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ABSTRAK

ANAL/SIS OPTIMASI RISIKO 01 SEKITAR KAWASAN INOUSTRI. Indonesia sebagai negara
industri akan terdapat kawasan kompleks industri yang besar. dimana secara langsung atau
tidak langsung akan berpengaruh temadap kesehatan manusia melalui pelepasan rutin dari
limbah industri. Maka harus ditentukan batasan kriteria yang mengatur kawasan industri.
Didalam teknologi nuklir khususnya teknologi keselamatan reaktor terdapat metoda PRA
(Probabilistic Risk Assessment) yang dapat diterapkan untuk mengatur hal tersebut yang pads
prinsipnya adalah menentukan peluang dan konsekuensi kecelakaan dari instalasi industri dan
transportasi produksi industri. Tahapan analisis yang dilaku./(an adalah klasifikasi jenis kegiatan
industri dan potensi yang terkandung. perkiraan konsekuensi kecelakaan ekstemal. peluang
kecelakaan untuk instalasi dan transportasi, penentuan risiko sosial dan prioritas risiko.
Konsekuensi yang dipemitungkan adalah kematian yang disebabkan kebakaran, keracunan
dan ledakan. Telah dilakukan pemitungan untuk suatu model sedemana kawasan industri
sebagai studi kasus. sehingga didapatkan harga konsekuensi bervariasi antara 0 -25
orang/kejadian; 26 -50 orang/kejadian; 51 -75 orang/kejadian dan 625 -650 orang/kejadian
dengan peluang kejadian bervariasi antara 1.10-2 -3.10-8 kejadianltahun. Nilai optimasi di
sekitar kawasan industri dapat ditentukan berdasarkan kombinasi harga konsekuensi dan

peluang tersebut.

ABSTRACT

ANAL YSIS OF RISK OPTIMA TION ON THE INDUSTRIAL AREA AROUND. Indonesia as an
industrial country, there are large industrial area which is directly or indirectly have an effect to
human health by routine discharge of waste from industrial installations. So, the criteria limit
must be detennined to regulate industrial area. The PRA method (Probabilistic Risk
Assessment) is used in the nuclear technology especially reactor safety technology could be
applied to accomodate those problems. The principles of PRA method is to detennine
probability and consequences for accident of industrial plant or transportation of product. The
analysis procedure includes classification of industry activity type and inventories, estimation
of extemal consequences, estimation of probability for installation and transportation accident,
detennination of social risk and prioritization of risks. Calculation of consequence is based on
the lost of life which is affected by fire, toxic and explosive. The calculation for one industrial
area simple model as case study was done. From the calculation result, the consequences
value of 0 -25 persons/event; 26 -50 persons/event; 51 -75 persons/event, 625 -650
persons/event and the event probability value of 1.10-2 to 3.10-8 are obtained. The optimation
value of industrial area around can be detennined by using combination of probability value

and consequences value.

fasilitas nuklir, walaupun kenyataannya banyak di
bidang industri yang awalnya dianggap tidak
mempunyai konsekuensi atau konsekuensinya kecil
tetapi setelah terjadi kecelakaan mempunyai
dampak besar. Seperti beberapa saat yang lalu tejadi
kebocoran gas amoniak dari pabrik Ajinomoto di
Mojokerto sehingga meracuni temak pacta

PENDAHULUAN

T eknO1Ogi keselamatan khususnya di Indonesia
pacta mulanya hanya diterapkan pad a bidang

yang secara nyata berdasarkan asumsi mempunyai
pengaruh dan konsekuensi yang besar. Maka dari
itu analisis keselamatan hanya diterapkan pad a
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pemukimam disekitar pabrik tersebut. Demikian

juga dengan kejadian yang barn saja terjadi pada PT
lndorama Synthetis di Purwakarta (Republika, 4

Mei 2000) adanya kebocoran pipa gas yang

menimbulkan keracunan pad a penduduk di sekitar

pabrik. Kejadian-kejadian tersebut sebenarnya dapat
dicegah atau hila tidak dapat sudah disiapkan

langkah-langkah atau prosedur tindakan untuk

mengantisipasi kejadian tersebut yaitu dengan

menerapkan teknologi keselamatan yang dapat
diimplentasikan pada fasilitas industri. Risiko pada
dasarnya tidak dapat dihilangkan (dibuat nol),

sebaliknya kegiatan industri tetap harus berjalan
sehingga harus dicari optimasinya.

