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Buku Atlas Keselamatan Migas Vol. 3 ini memuat tentang berbagai informasi berkaitan 
dengan Keselamatan Migas seperti Peraturan Perundang-Undangan yang terbaru, Sistem 
Manajemen Keselamatan Migas, Sistem Tanggap Darurat, Potret Kecelakaan Migas serta 
Peran dan Tanggung Jawab Kepala dan Wakil Kepala Teknik. Disamping itu buku Atlas 
Keselamatan Migas Vol. 3 ini juga memuat lesson learned  terhadap kejadian kecelakaan 
yang terjadi pada pertengahan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Selain itu buku Atlas 
Vol. 3 ini juga memasukkan aspek positif keberhasilan dalam mengelola keselamatan Migas 
di perusahaan Migas sehingga juga dapat diambil sebagai pelajaran positif (benchmarking) 
bagi semua pihak.

Buku Atlas ini disusun oleh Ditjen Migas bekerjasama dengan Tim Independen Pengendalian 
Keselamatan Migas (TIPKM). Diharapkan buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua 
pelaku usaha Migas dalam meningkatkan aspek Keselamatan Migas sehingga kejadian yang 
tidak diinginkan dapat dihindarkan atau dicegah. 

Dengan terbitnya buku Atlas Vol. 3 ini, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak 
yang turut berkontribusi dalam penyusunan buku ini, khususnya jajaran  Ditjen Migas, para 
anggota TIPKM dan BU/BUT yang telah menyumbangkan tulisan yang sangat bermanfaat 
untuk mendukung keselamatan Migas di Indonesia.

Demi kesempurnaan buku ini, saran yang konstruktif dari para pembaca sangat kami 
harapkan.

Jakarta, Februari 2020

Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang 
Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya sehingga 
buku Atlas Keselamatan Migas Vol. 3 dapat 
diterbitkan dengan baik. Penerbitan buku Atlas 
Vol. 3 ini merupakan kelanjutan dari buku Atlas 
Keselamatan Migas Vol. 1 (tahun 2016) dan  
Vol. 2 (tahun 2017).
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Seiring perkembangan Migas terkini, Ditjen Migas terus melakukan perubahan atau pembaruan 
terhadap regulasi yang ada, yang mana pembaruan tersebut ditujukan agar peraturan yang 
dibuat mudah diterapkan, tidak ada unsur menghambat namun tetap memprioritaskan aspek 
keselamatan.

Dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi, Ditjen Migas telah 
menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan 
Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, yang intinya adalah Ditjen 
Migas hanya mengeluarkan 1 (satu) buah produk persetujuan dari semula 3 (tiga) buah produk 
persetujuan.

Selain itu, sebagai amanah dari Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2018, Ditjen Migas 
juga telah menerbitkan Keputusan Dirjen Migas No. 0289.K/18/DJM.T/2018 tentang Pedoman 
Teknis Keselamatan Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU, yang diharapkan 
dapat meningkatkan awareness dari stakeholder dan masyarakat sehingga Instalasi SPBU yang 
berada sangat dekat dengan masyarakat dapat menjadi Instalasi yang handal, aman dan akrab 
lingkungan.

Melalui buku Atlas ini, kami mencoba untuk berbagi pemahaman atas pembaruan peraturan 
terkini dan pengalaman atas kejadian kecelakaan serta keberhasilan beberapa BU/BUT dalam 
mengelola program Keselamatan Migas sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran kita 
bersama untuk menentukan kebijakan, rencana kerja dan langkah-langkah strategis lainnya yang 
lebih baik di masa depan serta sebagai upaya untuk mewujudkan program Road to Zero Accident  
& Zero Unplanned Shutdown di kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua 
pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penerbitan buku “Atlas Keselamatan Migas Vol. 3” ini. 

Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Ego Syahrial

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, berkat rahmat dan 
karunia-Nya, buku “Atlas Keselamatan Migas Vol. 3” dapat diterbitkan. Penerbitan 
Buku Atlas ini merupakan salah satu bentuk media pembinaan Pemerintah c.q. Ditjen 
Migas terhadap stakeholder dalam bidang Keselamatan Migas.

Plt. Direktur 
Jenderal Minyak 
dan Gas Bumi

SAMBUTAN

7DIREKTORAT	JENDERAL	MINYAK	DAN	GAS	BUMI



Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, 
karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya buku Atlas Keselamatan Migas Vol. 3 dapat 
terbit melalui kerja keras Tim Penyusun yang terdiri dari Tim Independen Pengendalian 
Keselamatan Migas, para Inspektur Migas, dan juga para stakeholders yang telah bersedia 
untuk berbagi lesson learned dari suatu kecelakaan dan penerapan komitmen terhadap 
Keselamatan Migas di lingkungan kerjanya.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun ini 
mencanangkan program Road to Zero Accident & Zero Unplanned Shutdown, yang 
merupakan salah satu upaya untuk dapat mewujudkan amanat yang tercantum dalam UUD 
1945 yaitu dalam menyelenggarakan kegiatan usaha migas yang berkelanjutan yang dapat 
dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjaga agar kegiatan usaha Migas dapat  berkelanjutan, Direktorat Teknik dan 
Lingkungan Migas berkomitmen untuk menjadi pengawas dan pembina Keselamatan 
Migas melalui penerapan Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan 
Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Disamping 
itu, dalam rangka menjaga kegiatan usaha Migas berkelanjutan, juga telah diterbitkan 
beberapa Pedoman Teknis melalui Surat Keputusan Kepala Inspeksi Migas antara lain 
tentang Pedoman Investigasi Kecelakaan pada Kegiatan Minyak dan Gas Bumi, Pedoman 
Pelaksanaan Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas, Tata Cara Pengajuan 
Penerbitan Persetujuan Layak Operasi, dan Keselamatan Peralatan dan Instalasi serta 
Pengoperasian Instalasi SPBU.

Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas juga terus berkomitmen untuk memberikan support 
kepada BU/BUT dengan memberikan Penghargaan Keselamatan Migas ‘Patra Nirbhaya’ dan 
‘Patra Karya’ untuk perusahaan di bidang Migas yang telah memenuhi persyaratan.

Direktur Teknik  
dan Lingkungan Migas
SELAKU KEPALA INSPEKSI MIGAS

SAMBUTAN
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Dari beberapa accident atau unplanned shutdown yang terjadi dapat dipetik sebagai 
pelajaran, dan kumpulan pelajaran ini dituliskan dalam sebuah buku ‘Atlas Keselamatan 
Migas’ yang saat ini sudah memasuki volume ketiga.

Buku Atlas Keselamatan Migas Vol. 3 ini diharapkan dapat mendorong komitmen para 
Pimpinan Tertinggi Perusahaan untuk menempatkan Keselamatan sebagai keharusan 
dalam setiap lingkup pekerjaan. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) bidang 
Migas baik hulu maupun hilir juga sudah semestinya memiliki suatu sistem manajemen 
keselamatan yang tidak hanya dipahami oleh “Top Management” akan tetapi juga oleh 
para Pekerja di lapangan.

Upaya lain dari Ditjen Migas agar lebih reachable bagi BU/BUT termasuk para pekerja di 
lapangan sebagai bagian dari manajemen keselamatan garda terdepan, sehingga pada 
kesempatan pertama dapat melaporkan ke Ditjen Migas jika terjadi accident yang terjadi di 
lokasi secara cepat, maka Ditjen Migas juga telah menyediakan SMS Center Keselamatan 
Migas di 0812 9000 1717.

Selain untuk melaporkan adanya kecelakaan migas, BU/BUT juga dapat menggunakan 
saluran SMS tersebut untuk kondisi tidak aman ataupun pelaporan terkait keselamatan 
migas lainnya.

Dengan kerjasama yang bersinergi antara Pemerintah dalam hal ini Ditjen Migas dan Pelaku 
Usaha Migas, maka program Road to Zero Accident & Zero Unplanned Shutdown yang 
telah dicanangkan dapat segera terwujud.

Kami mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh  pihak yang berkontribusi 
dalam penyusunan dan penerbitan buku Atlas Keselamatan Migas Vol. 3 semoga dapat 
bermanfaat dalam mewujudkan budaya Keselamatan Migas yang aman bagi pekerja, 
instalasi, masyarakat umum, dan lingkungan.

Sekian dan terima kasih,

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
Selaku Kepala Inspeksi Migas

Adhi Wibowo
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Sejak dibentuk pada tahun 2008, TIPKM telah banyak berkiprah dalam mendukung kegiatan 
pembinaan bidang Keselamatan Migas di Indonesia dengan melakukan berbagai kegiatan antara 
lain:
• Melakukan investigasi kecelakaan Migas
• Membantu penyusunan SMK Migas 
• Menyusun Panduan Teknis Operasi dan Keselamatan SPBU
• Melakukan Audit SMK Migas ke beberapa perusahaan  Migas, baik hulu maupun hilir
• Melakukan Audiensi dengan Top Manajemen beberapa BU/BUT
• Memberikan dukungan tenaga ahli untuk berbagai kegiatan Ditjen Migas, antara lain 

Bimbingan Teknis, Forkom Keselamatan Migas dan lain-lain.
 
Dalam buku Atlas Keselamatan Migas ini dibahas berbagai kasus kecelakaan yang pernah di 
investigasi oleh TIPKM dengan maksud bukan untuk mencari siapa yang salah namun lebih kearah 
pembelajaran dan mengambil hikmah agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Disamping 
pembejalaran dari kejadian, juga ditampilkan berbagai upaya positif dalam membangun kinerja 
HSSE di dalam perusahaan sebagai masukan atau benchmarking bagi perusahaan lain.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran Direktorat Jenderal 
Migas khususnya yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan penuh kepada TIPKM 
untuk dapat menyusun buku ini. Dan tentunya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada 
segenap anggota TIPKM yang sudah berpartisipasi dalam mendukung kegiatan TIPKM termasuk 
dalam penyusunan buku ini. 

Semoga buku ini bermanfaat dan jika ada kekurangan atau ketidaknyamanan dalam tulisan ini 
diucapkan maaf yang sebesar-besarnya.

Ketua TIPKM 2019

Soehatman Ramli

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Buku Atlas Keselamatan Migas 
Vol. 3 yang selesai disusun pada tahun 2019 dan berhasil diterbitkan pada tahun 2020. 
Sebagaimana edisi sebelumnya, penerbitan buku ini diharapkan merupakan wujud 
peran serta dan partisipasi Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas (TIPKM) 
dalam mendukung Keselamatan Migas di Indonesia. 

Ketua Tim Independen Pengendalian 
Keselamatan Migas 2019

SAMBUTAN
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ATLAS KESELAMATAN MIGAS
VOL. 3

ZERO Unplanned Shutdown
ZERO FATALITY
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Dalam Bagian I Bunga Rampai 
Keselamatan Migas, akan diuraikan 
secara singkat berbagai isu penting 
dalam perkembangan Keselamatan 
Migas Indonesia antara lain mengenai 
Perundangan dan Regulasi, Peran 
dan Tanggung Jawab Kepala Teknik, 
Penghargaan Keselamatan Migas, 
Kecelakaan Migas selama tahun 2019, 
Sistem Manajemen Keselamatan Migas 
(SMKM) yang baru diberlakukan, Sistem 
Tanggap Darurat dan Program Kunjungan 
ke BOD Badan Usaha Migas.

Bunga Rampai 
Keselamatan 
Migas
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1.1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.1.1. Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2018
 Tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan 

Usaha Minyak dan Gas Bumi

Dalam	 upaya	 penyederhanaan	 regulasi	
dan	 mengoptimalkan	 pembinaan	 dan	
pengawasan	 Keselamatan	 Migas	 pada	
kegiatan	 usaha	 minyak	 dan	 gas	 bumi,	

telah	 diterbitkanlah	 Permen	 ESDM	 No.	 18	 Tahun	
2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan 
Peralatan	Pada	Kegiatan	Usaha	Minyak	dan	Gas	Bumi,	
sebagai	 revisi	 dari	 Permen	 sebelumnya	 yaitu	 Permen	
ESDM No. 38 Tahun 2017. 

Perbedaan	utama	adalah	pada	Permen	ESDM	38/2017	
terdapat Persetujuan Desain, Persetujuan Penggunaan 
Peralatan	dan	Persetujuan	Layak	Operasi	Instalasi	oleh	
Kepala	Inspeksi	(Migas).	Adapun	pada	Permen	ESDM	
18/2018	 Persetujuan	 Desain	 dan	 Keterangan	 Hasil	
Inspeksi	 diberikan	 oleh	 Kepala	 Teknik,	 sedangkan	
Persetujuan	 Layak	 Operasi	 diberikan	 oleh	 Kepala	
Inspeksi	(Migas).

Perbedaan Implementasi

Bagian I
Bunga Rampai Keselamatan Migas
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Dengan	terbitnya	Permen	ini	diharapkan	dapat	menjadi	
panduan	bagi	Kontraktor	 atau	Pemegang	 Izin	Usaha	
dalam	 memenuhi	 kewajibannya	 untuk	 menjamin	
keselamatan Instalasi dan peralatan pada kegiatan 
usaha	minyak	dan	gas	bumi	sesuai	dengan	ketentuan	
peraturan	perundang-undangan,	standar,	dan	kaidah	

keteknikan	yang	baik	melalui	hal-hal	sebagai	berikut	:
a.	 Pembuatan	desain	Instalasi	dan	peralatan;	dan
b.	Pembangunan,	 pengoperasian,	 peme	liharaan,	

pengujian, pemeriksaan, dan pelaksanaan tera 
terhadap Instalasi dan peralatan. 

PENELAAHAN DESAIN

Penelaahan desain adalah evaluasi secara sistematis 
dan independen dari suatu rancangan desain instalasi 
pada	 kegiatan	 usaha	 minyak	 dan	 gas	 bumi	 yang	
dilakukan	oleh	Kepala	Teknik	atau	dapat	dibantu	oleh	
Lembaga	Enjiniring.	

