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Abstract

Pencegahan kecelakaan pekerja pada kilang SRU (Sulfur Recovery Unit)
menjadi prioritas utama. Sejak kilang SRU berdiri  pada tahun1999 dibawah
PT.Arun NGL dimana terdapat kejadian kecelakaan yang  menimpa para
pekerja dikarenakan adanya H2S terperangkap,   Percikan sulfur cair yang
panas  ,ini dikarenakan kurangnya perhatian terhadap safety. Untuk
terulangnya kejadian tersebut maka perlu dilakukan evaluasi yang
menyeluruh terhadap pencegahan kecelakaan pada kilang ini.Pada penelitian
ini penyelesaian masalah dilakukan dengan penyebaran kuesioner terhadap
30 orang pekerja mengenai keselamatan kerja, kesehatan kerja dan
penerapan K3 dan selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan
menggunakan Skala Likert. Skala Likert  didapatkan persentase kesehatan
kerja masih diperlukan perbaikan yang mendasar, sementara persentase
keselamatan kerja dan penerapan K3 sudah menunjukkan standard yang
diharapkan, namun masih  perlu perbaikan seperti peralatan safety di kilang
SRU dikarenakan sudah mengalami  masa pakai yang lama dan diperlukan
pelatihanyang sesuai kebutuhan untuk mendukung keselamatan pekerja.

Keywords : SRU (Sulfur Recovery Unit), Skala Likert, K3 (Keselamatan dan
Kesehatan Kerja)

Pendahuluan
Kilang SRU (Sulfur Recovery Unit) saat ini merupakan kilang yang dimiliki oleh PHE
(Pertamina Hulu Energi) dimana sebelumnya pada tahun 2015 terjadi pengalihan
kepemilikan dari Exxon Mobil Oil Indonesia kepada PHE.
Dari hasil analisa sampel diketahui sumber gas yang berasal dari offshore dengan
tingkat H2S dan CO2 yang sangat tinggi dimana dapat mengancam keselamatan dan
kesehatan bahkan mematikan  para pekerja dan lingkungan. Menurut standar OSHA
regulation setiap pekerja di area yang mengandung H2S sebesar 1,37% dan CO2

sebesar 33% diwajibkan mendapatkan pelatihan dan mengetahui kadar dan nilai
ambang batas serta karakter gas H2S tersebut. Dari observasi, pada SRU plant
pernah terjadi kegagalan peralatan katup yang menyebabkan emisi SO2 melebihi
ambang batas sehingga dapat membuat masyarakat mengalami mual-mual pada
tahun 2010.Setelah kejadian diatas pernah ditemukan pula laporan kejadian dimana
dua orang pekerja pemeliharaan (maintenance) mengalami  pusing karena ada sisa-
sisa H2S yang terjebak dalam pipainstrumentasi pengukuran aliran ketika mereka
melakukan pengecekan alat ukur aliran fluida. Pernah juga terjadi semburan sulfur
cair yang menimpa lengan pekerja operator ketika mengawasi pekerjaan
maintenance karena pipa aliran sulfur tersumbat dengan sulfur yang mengeras.
Untuk meminimalisir kecelakaan karena gas H2S maka dalam tesis ini akan dilakukan
kajian dan analisis aspek kesehatan dan keselaman kerja terhadap pengendalian
H2S. Dengan melakukan pembagiankuisioner dapat diketahui bagaimana kondisi
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kesehatan pekerja, keselamatan pekerja dan penerapan K3 yang ada saat ini. Hasil
dari penyebaran kuisioner selanjutnnya dilakukan pengolahan data dengan
menggunakan Skala Likert kemudian diperoleh hasil persentase Keselamatan kerja ,
kesehatan kerja dan penerapan K3 yang bertujuan untuk memberikan usulan
perbaikan metode kerja yang diharapkan  sehingga dapat memberikan kenyamanan,
keselamatan dan kesehatan pada operator dalam melakukan pekerjaannya.