Kegunaan dari penerapan teknologi
keselamatan tidak hanya sebagai pencegahan pad a

kondisi yang tidak diinginkan tetapi dapat berguna

pula bagi masyarakat disekitar fasilitas maupun

penanggung jawab/pemilik (owner) fasilitas. Bagi
masyarakat dapat digunakan sebagai klaim asuransi
atau tuntutan ganti rugi berdasarkan tingkat risiko

yang diderita maupun memilih lokasi yang relatip

aman. Sedangkan bagi pemilik fasilitas merupakan
bahan kajian dalam tindakan antisipasi terjadinya
kecelakaan (accident management)! II ataupun

sebagai redesign dalam fasilitas dengan melakukan
root cause aI1a~v.~is sehingga dapat ditentukan

komponen kritis yang berarti dapat dilakukan

penghematan biaya disamping pencegahan dari
kejadian yang tidak diinginkan.

Di dalam teknologi nuklir khususnya

teknologi keselamatan reaktor terdapat metoda yang
disebut dengan metoda PRA (Probabilistic Risk

Assessment) yaitu metoda untuk melihat peluang
clan konsekuensi suatu kecelakaan. Metoda ini dapat

digunakan sebagai pelengkap analisis mengenai

dampak lingkungan[21 yang secara langsung tidak

menyebutkan peluang bahaya (konsekuensi) yang
diterima penduduk (risiko individu clan risiko sosial)

disekitar kawasan industri berisiko.

Tujuan dari makalah ini adalah untuk

menganalisis pengaruh kegiatan kawasan industri
terhadap penduduk atau lingkungan disekitarnya

yang dengan hasil tersebut dapat diketahui dengan

pasti potensi bahaya yang mungkin terjadi, sehingga
dapat dilakukan tindakan pencegahan baik dari
instalasi industri maupun penduduk disekitarnya.

~

Level 2 menentukan source term yaitu untuk

mengetahui kandungan potensi bahaya suatu
instalasi (produk tisi dalam reaktor nuklir).
Sedangkan level 3 untuk mengetahui risiko yaitu
peluang dan konsekuensi yang diterima penduduk
dan lingkungan disekitar instalasi.

Dari konsep PRA ini diterapkan pada
bidang industri berisiko, walaupun tidak dipisahkan
secara jelas ketiga level tersebut. Asumsi-asumsi
yang dipergunakan adalah Intensitas potensi yang
timbul berdasarkan kemungkinan yang maksimum,
perhitungan dispersi gas beracun berdasarkan
kondisi udara stabil (kelas D) dengan kecepatan
angin 5 m/detik, sedangkan risiko yang timbul
berupa kriteria fatal untuk kebakaran, ledakan dan
keracunan.

Analisis yang dilakukan berdasarkan 5
tahapan yaitu : menentukan inventori yang
terkandung dalam industri, konsekuensi kecelakaan
ekstemal, kebolehjadian kecelakaan instalasi,
kebolehjadian kecelakaan dalam transportasi ,
penentuan risiko sosial dan prioritas risiko.

Di dalam menentukan inventori yang
terkandung dilakukan pemilihan batasan kawasan
atau areal yang dievaluasi, p.fida umumnya seluas 10
-200 km2. Selanjutnya dikumpulkan data-data
kegiatan yang berpotensi bahaya pad a lokasi
tersebut, yang terbagi atas : jenis instalasi, jenis
transportasi dan kondisi penyimpanan. Di dalam
proses ini juga harus diperkirakan bahaya sekunder
yang timbul akibat reaksi kimia atau proses tisis.
Berdasarkan Tecdoc yang dikeluarkan IAEA,
UNEP, UNlDO dan WHO!)) telah disusun tingkatan
risiko bahan berbahaya sebanyak 223 jeni~ bahan
kimia (industri) yang terklasitikasi atas 5 jenis
konsekuensi yaitu :cairan/gas yang dapat terbakar,
cairan/gas beracun clan ledakan termasuk jenis
kegiatan dari industri tersebut. Juga dikumpulkan
data mengenai jalan, reI, jalur air clan jalur pipa
yang dianalisis setiap I km sesuai dengan batas-
batas yang ditentukan. Dari tahapan ini dapat
ditentukan potensi atau kandungan bahan berbahaya
clan tata letak fasilitas.

