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Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pada Kilang Minyak

By. : Signage16

LATAR BELAKANG

Industri yang bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi memiliki resiko tinggi di

sektor hulu, yaitu pada kegiatan pengelolaan dan pengeboran. Selain itu pada sektor

hilir yaitu pada kegiatan pengolahan dan distribusi juga memiliki resiko yang hampir

sama dengan sektor hulu. Resiko ini meliputi aspek finansial, kecelakaan, kebakaran,

ledakan maupun penyakit akibat kerja dan dampak lingkungan. Melihat keadaan

tersebut diperlukan suatu manajemen yang berorientasi pada Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) pada industri perminyakan. Indonesia telah memiliki undang –

undang mengenai keselamatan kerja yaitu Undang – Undang No. 1 Tahun 1970.

Selain itu terdapat pula beberapa peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Perkembangan ilmu manajemen yang mempengaruhi Keselamatan dan Kesehatan

Kerja telah berhasil menurunkan angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja pada

berbagai industri di dunia. Selain bidang Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan,

juga diperlukan aspek Lindung Lingkungan (LL). K3 dan LL merupakan aspek

organisasi bisnis yang tidak hanya memerlukan pengetahuan mendalam akan latar

belakang maupun tata cara pelaksanaannya, tetapi juga bagaimana perusahaan

menaati peraturan yangberkaitan dengan K3 dan LL. Pemahaman K3 dan LL ini

berawal dari pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan prilaku (behaviour).

Salah satu faktor yang mempengaruhi prilaku manusia dalam hal yang berkaitan

dengan K3 dan LL adalah persepsinya terhadap K3 dan LL serta pelaksanaannya

dalam perusahaan yang bersangkutan. Persepsi ini dipengaruhi oleh aspek internal

dan aspek eksternal. Aspek internal merupakan aspek yang berkaitan dengan sifa atau

karakter individu karyawan serta motivasi karyawan. Sedangkan aspek eksternal

meruapak aspek yang berkaitan dengan kepemimpinan serta pengelolaan aspek K3

dan LL seperti komitmen pimpinan dan karyawan terhadap pelaksanaan, kebijakan

yang diberlakukan, program dan penerapan program K3 dan LL. Persepsi atau

bagaimana pandangan penilaian karyawan terhadap K3 dan LL dalam perusahaan

menjadi semakin penting dalam mewujudkan budaya yang mendukung K3 dan LL
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yang akan memberikan kontribusi yang besar untuk meningkatkan performance dan

citra perusahaan secara keseluruhan.

Perkembangan bidang keselamatan dan kesehatan lingkungan mengikuti upaya

pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan

lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk

menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan

generasi masa depan. Untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan ini diperlukan suatu sistem politik yang menjamin partisipasi

aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, sistem ekonomi yang mampu

menghasilkan surplus dan berdasarkan kemampuan sendiri yang berlanjut, sistem

sosial yang memberikan penyelesaian terhadap ketegangan akibat pembangunan

yang tidak selaras, sistem produksi yang menghormati kewajiban untuk melestarikan

ekologi, sistem teknologi yang dapat menemukan jawaban terhadap permasalahan

lingkungan yang ada secara terus menerus.

Dibawah ini beberapa istilah yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan

lingkungan :

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya yang

mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta

makhluk hidup lainnya.

2. Ekosistem adalah tatanan unsure lingkungan hidup yang merupakan kesatuan

utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan,

stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.

3. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk

mendukung prikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

4. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup,

zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsure

pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu

sebagai unsure lingkungan hidup.

5. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat,

energi dan/atau komponen lain dalam lingkungan hidup oelh kegiatan manusia

sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan

lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
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6. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala daya upaya atau pemikiran

yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah

maupun rohaniah tenaga budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan

tenaga kerja menuju masyarakat adil dan makmur.

7. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga dari semula dan tidak

dikehendaki yang mengganggu suatu proses dari aktivitas yang telah

ditentukan dari semula dan dapat mengakibatkan kerugian baik korban

manusia maupun harta benda.