PEMERIKSAAN KESELAMATAN DAN INSPEKSI
Inspeksi	 teknis	 yang	 dilakukan	 oleh	 Kepala	 Teknik	
atau	dapat	dibantu	oleh	Perusahaan	Inspeksi	(dengan	
syarat	 minimal	 memiliki	 SKUP	 bintang	 tiga	 (***)	
adalah	suatu	kegiatan	yang	dilakukan	secara	langsung	
meliputi	pemeriksaan	dokumen,	pemeriksaan	fisik	dan	

pengujian	peralatan	dan/atau	instalasi,	mengacu	pada	
ketentuan	 peraturan	 perundang-undangan,	 standar,	
dan	kaidah	keteknikan	yang	baik.	

Pemeriksaan	Keselamatan	yang	dilakukan	oleh	Kepala	
Inspeksi	adalah	pemeriksaan	teknis	untuk	pengawasan	
pelaksanaan	Keselamatan	Minyak	dan	Gas	Bumi	dan	
keteknikan	pada	Kegiatan	Usaha	Minyak	dan	Gas	Bumi	
untuk	memastikan	 dipenuhinya	 ketentuan	 peraturan	
perundang-undangan,	standar,	dan	kaidah	keteknikan	
yang	baik.	

Lingkup Pengaturan Permen ESDM 18/2018

Penelaahan Desain Perpanjangan Sisa 
Umur Layan

Pemeriksaan Ke se
lamatan dan Inspeksi

Kepala Teknik

Pemeriksaan 
Keselamatan SPBU Sanksi

Analisis Risiko Ketentuan Lainlain, 
Peralihan, dan Penutup

2

1

3

4

6

5

7

8

PERMEN
Pemeriksaan 

Keselamatan Instalasi 
& Peralatan pada 
Kegiatan Usaha 

Migas

Bagian I
Bunga Rampai Keselamatan Migas
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Pemeriksaan Keselamatan dilakukan pada saat 
instalasi/peralatan:
a.	Akan	dipasang	atau	dibangun;	
b.	Sedang	dipasang	atau	dibangun;
c.	 Telah	dipasang	atau	dibangun;
d.	Telah	beroperasi;	dan/atau
e.	 Sewaktu-waktu	apabila	dianggap	perlu.

Setiap	 Instalasi	 dan/atau	 peralatan	 yang	 digunakan	
dalam	 Kegiatan	 Usaha	 Minyak	 dan	 Gas	 Bumi	 wajib	
dilakukan	Inspeksi	dan/atau	Pemeriksaan	Keselamatan.	
Adapun	daftar	peralatan	yang	wajib	dilakukan	inspeksi	
dan	pemeriksaan	keselamatan	meliputi:
a.	Alat	pengaman	yang	digunakan	untuk	melindungi	
peralatan;

b.	Bejana	dengan	tekanan	desain	diatas	atau	dibawah	
tekanan	 atmosferik	 dan	 berukuran	 sama	 dengan	
atau	lebih	dari	Nominal	Pipe	Size	6;

c.	 Tangki	penimbun	dengan	tekanan	atmosferik	yang	
digunakan	untuk	menyimpan	Minyak	dan/atau	Gas	
Bumi;

d.	Pesawat	angkat	yang	digunakan	untuk	mengangkat	
barang	atau	orang;

e.	 Peralatan	putar	yaitu	pompa	atau	kompresor	yang	
digunakan	 untuk	 mengalirkan	 Minyak	 Bumi	 dan	
Gas	Bumi;	dan

f.	 Peralatan	 yang	membangkitkan,	mendistribusikan,	
dan mengendalikan sistem tenaga listrik meliputi 
power	 generator,	 power	 transformer	 dan	 panel	
distribusi.	

g.	Bangunan	struktur	di	perairan	yang	digunakan	pada	
Kegiatan	Usaha	Minyak	dan	Gas	Bumi;dan	

h.	Sistem	alat	ukur	serah	terima	yang	digunakan	pada	
Kegiatan	Usaha	Minyak	dan	Gas	Bumi.	

PERSETUJUAN LAYAK OPERASI.

Terhadap	 instalasi	 yang	 telah	 melewati	 seluruh	
tahapan inspeksi dan pemeriksaan keselamatan serta 
memiliki	Keterangan	Hasil	Inspeksi	(KHI)	atau	Sertifikat	
Inspeksi	(COI),	Kepala	Inspeksi	menerbitkan	PLO	yang	
merupakan	pengakuan	formal	bahwa	Kontraktor	atau	
Pemegang	 Izin	 Usaha	 telah	 melaksanakan	 Inspeksi	
yang	mengacu	pada	peraturan	perundang-undangan,	
standar,	dan	kaidah	keteknikan	yang	baik	
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Lingkup Pengaturan Permen ESDM 18/2018

INSPEKSI MANDIRI

Pelaksanaan Inspeksi terhadap Instalasi oleh Kepala 
Teknik	 dapat	 dilakukan	 apabila	 paling	 sedikit	 telah	
memiliki:
a.	 Sistem	 manajemen	 keselamatan	 yang	 telah	
diterapkan	dan	diaudit;

b.	Sertifikat	dan/atau	basil	kesesuaian	sebagai	lembaga	
inspeksi	 tipe	 B	 sesuai	 dengan	 SNl	 ISO/IEC	 17020	
dari	lembaga	yang	terakreditasi;

c.	 Tenaga	 ahli	 pelaksana	 Inspeksi	 yang	 memiliki	
kompetensi	 dan	 kualifikasi	 sesuai	 dengan	
bidangnya;

d.	Prosedur	Inspeksi	secara	rinci	terhadap	Instalasi;	dan
e.	 Peralatan	Inspeksi	yang	dibutuhkan.	

Pelaksanaan Inspeksi terhadap peralatan oleh Kepala 
Teknik	 dapat	 dilakukan	 apabila	 paling	 sedikit	 telah	
memiliki:
a.	 Sistem	 manajemen	 mutu	 yang	 telah	 tersertifikasi	
oleh	lembaga	yang	terakreditasi;

b.	Tenaga	 ahli	 pelaksana	 Inspeksi	 yang	 memiliki	
kompetensi	 dan	 kualifikasi	 sesuai	 dengan	
bidangnya;

c. Prosedur Inspeksi secara rinci sesuai dengan jenis 
peralatan;	dan	

d.	Peralatan	Inspeksi	yang	dibutuhkan

ANALISIS RISIKO, RE-ENGINEERING DAN 
PENILAIAN SISA UMUR LAYAN (Residual Life 
Assessment/RLA)

Dalam	hal	instalasi	dan/atau	peralatan	telah	mengalami	
alterasi	dan/atau	telah	melewati	umur	desainnya,	maka	
beberapa	tahapan	perlu	dilakukan,	sebagai	berikut:
a.	 Interval	waktu	inspeksi	dan	pemeriksaan	keselamatan	

dapat ditentukan dengan menggunakan metode 
jangka tertentu (time based) atau dengan Analisis 
Risiko (risk based).

b.	Terhadap	 peralatan	 dan	 instalasi	 yang	 telah	
melewati	umur	layan	wajib	dilakukan	penilaian	sisa	
umur	layan	(RLA)

c.	 Terhadap	 peralatan	 dan	 instalasi	 yang	 tidak	
memiliki	 dokumen	 teknis	 terkait,	 wajib	 dilakukan	
re-engineering dan	penilaian	sisa	umur	layan	(RLA).
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1.1.2. Peraturan Menteri ESDM No. 05 Tahun 2015
 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)  

di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi secara Wajib

Bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi 
mempunyai peranan penting dalam memberikan 
nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan 
ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan, 
memiliki risiko tinggi, memerlukan tenaga kerja 
yang kompeten. Guna menjamin keselamatan pada 
kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan untuk 
melaksanakan amanat ketentuan pasal 16 ayat (2) 
sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 18 tahun 
2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan 
Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas telah ditetapkan 
standar sebagaimana yang tertuang di dalam Kepmen 
ESDM No. 1846.K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan 
Standar Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Sesuai dengan butir pertama dari 5 (lima) prioritas 
kerja Pemerintah yaitu pembangunan Sumber 
Daya Manusia (SDM) maka sebelumnya Pemerintah 
sudah mengeluarkan peraturan (UU No. 13 tentang 
Ketenagakerjaan), bahwa pembangunan nasional 
dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia 
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat 
Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat 
yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik 
materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan 
nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan 
kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan 
tujuan pembangunan dan sesuai dengan peranan dan 
kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan 
ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga 
kerja dan peran sertanya dalam pembangunan 
serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan 
keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan.

Di sektor Migas sudah diberlakukan Permen ESDM 
No. 05 tahun 2015, mengenai kewajiban kompetensi 
dalam rangka pemenuhan dan peningkatan tenaga 
teknik yang berkualitas dan memiliki kemampuan 
teknis serta ketrampilan khusus di bidang kegiatan 
usaha minyak dan gas bumi. SKKNI yang dimaksud 

dalam pasal 1 Permen ESDM tersebut adalah sebagai 
acuan bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan 
profesi, uji kompetensi dan pelatihan profesi di bidang 
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

1. Jenis-jenis kompetensi yang berlaku di Migas/
Daftar SKKNI Wajib di kegiatan usaha migas
A. Bidang Pekerjaan (Profesi)/Jabatan Kegiatan 

Hulu 
1. Penyelidikan Seismik Darat
2. Pengeboran Darat
3. Perawatan Sumur
4. Operasi Produksi
5. Fluida Pengeboran, Komplesi dan Kerja 

Ulang
6. Wellsite Geology
7. Inspektur Rig
8. Inspektur Bahan Peledak
9. Penyelidikan Seismik Laut
10. Pengeboran Laut

B. Bidang Pekerjaan (Profesi)/Jabatan Kegiatan 
Hilir
1. Laboratorium Pengujian Migas
2. Aviasi
3. Boiler
4. Pemrosesan Gas Bumi
5. Pengolahan Migas
6. Operasi SPBU
7. Destilasi Vakum
8. Petugas Pengukur Isi Tangki
9. Blending  Minyak Bumi
10. Pengelola  Sarana Pengisian dan Penyaluran 

LPG  (SPPLPG) 
11. Master Loading
12. Inspektur Tangki Penimbun
13. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas
14. Distribusi Bahan Bakar Minyak

C. Bidang Penunjang (Supporting)
1. Sistem Manajemen Lingkungan
2. Operasi Pesawat Angkat, Angkut dan Ikat 

Beban 
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3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Penanggulangan Bahaya Gas H2S
5. Operasi Scaffolding Migas
6. Pengambilan Contoh Migas
7. Pressure Relief Devices
8. Kalibrasi dan Instrumentasi
9. Perawatan Mekanik
10. Pengelasan Teknik Bawah Air
11. Listrik Industri Migas
12. Inspektur Bejana Tekan
13. Inspektur Pesawat Angkat
14. Inspektur Pipa Penyalur
15. Distribusi Gas Alam Dan Buatan Untuk Non 

Pipa

D. 16 SKKNI di luar Permen ESDM No. 05 tahun 
2015
1. Inspeksi  Platform 
2. Inspeksi Casing, Tubing dan Accessories
3. Bidang Inspektur Rotating Equipment
4. Bidang Slickline
5. Bidang Wireline Logging
6. Bidang Pipe Fitter

7. Enjiner Instrumen Sistem Alat Ukur 
(Measurement System)

8. Jabatan Uji Tak Rusak (UTR)
9. Jabatan Risk Based Inspection (RBI)
10. Bidang Korosi Dan Pencegahannya
11. Jabatan Inspektur Instalasi
12. Operasi dan Pemeliharaan Pipa Penyalur 

Minyak dan Gas Bumi Onshore
13. Uji Tak Rusak (UTR) Level Advance
14. Pipeline Integrity Management System 

(PIMS);
15. Process Piping
16. Inspektur Oil County Tubular Goods (OCTG) 

pada Pipa Bor (Drill Pipe).

Konsekuensi implementasinya:
Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas 
Bumi, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib 
mempekerjakan tenaga kerja yang memenuhi dan 
memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai SKKNI yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.
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1.1.3.  Keputusan Dirjen Migas No.0289.K/18/DJM.T/2018 Tentang Pedoman Teknis 
Keselamatan Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri ESDM 
No. 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan 
Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak 
dan Gas Bumi, maka telah diterbitkan Keputusan Dirjen 
Migas No.0289.K/18/DJM.T/2018 tentang Pedoman 
Teknis Keselamatan Peralatan dan Instalasi serta 
Pengoperasian Instalasi SPBU Tanggal 6 Desember 2018. 
Pedoman ini disusun bersama oleh Ditjen Migas, TIPKM 
dan Badan Usaha yang memiliki SPBU (Pertamina, Shell, 
Total dan AKR).

Latar belakang terbitnya pedoman ini, antara lain:
1. Pertumbuhan jumlah SPBU yang terus meningkat 

dengan Badan Usaha yang semakin banyak
2. Banyaknya kecelakaan yang terjadi dalam operasi 

SPBU (tercatat 43 kejadian kecelakaan SPBU sepanjang 
2017 s.d. 2019)

3. Lokasi SPBU yang umumnya berdekatan dengan 

pemukiman dan kegiatan masyarakat, sehingga 
memiliki risiko tinggi namun dilain pihak akses 
masuk kedalam SPBU tidak terbatas

4. Belum adanya pedoman dari regulator yang bisa 
dijadikan standar pembangunan, pemeliharaan dan 
pengoperasian SPBU

Pedoman ini memuat tentang karakteristik BBM, 
Klasifikasi Area Berbahaya, Perencanaan, Konstruksi, 
Pemasangan, Operasi, Peme liharaan, dan Sistem 
Manajemen Keselamatan Migas di SPBU.

Dengan  diterbitkannya pedoman ini diharapkan dapat 
menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan 
awareness masyarakat, budaya keselamatan serta 
pemahaman tentang risiko dan potensi bahaya di area 
SPBU sehingga Instalasi SPBU bisa menjadi instalasi 
yang handal, aman, dan akrab lingkungan.
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KATEGORI NILAI TOTAL NILAI MINIMUM  
SUBSTANSI UTAMA

Istimewa Lebih dari 93% 95%

Sangat Baik 86,5% s.d. 92,9% 90%

Baik 76,5% s.d. 86,4% 80%

Cukup 66,5% s.d. 76,4% 70%

Kurang 56,5% s.d. 66,4% 60%

Sangat Kurang Kurang dari 56,5% -

1.1.4. Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi 
No.0196.K/18/DMT/2018 

 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan 
Migas (SMKM)

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan 
Keselamatan Migas dan untuk menjaga efektifitas serta 
kelancaran pelaksanaan pengawasan Keselamatan 
Migas secara periodik, maka Ditjen Migas menerbitkan 
Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas 
selaku Kepala Inspeksi No.0196.K/18/DMT/2018 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sistem 
Manajemen Keselamatan Migas (SMKM).