Konsekuensi kecelakaan ekstemal
didetinisikan sebagai jumlah fatal yang diterima
penduduk yang tinggal atau bekerja di sekitar
fasilitas berpotensi bahaya atau di jalan/rel/jalur
air/jalur pipa untuk transportasi bahan berbahaya
tersebut yang dapat dihitung dengan persamaan :

Ca,s=A.8.fa.fm (1)
METODA

Konsep metoda PRA terdiri atas 3 level,
level I untuk menentukan keandalan sistem di

dalam mengantisipasi suatu kejadian sehingga dapat
diketahui peluang suatu kegagalan sistem (instalasi).

dengan:
c... = konsekuensi ekstemal
A = luas dacrah yang tcrkcna dampak (ha)
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a
fa = B (3)

Bila data-data yang diperlukan dalam
perhitungan tersebut kurang memadai, maka dapat
digunakan Tabel 1 yang ditentukan berdasarkan
fungsi kategori luas dan fraksi penduduk.

Untuk ketelitian dalam perhitungan
ditentukan faktor koreksi fm, yang merupakan
kemampuan penduduk dalam mengantisipa$i suatu
bahaya misalnya : tindakan pegungsian, tempat
berlindung, jenis kecelakaan, waktu menerima
paparan, waktu dispersi dllnya, yang berdasarkan
penelitian ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabell. Kategori luas daerah dampak/pengaruh (a)
untuk fungsi jarak maksimum dan faktor

koreksi, f.

<1 = kepadatan penduduk pada daerah dampak

(orang/ha)
f. = faktor koreksi untuk distribusi penduduk di

daerah dampak ( l/kejadian)
fm =faktor koreksi karena pengaruh adanya

mitigasi/antisipasi
Dalam tahapan ini, pertama memilih satu

jenis kegiatan industri dari analisis klasifikasi. Bila
bahan berbahaya tersebut selain dapat terbakar juga
beracun, maka kedua-duanya harus diperhitungkan
kemudian dibandingkan manakah yang lebih
pengaruh. Dari inventarisasi bahan-bahan berbahaya
tersebut ditentukan kelompoknya berdasarkan
tingkatan fisiko atau nomor referensi (untuk jalur
pipa harus diperhitungkan sebagai fungsi diameter
pipa), yang selanjutnya dicari kategori pengaruh
berdasarkan jarak maksimum pengaruh (dalam
meter) dan luas lokasi pengaruh (ha), seperti
ditunjukkan dalam Tabel 1. Kategori berdasarkan 3
daerah dampak seperti ditunjukkan dalam Gambar I
yang pada dasamya tergantung dari jenis bahaya
yang timbul yaitu kategori I untuk ledakan, kategori
II untuk kebakaran dan kategori III untuk keracunan
dan terdiri atas 8 tingkatan.

Selanjutnya ditentukan distribusi populasi
penduduk (kepadatan penduduk) dalam daerah
dampak. Sedangkan faktor koreksi l.okasi f.
tergantung dari fraksi f, dan fa. Fraksi f, (~ I) yaitu
daerah yang bcrpopulasi didekati dengan persamaan

R2 R2I' = mIX -min (2)
.I r R2

mIX

dimana :
~ax (~ R) = Jari-jari luar = jarak maksimum daerah

berpopulasi dari instalasi
~in = jari-jari dalam = jarak minimum

I II III

FaktorNomor Referensi B~~-

""""'"
c " ..

..:.,, ~

c

" ' .'

A = instaJnsi indusb"i B = daerah pengWiih.
C = daerah tidak kena pengaruh

Gambar I. Estimasi Daerah Pengaruh Kategori I, II

Dan 1/1

Fraksi fa (~ 1) didetinisikan sebagai sudut
a dari daerah berpopulasi untuk sektor efektif e
dengan besar e tergantung dari jenis bahaya yang
timbul (e = 3600 untuk kategori I; e = 1800 untuk

kategori II; e =: 360 untuk kategori 1II), sehingga :

Flammable (1-12)
Flammable ( 13) 001
f:Xplosive (14, 15) 1

loxicUquid{16-29o43-46) 0,05
loxic Gas ( 30 -34, 40 -42 ) 0,1 '.

loxic Gas ( 35 -39) Qo5.
.Angka dalam kurung menunjukkan kelompok tingkatan risiko

