
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam dunia industri, pekerjaan memasuki ruang terbatas, yang disebut 

dengan Confined Space, akan banyak ditemui terkait dengan keberlangsungan 

proses produksi. Jenis industri seperti pertanian, perikanan, konstruksi, 

manufaktur, pertambangan, minyak dan gas bumi, memiliki cukup banyak lokasi 

yang termasuk dalam kategori Confined Space di lingkungan kerjanya. 

Dengan   mengacu    kepada    OSHA, secara umum,  Confined Space  adalah  

ruang  yang  cukup besar dimana seorang pekerja dapat memasukinya sebagian  

atau  seluruh  badannya  ke  dalam  ruang tersebut  dan mengerjakan  tugasnya  

disana.  Confined Space  juga  mempunyai  keterbatasan  dalam  jalur masuk  

maupun  keluar,  yang  tidak  dirancang  untuk tempat tinggal. Pekerjaan 

memasuki Confined Space dapat berupa pemeriksaan rutin, perawatan dan 

pembersihan, perbaikan, dan kegiatan sejenis yang lainnya (Anonim, 2010). 

Confined Space dapat menjadi berbahaya karena mengandung beberapa 

sumber bahaya baik dari bahan kimia yang mengandung racun dan mudah 

terbakar dalam bentuk gas, uap, asap, debu dan sebagainya. Selain itu terdapat 

bahaya lain berupa defisiensi oksigen atau sebaliknya kadar oksigen berlebih, 

suhu ekstrem, terjebak di dalamnya, maupun resiko fisik lain seperti kebisingan, 

permukaan basah/licin dan kejatuhan benda keras yang terdapat di dalam 
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Confined Space yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja sampai dengan 

kematian tenaga kerja yang bekerja di dalamnya (PNK3 Confined Space, 2006). 

The US Bureau of Statistics mencatat bahwa 350 pekerja tewas dalam 

runtuhan parit antara tahun 2000-2009, dan dalam beberapa tahun ada lebih dari 

50 korban jiwa yang disebabkan oleh penyebab lainnya di Confined Space 

(Fishwick, 2012). Malaysia’s Social Security Organisation (SOSCO) melaporkan 

bahwa pada tahun 2010 terdapat 1.396 kecelakaan industri di Confined Space. Di 

Australia terdapat 8 kematian dan di UK terdapat 29 kematian di Confined Space 

pada tahun 2003-2011 (Fishwick, 2012). 

Di California, pada Januari 2011 satu pekerja meninggal saat memasuki 

reactor vessel yang memiliki kadar nitrogen tinggi dan 2 pekerja pembantu luka 

parah saat akan menyelamatkan pekerja pertama. Dan pada Oktober 2011 dua 

bersaudara meninggal dalam sistem drainase bawah tanah karena gas H2S 

(Anonymous, 2012).Sebanyak empat karyawan PT. Bukit Apit Bui Persada yang 

merupakan rekanan PT. Pertamina tewas setelah menghirup gas di stasiun 

pengumpul sumur Sukamandi, Subang, Jabar (Anonim, 2010). 

Pekerjaan Confined Space merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki 

risiko tinggi, terbukti dengan beberapa kejadian kecelakaan yang terjadi meskipun 

tidak semua kecelakaan yang terjadi terdokumentasi dan terpublikasi. Menurut 

OSHA setiap tahun, lebih dari 60 pekerja tewas dan 13.000 lainnya terluka akibat 

pekerjaan di Confined Space. Sekitar 60 persen dari kematian ini melibatkan 

orang yang melakukan penyelamatan (Schroll dan R. Craig, 2004). 
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Investigasi on-site yang dilakukan NIOSH pada 70 insiden di Confined Space 

selama periode 1983-1993 yang melibatkan 109 kematian menunjukkan bahwa 39 

korbannya adalah calon penyelamat (Wilson et al, 2012). 

“Efek domino” yang sering terjadi dalam tragedi di Confined Space salah 

satunya dapat dihindari dengan adanya pekerja yang terlatih dan memiliki 

pengetahuan yang baik tentang Confined Space Entry (Wagshol, 2003). 

Perusahaan bertanggungjawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

aman dan sehat melalui adanya regulasi, pendidikan dan pelatihan keselamatan. 