8. Potensi bahaya (Hazards) adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau

dapat menimbulkan kecelakaan / kerugian berupa cedera, penyakit, kerusakan

atau kemampuan melaksanakan fungsi  yang telah ditetapkan.

9. Resiko (Risk) adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan / kerugian pada

periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu.

10. Insiden adalah kejadian yang tidak diinginkan yang dapat dan telah

mengadakan kontak dengan sumber energi melebihi nilai ambang batas badan

atau struktur.

11. Aman / selamat adalah kondisi tiada kemungkinan malapetaka (bebas dari

bahaya)

PROSES PADA KILANG MINYAK

Sebuah kilang minyak adalah pabrik proses industri dimana minyak mentah diproses

dan dimurnikan menjadi produk petroleum berguna. Minyak yang mentah atau tak

diproses tidak begitu berguna dalam bentuknya saat dipompa keluar dari dalam tanah.

Maka diperlukan proses untuk menguraikannya menjadi bagian-bagian dan

memurnikannya sebelum penggunaan dalam bahan padat seperti plastik dan busa,

atau sebagai bahan bakar fosil petroleum seperti dalam halnya mesin otomotif dan

pesawat terbang.

Minyak bisa digunakan dengan banyak cara yang beragam karena mengandung

hidrokarbon yang berbeda panjangnya seperti parafin, aromatik, napthene (atau

cycloalkane), alkene, diene, dan alkyne.
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Minyak mentah dipisahkan menjadi pecahan-pecahan dengan distilasi fraksional

(penyulingan pecahan). Pecahan pendorong, yang timbul dari bawah lajur pemecahan

seringkali diuraikan (retak) untuk membuat produk yang lebih berguna.

Hidrokarbon adalah susunan molekul-molekul berbeda panjang dan kerumitan terbuat

dari hidrogen dan karbon. Strukturnya yang bermacam-macam memberikan mereka

ciri-ciri dan fungsi berbeda. Kelihaian dalam proses pengilangan minyak adalah

memisahkan dan memurnikan ini. Semua hidrokarbon yang berbeda ini memiliki titik

didih yang berbeda, yang berarti mereka dapat dipisahkan dengan distilasi /

penyulingan.

Setelah dipisahkan dan segala kontaminan serta ketidakmurnian telah dibuang, minyak

ini bisa: baik dijual tanpa pemrosesan lebih lanjut, atau molekul-molekul yang lebih

kecil seperti isobutane dan propylene atau butylene dapat digabung ulang untuk

memenuhi persyaratan oktan tertentu dengan proses seperti alkylasi atau yang kurang

umum, dimerisasi. Oktan juga bisa diperbaiki dengan pembentukan ulang katalytik,

yang mencarik hidrogen keluar dari hidrokarbon untuk memproduksi aromatik, yang

mempunyai taraf oktan lebih tinggi. Produk menengah bahkan dapat pula diproses

ulang untuk menghancurkan minyak berat dan berantai-panjang menjadi yang lebih

ringan dan berantai-pendek, menggunakan berbagai bentuk peretakan seperti
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Peretakan Katalytik Cairan, Peretakan Thermal, dan Peretakan-hidro. Langkah final

dalam produksi gasolin adalah pencampuran bahan bakar dengan taraf oktan berbeda,

tekanan uap dan ciri-ciri lain untuk memenuhi spesifikasi produk.

Minyak mentah hanya sedikit mengandung bensin dan minyak diesel, 2 fraksi

terpenting yang paling banyak digunakan. Untuk meningkatkan produk 2 fraksi ini,

maka sejak 60 tahun yang lalu ditambahkan proses menggunakan katalis pada

penyulingan minyak bumi untuk meningkatkan fraksi minyak mentah yang diubah

menjadi bensin dan minyak diesel (en.wikipedia.org/wiki/cracking_chemistry). Pada

perkembangannya, proses katalis dilakukan tidak hanya untuk memperbesar produk

bensin dan minyak disel, tetapi juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas produknya

Secara umum penggunaan katalis di dalam proses pengolahan minyak bumi dikenal

sebagai hidroprocessing. Ada 3 bagian dari hidroprocessing, yaitu hidrocracking,

hidrorefining, dan hidrotreating.

