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KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERTAMBANGAN 

Oleh: Drs. Rijal Abdullah, MT.*) 

A. Latar Belakang 
Usaha industri pertambangan mempunyai karakteristik khusus dan berbeda 

dengan usaha industri umum lainnya. Diantara karakteristik yang perlu kita 

perhatikan adalah bahwa usaha pertambangan memiliki potensi resiko yang banyak 

dan besar, antara lain resiko geologi, politik, engineering, resiko alam, resiko dan 

kecelakaan kerja. 

Berbagai kasus kecelakaan pada usaha pertambangan telah terjadi di 

berbagai tempat atau negara diantaranya di Ukraina, Afrika Selatan, Filipina, dan di 

China. Di China saja telah terjadi banyak kasus kecelakaan kerja pada tambang 

batubara, selama tahun 2004 yang lalu dengan korban tewas lebih dari 6.000 orang. . 

Dalam tahun 2005 sampai bulan Juli terjadi 6 kali kecelakaan dengan kortan tewas 

423 orang. Sedangkan minggu I dan II bulan Juli 2005 terjadi kecelakaan dengan 

korban tewas dan hilang lebih dari 600 orang. Terakhir tanggal 8 Agustus yang lalu 

terjadi ledakan yang disertai dengan ambrukan dan genangan air, dimana air naik 0,5 

rn setiap jam, telah menenggelamkan 102 orang dan hanya 2 orang yang selamat 

(Metro Malam, Metro W ,  08-08-05). 

Konstitusi kita, Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 rnenyatakan 

bahwa: "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan", ha1 ini mengindikasikan bahwa Negara memberikan jaminan 

perlindungan total bagi Rakyat Indonesia. Secara lebih tegas lagi pasal 27 ayat (2) ini 

konkritkan pada pasal 3 UU No. 1411969 yakni: " Setiap tenaga kerja berhak 

mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, 

serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama". 

Selanjutnya UU No. 111970 memberikan perlindungan hukum kepada tenaga 

kerja agar tempat dan peralatan produksi senantiasa berada dalam keadaan selamat 

dan aman bagi mereka. 

UU No. 111970 tidak menghendaki sikap kwatif dan korektif atas kecelakaan 

kerja, melainkan menentukan bahwa kecelakaan kerja itu harus dicegah jangan 

sampai terjadi, dan lingkungan kerja harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. 

Perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang telah dibuat itu dapat 

memberikan suatu dorongan bagi pihak manajemen usaha pertambangan untuk 

mengatur dan mengendalikan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara 

baik. 
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Bahasan berikut akan mencakup berbagai ha1 yang terkait dengan 

keselamatan dan kesehatan kerja dan pada bagian akhir akan dibicarakan secara 

ringkas bentuk-bentuk kecelakaan kerja yang dapat terjadi pada tambang dalam 

batubara. 

B. Tujuan dan Hakekat Usaha Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Secara simultan dapat dijelaskan bahwa tujuan usaha keselamatan dan 

kesehatan kerja adalah untuk: 

a. Mencegah terjadinya kecelakaan dan atau penyakit akibat kerja, sehingga 

dengan demikian perusahaan dapat: 

b. Menghindari kemungkinan terhambatnya proses produksi serta secara 

langsung atau tidak langsung ha1 itu akan dapat: 

c. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 

Llsaha keselamatan dan kesehatan kerja kerja pada hakekatnya adalah 

berupa pengawasan terhadap unsur-unsur produksi, yakni 4 M + E: 

Man (manusia, adalah ha1 yang paling sulit dilakukan) 

Material (bahan) 

Machine (mesin) 

Method (metoda) 

Environment (lingkungan) 

Maksud dari pengawasan itu adalah agar tercipta suasana dan lingkungan 

kerja yang kondusif, sehingga tidak ada kecelakaan manusia, tidak ada penyakit 

akibat kerja, tidak ada kerusakan material, tidak ada kerusakan mesin dan tidak 

terjadi kesalahan metoda kerja. Jika usaha ini sukses, pihak perusahaan tidak 

perlu mengeluarkan biaya tambahan diluar biaya produksi yang memang 

seharusnya ada. 