Pelaksanaan pengawasan SMKM merupakan bagian dari 
pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala 
Inspeksi dalam rangka penilaian terhadap penerapan 
sistem keselamatan yang dilakukan oleh Kepala Teknik.

Berdasarkan hasil pengawasan SMKM, Kepala Inspeksi 
mendapatkan gambaran kondisi aktual penerapan 
SMKM yang dilaksanakan oleh Kepala Teknik.

Pengawasan SMKM adalah pemeriksaan secara 
sistematis dan komprehensif terhadap pemenuhan 
kriteria SMKM dan pemenuhan regulasi yang terkait 
dengan Keselamatan Migas.

Lingkup pelaksanaan pengawasan Keselamatan Migas 
terdiri dari beberapa substansi, yaitu:

1. Komitmen, Kebijakan dan Kepemimpin an, 
Pengorganisasian dan Administratif

2. Manajemen Risiko
3. Manajemen Operasional
4. Manajemen Aset dan Instalasi
5. Pelatihan, Komunikasi dan Budaya
6. Manajemen Pengamanan
7. Manajemen Krisis dan Tanggap Darurat
8. Insiden dan Jaminan Pemenuhan
9. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
10. Audit dan Tinjau Ulang Manajemen 

Substansi sebagaimana dimaksud pada nomor 1,2,4,6 
dan 8 diatas merupakan substansi utama.

Penilaian SMKM bertujuan untuk mengevaluasi dan 
meninjau penerapan SMKM serta memastikan bahwa 
aspek Keselamatan Migas telah dikelola dengan baik 
dan sesuai dengan persyaratan.

Hasil penilaian pengawasan SMKM dari 10 substansi 
tersebut, dapat dibagi menjadi beberapa kategori 
sebagai berikut:
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1.1.5. Keputusan Kepala Inspeksi Migas No. 0107.K/18/DMT/2019
 Tentang Pedoman Investigasi Kecelakaan pada Kegiatan Usaha Minyak dan 

Gas Bumi

Untuk meningkatkan kualitas hasil investigasi 
kecelakaan migas maka Ditjen Migas telah menerbitkan 
SK Kepala Inspeksi No.0107.K/18/DMT/2019 tentang 
Pedoman Investigasi Kecelakaan pada Kegiatan Usaha 
Minyak dan Gas Bumi. Pedoman ini memuat antara 
lain klasifikasi kecelakaan Migas, proses pelaporan, 
rekomendasi dan tindak lanjut. 

Kecelakaan kerja migas adalah setiap kecelakaan 
yang memenuhi lima kriteria berikut yaitu: kecelakaan 
benar-benar terjadi, menimpa karyawan atau orang 
yang diberi izin kerja oleh Kepala Teknik, terjadi pada 
jam kerja, sedang dilakukan aktivitas kegiatan Migas, 
terjadi di wilayah kerja dan/atau terjadi di dalam area 
tanggung jawab Kepala Teknik sesuai izin usahanya.

Setiap terjadi kecelakaan Migas, Ditjen Migas berhak 
mengirimkan tim untuk melakukan investigasi 
kecelakaan. Tujuannya adalah mencari dan 
menganalisis fakta guna menentukan penyebab dasar 
suatu kecelakaan sehingga dapat diambil pembelajaran 
serta tindakan koreksi / rekomendasi agar kecelakaan 
serupa tidak terulang kembali.

Prinsip dari investigasi kecelakaan Migas adalah tidak 
mencari siapa yang salah, tidak memberikan sanksi/
hukuman, tidak mencari siapa yang bertanggung 
jawab/ menanggung kerugian, dan bersifat transparan.

Proses investigasi secara umum adalah mencari tahu 
apa yang terjadi, mencari tahu bagaimana bisa terjadi, 
mengapa bisa terjadi dan memikirkan tindakan 
pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang 
kembali.

Sebelum dilakukan investigasi, tindakan persiapan 
yang perlu dilakukan adalah menyiapkan hal-hal yang 
bersifat administratif. berkoordinasi dengan Kepala 
Teknik, mempersiapkan daftar periksa yang akan 
digunakan, mengumpulkan data terkait kejadian 
seperti kronologi kejadian, data teknis dan data lain 
yang dianggap perlu, serta mempersiapkan peralatan 
yang dibutuhkan untuk investigasi.

Pelaksanaan investigasi meliputi pengumpulan 
bukti dan fakta, menganalisa fakta kecelakaan, dan 
menyusun laporan dan rekomendasi.
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Dengan	 diberlakukannya	 Permen	 ESDM	
No.	 18	 Tahun	 2018,	 terdapat	 beberapa	
perubahan	 antara	 lain	 dalam	 tata	
cara penunjukan Kepala Teknik, dan 

menghilangkan	 penyebutan	 Penyelidik	 bagi	
penanggung	 jawab	 kegiatan	 Eksplorasi.	 Ketentuan	
mengenai Kepala Teknik dalam Permen ESDM No. 18 
Tahun	2018	tercantum	dalam	BAB	VII	pasal	27	yang	
isinya	dapat	diringkas	sebagai	berikut:
1.	 Kontraktor	 atau	 Pemegang	 Izin	 Usaha	 wajib	

memiliki	 Kepala	 Teknik	 yang	 merupakan	
pimpinan	 tertinggi	 atau	 pejabat	 yang	 berada	 di	
bawah	 tanggung	 jawabnya	 dan	 diikuti	 dengan	
kewenangan	secara	mutlak	terhadap	keselamatan.

2.	 Kepala	 Teknik	 dapat	 menunjuk	 Wakil	 Kepala	
Teknik	 dan	 diberikan	 kewenangan	 yang	 sama	
dengan Kepala Teknik jika Kepala Teknik 
berhalangan	atau	tidak	ada	di	tempat.

3.	 Kontraktor	 atau	 Pemegang	 Izin	 Usaha	 wajib	
menyampaikan	 penunjukan	 Kepala	 Teknik	 dan	
Wakil	Kepala	Teknik	kepada	Kepala	Inspeksi.

4.	 Dalam	hal	Kontraktor	atau	Pemegang	Izin	Usaha	
pada	 saat	 dimulainya	 kegiatan	 usahanya	 tidak	
menyampaikan	 penunjukan	 Kepala	 Teknik	
kepada Kepala Inspeksi, maka pimpinan tertinggi 
dari	Kontraktor	atau	Pemegang	Izin	Usaha	secara	
langsung	menjabat	sebagai	Kepala	Teknik.

Dalam	perjalanan	pelaksanaannya	yang	membedakan	
dalam	 penunjukan	 Kepala	 Teknik	 ini	 yaitu	 tidak	
adanya	 lagi	 evaluasi	 yang	 dilaksanakan	 oleh	 Ditjen	
Migas c.q. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas 
seperti	 yang	 sebelumnya	 dilakukan	 dalam	 bentuk	
presentasi	 ataupun	 wawancara	 terhadap	 calon	
Kepala	Teknik	/	Wakil	Kepala	Teknik.

Pasca	 diberlakukannya	 Permen	 ESDM	No.	 18	 tahun	
2018,	 Pimpinan	 Tertinggi	 perusahaan	 menyatakan	

dirinya	 atau	 menunjuk	 pejabat	 di	 bawahnya	 untuk	
bertanggung	 jawab	 dan	 memiliki	 kewenangan	
secara mutlak terhadap Keselamatan Migas di 
wilayah	kerjanya	melalui	Surat	Pernyataan	yang	berisi	
komitmen	 dan	 menyatakan	 diri	 telah	 memahami	
Peraturan	Perundang-Undangan	yang	berlaku	terkait	
Keselamatan Migas. Setelah dilakukan evaluasi, 
penerapan	perubahan	ini	memiliki	kelemahan	dalam	
hal	 kurangnya	 kontrol	 terhadap	 Kepala	 Teknik/	
Wakil	Kepala	Teknik	yang	telah	ditunjuk,	yaitu	tidak	
diketahui	 secara	 pasti	 apakah	 yang	 bersangkutan	
benar	 telah	 memahami	 tugas	 dan	 tanggung	
jawabnya	 sebagai	 Kepala	 Teknik,	 dibandingkan	
dengan	 mekanisme	 penetapan	 Kepala	 Teknik	 yang	
diberlakukan	 sebelumnya,	 yaitu	 dengan	 melewati	
serangkaian	wawancara.

Untuk	mengatasi	kelemahan	tersebut	dan	didasarkan	
pada komitmen terhadap Keselamatan Migas, 
maka perusahaan dapat mengundang Ditjen Migas 
untuk	 memberikan	 sosialisasi	 terhadap	 Peraturan	
Perundang-Undangan	 yang	 berlaku	 saat	 ini	 dan	
mengevaluasi penerapan Keselamatan Migas di 
Wilayah	Kerjanya.

Hal	 ini	 telah	dilakukan	beberapa	perusahaan	antara	
lain	PT	Pertamina	(Persero),	PT	Perusahaan	Gas	Negara	
Tbk,	PT	Pertamina	EP,	PT	Pertamina	Hulu	Energi,	PT	
Pertamina	Hulu	Mahakam,	PT	Pertamina	EP	Cepu,	PT	
Sele	Raya	Merangin	Dua.

Dalam	 upaya	 meningkatkan	 pengawasan	 terhadap	
penerapan Keselamatan Migas, Ditjen Migas akan 
melakukan	 pertemuan	 berkala	 dengan	 para	 Kepala	
Teknik	dan	mewajibkan	para	Kepala	Teknik	memiliki	
kompetensi	sebagai	Pengawas	Utama	K3	Migas.

1.2. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA TEKNIK
Pasca Penerapan Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2018
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1.3. PENGHARGAAN 
KESELAMATAN MIGAS

Dalam	 upaya	 meningkatkan	 Ke	selamatan	
Migas	maka	Kementerian	ESDM	memberikan	
penghargaan	 kepada	 perusahaan	 yang	
telah menunjukkan kinerja Keselamatan 

Migas	 yang	 dituangkan	 dalam	 Peraturan	 Menteri	
Pertambangan	 dan	 Energi	 Nomor	 516.K/38/M.PE/89	
tentang	Pemberian	Tanda	Penghargaan	dalam	Bidang	
Keselamatan	 Kerja	 Pengusahaan	 Pertambangan	
Minyak	dan	Gas	Bumi	dan	Pengusahaan	Sumber	Daya	
Panas Bumi. 

Kategori Penghargaan Bidang Keselamatan Migas 
“PATRA	 NIRBHAYA	 KARYA”	 diberi	kan	 kepada	 BU/

BUT dengan jenis usaha eksplorasi, eksploitasi, 
pengolahan,	pengangkutan,	penyimpanan	dan	niaga	
dengan	 tingkatan	 UTAMA,	 MADYA	 dan	 PRATAMA	
yang	berprestasi	 tanpa	 kehilangan	 jam	kerja	 sebagai	
akibat	kecelakaan	dalam	periode	waktu	tertentu	serta	
memenuhi	kriteria	lainnya	yang	telah	ditetapkan	oleh	
Tim Penilai.

Kategori Penghargaan Bidang Keselamatan Migas 
“PATRA	 KARYA”	 diberikan	 kepada	 BU/BUT	 terkait	
penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Migas  
dengan kategori 

Pada Tahun 2019, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas 
Bumi telah memberikan penghargaan PATRA KARYA 
untuk beberapa perusahaan Migas.

Penilain Sistem Manajemen  Keselamatan Migas Ini 
meliputi aspek Leading indicator dan Lagging indicator 
dengan bobot  Leading indicator (60%) dan Lagging 
indicator (40%). 

NO KATEGORI LEADING INDICATOR NILAI TOTAL 
 LEADING & LAGGING INDICATORS

1. Raksa Tama 91 s.d. 100

2. Raksa Madya 76 s.d. 90

3. Raksa Pratama 61 s.d. 75

NO SUBSTANSI LEADING INDICATOR

1 Komitmen, Kebijakan, Kepemimpinan, Pengorganisasian dan Administratif

2 Manajemen Risiko

3 Manajemen Operasional

4 Manajemen Aset dan Instalasi

5 Pelatihan, Komunikasi dan Budaya

6 Manajemen Pengamanan

7 Manajemen Krisis dan Tanggap Darurat

8 Insiden dan Jaminan Kepatuhan

9 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja

10 Audit dan Tinjau Ulang Manajemen

a. Tabel Substansi Leading Indicator
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b. Lagging Indicator meliputi:

No SUBSTANSI LAGGING INDICATOR

1 IFR dalam 3 (tiga) tahun terakhir

2 ISR dalam 3 (tiga) tahun terakhir

3 Index Property Incident

4 Unplanned Shut Down Index

5 Indeks Kejadian Kebakaran

6 Index Pollution Rate

7 Kelaikan Instalasi dan Peralatan

8 Angka Gangguan Keamanan

9 Jam Kerja Aman (3 tahun)

10 Penghargaan K3LL

11 Penalty/Claim

KKKS dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir 
yang berhak mengajukan permohonan penghargaan 
PATRA KARYA harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut:
a. Mempunyai Kepala Teknik;
b. Memiliki dan telah menjalankan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan telah diaudit 
(oleh Lembaga Independen atau internal);

c. Tidak ada kecelakaan fataliti dalam 3 (tiga) tahun 
terakhir;

d. Tidak ada kerusakan properti (property damage) 

melebihi USD$ 10.000 dalam 3 (tiga) tahun sebelum 
pemberian penghargaan;

e. Tidak ada tumpahan minyak melebihi 15 bbl 
sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir;

f. Telah memperoleh Penghargaan PATRA NIRBHAYA 
KARYA UTAMA ADINUGRAHA; dan

g. Bersedia dilakukan audit oleh Tim Penilai 
Penghargaan.