Pacta tahapan penentuan kebolehjadian
kecelakaan instalasi atau plant dilakukan
perhitungan frekuensi kecelakaan instalasi (PI.. =

jumlah kecelakaan/tahun) yang digunakan
berdasarkan angka kebolehjadian sesuai dengan
persamaan berikut :

NI.$ = NI,s. + ru + nt + no + np (4)

Ni,s = 1 log Pi.. I (5)

dimana
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Nj,s' = angka kebolehjadian kecelakaan rata-rata

untuk instalasi atau plant
nl = angka kebolehjadian koreksi untuk frekuensi

operasi bongkar/muat
nr = angka kebolehjadian koreksi untuk sistem

keselamatan yang berhubungan dengan
bahan yang dapat terbakar

no = angka kebolehjadian koreksi untuk

organisasi manajemen keselamatan
np = angka kebolehjadian koreksi untuk arah

angin yang menuju daerah berpopulasi.
Dalam tahapan ini pertama dipilih satu

jenis kegiatan industri dari analisis klasifikasi.
Selanjutnya ditentukan angka kebolehjadian rata-
rata kecelakaan untuk setiap bahan berbahaya
berdasarkan nomor referensi, seperti ditunjukkan
dalam Tabel 3.

Sebagai koreksi diperlukan angka
kebolehjadian nl yang berdasarkan frekuensi
bongkar must bahan berbahaya. Untuk bongkar
muat pada kapal barang berdasarkan kemungkinan
tabrakan di pelabuhan yang berdasarkan fungsi :
jumlah kapal yang melalui pelabuhan tiap tahun,
jumlah bongkar must kapal tiap tahun, dan waktu
rata-rata yang diperlukan untuk bongkar muat.

Tabcl3. Angka kebolehjadian (N;,s') untuk

instalasi/penyimpanan

~
umur fasilitas, kualitas manajemen keselamatan,
budaya keselamatan, kualitas prosedur keselamatan,
kualitas perawatan, adanya program kondisi ..darurat
dan pengungsian dan lain-lain. Ni.,., nl, nr, dan no

merupakan bilangan antilog yang dapat mengacu
berdasarkan Tecdoc dari IAEA. Penentuan koreksi

angka kebolehjadian np' seperti ditunjukkan dalam
Tabel 4 yang tidak berlaku untuk kategori I

(ledakan).
Dalam penentuan kebolehjadian

kecelakaan transportasi dilakukan perhitungan
frekuensi kecelakaan transportasi (PI,' = jumlah

kecelakaan/tahun) yang digunakan persamaan
sebagai berikut :

N~s = N~s' + nc + nl6 + np (6)

N~s = 1 log p~s I (7)

Tabcl 4. Parameter Koreksi Untuk np

Kategori
PenQaruh

prosentase Penduduk
100% 50% 20% 10% 5%

0 0 0 0 0
0 0.5 0.5 0,5 0,5
Q 0.5 0.5 1 1,.5

"
III

.Angka dalam kurung menunjukkan kelompoktingkstan
risiko

Penentuan koreksi angka kebolehjadian nr
untuk bahan yang dapat terbakar dimana koreksi ini
berdasarkan parameter sistem keselamatan dan
jumlah dalam penyimpanan. Sedangkan penentuan
koreksi angka kebolehjadian no tergantung dari
manajemen keselamatan dan organisasi misalnya :

dimana :
Nt,s' = angka kebolehjadian kecelakaan rata-rata

untuk transportasi
no = angka kebolehjadian koreksi untuk

keselamatan sistem transportasi
niB = angka kebolehjadian koreksi untuk

kepadatan lalulintas
np = angka kebolehjadian- koreksi untuk arah

angin menuju daerah populasi.
Pada tahapan ini pertama dipilih rute yang

dilalui Oalan/rel/jalur air/jalur pipa) dan dianalisis
setiap I km. Bila beberapa bahan berbahaya
ditransportasikan melalui jalur tersebut harus
masing-masing dianalisis. Penentuan angka
kebolehjadian rata-rata untuk setiap bahan
berbahaya berdasarkan Tabel 5. Penentuan koreksi
angka kebolehjadian no yang ditentukan berdasarkan
kondisi keselamatan dari sistem transportasi yang
terbagi alas 3 kondisi yaitu : Aman, rata-rata dan
tidak aman. Untuk kondisi aman parameter yang
mempengaruhi misalnya : tanpa persilangan,
lalulintas sepi, jalur dengan pembatas, sungai yang
lebar clan lurus, pemipaan yang memenuhi standard
yang baik. Pad a kondisi tidak aman parameter yang
mempengaruhi antara lain: rote yang diketahui
secara pasti sering terjadi kecelakaan, perempatan
jalan dengan kepadatan lalulintas tinggi, tanpa
lampu lalulintas, tikungan yang tajam dan naik,
jalan beraspal yang ficin, jalur air dengan belokan,

adanya persilangan, jalur ferry ramai, adanya
tambatan untuk pemindahan alat dari satu alat
pengangkut ke pengangkut lainnya, jembatan dll.
Sedangkan kondisi rata-rata diluar kategori aman
clan tidak aman.

