
BAB III

SISTEM PENDUKUNG

3.1 Program Keselamatan Kerja

MedcoEnergi telah membuat peraturan yang menegaskan tentang

penggunaan alat keselamatan kerja perorangan untuk memasuki area kerja yang

ada di FPSO MV8 Langsa Venture dan keselamatan pada saat di kantor.

3.1.1 Keselamatan Kerja Dari Gas H2S

Hydrogen Sulfida (H2S) adalah merupakan gas yang sangat beracun, tidak

berwarna dan lebih berat dan pada udara. Gas H2S tergolong tidak stabil, mudah

terbakar, dan secara alami menyebabkan karat. Gas tersebut terdiri dari 2 atom

Hydrogen dan 1 atom Sulfida dan mempunyai berat jenis 1,152 dibandingkan

dengan udara sama dengan 1, pada temperatur 60° F.

Berat ini membuat gas H2S berada dibagian bawah seperti pada saluran,

ruang bagian bawah atau tempat lain yang ventilasmya kurang baik. Sehingga bila

tidak ada udara yang mengalir, maka lokasi-lokasi yang rendah letaknya perlu

mendapat perhatian khusus. Pada temperatur biasa, gas H2S dalam kondisi gas

akan tetapi pada temperatur -61,8 °C ia berubah menjadi padat. Pada konsentrasi

rendah gas H2S pada temperatur normal dan tekanan atmosfir tidak berwarna

dalam bentuk gas.

Pada konsentrasi rendah H2S menimbulkan bau seperti telur busuk, akan

tetapi pada konsentrasi yang tinggi dapat merusak syaraf penciuman sehingga
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penderita tidak mencium bau apapun. Oleh karena itu indera penciuman tidak

boleh digunakan untuk mendeteksi adanya gas beracun khususnya gas H2S. Gas

H2S dapat larut didalam air. Gas H2S bersifat mudah terbakar dengan konsentrasi

43 - 45 % volume dalam udara. Dan apabila dibandingkan dengan gas Methana

konsentrasi bisa terbakar hanya sekitar 5- 15% volume dalam udara.

H2S akan menyala pada temperatur 500 °F. Bila terbakar, la akan

menghasilkan gas yang sama bahayanya yang dikenal dengan Sulfur Dioksida

(S02). H2S yang murni dapat terbakar dengan warna biru terang. Dengan sifat

diatas maka keberadaan H2S harus dipandang sebagai sesuatu yang sangat

berbahaya, sehingga perlu perencanaan pekerjaan dan peralatan yang baik.

Secara ringkas karakteristik gas H2S dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Sebagai gas yang sangat beracun dan mematikan. Lebih bersifat

mematikan dibandingkan dengan gas carbon monoksida (CO) dan

setara dengan gas hydrogen cyanida (HCN).

2) Tidak berwarna.

3) Lebih berat densitasnya bila dibandingkan dengan udara, sehingga

menempati tempat yang rendah.

4) Konsentrasi gas ini mudah turun dengan adanya aliran udara yang

bertiup atau adanyahembusan.

5) Konsentrasi gas ini mudah turun dengan adanya aliran udara yang

bertiup atau adanya hembusan blower yang sengaja dipasang.

6) Dapat terbakar dengan nyala biru dan menghasilkan gas S02 yang

juga beracun.
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7) Tingkah laku aneh.

8) Batuk-batuk.

9) Pusing-pusing.

10)Kehilangan kesadaran

ll)Mati.

Sistim organ pencium (indera pencium) sangat cepat sekali dipengaruhi

H2S dalam tubuh manusia. Barangkali sangat sedikit bau yang dirasakan adanya

gas H2S. Bau yang ada hubungannya dengan H2S umumnya kurang enak seperti

bau telur busuk. Pada konsentrasi yang rendah (0,025 - 25 ppm) bau dan H2S

memberi tanda kepada seseorang untuk segera menghindar (menjauhi) dan segera

menggunakan alat bantu pernafasan yang memadai.

Bagian yang kenng jarang sekali dipengaruhi oleh gas H2S itu, akan tetapi

bila bercampur dengan air atau keringat akan menimbulkan rasa sakit yang tak

tertahankan. Juga bila terdapat luka terbuka. H2S dapat menyebabkan rasa sakit

pada saluran pernafasan, meskipun bagian dalam struktur penderita terjadi

kerusakan sangat besar. Daerah sakit akan timbul sebagai pulmonary edema dan

akan menyebabkan kematian bila tidak segera ditangani serius.

