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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor industri saat ini menjadi salah satu sektor yang mengalami 

perkembangan pesat dan signifikan. Hal ini mendorong perusahaan untuk semakin 

meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisiensi kerja melalui penggunaan 

teknologi yang canggih. Namun, hal tersebut juga meningkatkan kemungkinan 

terjadinya keadaan darurat dan kecelakaan karena mengandung potensi dan risiko 

bahaya jika tidak dapat dikendalikan. 

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki yang dapat 

menimbulkan korban manusia atau harta benda (Permenaker Nomor 03/MEN/98). 

Kecelakaan dan penyakit akibat kerja merupakan sebuah kerugian yang besar bagi 

perusahaan. Industri sektor pertambangan minyak dan gas bumi memiliki risiko 

tinggi terhadap terjadinya kecelakaan kerja, seperti kebakaran, peledakan, 

pencemaran lingkungan, dan lainnya. 

Menurut  International Labour Organization (ILO) pada tahun 2013, terjadi 

317 juta kecelakaan kerja tiap tahunnya. ILO juga mengungkapkan bahwa setiap 

15 detik, 153 pekerja mengalami kecelakaan kerja dan satu diantaranya meninggal 

karena kecelakaan kerja. Setiap hari, 6.300 tenaga kerja meninggal akibat 

kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Menurut ILO, angka kematian yang 

disebabkan oleh kecelakaan dan penyakit akibat kerja  lebih dari 2,3 juta kematian 

per tahun.  
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Di Indonesia, Menurut data BPJS Ketenagakerjaan,  angka kecelakaan kerja 

menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang 

dilaporkan sebanyak 123.041 kasus, sementara itu sepanjang tahun 2018 mencapai 

173.105 kasus. BPJS Ketenagakerjaan juga mengungkapkan setiap tahunnya rata-

rata BPJSTK melayani 130 ribu kasus kecelakaan kerja dari kasus ringan sampai 

dengan kasus yang berdampak fatal. 

Pada industri sektor minyak dan gas risiko kecelakaan cukup tinggi. 

Kecelakaan terbesar yang pernah terjadi yakni di Piper Alpha, Inggris pada 6 Juli 

1988. Kecelakaan ini terjadi karena terdapat kesalahan prosedur saat pemeliharaan 

rig sehingga menewaskan 167 orang (Dailymail.co.uk, 2008). Kecelakaan lain 

yang pernah terjadi yaitu kebocoran gas di Teluk Meksiko, Meksiko yang 

menewaskan 22 orang. Tragedi Deep Water Horizon di Teluk Meksiko, Amerika 

Serikat yang terjadi karena rig meledak akibat gas masuk ke generator diesel 

sehingga menewaskan 11 orang (BBC, 2010). Menurut Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Manusia (2016), terdapat kecenderungan peningkatan kejadian 

kecelakaan kerja dari tahun 2010-2015 pada sektor tambang hulu migas Indonesia. 

Selama kurun waktu tersebut, kecelakaan kerja paling banyak terjadi pada tahun 

2015 yaitu 206 kejadian kecelakaan ringan, 55 kejadian kecelakaan sedang, 10 

kejadian kecelakaan berat, dan 5 kejadian kecelakaan fatal. 

Selain tingginya risiko kecelakaan, pada industri minyak dan gas yang 

mengolah minyak mentah dan gas yang berasal dari dalam perut bumi, terdapat 

juga faktor risiko kebakaran, kebocoran gas, dan runtuhnya bangunan gedung.   
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Menurut penelitian Tampubolon (2012), faktor-faktor penyebab terjadinya 

kebakaran pada industri minyak dan gas berdasarkan data Ditjen Migas sepanjang 

tahun 2006-2010 yaitu faktor manusia sebesar 41,67%, faktor peralatan sebesar 

41,67%, faktor alam (gempa bumi) sebesar 2,78% dan faktor lain sebesar 13,89%. 

Akar penyebab utama kecelakaan kebakaran pada faktor manusia disebabkan tidak 

adanya pengawasan. Sedangkan faktor peralatan disebabkan kurangnya program 

pemeliharaan yang bersifat pencegahan/prediksi. 

Salah satu contoh kasus kecelakaan kebakaran di industri minyak dan gas 

Indonesia terjadi pada perusahaan Pertamina EP, salah satu anak usaha PT 

Pertamina (Persero) yang berlokasi di Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat. 

Kecelakaan kebakaran yang terjadi pada 8 Februari 2016 ini menelan korban luka 

bakar. Kejadian ini terjadi dimana api muncul secara tiba-tiba dari arah tangki 

sumur RDG-47 kemudian menyebar ke arah rig di area sumur sehingga 

mangakibatkan rig terbakar di antara meja bor tangki (CNN, 2016). 

Kecelakaan kerja yang cenderung meningkat tiap tahunnya menimbulkan 

berbagai kerugian dan permasalahan. Hal ini terjadi salah satunya akibat dari tidak 

terlaksananya sistem tanggap darurat yang baik, terencana, dan diketahui oleh 

semua pekerja. Tanggap darurat merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan 

dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang 

ditimbulkan. Kegiatan tanggap darurat meliputi kegiatan penyelamatan dan 

evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, 
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pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana 

(Ramli, 2010). 