Penggunaan Katalis Dalam Proses Penyulingan Minyak Bumi (Us Epa, 2001)

Definisi US EPA untuk ketiga proses tersebut adalah (US EPA, 2001):

v Hidrocracking adalah proses penyulingan yang menggunakan hidrogen dan katalis

pada temperatur relatif rendah dan tekanan tinggi untuk mengubah material residu

minyak bumi mentah dengan titik didih menengah menjadi bensin dengan oktan

tinggi, bahan bakar jet dan minyak bakar dengan kualitas tinggi. Proses ini dapat

menggunakan satu atau lebih katalis, tergantung dari produk yang diharapkan, dan

dapat menangani kadar sulfur yang tinggi pada bahan baku tanpa terlebih dahulu

dilakukan pengolahan pendahuluan. Proses didalam hidrocracking meliputi:

1. Monoaromatik hidrogenasi (proses hidrogenasi cincin fenil).

2. Hidrodealkilasi (proses pemisahan rantai alifatik dari cincin fenil).

3. Hydrodecyclization (pemecahan unsur-unsur rantai melingkar jenuh).

4. Isomerisasi parafin (pembentukan kembali unsur alifatik).

v Hidrotreating adalah proses yang menggunakan hidrogen untuk menjenuhkan

olefin dan hidrokarbon aromatik, sehingga komponen yang tidak diinginkan, seperti

sulfur sulfur dan nitrogen, dapat dihilangkan (en.wikipedia.org/wiki/Hydrotreater).

Proses hidrotreating mencakup proses-proses:

1. Hydrodesulfurization adalah proses mengubah unsur organo-sulfur menjadi

H
2
S
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2. Hydrodenitrogenation adalah proses mengubah unsur organo-nitrogen menjadi

NH
3

3. Hydrodemetallation adalah proses presipitasi logam pada katalis dalam bentuk

sulfida

4. Hydrodeoxygenation adalah proses penyisihan gugus -OH dari molekul

5. Olefin hydrogenation adalah proses hidrogenasi olefin menjadi unsur alifatik

v Hidrorefining adalah proses penyulingan yang serupa dengan proses hydrotreating,

tetapi dengan temperatur dan tekanan lebih tinggi. Tujuan dari proses hydrorefining

adalah untuk mengolah fraksi minyak bumi dengan berat molekul lebih besar.
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RESIKO PADA LINGKUNGAN KERJA

Resiko yang terjadi dalam aktivitas kerja manusia berkaitan dengan kemungkinan

terjadinya kecelakaan kerja. Setiap kecelakaan tidak terjadi begitu saja, tetapi terdapat

faktor penyebabnya. Apabila faktor tersebut dapat kita ketahui, maka kita dapat

melakukan pencegahan ataupun penanggulangan terhad kecelakaan tersebut.

Penyebab utama kecelakaan adalah :

a. Kondisi tidak aman (unsafe condition)

Hal ini berkaitan dengan mesin / alat kerja seperti mesin yang rusak ataupun

tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu kondisi tidak aman juga

dapat berupa kondisi lingkungan kerja yang kurang mendukung, seperti

penerangan yang kurang, keadaan bising, kebersihan maupun instalasi yang

kurang baik. Kondisi tidak aman juga dapat diakibatkan oleh metode / proses

produksi yang kurang baik. Hal ini dilihat dari sistem pengisian bahan kimia

yang salah, pengangkutan beban secara manal / menggunakan tenaga

manusia.

b. Tindakan tidak aman (unsafe action)

Tindakan tidak aman ini lebih berkaitan terhadap personal pekerja, antara lain :

menggunakan peralatan yang kurang baik, sembrono dalam bekerja, tidak

menggunakan alat pelindung diri maupun menjalan sesuatu tanpa wewenang.

c. Kelemahan sistem manajemen

Kelemahan sistem manajemen ini seringkali terkait dengan sistem prosedur

kerja yang tidak jelas ataupun tidak adanya standar yang dapat menjadi acuan

bagi pekerja dalam melakukan kegiatan kerja nya.

