Presiden Pertariders Budi Yendri berharap
Pertariders menjadi perintis bagi karyawan PT
Pertamina (Persero) di wilayah-wilayah lain di
Indonesia untuk membentuk klub motor serupa,
dengan misi sosial dan edukasi. Bagaimana
menurut Anda, para karyawan Pertamina? ▪
(Hasanuddin)
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K A M P U S

EDULI

PROGRAM UI P

Mahasiswa K3
FKM Berikan
Penyuluhan
K3 di Pabrik
Tapioka
PULUHAN PEKERJA TEMPAT PENGOLAHAN TEPUNG
TAPIOKA DI DUA DESA DI KAB BOGOR, MENDAPAT
PENYULUHAN PRAKTIK KERJA AMAN DAN PERILAKU
HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DARI PARA
MAHASISWA K3 FKMUI.

A

ncaman gangguan
keselamatan
dan
kesehatan
saat
bekerja
atau
di
lingkungan
kerja,
tak melulu datang
dari proyek konstruksi, pabrik,
pertambangan, atau industri Migas
yang memang memiliki tingkat risiko
bahaya yang tinggi (high risk). Tapi
juga bisa berasal dari tempat kerja
yang tidak menggunakan peralatan
berat sama sekali, melibatkan sedikit
pekerja, dan jauh dari keramaian
alias berada di pedesaan.
Misalnya saja di tempat
pengolahan tepung tapioka. Bekerja
di tempat pengolahan tepung tapioka
memang tak perlu repot dan ribet
semisal bekerja di proyek konstruksi,
yang harus selalu mengenakan alat
pelindung diri (APD) seperti helm,
sepatu boots, dsb. Tetapi bukan
berarti bekerja di tempat pengolahan
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tepung tapioka tidak menyimpan
potensi risiko bahaya.
Dalam hal potensi risiko bahaya,
bekerja di tempat pengolahan
tepung tapioka sama saja dengan
bekerja di proyek konstruksi. Hanya
skala dan tingkat risiko bahayanya
saja yang berbeda. Lalu, potensi
bahaya apa saja yang bisa terjadi di
tempat pengolahan tapioka? Tentu
ada banyak dan cukup beragam.
Mulai dari proses pengadaan
bahan (pra-produksi), produksi,
hingga pasca-produksi, potensi
gangguan
keselamatan
dan
kesehatan kerja bisa terjadi. Pada
tahap pra-produksi, misalnya,
potensi bahaya bisa terjadi ketika
si pekerja mengangkut bahan
baku pembuatan tepung tapioka
yaitu berupa singkong, dari kebun
singkong atau yang dibeli dari pasar,
ke lokasi pengolahan singkong. Jika
si pekerja mengangkut karung berisi

singkong secara tidak benar atau
dalam posisi yang salah, maka si
pekerja itu berpotensi mengalami
gangguan pada bagian ototnya.
Lalu di tahap produksi. Untuk
diolah menjadi tepung tapioka,
singkong yang baru tiba tadi terlebih
dahulu harus dikupas, dicuci, lalu
diparut. Di sini si pekerja berpotensi
mengalami
cedera
karena
tangannya tersayat pisau ketika
mengupas kulit singkong atau kulit
bagian telapak tangan terluka akibat
tergores serutan yang tajam. Dan,
begitu seterusnya.
Hal ini lah yang mendorong
sejumlah mahasiswa Program
Studi (Prodi) Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas
Indonesia
(FKMUI)
melakukan
kegiatan UI Peduli di Kecamatan
Babakan Madang, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat, pada Agustus 2018
lalu. Kegiatan UI Peduli tersebut
merupakan bagian dari kegiatan
Pengalaman Belajar Lapangan (PBL)
FKMUI.
Program UI peduli yang
berlangsung selama dua hari itu
diimplementasikan para mahasiswa
K3 dengan melakukan penyuluhan
kepada para pekerja dan pemilik
pengolahan tepung tapioka di dua
desa yaitu Desa Kadungmanggu
pada 7 Agustus 2018 dan Desa
Sentul pada 8 Agustus 2018. Diikuti
oleh sekitar 60 pekerja termasuk
pemilik usaha.
Tujuannya, membantu para
pekerja memahami bahaya dan
risiko yang ada di tempat kerja,
mempraktikkan cara kerja yang