Sistem tanggap darurat di perusahaan harus disosialisakan kepada seluruh 

pekerja agar tiap pekerja memiliki kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat 

sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Menurut Clust, Human & 

Simpson (2007) dalam penelitian Pangesti (2012), Kesiapan tiap pekerja terhadap 

bencana atau keadaan darurat ditunjukkan oleh adanya pengetahuan, keterampilan 

(skills), dan kemampuan yang diperoleh melalui pengalaman yang diaplikasikan 

saat menghadapi keadaan darurat.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Minarak Brantas Gas, Inc. adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak 

Kerja Sama (KKKS) yang ditunjuk SKKMIGAS untuk melakukan proses 

pengeboran minyak dan gas bumi di Indonesia. Gas plant Minarak Brantas Gas, 

Inc berlokasi di Wunut Porong dan Tanggulangin. Proses Produksi di Minarak 

Brantas Gas, Inc terdiri dari proses pengeboran sumur (well), separator, gas 

compressor, gas dehidration unit dan metering unit. Dalam setiap proses produksi 

di Minarak Brantas Gas, Inc terdapat risiko bahaya yang tinggi, seperti kebakaran, 

overpressure dari gas bertekanan tinggi, dan kebocoran pipa. 

Unit produksi di Minarak Brantas Gas, Inc terbagi dalam tiga jadwal shift setiap 

8 jam. Shift pagi dimulai pukul 07.00 sampai 15.00, shift sore dimulai pukul 15.00 

sampai 23.00 dan shift malam mulai pukul 23.00 sampai 07.00. Pekerja produksi 

terbagi dalam empat kelompok yang masing-masing memiliki chief untuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kontraktor_Kontrak_Kerja_Sama
https://id.wikipedia.org/wiki/Kontraktor_Kontrak_Kerja_Sama
https://id.wikipedia.org/wiki/BPMIGAS
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak
https://id.wikipedia.org/wiki/Gas
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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memimpin kinerja kelompok. Kinerja pada unit produksi terdiri dari well test, 

pengoperasian sumur gas, start up pada GDU, start up Gas Compressor, shut off 

gas compressor, start up sistem flare, pengambilan contoh gas, pengangkutan 

crude oil, peluncuran dan penerimaan PIG, menghidupkan dan mematikan 

Emergency Generator, pengoperasian sumur minyak dan pengambilan content 

moisture dan chloride. Kinerja tersebut memiliki resiko tinggi terhadap kejadian 

kebakaran, over pressure, tersengat listrik dan kejatuhan objek.  

Penerapan sistem tanggap darurat merupakan hal yang penting untuk 

mengantisipasi adanya keadaan darurat. Di Minarak Brantas Gas, Inc sebenarnya 

sudah ada prosedur tentang sistem tanggap darurat. Namun dalam pelaksanaannya, 

terdapat hal yang belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut seperti simulasi 

keadaan darurat yang belum dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Begitu juga 

dengan pelaksanaan pelatihan yang baru mulai dijalankan kembali di tahun ini 

tepatnya di bulan Februari. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan penggunaan 

APAR yang diikuti oleh seluruh pekerja dan berjalan selama lima hari.  

Dalam implementasi menghadapi keadaan darurat tidak hanya membutuhkan 

prosedur, sarana dan prasarana, tetapi juga membutuhkan kesiapan dari tiap pekerja 

seperti tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku pekerja dalam menghadapi 

keadaan darurat. Maka dari itu perlu diadakan penelitian mengenai gambaran 

tingkat pengetahuan pekerja dalam menghadapi keadaan darurat di Minarak 

Brantas Gas, Inc. 
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1.3 Batasan Masalah dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penelitian ini lebih 

ditekankan pada karakteristik, pelatihan, simulasi dan tingkat pengetahuan 

tenaga kerja unit produksi di Minarak Brantas Gas, Inc. area plant Wunut 

Porong mengenai sistem tanggap darurat yang diterapkan oleh Minarak 

Brantas Gas, Inc. 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah 

gambaran karakteristik individu, pelatihan, simulasi dan tingkat pengetahuan 

sistem tanggap darurat pekerja unit produksi Minarak Brantas Gas, Inc plant 

Wunut?”. 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mempelajari karakteristik individu, pelatihan, simulasi dan 

tingkat pengetahuan pekerja unit produksi mengenai sistem tanggap 

darurat di Minarak Brantas Gas, Inc. plant Wunut. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik individu tenaga kerja unit produksi di 

Minarak Brantas Gas, Inc plant Wunut. 
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2. Mengidentifikasi pelatihan dan simulasi yang telah didapat oleh tenaga 

kerja tentang sistem tanggap darurat di Minarak Brantas Gas, Inc plant 

Wunut. 

3. Mengidentifikasi pengetahuan tenaga kerja mengenai sistem tanggap 

darurat di Minarak Brantas Gas, Inc plant Wunut. 

4. Menganalisis hubungan antara karakteristik tenaga kerja, pelatihan dan 

simulasi dengan tingkat pengetahuan tenaga kerja mengenai sistem 

tanggap darurat di Minarak Brantas Gas, Inc plant Wunut. 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi perusahaan dan dapat 

memperoleh informasi tentang pengetahuan tenaga kerja tentang sistem 

tanggap darurat. 

2. Bagi Fakultas 

 Sebagai tambahan referensi dan literatur mengenai pengetahuan sistem 

tanggap darurat pekerja sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan 

mahasiswa maupun pihak yang membutuhkan. 

3. Bagi peneliti 

 Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

mengidentifikasi gambaran tingkat pengetahuan pekerja tentang sistem 

tanggap darurat dan juga mengembangkan kemampuan dalam bidang 

penelitian dan penyusunan karya tulis. 