Daftar Penerima Penghargaan Kesela matan 
Migas 2018 & 2019 (dapat dilihat dalam lampiran)

1.4. POTRET KECELAKAAN MIGAS INDONESIA 
 di Tahun 2019

Selama tahun 2019, angka kecelakaan di 
seluruh kegiatan usaha Migas (Hulu dan Hilir) 
relatif masih tinggi yaitu tercatat 215 korban 
kecelakaan, terjadi peningkatan  dibanding 

tahun 2018 yang tercatat 179 korban kecelakaan.   
Namun dari  tingkat keparahan terjadi penurunan 
yaitu 27 kecelakaan sedang, berat dan fatal pada 
tahun 2019 menurun dibanding tahun sebelumnya 

yang tercatat 43 korban. Tingkat fatality juga 
menunjukkan penurunan dari 11 pada tahun 2018 
menjadi 7 kecelakaan fatality tahun 2019. Data ini 
menunjukkan bahwa upaya pencegahan kecelakaan 
yang dijalankan di seluruh BU/BUT Migas seperti 
program “Zero Accident” telah menunjukkan hasil 
yang menggembirakan.
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KLASIFIKASI HULU HILIR 2019 2018

Ringan 163 16 179 136

Sedang 16 1 17 26

Berat 2 1 3 6

Fatal 2 5 7 11

TOTAL 183 32 215 179

Faktor lainnya adalah semakin meningkatnya kesadaran 
perusahaan untuk melaporkan kecelakaan khususnya 
kecelakaan ringan sehingga terkesan meningkat tinggi 
bila  dibandingkan dengan  tahun-tahun sebelumnya.

Kasus kecelakaan kerja yang menonjol pada tahun 
2019 adalah kecelakaan yang terjadi di Medco Tarakan 
pada tanggal 17 Maret 2019  yang mengakibatkan 2  
korban dimana 1 orang meninggal dan 1 orang luka 
berat. Berikutnya kecelakaan angkutan BBM yang 
terjadi pada tanggal 21 Juli 2019 yang mengakibatkan 
2 orang korban meninggal dunia. Dari hasil 
investigasi berbagai kecelakaan yang terjadi tersebut, 
pelajaran berharga yang dapat diambil adalah untuk 
meningkatkan   analisis risiko pada setiap kegiatan, 
meningkatkan kompetensi pekerja dan sistem 
pengawasan, serta peningkatan kondisi dan kelaikan 
peralatan kerja yang digunakan.

Di samping itu, kejadian yang juga perlu mendapat 
perhatian adalah kasus meninggal di tempat kerja 
akibat penyakit yang diderita pekerja. Kondisi ini 
berkaitan dengan aspek kesehatan Kerja dan Fit to 
Work yang perlu ditingkatkan.

Kebakaran dan Ledakan

Kebakaran merupakan bahaya laten dalam kegiatan 
usaha Migas karena adanya bahan Hidrokarbon yang 
bersifat mudah terbakar dan meledak. Selama tahun 
2019 tercatat 18 kali kasus kebakaran di lingkungan 
operasi Migas. Salah satu kegiatan yang rawan 
kebakaran adalah instalasi SPBU yang tercatat 11 
kejadian.

NO LOKASI / KEGIATAN JUMLAH KEBAKARAN 2019

1 SPBU 11

2 Mobil Tangki 2

3 Kilang 2

4 Instalasi EP 2

5 Pipa Penyalur 1

            Total Kejadian 2019 18

Pencemaran Lingkungan

Kejadian tumpahan minyak juga masih terjadi. Pada 
tahun 2019 tercatat 18 kasus tumpahan minyak yang 
terdiri dari 11 kejadian di bawah 15 barel dan 7 kejadian 
di atas 15 barrel. Kejadian yang menonjol pada tahun 

2019 adalah tumpahan minyak dalam kasus semburan 
liar di PHE ONWJ yang mengakibatkan pencemaran di 
area sekitarnya.
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NO LOKASI VOL TUMPAHAN MINYAK > 15 BBL VOL TUMPAHAN MINYAK < 15 BBL

1 Hulu 6 11

2 Hilir 1 0

TOTAL 7 11

Gangguan Keamanan

Selama tahun 2019 gangguan keamanan yang masih 
menonjol adalah kasus illegal tapping  dari masyarakat 
yang tidak bertanggung jawab, yang tercatat sebanyak 
4 kasus jauh menurun dibanding tahun-tahun 

sebelumnya karena adanya koordinasi  yang  cukup  
baik  antara  Ditjen  Migas, BU/BUT dengan  instansi  
terkait khususnya  aparat  keamanan. 

1.5. EVALUASI PENERAPAN DAN PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN 
KESELAMATAN MIGAS

Sebagaimana diketahui sesuai dengan UU 
No 13 tahun 2014, setiap perusahaan wajib 
menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan 
manajemen perusahaan yang kemudian 

dikuatkan dengan PP No 50 tahun 2012 tentang 
SMK3. Dalam salah satu pasal, yaitu pasal 4 ayat 
2 yang menyebutkan “Instansi pembina sektor 
usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan 
SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal ini yang menjadi dasar bagi berbagai departemen 
mengeluarkan sistem manajemen keselamatan 
sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-
masing misalnya SMK Konstruksi, SMK Angkutan 
Umum, SMK Penerbangan, SMK Rumah Sakit, SMK 
Perkantoran dan sebagainya. Berkenaan dengan hal 
tersebut diatas Ditjen Migas mengembangkan SMK 
Migas melalui SK Direktur Teknik dan Lingkungan 
Migas selaku Kepala Inspeksi  Migas No 0196.K/18/
DMT/2018 tanggal 16 Juli 2018. SMK Migas 
ini mengacu pada Undang-Undang Migas yang 
menyebutkan lingkup Keselamatan Migas yang 

mencakup 4 (empat) aspek yaitu Keselamatan Pekerja 
(K3), Keselamatan Instalasi, Keselamatan Lingkungan 
dan Keselamatan Umum yang berlaku di seluruh 
lingkup operasi Migas mulai sektor Hulu, Hilir sampai 
Niaga

SMK Migas ini mencakup 10 substansi sebagai 
berikut :
1. Komitmen, Kebijakan dan Kepemimpin an, 

Pengorganisasian dan Administratif
2. Manajemen Risiko
3. Manajemen Operasional
4. Manajemen Aset dan Instalasi
5. Pelatihan, Komunikasi dan Budaya
6. Manajemen Pengamanan
7. Manajemen Krisis dan Tanggap Darurat
8. Insiden dan Jaminan Pemenuhan
9. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
10. Audit dan Tinjau Ulang Manajemen

SMK Migas ini telah di ujicoba melalui proses audit 
di berbagai perusahaan Migas. Untuk tahun 2019, 
TIPKM dilibatkan dalam melakukan assessment di 
perusahaan dengan hasil sebagai berikut :
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NO BU/BUT SKOR

HULU

1 Ophir Indonesia (Bangkanai) Ltd 80

2 PT Pertamina EP Asset 3 Field Tambun 82

3 Husky CNOOC Madura Limited 90

4 PT Pertamina EP Asset 3 Field Subang 91

5 JOB Pertamina – Medco E&P Tomori Sulawesi 93

6 BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu 81

NO BU/BUT SKOR

HILIR

1 PT Kalimantan Jawa Gas 96

2 PT Misi Mulia Petronusa 65

3 PT Transpotasi Gas indonesia 91

4 PT Gasuma Federal Indonesia 68

5 PT Trans Pacific Petrochemical Indotama 93

6 PT Oiltanking Karimun 77

7 PT AKR Corporindo di Bitung 83

8 PT Pertamina MOR VI 81

9 PT Titis Sampurna 85

10 PT Surya Esa Perkasa 91

11 PT Pertamina MOR III 87

12 PT Pertamina RU IV Cilacap 94

13 PT Pertagas wilayah timur 88

14 PT Mitra Energi Gas Sumatera 81

Dari hasil assessment ini dapat terlihat bahwa 
penerapan SMK Migas di lingkungan perusahaan 
Migas telah berjalan dengan baik walau masih ada 
beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian 
antara lain:

1. Belum seluruh usaha Migas menerapkan SMK 
Migas dengan baik khususnya di SPBU, SPBE dan 
perusahaan angkutan

2. BU/BUT belum seluruhnya menerapkan Substansi 
Manajemen Risiko secara komprehensif sesuai 
dengan prinsip Keselamatan Migas berbasis risiko 
(Risk Based Management System) 

3. BU/BUT masih belum semua menerapkan Substansi 

Pelatihan, Kompetensi dan Budaya, untuk semua 
pekerjaan, serta belum seluruhnya menerapkan 
keselamatan berbasis budaya (Safety Culture)

4. BU/BUT belum semua menerapkan Substansi 
Manajemen Pengamanan termasuk keselamatan 
umum, sistem pengamanan yang baik sesuai 
dengan persyaratan untuk objek vital 

5. Substansi tanggap darurat yang diterapkan oleh BU/
BUT belum seluruhnya mempunyai sistem yang baik 
untuk menghadapi tier 2 dan 3 terutama koordinasi 
dengan pihak-pihak yang terkait.

6. Sistem penilaian perlu disempurnakan untuk dapat 
mengakomodir seluruh jenis kegiatan usaha dan 
memudahkan bagi tim penilai.
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1.6. SISTEM TANGGAP DARURAT MIGAS

Keadaan Darurat (Emergency)

Keadaan darurat adalah suatu kejadian yang tidak 
diinginkan, meliputi antara lain; kebakaran, ledakan, 
semburan liar, tumpahan minyak, kecelakaan dan 
kejadian lainnya yang dapat mengganggu operasi 
Migas Nasional.

Dalam penanggulangan diperlukan persiapan dan 
koordinasi yang prima, baik untuk  Tier 1 , 2 maupun 
untuk Tier 3. (Plan for the best but prepare for the 
worst)

Untuk melakukan koordinasi dalam pe nanggulangan 
keadaan darurat secara Nasional, Ditjen Migas  telah 
memfasilitasi ruangan sebagai  Manajemen Crisis 
Center (MCC) di  War Room yang terletak di lantai 
11 Gedung Migas / Gedung Ibnu Sutowo di Jalan 
HR Rasuna Said Kav. B5 Jakarta. Untuk mendukung 
kelancaran tugas, MCC dilengkapi dengan 
sarana yang memadai antara lain; perlengkapan 
administrasi, peralatan komunikasi seperti  
teleconference, sambungan internet, TV, Telepon 
Hotline, dan lainnya. 

Telp : (021) 351-911
HP : 0855-8911-911 
Fax : (021) 3511919
SMS : 0812 90001717

Nomer-nomer yang 
dapat digunakan dalam 

keadaan darurat 
adalah sebagai berikut:

Berikut ini adalah gambar ruangan MCC Migas yang 
diambil saat berlangsungnya latihan tanggap darurat 

dengan Pertamina RU VI Balongan pada tahun 2017 
yang lalu.

Bagian I
Bunga Rampai Keselamatan Migas

30



Keadaan Darurat (Emergency)

I. ORGANISASI TANGGAP DARURAT MIGAS
Ditjen Migas telah membentuk tim organisasi tanggap 
darurat. Tim ini akan stand by di MCC saat terjadi 

keadaan darurat dengan tugas-tugas yang telah 
ditetapkan, seperti tertera dalam bagan organisasi di 
bawah ini.

KOMANDAN 
BUSINESS
(DMTS)

KOORDINATOR 
PENANGGULANGAN

(DMTO/DMTE)

KOORDINATOR 
ANTAR LEMBAGA

(DMTL)

KOORDINATOR 
SOSIAL (DMTP) 

KOORDINATOR 
SUPPORTING 

SEKURITI - PPNS 
ANGGOTA

DMTE, DMTO, 
DMTL

SUBDIT TERKAIT DILUAR  DMT

DMTE, DMTO, 
DMTL

DMTE, DMTO, DMTLDMTO, DMTE, DMTL

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

SESDITJEN 
(HUMAS - KEUANGAN - 

HUKUM)

PARA DIREKTUR

KASUBDIT 

INSPEKTUR MIGAS 

KOORDINATOR 
KEPALA INSPEKSI 

KEPALA 
DIRJEN MIGAS

SEKRETARIS MCC

Pada pukul 9.53 WIB Beberapa peralatan meledak untuk resource sudah memaksimalkan dan 
memanfaatkan milik Pertamina EP dan TBBM Balongan. Penyaluran produk melalui kapal ke TBBM 
plumpang sebagai ganti lewat pipa penyalur. Korban jiwa tidak ada, Korban luka 200 orang. 200 
orang itu merupakan warga kampung terdekat yang berdampak asap. Jenis Luka ringan 5 orang, 
dan jenis luka berat 2 orang, dan sambungan telepon terputus. 
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II. TATA CARA PELAPORAN KEJADIAN

Setiap kejadian yang terkait dengan ketentuan & 
peraturan pemerintah dan kebijakan tentang masalah 
Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan 
Lingkungan harus dilaporkan kepada Kepala Inspeksi. 
Untuk itu mekanisme pelaporan dan komunikasi 
terjadinya suatu insiden diatur sebagai berikut:
1. Kepala Teknik wajib melaporkan kejadian 

Kecelakaan kepada Kepala Inspeksi untuk kejadian 
yang berkategori: 
a. Kejadian besar/bencana
b. Kejadian fatal yang akan mempengaruhi Major 

Incident
c. Kejadian yang menjadi perhatian media

2. Informasi awal kejadian tersebut harus disampaikan 
pada saat itu atau sesegera mungkin setelah adanya 
kejadian (via telpon, sms, hp, e-mail, fax). 

III. LATIHAN  TANGGAP DARURAT

Untuk pertama kalinya telah dilakukan latihan tanggap 
darurat Tier 3 dengan Pertamina RU VI Balongan pada 
tanggal 21 November 2017 dengan sekenario dan 
hasil pelatihan sebagai berikut:

1. Skenario Simulasi Darurat

 Simulasi tersebut di atas, dimulai dari Tier 1 yang 
kemudian berkembang menjadi Tier 2 dan Tier 3 
dimana sistem tanggap Darurat Nasional perlu 
diaktifkan.