Sementara pekerja bertugas untuk mau bekerja sama dan berpartisipasi aktif 

dalam upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerja harus secara aktif berusaha 

untuk memahami sifat dari pekerjaan yang mereka lakukan dan memahami 

perbaikan yang diperlukan dalam pekerjaan, sehingga risiko yang mereka hadapi 

sangat minim dan dalam kendali mereka (Lam Thye, 2000). 

Kebijakan organisasi merupakan elemen spesifik dari lingkungan kerja yang 

secara langsung mempengaruhi aktivitas kerja sehari-hari para pekeja. Pekerja 

yang memiliki pemahaman yang jelas tentang peran mereka, akan lebih 

berkomitmen terhadap konsep yang telah ditetapkan dibanding mereka yang 

kurang memahami dengan jelas peran mereka (Foote et al, 2005). 

Hasil studi yang dilakukan oleh M. O’Toole (2002) menunjukkan bahwa 

persepsi pekerja pada sistem keselamatan berkaitan dengan komitmen manajemen 

pada keselamatan, yang  pada gilirannya mempengaruhi tingkat cedera. Survei 

yang dilakukan oleh Abudayyeh et al. (2006) juga menunjukkan korelasi statistik 
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yang jelas antara komitmen manajemen untuk keselamatan dan tingkat cidera dan 

penyakit. 

Meskipun kinerja keselamatan yang kuat dimulai dari organisasi, sebenarnya 

itu diperoleh dari perilaku kolektif pekerja. Dengan demikian, komitmen 

keselamatan pribadi setiap pekerja dapat secara dramatis mempengaruhi hasil 

keselamatan dan membawa konsekuensi tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga 

bagi rekan kerjanya (White, 2014). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit IV Cilacap merupakan unit pengolahan 

(downstream) yang memiliki kilang minyak terbesar hasil produksinya dan 

terlengkap fasilitasnya di Indonesia dengan jumlah produksi 348.000 barrel/hari. 

Jumlah tersebut mampu mencukupi 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% 

kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Oleh karena itu proses kegiatannya melibatkan 

tenaga kerja terampil dan cukup banyak, selain itu juga didukung peralatan dan 

teknologi maju/modern sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas.  

Sebagai konsekuensi dari beroperasinya kilang tersebut, maka tidak dapat 

dihindarkan adanya dampak negatif apabila dalam proses produksinya tidak 

efisien berupa terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta 

pencemaran terhadap lingkungan sekitar yang dapat merugikan perusahaan, 

tenaga kerja, maupun masyarakat (Pertamina, 2014). 

Untuk meningkatkan kehandalan dan performance Kilang RU IV perlu 

dilakukan maintenance secara periodik dan kontinyu yang dilakukan oleh Fungsi 
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Maintenance Execution dengan melakukan stop unit (shut down) dengan maksud 

perbaikan equipment agar kilang dapat beroperasional sesuai dengan target 

produksi.  

Dalam kegiatan maintenance disamping perbaikan electric, instrument, 

mechanical, juga dilakukan cleaning terhadap Tanki, Vessel, Coloum, dan 

Reactor. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang bersifat high risk 

dan merupakan pekerjaan di Confined Space. 

Pihak HSE menyatakan salah satu kecelakaan yang pernah terjadi adalah 

pada tahun 2011 lalu. Tujuh pekerja jatuh ke dalam tangki penampungan lumpur 

minyak yang mengakibatkan 4 pekerja meninggal dan 3 pekerja lainnya kritis. 

Menurut Section Head Occupational Health-HSE, kecelakaan yang terjadi 

pada karyawan, selain meningkatkan biaya kompensasi kecelakaan dan kerugian 

material lainnya, tentu juga sangat berpengaruh pada citra perusahaan yang dapat 

memberi dampak negatif ke depannya. 

Salah satu pekerja yang sedang bekerja di Confined Space mengatakan bahwa 

bekerja di dalamnya sangat panas, pengap, dan sesak karena terbatasnya oksigen. 