aman dalam mengangkut beban
yang berat, cara menggunakan APD
dengan benar, serta bagaimana
cara menerapkan perilaku hidup
bersih dan sehat (PHBS). Kegiatan
tersebut bertajuk “Peningkatan
Pengetahuan Terhadap Bahaya dan
Risiko Serta Cara Kerja Aman Pada
Proses Pembuatan Tepung Tapioka
di Kecamatan Babakan Madang”.
Disamping
mahasiswa
K3
sebagai narasumber, penyuluhan
juga melibatkan petugas dari
puskesmas setempat yaitu Siti
Nuraeni dan Risa Rostika selaku
petugas Puskesmas Sentul. Khusus
kegiatan di Desa Sentul juga dihadiri
oleh Eneng Barokah selaku Lurah
Desa Sentul yang turut memberikan
arahan.
Penyuluhan dibagi menjadi dua
sesi setiap harinya. Sesi pertama,
materi dibawakan mahasiswi K3
yang memaparkan bahaya dan
risiko pada setiap proses kerja

dalam pengolahan tepung tapioka
dan bagaimana praktik kerja aman
dalam mengangkut beban. Lalu
pada sesi berikutnya, penyampaian
materi tidak hanya disampaikan
oleh
perwakilan
mahasiswa,
juga dibantu oleh Risa Rostika
selaku Penanggungjawab K3L di
Puskesmas Sentul terkait perilaku
hidup bersih dan sehat.
Salah satu bahasan yang
disampaikan Risa Rostika mengenai
pentingnya mencuci tangan. Di
akhir pemaparan yang dilakukan
oleh mahasiswa dan Risa Rostika,
mahasiswa membagikan handuk,
earplug, botol minum, sarung tangan
kepada pekerja. Tidak hanya itu,
dilakukan juga penyerahan berupa
sekop, boots, masker, kepada
pemilik pengolahan tepung tapioka
di dua desa tersebut.
Di akhir penyuluhan, sebagai
aksi bentuk nyata, mahasiswa/i
mendatangi
setiap
tempat

pengolahan
tapioka
untuk
melakukan pemasangan spanduk
yang dapat membuat pekerja selalu
ingat terhadap pentingnya aspek K3
ketika sedang bekerja. Tidak hanya
itu, mahasiswa/i menempelkan
poster Cuci Tangan yang Baik dan
Benar, cara menggunakan APD dan
Postur Tubuh yang Benar dalam
Mengangkat Beban. Koordinasi
yang baik antar tingkat desa/ RT/
RW membuat penyuluhan ini sukses
karena didukung oleh perangkat
desa.
Kegiatan itu mendapat respons
positif dari beberapa perangkat desa
seperti Eneng Barokah, Lurah Desa
Sentul. Dalam sambutannya Lurah
Eneng Barokah menyampaikan
ucapan terima kasihnya karena para
mahasiswa K3 FKMUI selama dua
hari telah memberikan pengetahuan
akan pentingnya K3 pada pengolahan
tepung tapioka.
Sambutan hangat juga mengalir
dari Puskesmas Sentul yang diwakili
Risa Rostika. Menurutnya, program
UI Peduli oleh para mahasiswa K3
FKMUI itu menginspirasi Puskesmas
Sentul yang berencana membuat
Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos
UKK) bagi para pekerja di Desa
Kadumanggu dan Desa Sentul.
Sementara dari perwakilan
mahasiswa,
menyampaikan
harapannya bahwa selepas kegiatan
itu, para pekerja pengolahan tepung
tapioka bisa meninggalkan kebiasaan
lamanya sehingga ke depannya
mereka bisa bekerja dengan selamat
dan sehat. ▪ (Hasan)

Oktober 2018 •

• 89

DIREKTORI

DIREKTORI ISAFETY MAGAZINE
• DISEDIAKAN SEBAGAI FORUM KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEMUA PEMANGKU KEPENTINGAN K3 DI INDONESIA.
• UNTUK BERGABUNG DAPAT MENGHUBUNGI REDAKSI ISAFETY TELP ATAU WA 0813 8071 0806 (RIJAL)

ALAT PEMADAM
KEBAKARAN
REjEKI UTAMA PT PRODUK
NATIONAL FOAM
Fire Protection, Fire Protection
Equipment