 Berikut ini adalah skema/alur simulasi latihan 
tanggap darurat:

EVENT

1
EVENT

2

EVENT

3
EVENT

4

Threat of Cyber Attack on 
Pertamina as an Enterprise at 

11:00 hours

Threat of Physical Sabotage 
anywhere along the pipeline from 

Balongan to Plumpang
at 10:00 hours

Sabotage at the Span Bridge in 
the pipeline from Balongan 

to Plumpang 
at 09:00 hours

Initiating Sabotage at Tank 
42-T-301E 

at 08:00 hours

NORMAL
OPERATION

SKENARIO
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2. Pelaksanaan  Latihan

 Latihan telah dilaksanakan dengan baik dan 
secara umum masing-masing fungsi telah dapat 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan.

 Kendala secara umum yang sering terjadi saat 
latihan adalah terputusnya arus komunikasi.

 Berikut ini adalah dokumentasi situasi di dalam 
ruangan Puskodal Pertamina RU VI Balongan dan 
Pertamina Kantor Pusat:

3. Evaluasi Pelaksanaan

 Sebagai Tim yang independen, TIPKM berperan 
sebagai observer untuk melihat dan memantau 
bagaimana jalannya simulasi serta permasalahan 
yang dihadapi guna peningkatan di masa 
mendatang. Untuk itu TIPKM menempatkan 
personilnya antara lain di Puskodal Kilang Balongan, 
Puskodal Pertamina Refining Directorate di Gedung 
Pertamina Pusat  Lantai 15,  Puskodal Pertamina 
Korporat di Gedung Pertamina Pusat Lantai 1 
jalan Merdeka Timur,  dan MCC Migas di lantai 11 
Gedung Migas Jalan Rasuna Said Jakarta.

4. Kesimpulan  Umum

 Dari pemantau di Puskodal-Puskodal tersebut di atas 
secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut
• Pelaksanaan tanggap darurat di Pertamina telah 

berjalan dengan baik dan diikuti secara aktif 
oleh seluruh manajemen mulai dari pusat sampai 
daerah/unit operasi.

• Dalam latihan tersebut fungsi-fungsi yang ada 
secara umum telah melaksanakan tugas dengan 

baik, hal ini dikarenakan RU VI telah menjadikan 
latihan keadaan darurat sebagai kegiatan rutin.

• Latihan seperti ini seharusnya dilakukan secara 
rutin dan menjadi agenda tahunan kegiatan 
Ditjen Migas.

• Gangguan Komunikasi yang sering terjadi saat 
berlangsung keadaan darurat perlu diantisipasi
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1.7. AUDIENSI MIGAS DENGAN TOP MANAGEMENT BU/BUT

Para pakar HSE dunia selalu menyebutkan 
bahwa keberhasilan pelaksanaan HSE dalam 
perusahaan ditentukan oleh komitmen 
dan dukungan manajemen puncak (Top 

Management). Oleh karena itu semua sistem 
manajemen HSE menempatkan elemen komitmen, 
kepemimpinan dan partisipasi manajemen sebagai 
elemen utama atau pondasi membangun HSE. Untuk 
itulah, sebagai salah satu program Ditjen Migas bersama 
TIPKM melakukan audiensi HSE dengan BOD dari  BU/
BUT. Program ini bertujuan untuk menyampaikan 
upaya yang telah dilakukan, hasil evaluasi pelaksanaan 
HSE di BU/BUT berdasarkan hasil audit yang dilakukan 
serta kasus kecelakaan yang pernah terjadi (jika ada). 

Diharapkan dengan kunjungan audiensi ini, manajemen 
BU/BUT akan lebih memberikan dukungan dan 
komitmennya sehingga semua program dan upaya HSE 
dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik.

Selama 2 tahun terakhir, Ditjen Migas bersama TIPKM 
telah melakukan audiensi dengan BUT/BUT yaitu di PT 
Chevron Pacific Indonesia (Chevron) dan PT Perusahaan 
Gas Negara Tbk. (PGN).

Audiensi dengan Chevron dilaksanakan pada tanggal 
30 Mei 2017 di Jakarta yang diikuti oleh seluruh 
jajaran Direksi bahkan dilakukan teleconference 
dengan petugas di lapangan. Dalam kunjungan ini 
telah digali dan dibahas berbagai upaya yang sudah 
dilakukan serta langkah peningkatan berikutnya. Pihak 
Ditjen Migas dan TIPKM juga menyampaikan beberapa 
isu terkait dengan operasi Chevron seperti kasus 
kecelakaan, illegal tapping dan lainnya. Kunjungan ini 
mendapat perhatian yang sangat  baik dari manajemen 
Chevron dan memberikan arti positif

Memulai HSE dari Atas dengan Program Audiensi HSE 
dengan BOD BU/BUT
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Audiensi berikutnya dilakukan dengan manajemen 
PGN yang dilaksanakan tanggal 16 Juni 2017 di 
Kantor Pusat PGN. Acara ini juga dihadiri oleh segenap 
anggota BOD dan juga mendapat respons yang sangat 

positif. Dalam pertemuan  juga diutarakan berbagai 
kejadian yang terjadi di lingkungan PGN, dan beberapa 
masukan bagi manajemen untuk peningkatan HSE 
dalam perusahaan

Mengingat program ini sangat positif, maka untuk 
masa mendatang akan lebih digiatkan dan diharapkan 

para BOD bersedia meluangkan waktunya untuk 
bertemu dengan tim Ditjen  Migas dan TIPKM
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Bagian II

Lesson Learned  
Kecelakaan 
Migas
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ATLAS KESELAMATAN MIGAS
VOL. 3

ZERO Unplanned Shutdown
ZERO FATALITY
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Seperti dimaklumi bahwa kegiatan 
usaha Migas yang dimulai dari kegiatan 
hulu sampai dengan hilir memiliki risiko 
bahaya yang sangat tinggi, oleh karena 
itu jika tidak dikelola dengan baik, maka 
berpotensi menimbulkan kecelakaan 
dan kerugian yang sangat besar. Hal ini 
disebabkan karena kegiatan usaha Migas 
selalu berhubungan dengan bahan-
bahan berbahaya yang mudah terbakar 
dan beracun sehingga rentan akan 
terjadinya insiden seperti, kebakaran dan/
atau ledakan, pencemaran, keracunan, 
kecelakaan dan kesehatan kerja, serta 
gangguan lingkungan/keamanan. Dari 
data statistik menunjukkan bahwa 
kecelakaan di kegiatan usaha Migas 
relatif masih tinggi jika dibandingkan 
dengan jenis industri lainnya.  

Lesson Learned  
Kecelakaan 
Migas
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Faktor penyebab terjadinya kecelakaan dapat 
dibedakan menjadi dua faktor yaitu  penyebab 
langsung (immediate/direct causes) dan  penyebab 
tidak langsung (indirect/basic/root causes). Ada 
sejumlah faktor penyebab langsung yang dapat 
menimbulkan ke celakaan dimana secara garis besar 
dapat diklasifikasikan atas tindakan tidak aman 
(unsafe or substandard acts) dan  kondisi tidak aman 
(unsafe or substandard conditions). Sedangkan 
faktor penyebab tidak langsung atau penyebab dasar 
umumnya dikaitkan dengan faktor personal (personal 
factors) dan faktor pekerjaan/kesisteman (job/system 
factors) seperti antara lain berkaitan dengan: lack of 
risk awareness, lack of engineering, lack of skill and 
knowledge (competence), lack of safety culture, lack 
of management commitment / leadership, lack of 
supervision/coaching, inadequate communication/ 
infor mation, inadequate maintenance/ inspection, 
inadequate work standards, dan lain-lain.

Dalam rangka menurunkan angka kecelakaan hingga 
mencapai tingkat yang serendah mungkin atau 
bahkan hingga mencapai zero accident, perusahaan-
perusahaan (BU/BUT) yang bergerak dalam kegiatan 
usaha Migas telah menerapkan sejumlah elemen/
substansi Sistem Manejemen Keselamatan Migas 
(SMKM) yaitu meliputi keselamatan personil/pekerja, 
keselamatan peralatan & instalasi, keselamatan 
lingkungan dan ke selamatan umum/publik. Meskipun 
ber  bagai upaya telah dilakukan namun kecelakaan 
pada kegiatan usaha Migas tetap terjadi dengan 
jumlah yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. 

Menurut data kecelakaan yang tercatat di Direktorat 
Jenderal Migas, angka kecelakaan pada kegiatan 
usaha Migas masih relatif tinggi.

Mengingat tingkat kecelakaan yang masih tinggi 
tersebut, maka upaya untuk menekan tingkat 
kecelakaan harus dilakukan secara terus menerus 
melalui continuous improvement dan merupakan 
upaya yang tidak pernah berhenti/ berakhir  (never 
ending  efforts). Oleh karena itu pada setiap terjadi 
kecelakaan terutama kecelakaan yang berdampak 
cukup signifikan, maka perlu dilakukan incident 
investigation yang bertujuan untuk mencari  faktor 

penyebab dan melakukan upaya pencegahan atau 
mitigasi yang diperlukan agar  kecelakaan serupa 
tidak terulang kembali. Dengan demikian penyelidikan 
kecelakaan bukan untuk mencari siapa yang salah 
tetapi untuk mencari apa yang salah.

Dalam upaya untuk meningkatkan Keselamatan 
Migas dan menekan angka kecelakaan maka Ditjen 
Migas maupun BU/BUT melakukan berbagai upaya  di 
antaranya dengan belajar dari pengalaman. Seperti 
kata pepatah guru yang paling baik adalah 
pengalaman berkenaan hal tersebut dari tahun ke 
tahun Ditjen Migas telah berupaya untuk menerbitkan 
rangkuman hasil investigasi kasus-kasus kecelakaan 
yang telah terjadi dalam industri Migas di Indonesia, 
untuk  dapat dijadikan pembelajaran bagi perusahaan 
lain agar kecelakaan yang sejenis tidak terjadi.

Dari sejumlah kecelakaan yang terjadi pada kegiatan 
usaha Migas dalam kurun waktu tahun 2017 s.d. 2019, 
ada beberapa kasus kejadian yang dapat dijadikan 
sebagai bahan pembelajaran (lesson learned), yaitu  
antara lain: 

a) Kecelakan pada Sub-Sektor Industri Hulu 
Migas
• Kecelakaan Fatal dan Luka Berat di Stasiun 

Pengumpul Gas G8, PT Medco E&P Tarakan, 
Kalimantan Utara

• Tumpahan Minyak akibat Illegal Tapping di PT. 
Chevron Pacific Indonesia

• Kebakaran di PT. Saka Indonesia Pangkah Ltd., 
Manyar, Gresik – Jawa Timur

• Kecelakaan Fatal Pada Saat Casing Handling  di 
PT Pertamina EP Asset 5, Field Bunyu

• Kebocoran Pipa Gas CNOOC SES Ltd. di Cilegon
• Kecelakaan Fatal di Proyek Jambaran Tiung Biru 

(JTB) PEP Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur

b) Kecelakaan pada Sub-Sektor Industri Hilir 
Migas
• Tumpahan Minyak Akibat Kebocoran Pipa Bawah 

Laut Pertamina Refinery Unit V di Balikpapan, 
Kaltim

• Kebocoran Pipa Gas PT Perusahaan Gas Negara 
di Jln MT. Haryono-Cawang, Jakarta Timur
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• Kompendium Kebakaran di SPBU (Banda Aceh-
NAD, Tebet-Jaksel, Cipayung-Jaktim, Bukittinggi-
Sumbar)

• Kegagalan Struktur Tiang Penyangga (Supports) 
Spherical Tank di Depot LPG Pertamina Marketing 
Operation Region VII Makassar, Sulsel

• Ledakan Jaringan Gas Kota PT Perusahaan Gas 
Negara di Komplek Perumahan Cimanggu 
Residence, Kota Bogor

• Kecelakaan Fatal di Proyek Pemasangan Pipa Gas 
KSO PT Pertagas - PT PGN di Duri – Dumai

• Kecelakaan Fatal Akibat Robohnya Jetty di 
Pertamina Refinery Unit II Dumai

• Kebakaran di Kilang LPG PT Yudistira Energy di 
Bekasi

• Kecelakaan Mobil Tangki BBM di jalan Tol Wiyoto 
Wiyono, Jakarta 

• Kebakaran di Area Pipe Rack Kilang Pertamina 
Refinery Unit V Balikpapan

• Kebocoran Jalur Pipa BBM di Terminal BBM 
Lomanis-Cilacap, Pertamina Marketing Operation 
Region IV

Perlu disampaikan bahwa dalam penyusunan lesson 
learned ini tentu terdapat kekurangan karena tidak 
lengkapnya informasi yang diterima, namun yang 
utama adalah mengambil hikmah dari kejadian ini 
untuk kepentingan bersama Migas Indonesia.
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Kecelakaan Fatal dan Luka 
Berat di Stasiun Pengumpul 
Gas G8, PT Medco E&P Tarakan, 
Kalimantan Utara

Pada hari Minggu 17 Maret 2019, sekitar pukul 07.10 
WITA, terjadi kebakaran di Stasiun Pengumpul (SP) 
Utama Gas Plant 8 yang dikelola PT Medco EP Indonesia 
Tarakan.

Kebakaran ini mengakibatkan  dua orang pekerja 
menjadi korban, yaitu  seorang Helper meninggal 

dunia dan  seorang Driver mengalami luka bakar dan 
menjalani perawatan di ruang Instalasi Gawat Darurat 
(IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan.

Pada hari kejadian tersebut, perusahaan sedang 
melakukan pigging dalam rangka perawatan berkala 
pipa gas (pembersihan pipa dari kondensat yang 

2.1.

PT Medco E&P Tarakan, sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama SKKMigas mengoperasikan 
blok Tarakan seluas 180 km2, di Kalimantan Utara. 