Tabel 1.1Konsentrasi H2S dan bahaya yang di timbulkan

Kadar Gas H2S Bahaya yang di timbulkan

0.1-0.2 ppm Kurang lebih ambang dari bau

0.8-5.0 ppm Bau menyengat

5.-10.0 ppm Nilai ambang batas

50-100 ppm Ambang dari kerusakan mata serius, penciuman turun
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dua hal dari segitiga api, yaitu panas dan oksigen, tidak ada, padamlah api. Satu

unsur hilang saja padam. Tidak semua api bisa dipadamkan dengan air. Cara

memadamkan api dengan air ini hanya bisa dilakukan apabila bahan bakarnya

berupa kayu, kain, plasfik, atau kertas. Kalau api merupakan hasil percikan listrik

atau ada unsur minyak tanah, atau bensin, maka tidak bisa dipadamkan dengan air.

Menyiramkan air pada api akibat percikan listrik sangat berbahaya, karena air

adalah penghantar listrik. Orang yang menyiram bisa tersengat aliran listrik. Jika

terjadi kebakaran akibat listrik, hal pertama yang hams dilakukan adalah

memutuskan terlebih dahulu aliran listrik. Setelah yakin tidak aliran listrik baru

bisa dipadamkan dengan air.

Karena berat jenis minyak atau bensin lebih kecil dibandingkan dengan

air, maka ketika disiram air, minyak atau bensin akan mengambang diatas air.

Karena itu, minyak atau bensin itu tetap berhubungan dengan oksigen. Akan tetapi

api akan tetap menyala. Untuk memadamkan api jenis mi dibutuhkan pemadam

kimia, yang biasanya berbentuk busa, atau zat karbondioksida.

3.1.3 Keselamatan Kerja dari Tabrakan Kapal

Untuk menghindari kecelakaan tabrakan kapal, crew FPSO mengadakan

shift jaga malam yang tugasnya melihat sekitar FPSO apabila ada kapal yang

mendekat, atau dengan bantuan UB.Jalak yang memiliki radar (GPS) yang dapat

melihat pergerakan kapal yang ada di sekitarnya. Apabila ada kapal yang

mendekati FPSO akan dibunyikan suling kapal, yang gunannya memperingati

bahwa ada kapal lain yang didekatnya, atau menggunakan Channel 16 sebagai
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perlindungan wajib disediakan dan dipakai. Kacamata keselamatan

bukanlah pengganti dari perlindungan mata yang digunakan selama

pekerjaan tertentu seperti penangannan bahan kimia, mengelas,

menggerinda, memotong atau kegiatan pengerjaan logam lainnya, (contoh

: catatan yang ada menunjuka bahwacairan yang berpotensi berbahaya dan

pertikel yang berterbangan sewaktu menggerinda dapat masuk lewat celah

kacamata keselamatan dan masuk kedalam mata) dalam keadaan ini

Goggle dan / atau pelindung muka penuh (full-face shields) harus dipakai.

c. Sepatu keselamatan kerja

Setiap orang yang bekerja di dalam atau di sekitar Process Train,

Utilities, Storage, and Loading, daerah konstruksi, Maintenance dan

bengkel mesin harus menggunakan sepatu keselamatan kerja. sandal,

sepatu tenis, sepatu plat form, sepatu lunak bagian atasnya, sepatu sport

kulit, atau sepatu kanvas tidak diijinkan dipakai di dalam dan di sekitar

pabrik.

d. Pakaian kerja

Pakaian kerja yang serba guna harus selalu dipakai. Pakaian yang

sudah terkena cipratan minyak pelumas, bahan bakar, bahan kimia yang

bersifat asam harus segera dilepas.

Pakaian kerja lengan pendek tidak boleh digunakan pada pekerjaan

pengelasan, pada saluran uap panas atau di suatu daerah di mana

perlindungan terhadap lengan diperlukan.
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3.1.4.2 Layout alat penyelamat

Pada FPSO MV8 Langsa Venture dilingkapi dengan alat-alat

penyelamat seperti life buoy, lifeboat, life raft, life jacket, work vest, yang

lokasinya telah ditentukan, disamping itu alat pemadam kebakaran juga

telah disiapkan pada titik-titik rawan kebakaran dan lokasinya hapir

diseluruh bagian kapal memiliki alat pamadam api.

Lokasi alat penyelamat dan pemadam kebakaran akan dijelaskan

pada gambar di bawah ini:
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3.1.5 Keselamatan Kerja di Kantor

1. Dimana mungkin, lemari untuk file (arsip) sebaiknya ditempatkan

berjejeran dan saling disekrup supaya tidak roboh ke depan bila salah

satu yang diatas ditarik/dibuka.

2. bila hanya terdapat satu lemari file, tindakan sangat berhati-hati haruslah

diambil untuk mencegah lamari tersebut roboh ke dapan bila laci yang

diatas ditarik.jika mungkin dilakukan, aturlah file sedemikian rupa

sehingga laci yang paling bawah mendapat beban yang terberat.

3. Usahakan supaya selalu lebih dulu menutup sebuah laci sebelum

menarik atau membuka laci laindari lemari itu juga.

4. usahakan supaya jangan sekali-kali mengeluarkan laci dan dalam meja

perlangkapan kantor.