C. Anatomi Kecelakaan Kerja 

Pada umumnya, sesuai dengan kesepakatan para Safety Engineer, 

dikenal4 ha1 pokok dalam anafomi kecelakaan kerja, yakni penyebab penunjang 

(contributing causes), penyebab langsung (immediate causes), kecelakaan 

(accident), dan akibat kecelakaan (result of accident). 
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PENYEBAB PENUNJANG 

Tindakan Pengawas 

1 PENYEBAB LANGSUNG 

Mental Pekerja 

Tindakan Tidak Fl Kondisi Tidak 71 

- 

+ 
A k i b a t  K e c e l a k a a n  K e r j a  

Fisik Pekerja 

memperhaikan tanda- 
tanda. 

2. Bekerja dalam kecepatan 
yang berbahaya 

3. Tidak memfungsikan alat 
pengaman yang dipakai 

4. Menggunakan alat yang 
tidak aman 

5. Penempatan barang tidak 
- aman 

6. Posisi kerja yang berbahaya 
7. Mengganggu orang lain 

yang sedang bekerja 
8. Tidak memakai alat proteksi. 

Penyebab Langsung Kecelakaan 

2. Alat pengaman kurang 
sempurna 

3. Mesin rusak atau aus 
4. Desain mesin kurang baik 
5. Tata letak mesin tidak 

aman 
6. Pencahayaan tidak 

sempurna 
7. Ventilasi tidak baik 
8. Alat proteksi diri tidak 

berfungsi dengan baik. 
9. dll. 

Halarnan 3 dari 6 halarnan 

10% Kondisi Tidak Aman 
1. Mesin tanpa pengamari 

88% Tindakan Tidak Aman 
1. Bekeria tanpa 



D. Bentuk-bentuk Kecelakaan Kerja Pertambangan 
(Tambang dalam Batubara) 

Kecelakaan kerja yang paling sering terjadi pada tambang batubara 

bawah tanah berupa kebakaran atau ledakan gas dan debu batubara. 

Kebakaran atau ledakan gas dan debu batubara itu dapat terjadi 

disebabkan oleh adanya percikan bunga api, swabakar, dan efek ledakan. 

1. Kebakaran karena percikan api 
Percikan api dapat berasal dari: 
a. Serpihan elektroda las 
b. Hubungan pendek kabel listrik 
c. Stop kontak atau saklar-saklar listrik 
d. Gesekan cepat dua benda padaukeras atau slip geser 
e. Roda gerinda 
f. Sambaran petir 
g. Kembang api 
h. Rokok yang sedang dihisap 
i. Listrik statis 

Kebakaran karena pijaran api oleh aliran listrik dapat terjadi 
karena pemasangan atau penyambungan kabel-kabel yang tidak baik, 
atau rusaknya sambungan karena gesekan. Sedangkan kebakaran 
oleh listrik statis disebabkan oleh gesekan, geseran, gosokan benda- 
benda potensial listrik (antara lain plastic dan vinil), memisahkan antara 
dua lempengan permukaan, tabrakan dan benturan benda potensial 
listrik dan memancarkan atau menyemprotkan cairan bercampur debu 
dalam kecepatan tinggi. 

2. Kebakaran spontan 
Penyebab kebakaran ini adalah adanys proses oksidasi dalam 

timbunan batubara. Panas oksidasi akan berakumulasi sampai 
tercapainya titik nyala (ignition point). 
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Tanda-tanda kebakaran spontan adalah sebagai berikut: 

3. Kebakaran karena efek ledakan 
Selain kebakaran, dalam tarnbang juga dapat terjadi ledakan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

yang cukup besar dan berbahaya. Secara teoritis ledakan' dapaf terjadi 

Meningkatnya suhu di lubang tambang 

Munculnya kelembaban pada permukaan atap (roof surface) 