Sedangkan penentuan koreksi angka
kebolehjadian niB ditentukan berdasarkan kepadatan
lalulintas clan penentuan koreksi angka
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bahan-bahan yang terkandung dalam instalasi
terse but seperti dalam Tabel 7a dan Tabel 7b.

Tabel 6. Data frekuensi bongkar/muat dan kondisi
sistem keselamatan

kebolehjadian np berdasarkan arab angin. Bilangan
Nt".' nc , n\6, dan np merupakan bilangan antilog
yang dapat mengacu pada Tecdoc dari IAEA.

Penentuan risiko sosial melakukan analisis
jumlah fatal dan frekuensi/kebolehjadian kecelakaan
dikombinasikan dalam suatu matriks untuk dapat
dilihat risiko secara total. Bila suatu aktivitas
mempunyai risiko ke masyarakat dari bahan
berbahaya yang berbeda dan menyebabkan
kecelakaan secara independen, maka dapat
dijumlahkan untuk substansi yang mempunyai
kelompok konsekuensi sarna.

Di dalam penentuan prioritas risiko
ditentukan 3 kriteria risiko yaitu berdasarkan
peluang/kebolehjadian, konsekuensi, dan kombinasi
kebolehjadian dan konsekuensi.

Tabel 5. Angka kebolehjadian Nt". kecelakaan

transportasi
HASIL DAN PEMBAHASAN

* Angka dalam kurung menunjukkan kelompok tingKatan

risiko

STUDI KASUS

Suatu pemukiman penduduk berada
disekitar daerah lndustri A, B dan C pada jarak
antara 20 m -500 m dengan distribusi penempatan
adalah sebagai berikut : 20 -25 m (2%); 20 -50 m
(5%); 20 -100 m (10%); 20 -200 m (20%); 20 -500
m (40%) , sedangkan jarak dari pelabuhan/dermaga
adalah sebagai berikut : 30 -50 m (5%), 30 -100 m
(10%), 30 -200 m (20%), dengan kepadatan
penduduk 20 orang/ha. Daerah pemukiman terse but
juga didekati jalur transportasi mobil. Kondisi jalan
termasuk klasifikasi tidak aman dan kondisi jalan air
aman. Kepadatan lalulintas sebesar 5000
kendaraanltahun dan lalulintas air sebesar 1000
kapaVtahun. Arah angin menuju ketempat penduduk
sebesar 50%. Setiap instalasi mempunyai jadual
bongkar/muat yang tidak sarna demikian juga sistem
keselamatannya seperti dalam Tabel 6 dengan

Dengan menggunakan tahapan-tahapan clan
tabeJ seperti di atas serta mengacu pad a parameter
dari Tccdoc IAEA, maku dilukukun pcngclompokan
konsekuensi yang berdasarkan standard dari IAEA
berinterval 25. Hasil perhitungan setelah
pengelompokan seperti ditunjukkan dalam 'l'abel 8
dan Gambar 2. Berdasarkan hasil tersebut dapat
diketahui dengan cepat fisiko yang diterima
penduduk disekitar lingkungan daerah industri
dimana dengan harga itu dapat ditentukan industri
mana yang mempunyai efek terbesar. Dalam studi
kasus ini yang mempunyai konsekuensi terbesar
adaJah LPG station sebesar 625 .650

orang/kejadian, walaupun diimbangi dengan angka
peluang kejadian sangat kecil yaitu 1. 10.7
kejadian/tahun, demikian juga untuk transportasi
LPG mempunyai konsekuensi yang besar 51 -75
orang/kejadian (peluang 1.10.s kejadian/tahun),
sedangkan industri 1ainnya bervariasi antara 0 -25
orang/kejadian. Untuk industri yang mempunyai
peJuang terjadinya terbesar adalah gudang dari
veterinary drugs dengan konsekuensi berupa
keracunan sebesar 0 .25 orang/kejadian, sedangkan
yang paling kecil terjadi adalah 3.10-8
kejadian/tahun untuk gudang kimia no. 6 clan no. 7.
Dari hasil anaJisis ini juga terlihat bahwa jenis
konsekuensi yang ban yak terjadi adalah keracunan
dan terbakar.