Tinjauan Pustaka
Ergonomi Pengertian ergonomi dalam buku Sritomo Wignjosoebroto adalah
ergonomi sebenarnya berasal dari kata yunani yaitu ergo yang berarti kerja dan
nomos yang  berarti hukum.Dalam perkembangan selanjutnya, ergonomi
dikelompokkan atas empat bidang penyelidikan [1] bidang kajian Ergonomi yaitu :
a. Penyelidikan tentang tampilan (display)

Tampilan (display) adalah suatu perangkat antara (interface) yang menyajikan
informasi tentang keadaan lingkungan, dan mengkomunikasikannya pada
manusia dalam bentuk tanda-tanda, angka, lambang dan sebagainya.

b. Penyelidikan tentang kekuatan fisik manusia
Dalam hal ini diselidiki tentang aktivitas-aktivitas manusia ketika bekerja, dan
kemudian dipelajari cara mengukur aktivitas-aktivitas tersebut.

c. Penyelidikan tentang ukuran tempat kerja
Penyelidikan ini bertujuan untuk mendapatkan rancangan tempat kerja yang
sesuai dengan ukuran (dimensi) tubuh manusia, agar diperoleh tempat kerja yang
baik, yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia.

d. Penyelidikan tentang lingkungan kerja
Penyelidikan ini meliputi kondisi  lingkungan fisik tempat kerja dan fasilitas kerja
seperti pengaturan jumlah paparan gas beracun, cahaya, kebisingan suara,
temperatur, getaran dll yang dianggap dapat mempengaruhi tingkah laku manusia.

Keselamatan  dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan alat yang memproteksi pekerja
dari bahaya akibat kecelakaan kerja.Perlidungan merupakan hak yang wajib dipenuhi
oleh suatu perusahaan. K3 bertujuan untuk mencegah, mengurangi, bahkan
menghilangkan resiko kecelakaan kerja.[2,3,4] Hygene Perusahaan dan Kesehatan
kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedokteran beserta praktek
kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik,  atau mental, maupun sosial, dengan
usaha-usaha preventif dan kuratif,  terhadap penyakit-penyakit/gangguan–gangguan
kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan   dan lingkungan kerja, serta
terhadap penyakit-penyakit umum.

Kilang Sulphur Recovery Unit (SRUPlant) Gas asam berupa H2S dan elemen
sulfur lainnya sebagai gas umpan untuk SRU unit diperlukan  pengayaan unsur H2S
maka dibutuhkan beberapa proses yaitu:
1. Treating/ sweetening diSulfinol Threating Unit (STU) dimana sumber gas dari lepas

pantai NSO mengandung 1,5%mol H2S dan 34 %mol CO2.
2. Pembentukan sisa-sisa elemen sulfur menjadi H2S di Tail Gas Unit (TGU) dimana

elemen sulfur yang tidak habis terkonversi di unit SRU kemudian di kembalikan ke
SRU unit sebagai gas umpan [4,5].
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Gambar 2.1 Peta Proses Produksi SRU Plant [6,7,8,9]

Skala Likert ialah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap,
pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau
fenomena pendidikan. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum
digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang  paling banyak digunakan
dalam riset berupa survei. Nama skala ini diambil dari nama Rensis Likert, pendidik
dan ahli psikolog Amerika Serikat. Rensis Likert telah mengembangkan sebuah skala
untuk mengukur sikap masyarakat di tahun 1932.yang menerbitkan suatu laporan
yang menjelaskan penggunaannya. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala
Likert, respondent menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu
pernyataan dengan memilih salah satu dari   pilihan yang tersedia. Biasanya
disediakan lima pilihan skala dengan format seperti ini:

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. kurang setuju
4. Setuju
5. Sangat setuju

Selain pilihan dengan lima skala  seperti contoh di atas, kadang digunakan
juga skala dengan tujuh atau sembilan tingkat. Suatu studi empiris menemukan
bahwa beberapa karakteristik statistik hasil kuesioner dengan berbagai jumlah pilihan
tersebut ternyata sangat mirip.