 HULU
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2. KRONOLOGI KEJADIAN

Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, sejak pukul 
00.10 foam pig # 1 diluncurkan dari pig launcher di 

Pulau Bunyu yang diharapkan akan diterima di pig 
receiver di SP Gas G8 di Tarakan.

Diputuskan meluncurkan foam pig # 2 pada pukul 
06.00, karena belum ada tanda- tanda pig #1 datang. 
Sekitar pukul 06.38 Liquid mulai keluar dan memenuhi 
2 (dua) tangki portable dengan kapasitas @160 BBL. 
Bejana Tekan V-105, V-114, dan V-106 juga terindikasi 

ikut terisi liquid. Vacuum truck disiapkan untuk 
menyedot liquid yang mulai memenuhi tangki portable. 
Vacuum truck menyedot liquid dari tangki portable 
menggunakan hose.

terakumulasi di dalam pipa) diameter 10 inci dari Bunyu 
ke SP Gas G8 Tarakan sepanjang 31,2 Km.       

Proses pembersihan pipa gas dilakukan dengan 
memasukkan foam pig # 1 dari launcher di Bunyu 
pada pukul 00.10 WITA. Untuk membantu mendorong 
foam pig # 1 yang tidak berfungsi dengan baik  (diduga  
terperangkap atau rusak di dalam pipa) dan sisa 
kondensat yang masih terdapat di dalam pipa, maka 
pada pukul 06.00 WITA petugas memasukkan foam pig 
# 2  dari launcher di Bunyu. 

Untuk menampung kondensat yang keluar dari pipa 
yang diperkirakan tidak mampu ditampung dalam 
tangki eksisting, maka petugas menyiapkan tangki 
portable dan vacuum truck untuk menampung volume 
kondensat di dalam pipa. Pada pukul 07.10 WITA tiba 
-tiba terjadi ledakan yang diikuti kebakaran pada area 
vacuum truck dan tangki portable yang menyebabkan 2 
(dua) orang di atas menjadi korban.

Pig Receiver di SP Gas G8
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3. FAKTA DAN TEMUAN

• Untuk menampung kondensat dari pig receiver 
disiapkan 2 (dua) tangki portable (kapasitas @160 
BBL), 1 (satu) vacuum truck kapasitas 10.000 Liter 
(± 63 BBL) dan 1 (satu) tangki kondensat eksisting 
(kapasitas @180 BBL). 

• Tidak ada separator (pemisah kondensat dengan 
gas) dari pig receiver menuju tangki portable pada 
saat proses pekerjaan pigging dilakukan.

• Tidak ada gas detector di area tangki portable 
dengan vacuum truck.

• Pompa vacuum yang digunakan terkoneksi 
langsung dengan mesin truk, sehingga ketika 
mengoperasikan pompa vacuum tersebut mesin 
truk harus tetap dalam keadaan hidup.

• Terjadi 2 (dua) letupan dalam kurun waktu ± 15 
menit sebelum ledakan dan kebakaran.

Tangki portable dan vacuum truck yang terbakar

Pada 06.55 muncul tiba-tiba terjadi letupan pertama 
di area sekitar vacuum truck selanjutnya muncul 
letupan kedua, lalu vacuum truck digerakkan 
menjauh dari tangki sekitar 5 (lima) meter. Tidak lama 
sesudahnya penyedotan dilanjutkan, sementara liquid 
sudah meluber dari tangki portable dan beberapa kru 
sudah diperintahkan menjauh dari lokasi. Petugas 
menggerakkan kembali Vacuum truck kelokasi yang 
ditentukan. 

Sekitar 07.10 terjadi ledakan yang diikuti rentetan 
ledakan yang disusul kebakaran pada area vacuum 

truck dan tangki portable. Kejadian kebakaran ini 
menyebabkan 2 (dua) orang menjadi korban yaitu: 
- 1 korban fatality berada di posisi koneksi rubber 

hose dengan vacuum truck
- 1 korban luka bakar 50% berada di area tangki 

portable
 
Kebakaran berhasil dipadamkan oleh Tim Damkar PT 
Medco E&P Tarakan dibantu Tim Damkar PT Pertamina 
EP Asset 5 Field Tarakan dan Tim Damkar Pemkot 
Tarakan.
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Tangki portable yang digunakan

Vacuum truck yang terbakar di dalam lokasi SP Gas G8

4. ANALISA KEJADIAN DAN PENYEBAB

4.1. PENYEBAB LANGSUNG 
 (Immediate Cause)

Kebakaran terjadi karena adanya kontak antara uap 
hidrokarbon dengan sumber panas yang berasal dari 
vacuum truck. Diduga terjadi peningkatan putaran 
mesin diesel dengan sendirinya dan knocking 

(pembakaran tidak sempurna) akibat adanya uap 
hidrokarbon masuk ke dalam ruang bakar mesin 
melalui air intake yang mengakibatkan timbulnya 
percikan api di muffler.
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4.2. PENYEBAB DASAR:

• Mesin diesel yang digunakan tidak dilengkapi 
dengan Spark Arrester dan Emergency Shutdown 
Valve (ESV) serta tidak ditempatkannya seorang 
operator yang dapat mematikan mesin tersebut 
dengan cepat menggunakan ESV ketika terdapat 

• Dari kejadian tersebut di atas dapat diambil 
pembelajaran antara lain:

• Kegiatan pigging mengandung bahaya 
yaitu adanya kemungkinan akumulasi uap 
hidrokarbon yang jika terkena sumber panas 
akan dapat meledak dan terbakar

• Vacuum truck memiliki potensi sebagai sumber 
panas, sehingga prosedur operasi (SOP) 
penggunaannya harus dilengkapi dengan 
analisa risiko terutama kemungkinan adanya 
akumulasi gas mudah terbakar. 

• Setiap pekerja berisiko tinggi wajib dilengkapi 
dengan JSA (Job Safety Analysis) yang 
didasarkan dari hasil analisa bahaya pekerjaan 
tersebut dan disosialisasikan kepada seluruh 
pekerja.

indikasi masuknya uap hidrokarbon ke dalam 
ruang bakar mesin melalui air intake.

• Tidak dilakukan penilaian tingkat risiko sebelum 
pekerjaan dilakukan.

• Tidak ada pengawasan pekerjaan

• Mesin-mesin diesel yang digunakan pada area 
mudah terbakar harus dilengkapi dengan spark 
arrestor dan Emergency Shutdown Valve (ESV) 
yang dapat digunakan untuk menutup saluran 
air intake ke mesin dengan cepat 

• Harus tersedia seorang operator yang selalu 
berada dekat ESV yang ada di mesin sehingga 
dapat mematikan mesin dengan cepat 
menggunakan ESV tersebut.

• Pekerjaan yang mengandung potensi adanya 
akumulasi gas perlu dilengkapi dengan alat 
pengukuran konsentrasi gas mudah terbakar 
(gas test) untuk memastikan lingkungan kerja 
aman dari gas mudah terbakar dan meledak.

5. PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI
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Pada tanggal 17 September 2018 terjadi kasus tumpahan minyak di PT. Chevron Pacific Indonesia 
(PT CPI) di jalur pipa penyalur dari Balam South GS ke Bangko GS PKM 8.095. 

Kebocoran terjadi akibat illegal tapping dengan 
ditemu kannya barang bukti  berupa selang dan valve 
yang akan digunakan untuk mengalirkan minyak  di 
samping pipa yang bocor. Ditemukan juga jejak roda 
truk tangki yang akan digunakan sebagai sarana 
angkut minyak curian.

Minyak yang tumpah sekitar 35.6 BBLS dengan 
luas area terdampak sekitar 190 m2. Kebocoran ini 

tidak mengganggu operasional suplai minyak ke GS 
Bangko karena masih mendapatkan suplai lain dari 
sumur di area sekitar, sedangkan minyak dari sumur 
di area Balam ditampung di Balam South GS. Tidak 
ada korban jiwa dan luka – luka dalam peristiwa ini.

2. KRONOLOGI KEJADIAN

• Pukul 06.22 WIB tanggal 17 September 2018, 
PT CPI menerima laporan bahwa telah terjadi 
kebocoran pipa minyak di jalur pipa penyalur pipa 
Balam South GS ke Bangko GS PKM 8.095.

• Perusahaan segera menutup aliran minyak dari 
Balam South GS dan selanjutnya melakukan 
upaya penutupan kebocoran. Pukul 09.00 WIB, 
kebocoran minyak dapat dihentikan.

• Pada pukul 14.35 WIB, pekerjaan penutupan 
kebocoran pipa secara permanen dapat diselesaikan 

dengan menggunakan plug dan dipasang vent 
chock.

• Pada pukul 15.45 WIB, pipa penyalur dapat 
dioperasikan kembali dengan tekanan normal 160 
psig.

• Selanjutnya dilakukan upaya pembersihan 
tumpahan minyak di area kebocoran.

• Tidak ada korban jiwa dan luka – luka dalam 
peristiwa kebocoran pipa minyak tersebut.

Tumpahan Minyak 
Akibat Illegal Tapping 
di PT Chevron Pacific 
Indonesia

2.2.
 HULU
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3. FAKTA DAN TEMUAN

4. ANALISA KEJADIAN DAN PENYEBAB

Berdasarkan hasil review, verifikasi dokumen, dan 
pengecekan lapangan, berikut fakta dan temuan yang 
didapat:
• Pipa penyalur yang mengalami kebocoran berada 

pada sisi jalan utama lintas Duri– Medan dan 
memiliki SKPP yang masih berlaku dengan No. 
260/I/PP/SKPP/18.03/DJM.T/2016.

• Kebocoran pipa penyalur dikarenakan kegiatan 
illegal tapping oleh oknum masyarakat.

A. PENYEBAB LANGSUNG (Immediate Causes)

Berdasarkan fakta yang ada (barang bukti berupa 
selang dan lain-lain) terjadinya kebocoran adalah 
karena faktor eksternal yaitu adanya illegal tapping di 
lokasi kejadian.
a. Tindakan Tidak Aman
 Warga melakukan illegal tapping pada pipa 

penyalur minyak tanpa mempedulikan risiko dan 
bahayanya

b. Kondisi Tidak Aman
• Jalur pipa banyak bersinggungan dengan akses 

warga tetapi patroli pengamanan tidak rutin 
dilakukan.

• Integritas pipa tidak diketahui dengan baik 
khususnya untuk kondisi peletakan (laying) pipa 
yang banyak dirubah oleh warga dengan alasan 
aksesibilitas.

• Ada barang bukti berupa selang dan valve yang 
akan digunakan untuk mengalirkan minyak curian 
tersebut, di samping pipa yang bocor. 

• Ada juga jejak roda truk tangki yang diduga akan 
digunakan sebagai sarana angkut minyak curian.

• Banyak pipe support di pipa penyalur minyak 
sepanjang jalur Balam South GS ke Bangko GS sudah 
hilang atau sengaja diturunkan oleh warga dengan 
alasan bahwa jalur pipa menutup akses jalan.

B. PENYEBAB DASAR (Root Causes)

a. Faktor Manusia
 Tingkah laku warga yang berani melakukan illegal 

tapping karena kurangnya patroli rutin dilakukan.
b. Faktor Kerja/Sistem

• Tidak diketahui dengan baik integritas pipa 
yang kondisi peletakannya (laying) banyak 
dirubah masyarakat.

• Kondisi-kondisi pipa penyalur yang kritis tidak 
diketahui dengan baik ada di titik lokasi mana

• Kurangnya komunikasi dengan warga tentang 
bahaya illegal tapping

• Koordinasi dengan otoritas pengamanan di 
daerah masih belum efektif.

5. PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

Dari kejadian tersebut di atas dapat diambil 
pembelajaran dan perlu dilakukan antara lain:
• Jalur pipa minyak terutama yang berada di 

remote area sangat rawan terhadap tindakan 
tidak bertanggung jawab dari oknum masyarakat  
sehingga dapat menimbulkan risiko besar seperti 
kebakaran, pencemaran dan gangguan operasi

• Untuk itu perlu dilakukan manajemen keamanan 
yang lebih ketat seperti  patroli secara rutin, 
khususnya untuk jalur pipa yang banyak 
bersinggungan dengan akses warga.

• Perlu dilakukan analisa risiko secara komprehensif 

(pipe line risk assessment) untuk mengetahui 
integritas pipa, khususnya untuk kondisi peletakan 
(laying) pipa yang banyak dirubah oleh warga 
dengan alasan aksesibilitas.

• Upaya-upaya pencegahan dini apabila ditemukan 
kondisi pipa yang kritis.

• Assessment Risiko ulang secara periodik dan 
mitigasi risiko terhadap kondisi pipa penyalur untuk 
meminimalisir risiko yang akan timbul.

• Peningkatan koordinasi pengamanan dan patroli 
dengan masyarakat lokal dan otoritas pengamanan 
di daerah.
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Pada tanggal 7 Maret 2018, sekitar pukul 16.18 telah terjadi insiden kebakaran di instalasi LPGF 
OPF SAKA Indonesia Pangkah Ltd (SIPL),  Ujung Pangkah, Manyar, Gresik. Lokasi kejadian di 
platform pipe rack Area Depropanizer pada ketinggian ± 19 meter dari tanah.

Tidak ada korban jiwa. Beberapa peralatan dan 
perlengkapan di unit proses yang mengalami 

kerusakan diantaranya Control Valve, Ball Valve, dua 
PSV dan sebagian perpipaan.

2. KRONOLOGI KEJADIAN

Rabu 7 Maret 2018, pukul 16.00 – 17.55
• Saat kejadian di area fasilitas instalasi gas 

perusahaan sedang terjadi hujan deras yang disertai 
dengan sambaran dan suara petir yang kencang, 

• Petugas Security di pos 3 melihat ada api kebakaran 
di area unit proses langsung melapor ke CCR 
(Central Control Room).

• Pukul 16.28 WIB operator di CCR mengaktifkan 
general alarm dan mengarahkan karyawan untuk 
evakuasi ke Muster point di Gate 1 dan Emergency 
Response Team (ERT) berkumpul di CCR.

 Tim ERT langsung bergerak  dibantu Tim HSE 
mengaktifkan Fix Fire Monitor dan berkoordinasi 
dengan Tim Offshore dan melakukan PSD (process 
shut down) dan operasi Blowdown.