Dengan analisis ini dapat dilakukan
optimasi dampak kawasan industri ke lingkungan
sekitamya dengan menentukan batas konsekuensi
misalnya untuk industri yang mempunyai
konsekuensi antara 0 .25 orang/kejadian ( di dalam
studi kasus 67% memenuhi kriteria tersebut) atau
berdasarkan peluang yaitu industri yang mempunyai
peluang lebih keci1 dari 1.1 0-4 kejadia.~tahun
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(menambah keandalan sistem keselamatan) untuk
memperkecil kontribusi tersebut.

Ketelitian dalam analisis ini tergantung dari
data-data yang dipergunakan dan mempunyai
karakteristik khusus untuk setiap lokasi atau negara.
Maka di Indonesia hila menerapkan metoda tersebut
dengan teliti harus disusun data base secara
nasional mengenai pengalaman operasi industri di
Indonesia, sistem organisasi keselamatan (budaya
keselamatan), kondisi transportasi dan lain-lainnya.
Data Base tersebut akan bennanfaat baik bagi
pihak pemerintah maupun industri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil perhitungan clan ftnalisis
disimpulkan bahwa risiko kawasan industri terhadap

lingkungan sekitamya dapat diprediksi sehingga
dapat dilakukan optimasi untuk mengurangi risiko
terse but, dalam studi kasus ini didapatkan harga
konsekuensi bervariasi antara 0 -25 orang/kejadian,
26 -50 orang/kejadian, 51 -70 orang/kejadian, 625
-650 orang/kejadian dengan peluang kejadian
bervariasi an tara 1.10.2 -3.10.8 kejadian/tahun.
Metoda kajian ini dapat dipergunakan sebagai syarat
perijinan maupun pengawasan dalam perkembangan
industri yang dapat diterapkan sccara praktis di
Indonesia dengan menggunakan data-data empiris
clan pengalaman industri di negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

(dalam studi kasus ini sekitar 33,3%yang memenuhi

kriteria). Dapat juga berdasarkan kombinasi
konsekuensi dan peluang (dalam Gambar 2 berada

pada daerah risiko diterima), seperti yang dilakukan

oleh Netherland [4,5] yaitu untuk instalasi yang

mempunyai konsekuensi lebih besar dari 10 orang

peluangnya 1.10.5 ; lebih besar dari 100 orang
peluangnya 1.10.7 dan lebih besar dari 1000 orang

peluangnya 1.10.9. Untuk transportasi konsekuensi

lebih besar dari 10 orang peluangnya 1.10.5; lebih

besar dari 100 orang peluangnya 1.10-6; lebih besar

dari 1000 peluangnya 1.10.8.

Kajian ini dapat juga digunakan sebagai

evaluasi atau optimasi lingkungan kawasan industri

yang dapat ditentukan berdasarkan 2 faktor yaitu

karena dibangunnya industri barn (perkembangan)

yang pertambahan risikonya dapat digambarkan
pad a Gambar 2 atau tidak terjadi perkembangan

tetapi penduduk yang mendekati industri terse but

(sebagai pencari lapangan pekerjaan) maka
konsekuensi juga akan bertambah sebagai fungsi

kenaikan kepadatan penduduk.

Untuk menjaga lingkungan yang layak

huni disekitar daerah industri dapat dilihat

berdasarkan parameter konsekuensi dan peluang

dimana harga-harga tersebut ditentukan berdasarkan

keputusan atau konsensus bersama, dengan

memperhitungkan kepentingan penduduk tetapi
juga tidak menghambat pertumbuhan industri atau
membebani biaya yang sangat besar untuk
penambahan sistem keselamatan. Dapat juga

disekitar industri dibuat peta untuk menggambarkan

daerah yang mempunyai risiko yang sarna (isorisk),

sehingga dengan diperolehnya peta tersebut akan

mudah bagi sipengambil keputusan untuk melihat

risiko penduduk disekitar instalasi, demikian juga

pihak industri dapat menentukan pula tindakan

pengurangan risiko tersebut. Untuk perkembangan
konsep pembangunan kawasan industri masa depan