Wisma Geha 4th Floor Jalan Timor 25
Jakarta 10350
phone +62 21 316 2924 fax +62 21 316 2779
email ptrejeki@indosat.net.id

PT RANTAI LAUT

Distributor Resmi Angus Fire
Hose, Extinguisher, Sprinkler, Fire
Foam, Tridol Afff, Hydrant Box,
Duraline Rubber Hose
Pintu Air Raya No. 38 H Pasar Baru
Jakarta 10710
Rantai laut Sales & Support team:
Phone: (021) 386-0505, 386-0606
Fax: (021) 386-4545

PT WILTAR USAHA
SEjAHTERA ELIDE FIRE
ELIDE FIRE

Sentra Bisnis Tanjung Duren Blok B/3A
Jakarta Barat, Indonesia 11410
Phone 021.5636115

DAHLIA CAHAYA CV

Fire Extinguisher Angelfire
Peralatan Pemadam Kebakaran ALPINDO
Jl KH Moch Mansyur 28-30 Duri Pulo,
Gambir Jakarta Pusat 10140 DKI Jakarta
Phone: (021) 6322977/(021) 6311568,
6347914 Fax: (021) 6310759

PT MASTE DAYAA

Distributor fire safety products
& systems, steam energy
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conservation products, specialty
chemicals and waste management
Pondok Pinang Centre Blok C 16-18 Pondok
Indah - Jakarta 12310.
Phone: 021 751 1118 Fax: 021 751 1121
Email : fireprotection@mastedayaa.com,
info@mastedayaa.com

PT SABERINDO PASIFIC
Fire Safety and Protection

Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas
Blok J no 10, Jl Letjen Suprapto, Jakarta
Phone: 021.42888282 Fax: 021.42872323
www.saberindo.co.id

PT AMARE AqILA INDONESIA
FIRE SOLUTION

PT TRIMITRA WUjUD
REKANUSA

Distributor Fire Fighting
Equipment, Fire Alarms,
Sprinklers, Smoke & Gas
Detectors and Safety Equipment
Jalan Gunung Sahari Raya 51/8,
Phone: (021) 4227632
Email: admin@trimitragroup.com
Supplier of Fire Fighting Equipment
with Brand HD Fire, Firedos, Macron,
Firebull and Brightsky.

ALAT KESELAMATAN
(SAFETY EqUIPMENT)

Distributor Resmi Tabung Alat
Pemadam Api Kebakaran
Jl. Merapi Kav. 821, Bukit Nusa Indah,
Ciputat, Tangerang Selatan 15414
Phone: 021 7463 9917 (Hunting),
Fax: 021-7463 9918

PT PUNDARIKA ATMA
SEMESTA

PT INDOLOK BAKTI UTAMA
Penyediaan Alat & Solusi
Keamanan

Manufacturer of Fire Truck and
Fire Safety Equipment “AYAXX”
Jl Pancasila Gg Tritunggal 4 Cicadas,
Gunung Putri Cibinong 16964 Jawa Barat
Phone: (021) 8670973/86861900, 86862400
Fax: (021) 8675887

Jalan Salemba Raya No. 32 Jakarta Pusat
Phone: 0804 1338 383
info@indolok.id

SERVVO FIRE INDONESIA PT

Perkantoran Hijau Arkadia Menara F Lt 8
Jl.TB Simatupang Kav 88, Jakarta Selatan
Phone: 021.29974000 Fax: 021.78832172
www.3M.com

FIRE FIGHTING EqUIPMENT of
Oil & Gas Companies, Mining,
Manufacturing Industries,
Building Industrial and
Commercial Market

Jl Lingkar Selatan no 8, Legok Tangerang
15820 Banten Phone: (021) 6330330 (021)
54260451, 54260450 Fax: (021) 6330230

PT 3M INDONESIA

Alat Keselamatan Kerja “3M”

PT KING’S SAFETYWEAR
Sepatu Safety “King’s”

Super Block Mega Glodok Kemayoran
Office Tower A, 5th Floor, Jl. Angkasa Kav.