5. benda-benda semacam penjepit kertas, pines, pensil, gelang karet dan

yang sejenisnya dijaga supaya tidak berserakan dilantai karena ini akan

dapat menyebabkan kemungkinan tergelincir.

6. Gunakan selslu tangga yang kokoh atau kuda-kuda untuk menempatkan

barang-barang diatas. Jangan sekali-kali menggunakan kursi putar atau

alat darurat lainnya sebagai ganti tangga.

7. Barhati-hatilah menggunakan stepler, pemotong kartas, pensil pisau serta

gunting. Benda-benda tersebut dapat menimbulkan luka atau luka tusuk.

Pemotong kertas hendaklah selalu dalam keadaaan tertutup bila tak

digunakan.
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8. Tepi kertas yang tajam dapat juga menimbulkan luka yang pedih pada

tangan. Hindarilah luka seperti itu dengan jalan memegang sudut kertas

sewaktu lembar kertas itu diambil, jangan memegang pada tapi kertas

yang tajam.

9. Pensil yang runcing hendaknya ditangani sebagaimana anda menangani

pisau lipat yang terbuka atau pendongket es. Janganlah menyimpan

benda-benda tajam atau pensil ditempatkann dengan ujung yang runcing

menunjuk keatas dan jangan sekali-kali mengantongi pensil yang

runcing dengan ujung menghadap ke atas.

10. Jangan sekali-kali membuang pecahan gelas, kaleng yang tepinya

bergerigi ataupun benda-benda yang sejenis kedalam keranjang sampah

dan jengan sekali pula menggunakan keranjang sampah sebagai tempat

abu rokok.

11. Logam yang bengkok pada tepi keranjang sampah, perabotan logam

yang bergerigi dan tepi yang bergerigi pada perabotan kayu harus

dihilangkan dengan jalandiperbaiki atau diganti.

12. Lantai serta gang diantara deretan tempat duduk dijaga supaya bersih

dari kabel listrik atau kabel telpon dan radio. Kabel yang telah tua atau

yang kelihatan logamnya harus diganti.

13. Perabotan harus diatur sedemikian rupa letaknya supaya tidak

berdekatan dengan alat pemanas.

14. Tumpahan segala jenis cairan pada lantai harus cepat-cepat dibersihkan.

15. Sikap berhati-hati terhadap pintu :
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mencegah luka serta kuman-kuman pergunakanlah pembasah, dan

jangan dijilat.

22. Sepatu bertumit tinggi/atau bertumit keras dapat mencelakakan bila

dipakai di kantor.

23. Bila memberikan gunting, benkanlah sedemikian rupa sehingga

penenma memegang gagangnya dan mata gunting menutup, usahakanlah

menyimpan gunting di tempat yang baik supaya tidak mudah jatuh.

24. Pergunakanlah pemegang tangga sewaktu naik atau turun tanggan atau

tangga berjalan.

25. Untuk menghadapai bahaya kebakaran :

a. Ketahui letak dan cara kerja suatu perlengkapan pemadam kebakaran

di dalam gudang.

b. Ketahuilah jenis-jems alat pemadam api yang ampuh untuk

kebakaran kayu, minyak, gemuk/atau kebakaran listrik (kortsleting).

c. Ketahuilah cara melaporkan kebakaran.

d. Pikirkan/rencanakan jalan untuk menyelamatkan diri. Ingat jangan

menggunakan lift.

26. Pekerja di ruang komputer tidak boleh merokok sewaktu menangani

pita-pita komputer.

27. Stop kontak tidak boleh kelebihan beban. Ingatlah selalu akan hal ini

manakala menggunakan alat pemanas listrik portabel.
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3.2 Penanganan Limbah

Pada FPSO MV8 Langsa Venture, limbah hasil produksi minyak bumi

berupa air dengan kandungan minyak kurang dari 20 ppm dapat langsung di

buang ke laut, tetapi yang kadar minyak dalam air lebih dari 20 ppm akan masuk

ke slop tank (Cargo Tank nomor 7C) sebagai tempat pembuangan sementara

untuk memisahkan air dan minyak dengan cara pengendapan, setelah itu limbah

dapat di buang ke laut.

3.3 Penanganan Kebocoran Minyak

Kebocoran minyak dapat menggangu kestabilan tumbuhan dan hewan yang

ada di laut serta dapat menimbulkan bahaya yang dapat mengancam keselamatan

pekerja dan pencemaran pantai.

3.3.1 Potensi Tumpahan Minyak

Pada kegiatan FPSO, kegiatan yang berpotensi untuk terjadinya tumpakan

minyak adalah:

1. Kebocoran selang pemuatan ke tanker dari FPSO dengan jumlah potensial

tumpahan 2 bbls

2. FPSO riser dengan jumlah potensial dengan jumlah potensial tumpahan 10

bbls

3. kebocoran pipa dari sumur ke FPSO dengan jumlah potensial tumpakan 50

bbls

4. Tabrakan antar kapal dengan jumlah potensial tumpahan 500 bbls
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