yang semakin dituntut untuk ramah lingkungan,

maka pihak industri dapat menggunakan pet a

tersebut sebagai faktor perhitungan biaya ekstemal

yaitu biaya yang terbebankan pada masyarakat yang

tidak langsung terlibat (dampak negatip) sebagai

kegiatan proses suatu industri. Sedangkan bagi

pihak pemerintah dapat digunakan sebagi acuan

dalam klaim asuransi bila terjadi suatu kecelakaan

(besar asuransi tergantung dari faktor peluang dan

konsekuensi).
Bila dalam analisis didapatkan suatu

industri mcmpunyai dampak yang besar, maka

dapat ditentukan bahan berbahaya apa yang

mempunyai kontribusi terbesar pengaruhnya,

sehingga dapat dilakukan usaha antisipasi
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Tabel 7a. Data bahan yang terkandung pad a daerah industri A, dan B

Jenis Dampak Yana Ditinjau

--

TranspartasiNama Industri Instalasi/Proses
I Nomor Ref. .I Jumlah (ton)I Nomor Ref. I Jumlah (ton)

---

Nama BahanNama Bahan
iaerah Indust" A :
.H2SO4
Synthetic Resin

17

45

46

46

46

6
3

3

46

3
3
3

6

7

3

1000
815
275
350
680
25
26
136
400
636
130
260
34
2.5
720

46
46
46

30
30
30

6
8
2
18

6
6
7
3

a. Mobil:
Dioctyl phthalate
Phthalic anhydride
Resins
Mineral spirit ( naphtha)
Kerosene
Lpg
Bunker oil

b. Kapal
Phenol
Picol
Hexanol
a.Xylene
Styrene
Vinyl Acetate

Mobil: LPG
Kapal : LPG

3
3
46
3
3
3
7
9

20
100
300
500
1000
200
20

2000

iSulphuric acid'Sulphur 
oxides

Dioctyl phthalate
Phthalic anhydride
Resins
Mineral spirit (naphtha)
Phenol
Pical
Hexanol
a-xylene
Styrene
Vinyl Acetate
Kerosene
LPG
Bunker Oil

LPG 7 250LPG depot

20
100

Ammonia
Caustic Soda
Toxic combustions
Droducts

31
17

44 10

Chemicals
warehouse

.Veterinary drugs
warehouse

Jaerah Industri B :
Pesticide
formulation

Mobil:
Xylene

3
32
3
3
3
6
44
3
17
15
3
3
3
17
17
17
17
21
21
25
30
46
46

10
10
40
10
10
60
50
20
10
5
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
10
10
10

3 20

Chemical
warehouse

Chemical
warehouse

Butanol

Formaldehyde
Xylene
Isobutanol
Phenol
Solvent naphtha
Toxic combustion prod
Mineral oil

Hydroquinone
Silver nitrate
Isobutanol

Cyclohexylamine
I Vinyl acetate
Carbon tetrachloride
Chloroform
Monoethanolamine
Metha crylic acid
Hydrofluoric acid

Hydrogen peroxide
Sodium cyanide
Ethylene oxide

Phythalic anhydride
geosode
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Tabel 7b. Data bahan yang terkandung pad a daerah industri C

~i~Dampak YanG Ditinj~
Nama Industri ~ta!asl/Proses lransportasi

Nama Bahan j Nomar Ref. I Jumlah (tonI/Nama Bahan I t4-9iiior Ref, I Jumlah (To!ll
Paint manufacture 17

3
3
3
3
3
3
6
3
3
3
3
3

3
1,5
1,5
0,5
200
100
120
25
10
5
25
25
20

Industrial chemicalsi
mfg & warehouse I 3

17
17
3
32
25
17
3
46
25
21
17
3

20
20
6
4
50
20
17
10

200
20
20
17
50

lriethylene tetramine
Ethylene diamine
Styrene monomer
IHexane
Il'oluene
Xylene
Kerosene

Isopropanol
Methanol

IEthYI acetate
Methyl ethyl ketone
Acetone
Methyl isobutyl ketone

Ethylene glycol monoethyl
ether acetate

II~arbon tetrachloride
Chloroform
Diethylene glycol
rormaldehyde
~ormic acid
Monoethanolamine
Phenol
Polyvinyl chloride