B-6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta
10610, Indonesia
Phone: +62 21 2937 1288/+62 21 2664 6688
Fax: +62 21 6570 1574

Ruko Kolden Boulevard Blok Q No 19
Jl Pahlawan Seribu BSD City 021,
Serpong Tangerang Phone: 021.53161425
Fax: 02153161424

PT BERKAT NIAGA DUNIA

Alat Keselamatan Kerja “Berkat
Safety”
Jl. Cideng Barat 47 D Jakarta Pusat – 10150
Phone: 021 – 6327060, 6327065
Fax: 021 – 63851240, 63851241
Email: info@bndsafety.net
berkat@berkatsafety.co.id

PT WINA KARYA MULIA

Jl. Musi No.16 Jakarta 10150, INDONESIA
Phone: 62 21 3861018 Fax: 62 21 3849409
Email: info@cheetahsafety.com

Center Point Apartement Tower A-GF 02
Jl. Jendral Ahmad Yani Kota Bekasi
Phone: 021 2808 8028 Fax: 021 3576 1571
WA: 0821 1319 1002
Email: nova@rojosafety.com
www.rojosafety.com

PERUSAHAAN TRAINING,
KONSULTASI, jASA K3
DAN RIKSA UjI

PT PROSAFERA
TRAINING, KONSULTAN DAN
SERTIFIKASI

PjK3, Konsultasi dan Training K3
Grand Galaxy jl Boulevard Timur Raya
BLOK RSK 06 N0 17, Bekasi 17147
Phone: 021. 22016590

PTC PERTAMINA TRAINING &
CONSULTING

Lembaga Training HSE Pertamina
Griya Legita Pertamina Building 8Th Fl
Jl Sinabung II Terusan Simprug Jakarta
12220
Phone: 021 722302728 Fax: 021 7223026
Pusat Fire & Safety Sungai Gerong

PT PHITAGORAS GLOBAL
DUTA

PjK3, Konsultasi dan Training K3

Klinik & Laboratorium
Capitol Business Park Blok B2,
Jl. Niaga Raya Jababeka 2
Cikarang Baru, Bekasi, Jawa Barat
Phone: 021 8983 1945, 081245735429
www.citraardhita.com

PT. RISK CARE SERVICE

PT FORTA-LARESE

Safety Shoes CHEETAH

PT. CITRA ARDHITA
MEDIFARMA

PjK3, Konsultasi dan Training K3

INDONESIA

PjK3, Konsultasi dan Training K3
Jl. Angsana Raya No.1 Kav, I Pejaten Timur,
Pasar Minggu, Jakarta 12510
Phone: 0811 1917 700, 021-794 7688
woro.edgar@riskcareservice.com
www.riskcareservice.com

LEMBAGA PENDIDIKAN
TINGGI K3
PT. HSE SWADAYA INDONESIA
qq KLINIK HSE MEDIKA
Klinik Kesehatan Kerja

Jl. Raya Rajeg Mauk / Rajeg Tanjakan,
Kp Kebon Kelapa Rt. 015 / Rw. 05, Desa
Tanjakan Kec. Rajeg, Kab. Tangerang,
Phone: 081316807203, 021-59350675,
021-21799124
admin@hseswadaya.co.id
www.hseswadaya.co.id

PT. DELTA NUSANTARA
PERSADA (DELTA INDO)
PjK3 Riksa Uji

Komp. Ruko Suncity Square/H-20, Jl. M.
Hasibuan, Bekasi, Jawa Barat
Phone: 021 8886 9010 Fax: 021 384 9409
Email: admin@hseswadaya.co.id
deltaindonesia@gmail.com
www.deltaindo.co.id

STIKES BINAWAN

Program Sarjana Terapan (D4)
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Jl Kalibata Raya No 29-30 Jakarta Timur
13630
Phone: 02180881129 Fax: 021 80880883
www.binawan-ihs.ac.id

UNIVERSITAS SAHID

Program S1 K3 Teknik Industri
Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220.
Phone: (021)83785303/304,
(021)8312813/15 ext 104
Fax: (021) 835 4763
Email: marketing@usahid.ac.id Website:
www.usahid.ac.id

UNIVERSITAS INDONESIA

S1 & S2 Program Studi
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
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Kampus Universitas Indonesia Gedung C
Jl. Prof. Dr. Sujudi, Pondok Cina, Depok,
Jawa Barat 16424
Phone: 02178849033 Fax: 021 7863487
/www.fkm.ui.ac.id