Dari penyebab kecelakaan di atas, tentunya akan berpengaruh pula pada lingkungan

kerja dan lingkungan hidup sekitarnya. Kecelakaan kerja khususnya di bidang industri

seringkali diikuti dengan adanya kerusakan lingkungan terlebih jika kecelakaan

industri tersebut berskala besar. Bagi para pekerja sendiri tentunya akan berakibat

cedera bahkan kematian jika kecelakaan yang terjadi sangat fatal, sedangkan bagi

lingkungan hidup akan terjadi gangguan keseimbangan ekosistem bahkan penurunan

kualitas lingkungan hidup. Penurunan kualitas lingkungan ini biasanya disebabkan

oleh adanya bahan sisa proses produksi yang masih mengandung zat kimia

berbahaya. Zat kimia berbahaya ini tidak hanya terjadi akibat dari kecelakaan industri,

namun bahkan lebih sering sebagai akibat dari sistem pengolahan limbah industri

yang tidak baik.
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Suatu lingkungan kerja meliputi :

1. Faktor Mekanis

2. Faktor Fisik

3. Faktor Kimia

4. Faktor Biologi

5. Faktor Ergonomi

Lingkungan kerja yang kondusif mendukung terciptanya keselamatan dan kesehatan

kerja, terpelihara sumber produksi dan tercapainya produktivitas kerja yang tinggi.

Lingkungan kerja yang baik dan cara kerja yang baik disamping faktor-faktor lain di

masyarakat akan menciptakan lingkungan umum / hidup yang terjamin secara

komprehensif.

POTENSI BAHAYA PADA KILANG MINYAK

Secara umum bahaya yang timbul pada kilang minyak terdiri dari :

1. Jenis Pekerjaan, berhubungan dengan bahaya mekanik dan bahan kimia

2. Crude Oil, berhubungan dengan bahaya uap gas, cairan yang mudah meledak,

keracunan sulfur.

3. Cuaca, misalnya petir

Bahaya Bahan Kimia

Kilang minyak menggunakan bahan – bahan kimia yang terkadang berbahaya bagi

kesehatan dan keselamatan manusia serta lingkungan hidup. Penangangan bahan –

bahan kimia tersebut harus dilakukan dengan serius. Untuk membantu pekerja dalam

memperlakukan bahan – bahan kimia tersebut, maka diberikan suatu sistem labeling

yang dapat menunjukan jenis dan bahaya dari bahan kimia yang mereka gunakan.

Label ini dapat mejelaskan sifat bahaya dari bahan kimia yang bersangkutan. Label

bahaya diberikan dalam bentuk gambar untuk memberikan gambaran cepat sifat

bahaya. Terdapat dua label yang digunakan, yaitu menurut PBB (internasional) dan

NFPA (Amerika). Label NFPA ditunjukkan pada tabel dibawah, berupa 4 kotak yang

mempunyai ranking bahaya (0-4) ditinjau dari aspek bahaya kesehatan (biru), bahaya

kebakaran (merah) dan reaktivitas (kuning).
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Bahan – bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi juga harus diberikan

informasi mengenai :

1. Informasi bahan singkat :

Informasi singkat mengenai jenis bahan, wujud, manfaat serta bahaya-bahaya

utamanya. Dari informasi singkat dan label bahaya, secara cepat bisa dipahami

kehati-hatian dalam menangani bahan kimia tersebut.

2. Sifat-sifat bahaya :

a. Bahaya kesehatan :

Bahaya terhadap kesehatan dinyatakan dalam bahaya jangka pendek

(akut) dan jangka panjang (kronis). NAB (Nilai Ambang Batas) diberikan

dalam satuan mg/m3 atau ppm. NAB adalah konsentrasi pencemaran

dalam udara yang boleh dihirup seseorang yang bekerja selama 8

jam/hari selama 5 hari. Beberapa data berkaitan dengan bahaya

kesehatan juga diberikan, yakni :

§ LD-50 (lethal doses) : dosis yang berakibat fatal terhadap 50

persen binatang percobaan mati.