Bekerja di Confined Space dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja atau 

nearmiss. Dari observasi lapangan, banyak terdapat tumpahan cairan seperti air 

ataupun minyak, dan juga kabel-kabel peralatan kerja berserakan di lingkungan 

kerja Confined Space yang dapat mengakibatkan seseorang terpeleset ataupun 

tersandung. Kecelakaan seperti terjatuh atau terpeleset, maupun luka ringan 

seperti tergores tak jarang dialami oleh pekerja (Septa, 2014). 
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Pekerjaan Confined Space termasuk dalam komitmen direktur pengolahan 

terhadap 10 perhatian utama dan menduduki peringkat pertama dalam komitmen 

tersebut. Upaya pencegahan kecelakaan di Confined Space adalah salah satu 

bentuk komitmen perusahaan. Dan keberhasilan upaya tersebut tentunya juga 

perlu didukung adanya komitmen yang baik dari pekerja di Confined Space dalam 

menerapkannya. 

Kepatuhan dalam memakai APD adalah hambatan penerapan keselamatan 

yang sering terjadi di Confined Space,sesuai dengan pernyataan salah seorang 

staff HSE. Pekerja memakai APD saat ada yang mengawasi saja. Bila pekerja 

merasa tanpa APD lebih nyaman dalam bekerja, maka pekerja akan melepas APD 

saat tidak ada yang mengawasi. Terlihat bahwa pekerja kurang berkomitmen 

dalam menerapkan keselamatan kerja di Confined Space yang telah diatur oleh 

perusahaan. Selain itu kurangnya komitmen juga terlihat dari ketidaktepatan 

waktu dalam penyediaan surat izin kerja masuk sebelum melakukan pekerjaan di 

Confined Space dan ketidakkonsistenan pekerja dalam pengisiannya. 

Kurangnya komitmen dari pekerja juga dapat dilihat dari pekerjaan perbaikan 

tanki 37T104 yang berlangsung selama tahunan. Sering ditemui masalah dalam 

pengerjaannya kala itu sehingga pekerjaan molor dari yang ditargetkan. Pekerja 

yang menangani perbaikan akhirnya diganti oleh perusahaan. 

Dari uraian di atas maka menganalisis tingkat komitmen pekerja dalam 

penerapan keselamatan di Confined Space dalam upaya pencegahan kecelakaan 

merupakan hal yang menarik untuk diketahui. Sehingga dengan adanya penelitian, 
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diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya kecelakaan kerja di PT. 

Pertamina RU IV khususnya untuk pekerjaan Confined Space.  

 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas maka untuk menghindari terjadinya perluasan 

masalah dalam pembahasan penelitian, maka dalam penelitian ini masalah yang 

akan diteliti adalah hanya pada pekerjaan di Confined Space. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana komitmen pekerja dalam penerapan 

keselamatan di Confined Space dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan di 

PT. PERTAMINA (Persero) RU IV Cilacap?” 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menggambarkan tingkat komitmen pekerja dalam penerapan 

keselamatan di Confined Space di PT. PERTAMINA RU IV Cilacap, Jawa 

Tengah. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Menggambarkan penerapan keselamatan di Confined Space di 

PT. PERTAMINA RU IV Cilacap, Jawa Tengah yang meliputi 

identifikasi bahaya, prosedur masuk, pemakaian APD, tanggung 

jawab tim kerja, peralatan masuk Confined Space, sistem izin 

kerja masuk, pengawasan, dan tanggap darurat. 
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2. Menggambarkan atribut personal dalam komitmen (usia, masa 

kerja, tingkat pendidikan) pada pekerja. 

3. Menggambarkan tingkat komitmen pekerja dalam penerapan 

keselamatan di Confined Space di PT. PERTAMINA RU IV 

Cilacap, Jawa Tengah yang dilihat dari penerimaan, keterlibatan, 

dan loyalitas pekerja. 

 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi PT. Pertamina 

Sebagai masukan bagi perusahaan dalam melaksanakan upaya-

upaya pengendalian dan mencegah kecelakaan serta peningkatan 

mutu pelaksanaan program-program keselamatan dan kesehatan 

kerja. 

2. Bagi Peneliti 

a. Sebagai sarana dalam mengkaitkan teori yang didapat dalam 

kurikulum kuliah dengan kondisi nyata di lapangan melalui 

metodologi penelitian. 

b. Memperluas ilmu, kemampuan dan pengetahuan di bidang 

keselamatan dan kesehatan kerja terutama tentang pekerjaan 

Confined Space. 

3. Bagi Responden 

Memperoleh informasi tentang keselamatan di Confined Space 

melalui brosur yang dibagikan saat penelitian. 
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