I~odium cyanide
,Toluene 2,4

lrichloroethylene
Acetone
Ethylene glycol mono butyi
esther

\"cyclohexanone
I LJj.acetone alcohol

IUi-ethYlene glycol
Ethyl acetate
Ethyl alcohol

Isophhorone
isopropyl acetate
Isopropyl alcohol 1
Methyl ethyl ketone i
Methanol
Methyl isobutyl ketone
I N-butyl acetate
IN.butYI alcohol
Toluene,vinyl 

acetate
Xylene

17
17
3
3
3
3
17
3
6
3
3
3
3
3
3
3
3

10
10
10
10
40
42
10
42
70
50
200
15
17
10
170
601@-
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K9nsekuensi Peluang
Keiadian/tahunInstalasi/PlanUGudang Jenis Orana/keiadian

2. LPG Station
a. Station
b. Transportasl13. 
Gudang Kimia

4. Veterinary Drugs Warehouse
5. Pesticide Formulation Plant

a. Plant

625-650
50 -75
0-25
0-25

Terbakar
Terbakar

Keracunan
Keracunan

3,00.
4,30.
1,00.
1,00.
3,00.
1,00.
6,16.
3,00.
3,00.
5,10.
2,70.
3,00.
3,00.
1.90.

Keracunan
Terbakar
Terbakar

Keracunan
Terbakar
Ledakan

Keracunan

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
26.50
0.25
0-25
0.25
26 -50
51 .75
0-25

b. Transportasi
Gudang Bahan Kimia

Gudang Bahan Kimia

Terbakar
Terbakar

Keracunan
J. Pabrik Cat
). Pabrik Kimia & Gudang

Terbakar

Kejadianffahun

1.10.2 R4

1.lO.J
Tidak DiterimaRisiko

R,R.

BTI,
RJ,B
T5'~

1.10-4

Rs
R,

1.10.5 RTI Bn

B~,
B.
RI'
L"
B,

R9

R1
1.10"'

Risiko
Diterima

81
1.10.7 Bz

Risiko
Diabaikan

1.10"
B,
B,
0 -51- 101 -151 -201 -251 -301 -351 -451 -501 -551 -601-
50 100 150 200 250 300 350 400 500 550 600 650

Orang/Kejadian
R. = Racun lndustri X; B. = Terbakar lndustri X; L.= Ledakan lndustri X; BT)( = Terbakar Karena Transportasi Dari Industri X

Gambar 2. Hasi/ perhitungan da/am penentuan risiko sosia/
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1,00.10-7
1,00.10-5
1,10.10"
1,00.10-2

10-5

10-6

10-4
10"
10-8
10-6
10-.
10-6

10-8
10-6

10-4
10-5

10-6

10-6
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TANYA JAWAB
yang diderita oleh penduduk dalam arti
konsekuensi menerima keracunan, /edakan
don kebakaran, termasuk berapa peluangnya
(probabilitasnya), sehingga metoda ini akan
baik hila sebagai pelengkap dari AMDAL,
RKL, RPL dllnya.

Sunardi M.
~ Kawasan industri ini apakah yang sudah ada,

yang asalnya bukan dari lokon

Dr Sony
--:>- Metoda ini untuk kawasan industri yang

sudah ada, tetapi resikonya di sekitar
kawasan tidak sesuai dengan yang
direncanakan yaitu fasi/itas industrinya
bertambah. Demikian juga faktor
transportasinya (tidak hanya angkutan
darat, tetapi juga a/iran pipa-pipa gas yang
ado.

Zainus S.
~ Dalam ketentuan mendirikan kegiatan industri

telah ada ketentuan yang mengatur antara lain
adanya SK Menteri LH yang memuat daftar
kegiatan industri yang diperkirakan
menimbulkan dampak, sehingga pihak yang
akan mendirikan industri yang tertera di daftar
terse but harus membuat AMDAL, RKL, RPL,
Pemantauan Lingkungan, Kena Audit

Lingkungan dll. Apakah analisis optimasi risiko
yang dilakukan bisa dikaitkan dalam kerangka
yang telah ada tersebut atau mungkin dapat
digunakan dalam penentuan klasifikasi tingkat
dampak, bagaimana exersicenya ?

D. T. Sony T.
..t;. Memang dalam pembangunan suatu fasilitas

industri sebelumnya sudah dilakukan
AMDAL. RKL. RPL dllnya. tetapi dalam
kegiatan tersebut tidak menyebutkan risiko
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