§ LC-50 (lethal concentration) : konsentrasi yang berakibat fatal

terhadap 50 persen binatang percobaan.

§ IDLH (immediately dangerous to life and health) : pemaparan

yang berbahaya terhadap kehidupan dan kesehatan.

b. Bahaya kebakaran :

Ini termasuk kategori bahan mudah terbakar, dapat dibakar, tidak dapat

dibakar atau membakar bahan lain. Kemudahan zat untuk terbakar

ditentukan oleh :

§ Titik nyala : suhu terendah dimana uap zat dapat dinyalakan.

§ Konsentrasi mudah terbakar : daerah konsentrasi uap gas yang

dapat dinyalakan. Konsentrasi uap zat terendah yang masih

dapat dibakar disebut LFL (low flammable limit) dan konsentrasi

tertinggi yang masih dapat dinyalakan disebut UFL (upper

flammable limit). Sifat kemudahan membakar bahan lain

ditentukan oleh kekuatan oksidasinya.

§ Titik bakar : suhu dimana zat terbakar sendirinya.
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RANKING BAHAYA KESEHATAN BAHAYA KEBAKARAN BAHAYA REAKTIVITAS

4
Penyebab kematian,

cedera fatal meskipun

ada pertolongan.

Segera menguap dalam

keadaan normal dan

dapat terbakar secara

cepat.

Mudah meledak atau

diledakkan, sensitif

terhadap panas

danmekanik.

3

Berakibat serius pada

keterpaan singkat,

meskipun ada

pertolongan.

Cair atau padat dapat

dinyalakan pada suhu

biasa.

Mudah meledak tetapi

memerlukan penyebab

panas dan tumbukan

kuat.

2

Keterpaan intensif dan

terus-menerus

berakibat serius, kecuali

ada pertolongan.

Perlu sedikit ada

pemanasan sebelum

bahan dapat dibakar.

Tidak stabil, bereaksi

hebat tetapi tidak

meledak.

1
Penyebab iritasi atau

cedera ringan.

Dapat dibakar tetapi

memerlukan

pemanasan terlebih

dahulu.

Stabil pada suhu normal,

tetapi tidak stabil pada

suhu tinggi.

0
Tidak berbahaya bagi

kesehatan meskipun

kena panas (api).

Bahan tidak dapat

dibakar sama sekali.

Stabil, tidak reaktif,

meskipun kena panas

atau suhu tinggi.

c. Bahaya reaktivitas :

Sifat bahaya akibat ketidakstabilan atau kemudahan terurai, bereaksi

dengan zat lain atau terpolimerisasi yang bersifat eksotermik sehingga

eksplosif. Atau reaktivitasnya terhadap gas lain menghasilkan gas

beracun.

3. Sifat-sifat fisika :

Sifat-sifat fisika merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sifat

bahaya suatu bahan.

4. Keselamatan dan pengamanan :

Diberikan langkah-langkah keselamatan dan pengamanan :
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a. Penanganan dan penyimpanan : usaha keselamatan yang dilakukan

apabila bekerja dengan atau menyimpan bahan.

b. Tumpahan dan kebocoran : usaha pengamanan apabila terjadi bahan

tertumpah atau bocor.

c. Alat pelindung diri : terhadap pernafasan, muka, mata dan kulit sebagai

usaha untuk mengurangi keterpaan bahan.

d. Pertolongan pertama : karena penghirupan uap / gas, terkena mata dan

kulit atau tertelan.

e. pemadaman api : alat pemadam api ringan yang dapat dipakai untuk

memadamkan api yang belum terlalu besar dan cara penanggulangan

apabila sudah membesar.