Ada tetesan air pada permukaan dinding batubara atau support 

Ada kabut dekat sumber panas dan sepanjang jalan tarnbang 

Terjadi pengeringan di daerah sekitar sumber panas 

Ada bau-bau: lobang tua, asarn, wangi-wangian, atau bau bawang 

Ada bau paraffin (campuran dari bau-bauan pada no. 6 di atas) 

Tirnbul gas-gas, antara lain CO, C02, CH4, CZH4 

Ada bau menyengat hidung dan kerongkongan 

Ada bau minyak berobah menjadi bau ter 

Dapat tirnbul bau asap kebakaran kayu, jika bau kayu terbakar = dekat api 

Bau asap 

Muncul nyala api (flame) 

jika ada 5 syarat yang terpenuhi, yakni ada panas (heat), bahan bakar 

(fuel), udara (oxygen), ruang terisolasi (confinement), dan ada tahanan 

(suspension). U ntu r k a n  a a 7  berikut. 
A. Ruang Terisolasi 

(ConJii7ement) 

(Suspension) 

Gambar 2. Terjadinya Ledakan 

Halarnan 5 dari 6 halarnan 
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Butiran debu batubara yang sangat halus dapat menjadi sumber 

kebakaran dan ledakan yang sangat dahsyat dalam tambang batubara 

bawah tanah. Debu batubara terjadi dari hancuran batubara menjadi 

partikel-partikel yang sangat halus ketika berlangsungnya pengambilan 

1 penambangan. Campuran antara debu batubara dengan gas atau 

uap yang mudah terbakar (dalam bentuk awan debu batubara), dapat 

meledak bila di sekitarnya ada api atau pijaran bunga api. 

Semakin banyak butiran-butiran debu batubara akan semakin 

besar kemungkinan terjadinya panas (heat generation) dan semakin 

besar pula potensi serapan udaranya (oxygen). 

E. Penutup 
Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu strategi pengaturan proses 

kerja, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang pekerja dapat memberikan 

jaminan keselarnatan dan kesehatan, baik secara fisik atau non fisik (lingkungannya). 

Sasaran akhir dari suatu Pengelolaan Keselamatan Kerja adalah untuk 

mengikutsertakan seluruh pekerja dan pihak terkait lainnya dalam usaha mencegah 

kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif. 

Sebaik apapun aturan keselamatan dan kesehatan kerja yang dibuat oleh pihak 

pengelola (manajemen), jika tidak dilakukan dengan penuh kesadaran oleh segenap 

pihak terkait, maka kecelakaan kerja itu dapat saja terjadi. 

lngatlah selalu bahwa ketika anda berangkat dari rumah untuk bekerja , maka 

seluruh keluarga dan orang-orang yang mencintai anda berharap anda akan 

pulang dalam keadaan selamat. 

Halarnan 6 dari 6 halaman 



)AN KE 
IAN GA! 

KESELAMATAN c SEHATAN 
KERJA PERTAM@ \ J .  

L" 
Penyaji Materi: 

Drs. Rijal Abciullah, M.T. 

KARAKTERISTIK RESIKO DAN INVESTASI 

2 

LATAR BELAKANG PENTINGNYA 
K3 PERTAMBANGAN 

Ciri Khas Usaha Pertambangan: 
*I. Bahan galian bersifat unrenewable, 

unreplacable, dan wasting asset 
"2. Sebaran atau keterdapatannya tidak 

dapat ditentukan (remote location) 
*3. Kadar bahan galiannya sedikit 

(banyak tailing) 
"4. Cenderung rnerusak lingkungan 
"5. Padat modal dan teknologi 
"6. Merniliki resiko yang besar 
*7. Mernbawa pernbangunan kawasan, tetapi 

sering jadi konflik 

i 

I 
! 
t 
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TUJUAN PENGELOLAAN 

,= KESELAMATAN KERJA 
. . 

Secara simultan, Tujuan Pengelolaan 
Keselamatan Kerja adalah untuk: 
a.Mencegah kecelakaan kerja, ~ e h i n * ~  

dengan demikian perusahaan dapat: 
b.Menghindari kemungkinan terhcmbatnya 

proses produksi don secara Iangsung/tidak 
langsung ha1 itu akan dapat: 

c. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan 
keluarganya. 