Metodologi

Penelitian dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap dimensi kilang SRU
(Sulfur Recovery Unit) dan pekerja   di SRU plantPerta Arun Gas.Dokumentasi
langkah aktivitas proteksi yang dilakukan oleh pekerja dan manajemen Perta Arun
Gas dengan waktu penelitian dilakukan selama sebulan. Fokus pengamatan adalah
data-data yang berhubungan dengan SRU, dan data hasil kuesioner. Untuk data
tambahan, wawancara terhadap pekerja juga dilakukan secara terbuka sebagai
penunjang akurasi data,  dan bertujuan menyaring informasi yang lebih  dalam dan
relevan. Wawancara terhadap pekerja difokuskan pada kebiasaan mereka pada saat
bekerja, serta keluhan pada saat dan setelah beraktivitas. Data sekunder diperoleh
dari dokumen resmi dan dokumen pribadi baik melalui rekaman gambar, foto maupun
video. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan Skala Likert.

Hasil dan Pembahasan

Setelah   dilakukan penyebaran kuisioner maka diperoleh jawaban dari operator
terhadap keselamatan kerja, Kesehatan Kerja dan Penerapan K3 sebagai berikut



Seminar Nasional Teknik Industri [SNTI2017]
Lhokseumawe-Aceh, 13 – 14 September 2017

ISSN 2338-7122

143
143

Tidak Jarang Kadan- Sering Sangat
pernah kadang Sering

No Pernyataan (orang) (orang) (orang) (orang) (orang)

4. Informasi bagian dari p
berbahaya telah diberi suatu ta

eralatan yang
da-tanda 0 1 3 15 11 30

5. Penempatan karyawan yang
dalam kondisi lingkungan kerja y

bekerja berada
ang aman 0 0 3 18 9 30

6.
Perusahaan melakukan peng
lebih intensif terhadap pelaksa
saya

awasan secara
naan pekerjaan 0 1 9 14 6 30

7. Perusahaan memberikan pelati
karyawan untuk bertindak deng

han bagi setiap
an aman 0 6 10 6 5 30

8.
Perusahaan memberikan me
kerja yang dapat mempermu
saya

tode/ petunjuk
dah pekerjaan 2 4 10 11 3 30

2.

3.

Tabel 1 Hasil perhitungan kuesioner keselamatan kerja

Jumlah

1 2 3 4 5
Perusahaan selalu menyediakan alat

1. pelindung kerja agar dapat menghindari saya
dari kecelakaan kerja

0 4 12 8 6 30

Pergantian peralatan kerja yang sudah dalam
kondisi tida baik sering dilakukan. 0 9 8 12 1 30

Pengarahan pemilihan alat dan mesin sesuai
dengan pekerjaan saya 0 4 5 17 4 30

n

Tabel 2 Hasil perhitungan kuesioner kesehatan kerja

No Pernyataan
Tidak

pernah
(orang)

Jarang
(orang)

Kadan-
kadang
(orang)

Sering
(orang)

Sangat
Sering
(orang) Jumlah

1 2 3 4 5

1. Perusahaan menyediakan obat-obatan untuk
pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan 5 8 6 8 3 30

2 Perusahaan memberikan jaminan kesehatan
kepada setiap karyawan 10 5 5 8 2 30

3.

4.

Pelanggaran waktu yang diberikan untuk
melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan
waktu nya
Perusahaan memberikan pendidikan mengenai
pentingnya kesehatan dalam menyelesaikan

9

7

5

8

8

7

3

6

5

2

30

30
pekerjaan

5. Setiap karyawan yang sakit akan dirujuk ke rumah
sakit yang telahditentukan oleh perusahaan 13 3 3 7 4 30

6. Apakah perusahaan menyediakan susu beruang
untuk pekerja di kilang SRU 0 0 6 17 7 30

7. Setiap karyawan melakukan medical check up 18 3 5 4 0 30

Tabel 3 Hasil perhitungan kuesioner penerapan K3

No. Pertanyaan
Tidak

pernah Jarang Kadan-
(orang) kadang

Serin
(orang

g
)

Sangat
Sering Jumla

(orang) (orang) (orang) h
1 2 3 4 5

1.

2.

Apakah perusahaan seringmengingatkan
peraturan keselamatan di kilang SRU
Apakah Anda selalu menggunakan alat
pelindung diri saat bekerja berupa Helmet

0

0

4

0

8

0

9

11

9

19

30

30

3. Apakah anda menggunakan alat pelindung diri
saat bekerja berupa sepatu boots 0 0 0 13 17 30

4. Apakah anda menggunakan alat pelindung diri
saat bekerja berupa sarung tangan 0 3 6 9 12 30

5. Apakah anda menggunakan alat pelindung diri
saat bekerja berupa masker 3 8 7 5 7 30

6.