SEKOLAH PASCA SARjANA
UNIVERSITAS SAHID
Program Magister K3L

Sahid Sudirman Residence Lt 5 Jl Jenderal
Sudirman No 86 Jakarta Pusat 10220
Phone: 021.290 227 21/24 Fax:
021.29022744
www.usahid.ac.id

AKAMIGAS BALONGAN
Program Fire Safety

Jl. Soekarno Hatta, Pekandangan,
Indramayu, Jawa Barat 45216
Phone:0234 574 6687 Fax: 0234 272 448
info@akamigasbalongan.ac.id
www.akamigasbalongan.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) SYARIF HIDAYATULLAH
jAKARTA
S1 Keselamatan dan Kesehatan
Kerja, Program Studi Ilmu
Kesehatan Masyarakat, Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
(FKIK)

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Tangerang
Selatan, Banten, Indonesia 15412
Phone:021 740 1925
humas@uinjkt.ac.id
www.www.uinjkt.ac.id

UNIVERSITAS NEGERI
jAKARTA (UNj)

S1 Teknik Keselamatan dan
Proteksi Kebakaran, Program
Studi Pendidikan Teknik Mesin,
Fakultas Teknik
Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur
Phone: 021 2926 6006 Fax: 021 489 8486
www.unj.ac.id

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL VETERAN
jAKARTA (UPN jAKARTA)
S1 Keselamatan Kerja, Program
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Studi Ilmu Kesehatan Masyrakat,
Fakultas Ilmu Kesehatan
Jl. Rs. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta,
12450
Phone: 021 765 6971 Fax: 021 765 6971
upnvj@upnvj.ac.id
www.upnvj.ac.id

UNIVERSITAS INDONESIA (UI)
Program Magister (S2) Teknik
dan Manajemen Keselamatan
Kebakaran (Fire Safety
Engineering and Management)

Jalan Kampus UI, Kukusan, Beji, Kukusan,
Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
Phone: 021 7888 8430
www.eng.ui.ac.id

INSTITUT TEKNOLOGI
BANDUNG (ITB)

S2 Keselamatan Kesehatan
Lingkungan. Program Studi
Teknik Lingkungan. Fakultas
Teknik Sipil dan Lingkungan
Jl. Ganesha No.10, Lb. Siliwangi, Coblong,
Kota Bandung, Jawa Barat 40132
Phone: 022 258 0935
www.itb.ac.id

ORGANISASI K3

ASOSIASI AHLI
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERjA (A2K3)
The Society for Occupational
Health & Safety Specialist

Ruko Angsana Kav. I
Jl. Rawajati Timur Raya No. 1, Pejaten
Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telp. 021 7947688

WSO INDONESIA (WORLD
SAFETY ORGANIzATION)
World Management Center

Sahid Sudirman Residence, 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman, No. 86 Jakarta Pusat
Telp 021. 22016590

ASOSIASI AHLI
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERjA
INTERNASIONAL INDONESIA
(A2K3-INTERINDO)

DEWAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERjA
NASIONAL (DK3N)

Sekretariat : DBS Bank Tower floor 28th
Ciputra World One, Jl Prof Dr Satrio Kav 3-5
Jakarta 12940
Phone: 021-30329791

Gedung Depnaker Lt 2 JL Gatot Subroto,
Jakarta

IKATAN AHLI KESELAMATAN
KERjA INDONESIA (IAKKI)

ASOSIASI AHLI
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERjA
INDONESIA (A2K4)

Sekretariat: Menara Bidakara Lt 2 No 206
Jl Jend Gatot Subroto Kav 71-73,Jakarta
Selatan, Jakarta 12780
Phone: (021) 8379 3025

Jl Raya Lenteng Agung No 37E
Tanjung Barat, Lenteng Agung,
Jakarta Selatan 12610
Phone: 021-78848826, Fax: 021-78848926
Email: a2k4ina@gmail.com Website: www.
a2k4-ina.net

INDONESIAN INDUSTRIAL
HYGIENE ASSOSCIATION
(IIHA)
Gedung C Lt 3 Departemen K3
Fak Kesehatan Masyarakat

Universitas Indonesia
Phone: 021.7884 9033 Fax: 021 786 3487
iiha@gmail.com
www.iiha.id

IKATAN DOKTER KESEHATAN
KERjA INDONESIA (IDKI)
Jl. Ahmad Yani No 69 – 70 Cempaka Putih “
Pusat K3”, Jakarta Pusat, Indonesia
Phone: 021 9907 1553 Fax: 021 424 5810
www.idki.org