1 
t 

-- - - 

I / PENYEBAB PENUNJANG 1 
HAKEKAT KESELARTATAN DAN 

KESEHATAN KERJA 

BCRUCA PENCIAWASAN TERHADAP UNBUR-UNSUR 

CRODUKII .  VAKNI 4 M + E 

.Man (manusia) 

.Material (bahan) 

.Machine (mesin) dan 

.Method (cara kerja) 

.Environment (lingkungan) 

1 Tindakan Pcngawas 1 1 

I 
I 

I 
Ak iba t  Kece lakaan  Ke r j a  



Penyebab Langsung Kecelakaan 

TINDAKAN TIDAK AMAN (88%): 1L- 
1 Beke ja  tanpa memperhatikan tanda-tanda. 

2. Beke j a  dalarn kecepatan yang berbahaya 

3. Tidak memfungsikan pengaman alat yang dipakai 

4. Menggunakan alat yang tidak aman 

5. Penempatan barang tidak aman 

6. Posisi ke  j a  yang berbahaya 

7. Mengganggu orang lain yang sedang beke j a  

8. Tidak memakai alat proteksi, dan lain-lain. 

Bentuk Kecelakaan Kerja 
J Pertambangan (Coal U G M) 
. Kecelakaan yang paling ditakuti adalah 

Kebakaran / ~edakan Gas Methan dan 
- 

Debu Batubara. . Penyebab: 
1. Percikan bunga api 
2. Swabakar 
3. Efek ledakan 

"t* 
- ,  

+ KONDISI TIDAK AMAN 

-. 

Mesin tanpa pengaman 

2. Alat pengarnan kurang sempurna 

3. Mesin rusak atau aus 

4. Desain mesin kurang baik 

5. Tata letak mesin tidak aman 

6. Pencahayaan tidak sernpurna 

7. Ventilasi t idak baik 

8. Alat proteksi diri tidak berfungsi dengan baik. 

9. dll. 

BENTUK TINDAKAN TIDAK AMAN 
I 

Jumlah hari kerja yang h i h g  x 1.000.000 - 
Jumlah seluruh jam kerja 

I Safe - T - Scot (STS) I 
FR sekarang - FR masa lalu 
---------------------------- 

FR masa lalu 
= -------------- 

1.000.000 jam kerja orang aekPrPng 

a. Alat pelindung diri (12%) 

b. Posisi ke r ja (3 0 010) 

c. Perbuatan seseorang (14%) 

d. Perkakas (equipment) (20%) 

e. Alat-alat berat (08%) 

f. Tata cara kerja (11%) 

g. Ketertiban ke j a  (0 1%) 

I KEBAKARAN KARENA PERCIKAN API 1) 
. Percikan api dapat berasal dari: . 1) Serpihan elektroda las . 2) Hubungan pendek kabel listrik 

3) Stop kontak atau saklar-saklar listrik . 4) Gesekan cepat dua benda padameras 
a 5) Roda gerinda . 6) Sarnbaran petir 

7) Rokok yang sedang dihisap 
8) Kernbang api 

I I . 9) Listrik statis 



Listrik dan listrik statis 
A. P i ia ra~r  api listrik: 

I. Pemasanganlpenyan~bunpan kabel-k:~bel 
2. Rusaknya sambungat~ karena gesekan 

B. Pi iaran a ~ i  l istrik statis: 

1. Gesekan, geseran, gosokan benda- bend:^ 

potensii~l listrik (lempengan plastik, vinil) 
2. Memisahkan antara dua llertnukaan 
3. Tabraknnlbcnturan antara benila potensial 

4. Mernancark;lnlmenyeml~rotkan cairan 

campur debu ilengan kecelratan tinggi 

I 
l~ebakaran karena ledakan 1 
I= Awan d e b u  batubara + terbakar + 

ledakan beruntun. 