7.

Apakah anda menggunakan alat pelindung diri
saat bekerja berupa baju tahan panas (cover
all)
Apakah anda menggunakan alat pelindung diri
saat bekerja berupa Personal Detector

3

2

4

4

13

2

5

12

5

10

30

30
(cricket)
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Tabel 4. Hasil keseluruhan jawaban kuesioner keselamatan kerja berdasarkan Skala
Likert

Jumlah Pernyataan

Jawaban
Sangat Sering

No 1
6

No 2
1

No 3
4

No 4
11

No 5
9

No 6
6

No 7
5

No 8
3

Sering 8 12 17 15 18 14 6 11

Kadang-kadang 12 8 5 3 3 9 10 10

Jarang 4 9 4 1 0 1 6 4

Tidak Pernah 0 0 0 0 0 0 3 2

Jumlah 30 30 30 30 30 30 30 30

Hasil 71% 63% 74% 84% 84% 77% 61% 66%

Persentase hasil keseluruhan jawaban kuesioner keselamatan kerja setelah diolah
dengan menggunakan Skala Likert dapat dilihat melalui gambar 1 dibawah ini :

Gambar 1 Persentase keselamatan kerja berdasarkan Skala Likert

Dari gambar diatas tampak hasil persentase dari kuesioner Keselamatan kerja.
persentase paling rendah adalah mengenai kurangnya pelatihan atau training, hal ini
perlu diperhatikan oleh perusahaan  untuk dapat meningkatkan training-training guna
melatih lagi operator terhadap keselamatan kerja.

Tabel 5 Hasil keseluruhan jawaban kuesioner kesehatan kerja berdasarkan Skala
Likert

Jumlah Pernyataan

Jawaban No 1 No 2 No 3 No 4 No 5 No 6 No 7

Sangat Sering 3 2 5 2 4 7 0
Sering 8 8 3 6 7 17 4

Kadang-kadang 6 5 8 7 3 6 5

Jarang 8 5 5 8 3 0 3

Tidak Pernah 5 10 9 7 13 0 18

Jumlah 30 30 30 30 30 30 30
Hasil 57% 51% 53% 52% 51% 81% 37%

Persentase hasil keseluruhan jawaban kuesioner kesehatan kerja dapat
dilihat pada gambar 2 dibawah ini :
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Gambar 2 Persentase kesehatan kerja berdasarkan Skala Likert

Tabel 6 Hasil keseluruhan jawaban kuesioner penerapan K3 berdasarkan Skala
Likert

Jumlah Pertanyaan

Jawaban No 1 No 2 No 3 No 4 No 5 No 6 No 7
Sangat Sering 9 19 17 12 7 5 10

Sering 9 11 13 9 5 5 12
Kadang-kadang 8 0 0 6 7 13 2

Jarang 4 0 0 3 8 4 4

Tidak Pernah 0 0 0 0 3 3 2
Jumlah 30 30 30 30 30 30 30
Hasil 75% 93% 91% 80% 63% 63% 76%

Persentase hasil keseluruhan jawaban kuesioner penerapan K3 dapat dilihat melalui
grafik garis (gambar 3) dibawah ini :

Gambar 3 Persentase penerapan K3 berdasarkan Skala Likert

Dari gambar diatas maka dapat dilihat persentase hasil dari kuesioner penerapan K3
yang paling rendah 63% tentang penggunaan masker dan baju tahan panas (cover
all) pada operator pada saat melakukan pekerjaan.