ASOSIASI PERUSAHAAN
INSPEKSI TEKNIK INDONESIA
Komplek Rasuna Epicentrum Menteng Atas,
Lt. 5, Suite 0535, Karet Kuningan, Jakarta
12940a
Phone: 021 2994 1205 Fax: 021 2994 1206
bsapitindo@cbn.net.id
www.apitindo.or.id

ASOSIASI PROFESI
KESELAMATAN
PERTAMBANGAN INDONESIA
(APKPI)
Green Business Center Graha Mustika Ratu.
Lantai 5, 503, Jakarta 12670
021 5795 5818
sekretariat@apkpi.co.id
www.apkpi.co.id

Jl. MT Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan,
Indonesia 12780
Phone: 021 799 2685 Fax: 021 799 2321
info@bnsp.go.id
www.bnsp.go.id

LSP MIGAS

Lembaga Sertifikasi Profesi Migas
Gedung LSP Migas, Jl. Buncit Raya No. 3,
Jakarta Selatan
Phone: (021) 2279 0309 Fax: 021 794 3950
info@lsp-migas.org
www.lsp-migas.org

LPS K3 LSK-K3 ICCOSH

Lembaga Sertifikasi Profesi K3
Stikes Binawan Lobi Lt.2 Jl. Kalibata Raya No.
25-30 Jakarta
Phone: (021) 2280 0480 Fax: (021) 7919 5061
wizal.putra@yahoo.com
www.iccosh-lskk3

LSP ENERGY

Lembaga Sertifikasi Energi
Komplek Grand Galaxy Park, Blok RSK 6 No.
10 Bekasi
Phone: (021) 2213604
info@lspenergi.com
www. lspenergi.co.id

PT TUV RHEINLAND INDONESIA
Badan Sertifikasi SMK3

PERUSAHAAN jASA
INSPEKSI TEKNIK (PjIT)
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
Jl Yos Sudarso No 38-40 Tj Priok
Jakarta Utara
Phone: 021.430 0762 Fax: 021 4390 0972
www.bki.co.id

LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI DAN SISTEM
MANAjEMEN SERTIFIKASI
BNSP

Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Indonesia

Serifikasi OHSAS 18001,ISO 14001,ISO 9001
Menara Karya Building, 10th Fl
Jl HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 Jakarta
12950
Phone 21.57944579 Fax 021.57944575

PT. SUCOFINDO (PERSERO)
Badan Sertifikasi SMK3

Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta,
Indonesia 12780
Phone: (021) 798 3666 Fax: (021) 798 6473
customer.service@sucofindo.co.id
www.sucofindo.co.id

Jl Yos Sudarso No 38-40 Tj Priok Jakarta Utara
Phone 021.4300762 Fax 021 43900972
www.bki.co.id

LINGKUNGAN DAN OIL
SPILL
WALHI

Organisasi Gerakan Lingkungan
Hidup
Jl. Tegal Parang Utara No.14, RT.5/RW.4,
Mampang Prpt., Jakarta 12790
Phone: (021) 79193364
www.walhi.or.id

PT. OSCT INDONESIA

Peralatan & Teknologi
penanggulangan tumpahan minyak
Jl. Kwitang Raya 36, Jakarta Pusat 10420
Phone: (021) 3192 5454 Fax: (021) 3192 3444
info@osct.com
www.osct.com

PT. SLICBAR INDONESIA

Peralatan Penanggulangan
Tumpahan Minyak di Indonesia
Head Office
Delta Silikon II Industrial Park Blok F2/1 I
LIPPO Cikarang Bekasi
Phone 021.89117311
Fax: 021.31923444
www.slickbar.co.id

MEDIA LAB INDONESIA
Laboratorium Pengujian
Lingkungan

Jl. Jatiwangi No. 44 Kamurang, Cikedokan
Cikarang Bekasi 17530, Jawa Barat,
Indonesia
Phone: (021) 2851 7576 Fax: (021) 2214 3010
info@medialab.co.id
www.medialab.co.id

BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
SERTIFIKASI SMK3
Badan Sertifikasi SMK3

OKTOBER 2018

Oktober 2018 •

81

• 93

94 •

84

• Oktober 2018

OKTOBER 2018