Ledakan terjadi j ika ada: 

1. Panas (heat) 

2. Bahan bakar (fuel) 

3. Udara (oxygen) 

4. Ruang  ter isolasi  (confinement) 

5. Tahanan (suspension). II 

KEBAKARANSPONTAN 
PENYEBAB: PROSES OKSIDASI 

m T A N D A  - T A N D A  : 
m 1. Suhu lubang tarnbang meningkat 

2. Muncul kelernbaban pada perrnukaan atap 
3. Ada tetesan air di dinding batubara 1 support 

n 4. Ada kabut dekat sumber panas I jalan tambang 
n 5. Tejadi pengeringan di sekitar surnber panas 

6. Ada bau: lobang tua, asarn, wewangianlbawang 
7. Ada bau paraffin 

n 8. Timbul gas-gas: CO, CO,, CH,, C,H, 
9. Ada bau menyengat hidung I kerongkongan 

n 10. Ada bau minyak berobah menjadi bau ter 
11. Bau kayu terbakar = dekat api 

n 12. Ada nyala api 

S E G I T I G A  APII  
3 w  Udara 

E /(Oxygen: 

- -  - 
Bahan Bakar 

Pencesat iran sear: . . 

. .. 

3 umum: 

re extingufi 
nya). 
3ran sear,  

sher, kran 

a khusus: 

a c e  
' I  

- 

PENCEGAHANDANPENAGGULANGAN 
KEBAKARAN TAMBANG 

Tindakan preventif lebih 
ut ari kur 

ian kebakz 
Penyealaan sarana pencegananlpemaaaman 
kebakaran (racun api, f i  
kebakaran, dan sebaga~ 

Pencesahankebak; 
Sesua~ dengan potensl penyebab kebakaran 



PERCIKAN API* 

Usaha ~enceaahan: pastikan dan lakukan: 
a. Sernua rangkaianlsambungan listrik 

terisolasi dengan baik 
b. Alat-alat sarnbunglsaklar-saklar aman 
c. Tidak ada kabel saling bergesekan atau 

dengan benda bergerak 
d. Pekerja tidak membawa benda-benda 

yang rnenimbulkan api (korek api, rnesiu, 
bahan peledak, ke dibutuhkan) cuali yang 

Pencegahan Kebakaran Spontan* 

Tindakan rnengeliminir oksidasi: 
a.Penurnpukan batubara tidak terlalu lama 

dalarn kondisi kering (harus disiram) 
b.Kenali secara dini tanda-tanda kebakaran 

spontan, dengan cara: 
1) Ukur konsentrasi: Methan, Karbon 

Monoksida, Karbon Dioksida 
2) Ukur ternperaturtkelembaban pada jalur 

utama ke muka kerja 
3) Perhatikan kernunculan tetesan air dan 

bau-bauan indikator kebakaran spontan 
4) Perhatikan kemunculan asaplnyala api. 

Pencegahan Kebakaran Aklbat 
Ledakan Debu Batubara 

- 
a. Pllih metoda peledakan (daya ledak 

rendah, lobang ledakan) + untuk 
rnenghindari sebaran debu yang besar 

b. Plsahkanlbers~hkan debu batubara yang 
leaentuk 

a Hindarl ha1 +=dabu batubam betarbangan 
(awan debu balubara) + siram air atau 
vacum cleaner 

d. Jangan lakukan peledakan (sedang terjadi 
.wan debu) 

k Ukur secara berkala kadar gas-gas 
potensiai ledakan 

PERCIKAN APl** 
dA-- - 

e. Larnpu-lampu pekerja aman 
f. Ukur konsentrasi gas methan secara 

berkala. 
g. Periksa secara berkala benda yang 

berpotensi menimbulkan bunge api 

- 

Pencegahan Kebakaran Spontan** 

a r  - * 
c. Bersihkan areal keja dari debu batubara 
d. Sediakan kantong-kantong airldebu batu 
e. Buat tirai air antara daerah yang berpotensi 

timbulnya debu batubara 
f. Lakukan penutupan goaf (sealing) 3 

beton kedap udara 






