Perhitungan gabungan terhadap ketiga bahagian tersebut dapat dilihat

sebagai berikut :

Kesehatan Kerja 71% 63% 74% 84% 84% 77% 61% 66%
Keselamatan Kerja 57% 51% 53% 52% 51% 81% 37%

Penerapan K3 75% 93% 91% 80% 63% 63% 76%

Total persentase keseluruhan diperoleh = 580% +382% +541% = 1503%
Persentase Keselamatan kerja
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580% : 1503% = 39%
Total persentase Kesehatan kerja
382% : 1503% = 25%
Total persentase Penerapan kerja
541% : 1503% = 36%
Sehingga dari hasil perhitungan persentase ketiga kriteria diatas, maka dapat dilihat
pada gambar dibawah ini :

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh penelitidalam menganalisa
aktivitas pengendalian bahaya H2S terhadap tenaga kerja dikilang Sulfur Recovery
Unit dengan menggunakan
dokumen yang ada serta

Skala Likert dan melakukan investigasi langsungdari
mengamati langsung di lapangan serta wawancara

langsung dengan 30 pekerja dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain sebagai
berikut :

1. Berdasarkan analisis terhadap hasil kuesioner Keselamatan Kerja, Kesehatan
Kerja dan Penerapan K3 maka dapat diketahui
A. Keselamatan Kerja

Keselamatan Kerja dari karyawan sangat tergantung pada ketersediaanAlat
Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Kelengkapan Kilang yang tersedia :

a. Alat pelindung diri untuk keselamatan karyawan yang perlu dilengkapi
adalah kacamata pengaman yaitu baru tersedia 30% sementara baju
tahan api dan sarung tangan tersedia 50 % dan topi keselamatan sudah
mendekati masa expired.

b. Alat pelindung kelengkapan kilang untuk keselamatan kilang dan pekerja,
sudah tersedia sesuai kebutuhan namun masih ada yang harus diperbaiki
yaitu akses pintu darurat automatis, petunjuk arah angin dan Analyzer
pendeteksi emisi SO2 karena sudah tidak bekerja sempurna.

B. Kesehatan Kerja
Fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan karyawan yang
bekerja pada kilang yang menangani H2S dapat diketahui :
a. Belum adanya pengadaan medical check up secara rutin untuk

memonitor tingkat kesehatan pekerja.
b. Belum adanya rumah sakit rujukan khusus bagi karyawan

C. Penerapan Pelatihan K3
Jumlah pelatihan pelatihan K3 yang dibutuhkan di kilang SRU yang sudah
diberikan oleh perusahaan untuk karyawan yaitu sudah mencapai 53 %, namun
belum mencapai angka 100% seperti yang diharapkan.
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2.   Berdasarkan Skala Likert diperoleh hasil persentase Keselamatan kerja,
Kesehatan Kerja, dan Penerapan K3 masing-masing dengan nilai 39%, 25% dan
36%.

3. Nilai Ambang Batas (NAB) Treasure Limits Value Berdasarkan Occupation
Safety and Health   Administration yang diperbolehkan < 10% ppm namun
diharapkan kondisi ideal adalah < 0,13 ppm.

Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari pengolahan data yangdilakukan peneliti
, saran yang dapat di berikan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menghindari    pekerja dari bahaya semburan sulfur panas perlu
menambahkan APD baju tahan api (coverall) agar menjadi dua pasang.

2. Untuk menghindari masuknya pekerja yang tidak berkepentingan kedalam
area kilang SRU dan mempermudah evakuasi pekerja jika terjadi kebocoran
H2S diperlukan perbaikan “Automatic gate” yang   sudah tidak bekerja
semestinya.

3. Agar peralatan pelindung yang terpasang di kilang dapat berfungsi sesuai yang
diharapkan , diperlukan pemeliharaan dini (preventive maintenance).

4. Perlunya penyediaan fasilitas rumah sakit rujukan untuk karyawan dan
melakukan medical check up secara rutin agar pekerja nyaman , aman yang
akan menciptakan produktifitas dalam pekerjaan.

5. Untuk menciptakan kualitas dan kehandalan pekerja dan peralatan
a. Diperlukan latihan kebocoran H2S (drill ) secara rutin.
b. Diperlukan penambahan frekuensi pelatihan yang sesuai dengan

penerapan K3 di kilang SRU terutama pelatihan tentang handling H2Sdan
sulfur expert.

6. Untuk menjaga kondisi ideal paparan H2S di lokasi kilang pengendalian H2S
pekerja tetap dilengkapi dengan alat pedeteksi Personal Detector

7. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut dan lebih baik tentang pengendalian
H2S terhadap tenaga kerja di kilang SRU dengan menggunakan desain
penelitian yang lebih baik, dan meninjau kembali pengaruh H2S terhadap
pekerja di kilang SRU.
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