5. Informasi lingkungan :

Menjelaskan bahaya terhadap lingkungan dan bagaimana menangani limbah

atau buangan bhan kimia baik berupa padat, cair maupun gas. Termasuk di

dalamnya cara pemusnahan.

Pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Bahan Kimia

Usaha untuk menjaga keselamatan dan kesehatan lingkungan terutama yang

berkaitan dengan bahan – bahan kimia berbahaya dilakukan mulai dari persiapan

personal yang menggunakan bahan kimia tersebut hingga perlakuan pada bahan

kimia selama proses produksi

Hal pertama yang perlu dilakukan :

1. Gunakan peralatan kerja seperti kacamata pengaman untuk melindungi mata,

jas laboratorium untuk melindungi pakaian dan sepatu tertutup untuk

melindungi kaki.

2. Dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak karena bahan Kimia.

3. Dilarang memakai sandal atau sepatu terbuka atau sepatu berhak tinggi.

4. Wanita/pria yang berambut panjang harus diikat.

Bekerja aman dengan bahan kimia :

1. Hindari kontak langsung dengan bahan Kimia.

2. Hindari mengisap langsung uap bahan Kimia.

3. Dilarang mencicipi atau mencium bahan Kimia kecuali ada perintah khusus.
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4. Bahan Kimia dapat bereaksi langsung dengan kulit menimbulkan iritasi (pedih

atau gatal).

Memindahkan bahan Kimia :

1. Baca label bahan Kimia sekurang-kurangnya dua kali untuk menghindari

kesalahan.

2. Pindahkan sesuai dengan jumlah yang diperlukan.

3. Jangan menggunakan bahan Kimia secara berlebihan.

4. Jangan mengembalikan bahan Kimia ke dalam botol semula untuk mencega

kontaminasi.

Memindahkan bahan Kimia cair :

1. Tutup botol dibuka dan dipegang dengan jari tangan seklaigus telapak tangan

memegang botol tersebut.

2. Tutup botol jangan ditaruhdi atas meja karena isi botol dapat terkotori.

3. Pindahkan cairan melalui batang pengaduk untuk mengalirkan agar tidak

memercik.

Memindahkan bahan Kimia padat :

1. Gunakan tutup botol untuk mengatur pengeluaran bahan Kimia.

2. Jangan mengeluarkan bahan Kimia secara berlebihan.

3. Pindahkan sesuai keperluan tanpa menggunakan sesuatu yang dapat

mengotori bahan tersebut.

Cara memanaskan larutan menggunakan tabung reaksi :

1. Isi tabung reaksi maksimal sepertiganya.

2. Api pemanas hendaknya terletak pada bagiuan atas larutan.

3. Goyangkan tabung reaksi agar pemanasan merata.

4. Arahkan mulut tabung reaksi pada tempat yang aman agar percikannya tidak

melukai orang lain maupun diri sendiri.

Cara memanaskan larutan menggunakan gelas Kimia :

1. Gunakan kaki tiga dan kawat kasa untuk menopang gelas Kimia tersebut.

2. Letakkan Batang gelas atau batu didih dalam gelas Kimia untuk mencegah

pemanasan mendadak.
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3. Jika gelas Kimia digunakan sebagai penangas air, isilah dengan air. Maksimum

seperempatnya.

Bahaya Khusus yang Timbul dari Crude Oil

Bahaya yang perlu mendapat perhatian di samping hal-hal umum juga tentang adanya

bahaya peledakan crude oil yang tinggi. Uap dan gas mudah meledak dan

menimbulkan asap racun. Crude Oil juga mengandung sulfur yang tinggi yang dapat

menimbulkan bahaya kematian.

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA PADA KILANG MINYAK

a. Mengurangi faktor resiko kebakaran dari sumber, misalnya hubungan listrik.

Pencegahan ini harus dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran yang

memadai.

b. Penanggulangan kedaruratan termasuk fasilitas komunikasi dan medis

c. Pengawasan kesehatan dan mempertahankan personal hygiene yang baik

disamping pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang tepat, termasuk penyediaan

fasilitas pencegahan keracunan dan pengadaan pertolongan pernafasan.

d. Mematuhi peratran K3

e. Pelatihan K3 bagi semua pekerja sesuai dengan bidang kerja dan produk masing

– masing, termasuk didalamnya emergency drill.

PERSEPSI TERHADAP K3

Setiap individu cenderung untuk melihat dan memahami dunia dan lingkungan

sekitarnya sesuai dengan cara pandang individu itu sendiri. Tindakan dan reaksi

individu tersebut berdasarkan persepsinya, bukan atas dasar kenyataan obyektif.

Persepsi pekerja terhadap K3 dapat berupa persepsi positif ataupun persepsi negatif.

Persepsi positif terjadi jika pekerja merasa bahwa K3 dapat memberikan kenyamanan,

ketenangan, kesehatan dan keamanan. Sedangkan persepsi negatif terjadi karena

program K3 tidak dapat memberikan rasa nyaman, tenteram, tenang dan aman pada

pekerja.

Persepsi merupakan suatu proses untuk mengatur dan menginterpretasikan sensor

informasi yang masuk kedalam tubuh  (Halonen dan Santrock, 1999) atau persepsi
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merupakan suatu rangkaian proses pengenalan, pengorganisasian dan pengartian

stimulus yang ada dilingkungan (Sternberg, 1999).

Berdasarkan keadaan tersebut, maka diperlukan suatu kontrol bahaya yang dapat

mendefinisikan bahaya secara objektif bagi seluruh pekerja di kilang minyak.

Pengontrolan bahaya ini meliputi kegiatan internal kilang minyak maupun kegiatan

eksternal/lapangan kilang minyak. Kontrol bahaya tersebut meliputi :

a. House keeping yang memadai

b. Penyediaan alat keselamatan dan alat pelindung diri (APD)

c. Perawatan mesin dan instalasi kilang minyak

d. Ventilasi

DAMPAK LINGKUNGAN

Proses yang terjadi pada kilang minyak tentunya akan menghasilkan limbah. Adapun

jenis limbah yang dihasilkan dari kilang minyak berupa :

- ceceran minyak yang terakumulasi dalam kurun waktu relatif lama

- limbah kimia hasil cracking crude oil

- limbah gas

- air sisa produksi

- limbah domestik

Dengan adanya jenis limbah tersebut, maka fisik lingkungan disekitarnya akan

beresiko mengalami pencemaran.
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Pada gambar diatas terlihat bagaimana suatu tumpahan minyak mengkontaminasi

tanah dan beresiko mencemarai air tanah dalam. Jika hal ini tidak ditangani dengan

benar maka pencemaran yang terjadi semakin parah dan meluas.

Beberapa penanganan yang dilakukan untuk mencegah dan memperbaiki pencemaran

yang telah terjadi adalah sebagai berikut :

a. revegetasi alam, identifikasi lahan yang selanjutnya ditentukan prioritas lahan dan

jenis tanaman yang ditanam kembali dilahan tersebut

b. rehabilitasi lahan tercemar

c. Flaring gas sisa, dalam proses kilang minyak terdapat gas yang tidak bernilai

ekonomis sehingga harus dikelola agar tidak mencemari lingkungan.

PENCEGAHAN KECELAKAAN

Setelah melihat proses yang terjadi pada suatu kilanh minak dan potensi bahaya yang

terjadi pada kilang minyak, maka secara keseluruhan pencegahan kecelakaan yang

diperlukan adalah :

1. Peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan perencanaan industri
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2. Standarisasi, baik dalam perlakuan bahan baku industri, pengadaan alat

pengamanan, maupun dari hasil limbah yang dihasilkan agar tidak mengganggu

kualitas lingkungan

3. Dilakukan pelatihan dan tindakan persuasif bagi pengusaha dan pekerja sehingga

diharapkan dapat lebih berhati – hati dalam melakukan pekerjaan terutama yang

menggunakan peralatan ataupun bahan kimia yang dapat membahayakan diri

sendiri maupun lingkungan.
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