 Tim yang berada di CCR melihat dari CCTV bahwa 
api semakin membesar di area Depropanizer.

• Pukul 17.00 WIB tekanan gas di Depropanizer 
mengalami penurunan mendekati Nol, sedangkan 
tekanan di Deethanizer masih terbaca 20 BarG.

 Tim Pemadam mendekat ke area Depropanizer dan 
Mustering di Gate 1 dibubarkan setelah dilakukan 
konfirmasi bahwa total Personal on Board (POB) 
berjumlah 108 orang.

• Pukul 17.45 WIB Tim Pemadam mendekati titik 
api untuk memastikan api telah padam. Api 
dinyatakan berhasil dipadamkan pada. Selanjutnya 
Tim operasi melakukan isolasi manual (Connecting 
line Deethanizer ke Depropanizer) di area yang 
terbakar.

Kebakaran Instalasi LPG 
di PT. Saka Indonesia Pangkah Ltd.
Manyar, Gresik – Jawa Timur

2.3.
 HULU
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 Tim OSC (On Scene Commander) melakukan 
inspeksi lapangan dan melakukan identifikasi 
penyebab kebakaran. Sumber api berasal dari 
flanges manual isolation valve sesudah control valve 
di jalur incoming depropanizer dari Deethanizer.

Mitigasi penanggulangan yang telah dilakukan antara 
lain:
• Pada saat terjadi kebakaran Tim Pemadam di CCR 

SIPL telah menurunkan tekanan operasi di area 
Depropanizer dari 14 BarG sampai 0.

• Tim Pemadam dan CCR SIPL telah memadamkan 
dan memastikan api telah padam.

• SIPL melakukan boundary isolation setelah api 
padam di area LPG Facility.

• SIPL melakukan pengecekan integrity dan 
operability fasilitas lain yang tidak terdampak 
dengan metode walktrough.

• SIPL melakukan Pre Startup Safety Review (PSSR) 
dan memastikan kondisi aman sebelum melakukan 
startup gas plant dan oil treatment facility.

• Tanggal 8 Maret 2018 pukul 14.20 WIB, startup 
dilakukan dan gas dikirim ke PLN Pembangkitan 
Jawa-Bali (PJB) dengan kondisi LPGF tidak 
diaktifkan. 

3. FAKTA DAN TEMUAN

• Adanya hujan yang disertai dengan petir di daerah 
operasi

• Kebakaran diketahui oleh petugas sekuriti
• Kebakaran tidak hanya flash fire tetapi menjadi 

open fire/jet fire menandakan ada bahan bakar 
yang kontinu menyala setelah terjadi ignition

• Tidak ada sistem alarm kebakaran yang mendeteksi 
adanya kebakaran

• Kebakaran dapat diatasi dalam waktu relatif 
singkat

• Tim evakuasi dan tanggap darurat telah berjalan 
dengan baik

4. ANALISA KEJADIAN DAN PENYEBAB

A. Penyebab Langsung 
Kebakaran disebabkan adanya gas hidrokarbon 
dengan konsentrasi yang cukup/seimbang  dan kontak 
dengan sumber panas dari petir.
• Bahan bakar berasal dari gas hidrokarbon di dalam 

sistem proses depropanizer dan kolom yang bocor 
dari sambungan flange, fitting dan lainnya. 

• Sumber Panas sebagai pemantik kebakaran diduga 
berasal dari energi petir yang mengenai peralatan 
proses yang bersifat konduktor sehingga arus 
mengalir ke tanah dan dalam perjalanan pada 
kondisi tertentu dapat terjadi percikan.

B. Penyebab Tidak Langsung
 • Kebakaran terjadi saat hujan deras disertai petir, 

sehingga diduga sumber api berasal dari sambaran 
petir.

 Sambaran petir yang keras meng akibatkan Flanges 
dan insulation material terlepas atau longgar 
sehingga gas keluar ke udara bebas 

• Penyalur petir tidak bekerja optimal sehingga 
diperkirakan terjadi percikan dalam perjalanan arus 
ke tanah.

C. Penyebab Dasar
1) Lack of Engineering

• Tidak tersedia fasilitas gas dan flame detector 
untuk menditeksi adanya gas dan kebakaran 
dengan cepat

• Sistem grounding atau bonding tidak efektif 
untuk menyalurkan petir atau sistem penangkal 
petir tidak berfungsi optimal

2) Lack of Mechanical Integrity
 Adanya flange yang bocor sehingga ada akumulasi 

hidrokarbon yang kemudian menyala akibat petir

3) Lack of Control
 Operator terlambat mengetahui ke bakaran, tetapi 

dari pihak sekuriti di pos yang melihat api
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5. PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

Dari kejadian tersebut di atas dapat diambil 
pembelajaran dan perlu dilakukan tindakan 
antara lain:
• Instalasi proses sangat rawan dan rentan 

terhadap bahaya petir, untuk itu semua 
fasilitas harus terjamin kehandalan untuk 
menghadapi sambaran petir antara lain 
dengan memasang penangkal petir yang 
sesuai, memastikan grounding bekerja 
dengan baik dan memastikan tidak ada 
bocoran dalam seluruh sambungan-
sambungan

• Memastikan bahwa sistem proteksi 
kebakaran berfungsi dengan baik dengan 

melakukan Process safety review secara 
menyeluruh di fasilitas operasi, untuk 
mengetahui perlu tidaknya dipasangnya 
fire detector, gas detector, flange detector, 
CCTV, grounding system dan penangkal 
petir.

• Meningkatkan Asset integrity assessment 
terhadap LPG facility.

• Melakukan Flange management inspection 
dan Fugitive Gas Emission terhadap 
insulaton system untuk memastikan tidak 
ada leakage atau indikasi kebocoran di 
setiap sambungan flange.  
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Kecelakaan Fatal Pada Saat Casing 
Handling di Pertamina Ep Asset 5 
Field Bunyu

2.4.
 HULU

Pada tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 20.30 WITA terjadi kecelakaan kerja di wilayah 
kerja Pertamina EP Asset 5 Field Bunyu yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dan 1 (satu) 
orang terluka di bagian kaki kiri. Kecelakaan terjadi saat kegiatan persiapan pengeboran sumur 
pengembangan lokasi B-1404 di Desa Bunyu Selatan, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, 
Kalimantan Utara. 

Pada saat pekerjaan pemindahan dan penyusunan pipa 
casing 13-3/8” di area pipe rack dengan menggunakan 
forklift, pipa casing digelindingkan di atas susunan pipa. 
Stopper pipa yang terbuat dari kayu patah sehingga 

casing terus menggelinding membentur kedua orang 
korban yang sebelumnya berada di atas pipe rack dan 
tidak mampu menghindar. Pada saat kejadian, pipa 
sudah tersusun sebanyak 3 (tiga) layer.

Forklift yang digunakan mengangkat pipa casing, dalam  
prakteknya casing 13 3/8” diangkut sebanyak 3 pcs sekali angkut
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2. KRONOLOGI KEJADIAN

Tanggal 4 September 2017, pukul 19.00– 20.25 
WITA
• Pada tanggal kejadian, pukul 19.00 seluruh crew 

rig/kontraktor drilling PT Pertamina Drilling Services 
Indonesia (PDSI) #11.2/N80B-M di lokasi B-1404 
Bunyu Field mengadakan tailgate meeting untuk 
shift malam. Rapat dipimpin oleh Company Man, 
membahas aspek HSSE dan operasi malam hari, 
termasuk membahas JSA (job safety analysis) 
pekerjaan pemindahan casing di area pipe rack.         

• Pukul 20.00, korban #1 (Floorman), korban #2 
(Derrickman) dan 1 (satu) orang operator forklift 
bekerja memindahkan casing 13-3/8” di area pipe 
rack dengan menggunakan forklift.

• Sekitar pukul 20.25, pada saat casing diletakkan 
di atas pipe rack, tiba-tiba casing menggelinding 
mengenai kedua korban. Para korban dibantu crew 
rig lain di lokasi untuk dievakuasi. Saat ditolong, 
posisi kedua korban berada di atas casing.

• Kedua korban segera mendapatkan pertolongan 
dari petugas Medis yang stand by di lokasi dan 
dibawa ke poliklinik perusahaan. Setelah ditangani 
oleh Dokter yang bertugas, korban #1 tidak bisa 
diselamatkan, sedangkan korban #2 segera dirujuk 
ke rumah sakit di Kota Tarakan karena cedera berat 
. 

Ilustrasi posisi kedua orang korban berada di atas 2 (dua) susun/layer pipa casing dengan 
memegang pipe stopper yang terbuat dari kayu.

3. FAKTA DAN TEMUAN

• Perusahaan belum  mempunyai pro sedur kerja 
spesifik untuk pekerjaan penyusunan casing 
ataupun tubular lain sejenisnya. Prosedur tersedia 
di perusahaan kontraktor drilling jasa pengeboran, 
yaitu prosedur pekerjaan penyusunan casing. 

Namun prosedur ini belum di-review bersama antara 
pihak perusahaan dan kontraktor pengeboran, 
sehingga  tidak ada bridging dokumen antara 
kedua perusahaan.
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• Belum ada dokumen tertulis untuk  risk assesment 
dari pekerjaan  penyusunan casing sebelum 
pelaksanaan persiapan pengeboran.  Di dalam 
kontrak penyediaan jasa pengeboran yang ada 
hanya spesifikasi teknis minimum dimana di 
dalamnya dicantumkan permintaan adanya pipe 
racks, syarat jumlah, dimensi dan bentuk serta 
kelengkapan stop pin. Terhadap pekerjaan itu 
diterbitkan Surat Izin Kerja (SIKA) dimana terdapat 
Job Safety Analysis di dalamnya.

• Kegiatan pengangkatan pipa casing menggunakan 
forklift dengan kapasitas 3 (tiga) unit pipa casing 
13-3/8” dengan berat masing-masing casing 
sekitar 900 kg per unit.

• Sebelum terjepit casing yang meng gelinding, kedua 
korban telah berada di atas susunan pipa casing 
yang sudah tersusun sebanyak 2 (dua) layer. Para 
korban  sedang menyusun layer ke-3 dengan cara 
digelindingkan sejak forklift menurunkan casing ke 
arah pipe stopper. 

• Pipe stopper yang digunakan berbahan kayu, dan 
patah karena tak mampu menahan berat casing 
sehingga casing terus menggelinding membentur 
kedua orang korban.

• Kedua korban berusaha menghindar dari casing 
yang menggelinding namun tetap terbentur dan/
atau terjepit casing.

• Tidak ada CCTV di lokasi pipe rack.

Posisi korban yang terjatuh sampai diluar pipe rack berusaha menghindari pipa casing yang terus 
menggelinding akibat pipe stopper dari bahan kayu terpatah

4. ANALISA KEJADIAN DAN PENYEBAB

Kecelakaan yang menyebabkan dua korban ini  terjadi 
karena benturan dari pipa casing yang menggelinding  
yang menimpa korban yang berada pada posisi tidak 
aman.

A. PENYEBAB LANGSUNG 
1) Tindakan Tidak Aman
• Tidak menggunakan rak pipa yang aman yang 

dapat menempatkan masing-masing satu pipa 

dalam satu slot masing-masing sehingga tidak 
akan menggelinding ketika sudah diletakkan.

• Menggunakan forklift untuk mengang kat 
dan memindahkan pipa. Forklift mempunyai 
keterbatasan yaitu tidak mampu meletakkan 
pipa casing di atas raknya dengan presisi.

• Personil  bekerja dalam posisi tidak aman karena 
berdiri dan berada di atas rak untuk menyusun 
pipa per layer.
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2) Keadaan Tidak Aman
• Stopper berbahan kayu, tidak mampu menahan 

pipa casing yang berat.
• Rak pipa tidak aman. Tidak dapat menempatkan/

mengakomodir ma sing-masing satu pipa dalam 
satu slot, sehingga pipa casing tidak akan 
menggelinding jika sudah diletakkan.

B. PENYEBAB DASAR
1) Faktor Manusia 
• Kurangnya Kompetensi Pekerja
 Para crew tidak mengetahui bahaya dari 

pekerjaan menyusun pipa casing yang berat 
dengan berdiri di atas layer pipa di bawahnya. 
Kemudian pipa digelindingkan dari forklift yang 
hanya ditahan berhenti dengan menggunakan 
stopper kayu.

2) Faktor Pekerjaan
• Standar Pekerjaan Tidak Memadai
 Perusahaan selaku pemberi kerja, tidak memiliki 

SOP mengangkat dan menyusun pipa casing di 
rak pipa. Khususnya tidak mempunyai bridging 
document dengan pihak kontraktor selaku 

pelaksana pekerjaan yang justru mempunyai 
SOP penyusunan pipa tersebut.

• Menggunakan forklift ketimbang pesawat 
angkat

 Proses penyusunan pipa di rak pipa dengan 
forklift hanya bisa dilaku kan dengan cara 
menggelindingkan pipa. Sedangkan pesawat 
angkat bisa meletakkan pipa casing secara 
presisi di raknya masing-masing. Jika 
menggunakan pesawat angkat membutuhkan 
waktu yang relatif lama karena casing harus 
diangkat satu per satu.

• Lemahnya pengawasan pekerjaan
 Tidak ada pengawas khusus yang mengawasi 

kegiatan secara langsung.
• Lemahnya Manajemen Risiko
 Tidak dilakukan penilaian risiko (risk assessment) 

untuk pekerjaan berisiko tinggi seperti; 
pekerjaan pemindahan penyusunan pipa casing 
yang sangat berat, panjang dan berbentuk 
silinder di atas rak pipa.

 Tidak ada SOP penyusunan pipa casing yang 
dibuat berdasarkan hasil penilaian risiko. 

5. PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

Dari kejadian tersebut di atas dapat diambil 
pembelajaran antara lain:
• Pekerjaan pengangkatan dan penyusunan 

casing adalah kegiatan rutin yang 
dilakukan dalam setiap pekerjaan 
pengeboran. Pekerjaan ini mengandung 
risiko dan bahaya kecelakaan sehingga 
perlu diberikan pengawasan yang ketat

• Untuk pekerjaan yang kritikal perlu 
dilakukan risk assessment dan dibuat 
rencana penyusunan casing yang detail 
mencakup :
- jenis dan spesifikasi pipa casing yang 

akan disusun
- luas dan layout lokasi sumur
- alat angkat/angkut yang aman 

digunakan beserta peralatan 

pendukungnya
- kebutuhan personil dan pelatihan yang 

dibutuhkan 
• Untuk kegiatan ini perlu prosedur kerja yang 

baku sebagai acuan bagi para pekerja yang 
dibuat berdasarkan dari  hasil risk assessment. 
Setiap prosedur harus disosialisasikan kepada 
personnel terkait, sebelum pekerjaan 
dilaksanakan.  

• Pembinaan bagi para pekerja harus dilakukan 
secara terus menerus, mengingat kegiatan 
drilling bersifat temporary. Diketahui bahwa 
mobilitas pekerja pengeboran sangat 
tinggi, untuk itu perlu pelatihan/refreshing 
secara berkala khususnya sebelum memulai 
kegiatan.
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Kebocoran Pipa Gas 
CNOOC SES Ltd. di Cilegon

2.5.
 HULU

Pada tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 08.51 WIB telah terjadi kebocoran pipa gas 20” 
CNOOC SES yang mengalirkan gas dari Pabelokan Gas Plant ke Gas Metering System 
(GMS) Cilegon, antara Pulo Panjang dan Tanjung Kapo. Berdasarkan hasil survei bawah 
laut yang dilakukan oleh Pushidros TNI-AL menyebutkan bahwa kebocoran pipa gas 
tersebut disebabkan oleh putusnya pipa karena tarikan jangkar kapal. 

Perusahaan sangat tanggap mengendalikan situasi 
darurat yaitu dengan segera menutup sumber gas di 
titik suplai dan cepat melakukan koordinasi dengan 
otoritas setempat seperti POLRI, TNI-AL dan KSOP 
untuk mengamankan lokasi kejadian dan melarang lalu 
lintas pelayaran di sekitar titik lokasi kejadian. Dampak 
kebocoran pipa gas tersebut terhadap lingkungan 
perairan dinilai sangat kecil karena kandungan kadar 
kondensat di dalam gas tersebut sangat rendah. 

CNOOC SES Ltd. adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama 
(KKKS)-SKK MIGAS yang memiliki WKP (Wilayah Kerja 
Pertambangan) di perairan Pantai Tenggara Sumatera 
dan Utara Banten dengan luas WKP ± 5.851,1 km2. 

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas 
bumi di wilayah tersebut telah dioperasikan sejak 
tahun 1968. Pertama kali blok Southeast Sumatera 
dioperasikan oleh IIAPCO (Independent Indonesia 
American Petroleum Company), kemudian blok 
tersebut dioperasikan oleh Maxus Southeast Sumatera 
Inc. Selanjutnya Maxus berganti nama menjadi 
RepsoYPF Maxus SES BY. Sejak tanggal 15 April 2002 
blok ini dioperasikan oleh CNOOC SES Ltd. Produksi 
lapangan saat ini berupa minyak dengan laju produksi 
sebesar 31.650 BPD (sumber: SKKMigas WP&B 2016) 
dan gas untuk pasokan ke PLN-UJP PLTGU Cilegon 
sebesar 50 MMSCF per hari.
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Proses produksi migas diawali dengan pengaliran fluida 
tiga fasa (gas, minyak dan air) dari sumur produksi ke 
anjungan proses melalui pipa bawah laut. Fasa gas dikirim 
ke pembeli (UJP PLTGU Cilegon) untuk dimanfaatkan 
sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Gas 
(PLTG) dan sebagian kecil dibakar sebagai “flare”.

Fasilitas penunjang produksi yang ada saat ini meliputi:
• Anjungan minyak dan anjungan proses di blok 

Widuri-P (NBU), blok Krisna P (CBU) dan blok Cinta 
Complex (SBU) 

• Anjungan gas dan anjungan proses di blok Zelda A/P 
(CBU)

• Floating Production Storage and Offloading (FPSO) 
yang merupakan fasilitas penyimpanan minyak 
terapung untuk produksi minyak di area operasi utara 
(NBU) 

• Tanker CNOOC 114 yang digunakan untuk 
memproduksi minyak dari blok CBU dan blok SBU. 

• Gas Plant Pabelokan yang digunakan sebagai fasilitas 
pemrosesan gas di pulau Pabelokan.

Pabelokan
Gas Plant

GMS Cilegon

Wilayah Kerja Pertambangan dan Lokasi Kegiatan Operasional CNOOC SES Ltd.

Jalur Pipa Gas CNOOC dari Gas Plant Pabelokan  
ke GMS di Cilegon

Bagian II
Lesson Learned Kecelakaan Migas

56



2. KRONOLOGI KEJADIAN

• Pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar jam 
08.51 WIB, CNOOC Operator Gas Metering System 
(GMS) melaporkan telah terjadi penurunan tekanan 
di penerimaan GMS Cilegon dari 763 psig menjadi 
19 psig dan menyebabkan trip pada gas turbin PLN 
UJP PLTGU Cilegon.

• Sekitar jam 08:55 Operator GMS Cilegon 
melaporkan ada kebocoran pada jalur pipa gas 
20” sekitar 1.5 km dari GMS Cilegon. Semburan 
air dan buih muncul dipermukaan laut pada lokasi 
kebocoran pipa gas dan terjadi penurunan tekanan 
gas yang signifikan. 

• Penanganan kebocoran segera dilakukan. Sekitar 
jam 09.15, GMS Cilegon melakukan koordinasi 
dengan Pabelokan Gas Plant untuk menutup block 
valve di lokasi pengiriman (tekanan yang keluar 
747 psig)

• GMS Cilegon juga melakukan koordinasi dengan 
Kantor CNOOC di Jakarta dan Emergency 
Management Team (EMT) diaktifkan sekitar 
jam 09.25 untuk menghindari kemungkinan 
pencemaran dan masalah keselamatan lainnya.

• Pengamanan area kebocoran segera dilakukan. 
Sekitar jam 09:30 CNOOC SES menghubungi 
Pangkalan TNI-AL (LANAL) Banten untuk 
menginformasikan mengenai kebocoran di jalur 
pipa.

• LANAL Banten melakukan pemeriksaan lokasi 

dan mengkonfirmasi terjadinya gelembung gas 
di area kebocoran. Selanjutnya pihak LANAL 
Banten melalui “Radio Pelayaran” menyatakan 
bahwa disekitar lokasi kebocoran merupakan area 
terbatas dan meneruskan berita tersebut kepada 
PTS Stasiun Merak.

• Antara jam 09.50-11.26, CNOOC melakukan 
pengaturan laju gas yang masuk ke Pabelokan 
menuju GMS dengan membakar (flaring) sekitar 
± 1.484 MMSCF gas selama kurang lebih 3 
jam. Selanjutnya tekanan gas diturunkan secara 
perlahan dari 777 psig sampai 90 psig dan akhirnya 
menutup block valve yang menuju ke GMS Cilegon. 

• Tekanan gas yang keluar dari Pabelokan menuju 
GMS dimonitor dan dikendalikan agar tetap stabil 
di tekanan hidrostatik 22 psig. Hal ini dimaksudkan 
agar bahaya dan dampak semburan gas di perairan 
Cilegon bisa segera tereliminasi. 

• CNOOC selanjutnya mengirim tim penyelam 
dengan menggunakan Diving Support Vessel (DSV) 
Patra Marine ke lokasi kejadian. 

• Setelah mendapat izin penyelaman dari otoritas 
terkait, keesokan harinya Selasa 10 Juli 2018, sekitar 
jam 11.00 tim penyelam melakukan penyelaman 
untuk mendapatkan informasi tentang lokasi pipa 
yang terdampak, tingkat keparahan kerusakan pipa 
yang terjadi dan bukti lainnya untuk memastikan 
penyebab kejadian.

3. FAKTA DAN TEMUAN

Sumber dan penyebab kebocoran adalah akibat  
putusnya  pipa penyalur gas bawah laut diameter 20 
inchi milik CNOOC SES Ltd  dari Gas Plant Pabelokan, 
Kab. Pulau Seribu, DKI Jakarta ke Gas Metering System 
(GMS) Cilegon, Prov. Banten.

Berdasarkan tinjauan lapangan dan  diskusi dengan 
tim operasional CNOOC SES Ltd, ditemukan beberapa 
fakta sebagai berikut:
• Pada saat kejadian disekitar area kebocoran 

terbentuk gelembung gas di permukaan laut, dan 
diketahui ada satu kapal yang berada di sekitar 
lokasi kejadian.

• Suplai gas yang terhenti akibat kebocoran adalah 
sebesar 56 BBTU per hari.

• Pada hari Senin, 23 Juli 2018 bertempat di 
kantor CNOOC SES Ltd, Kapushidros TNI AL telah 
memaparkan hasil survei dan pemetaan hidro-
oseanografi kebocoran pipa gas bawah laut yang 
dihadiri oleh CNOOC SES Ltd, Ditjen Migas, SKK 
Migas, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) dan Staf Ahli Pengawas Energi 
dengan hasil sebagai berikut:
- Hasil pemetaan bawah air (bathimetry)  

menunjukkan terdapat jejak (garukan) jangkar 
sedalam 0,5 m dengan lebar 4 m sepanjang 
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160 m yang melewati titik putusnya pipa. Selain 
itu juga terdapat lubang sedalam 2,5 m dan 
lebar 4 m di antara ujung pipa yang putus.

- Sebagian besar pipa gas bawah laut tersebut 
terpendam di bawah lapisan seabed.

• Pipa penyalur bawah air dari Pabelokan Gas Station 
menuju GMS Cilegon tersebut telah memiliki izin 
pembangunan dari Ditjen Hubla-Kementerian 
Perhubungan, dan titik-titik koordinat pipa 
penyalur gas bawah laut tersebut telah tercantum 
di peta laut No. 78 dan No. 98 yang diterbitkan 
oleh Pushidros TNI- AL.

• Perusahaan tidak mengetahui dengan baik 
tentang kondisi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 
(SBNP) yang ada dan terpasang di  alur pelayaran 
sepanjang jalur pipa dan tidak mengawasi SBNP 
ini secara khusus dan menjaga keamanan alur 
pelayaran umumnya di area GMS Cilegon. 

•  Cleaning pig pipa terakhir dilakukan pada tahun 
2015 dan menunjukkan bahwa kadar kondensat 
dalam gas sangat rendah. Dengan demikian 
dampak kebocoran pipa ini terhadap lingkungan 
perairan relatif sangat kecil atau bahkan nihil.

•  Pabelokan Gas Plant melaporkan hasil analisa 
dari sampel air laut Rabu 11 Juli 2018 di lokasi 
kebocoran pipa gas di Cilegon bahwa Hydrocarbon 
content < 5 ppm (tidak teramati). Hasil analisa 
diatas menyimpulkan bahwa air laut yang diambil 
di area kebocoran pipa gas  masih dalam batas 
baku mutu yang dibolehkan.  

• Perusahaan secara berkala melakukan Long 
Range Ultrasonic Test (LRUT), tetapi belum 
pernah melakukan pemeriksaan menyeluruh 
menggunakan Intelligent Pig.

• Hasil penyelaman menunjukkan bahwa kedua 
bagian ujung pipa yang putus terpisah pada 
jarak  sekitar 110 feet. Ujung pipa yang putus 
dari arah GMS terletak pada bagian sambungan 
las, sedangkan ujung pipa yang putus dari arah 
Pabelokan terpisah sekitar 15 cm dari bagian pipa 
yang putus. Disamping itu diperoleh informasi 
bahwa lokasi pipa yang putus berjarak sekitar 900 
m dari bibir pantai, dan sekitar 988 m dari GMS 
Cilegon.

• Alat pengaman dan sensor pada pipa gas yang 
putus tersebut terpasang dan bekerja dengan baik. 
Rekaman pembacaan dari sensor juga tersimpan 
dengan baik sehingga langsung dapat diambil jika 
dibutuhkan.

• Hasil uji laboratorium terhadap kandungan 
gas pada hari kejadian dan hari sebelumnya 
menunjukkan bahwa gas memiliki kemurnian > 95 
% dan terbebas dari kandungan gas beracun.

• Pipa penyalur gas  telah diperiksa secara berkala 
dan memiliki Sertifikat Kelayakan Penggunaan 
Peralatan (SKPP) yang masih berlaku. 

• Berdasarkan hasil penyelaman, kerusakan pipa 
yang terjadi dapat dikategorikan sedang dan 
diperkirakan perbaikan kerusakan pipa penyalur 
tersebut  hingga dapat dioperasikan kembali 
seperti semula memakan waktu sekitar 2-3 bulan.

• Investigasi lebih lanjut terhadap penyebab 
kerusakan pipa beserta pihak yang diduga 
bertanggung jawab terhadap kejadian kebocoran 
pipa gas tersebut dikoordinasi langsung oleh 
Direktur Polisi Airud Banten. 
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Sketsa teknis pipa gas yang putus

Pipa putus dari arah Pabelokan Pipa putus dari arah GMS 
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4. ANALISA KEJADIAN DAN PENYEBAB

Kejadian bocornya pipa gas bawah laut disebabkan 
putusnya pipa, akibat tarikan tenaga luar yang kuat 
(jangkar kapal).

A. PENYEBAB LANGSUNG 
1) Substandard Act 
 Diduga  ada kapal (pihak luar) lego jangkar 

di dekat lokasi kebocoran pipa pada saat 
gelembung gas terlihat. Tarikan jangkar (tenaga 
luar) yang sangat kuat menyebabkan putusnya 
pipa. Dari hasil penyelaman diketahui bahwa 
di bagian pipa yang putus di arah Pabelokan 
terdapat bekas guratan dan penyok dan ada 
jarak sekitar 15 cm dari titik putus ke las-lasan 
terdekat. 

2) Substandard Conditions
a. Inadequate Barrier/Guard  
 Diduga SBNP yang seharusnya terpasang ada 

yang rusak atau hilang, sehingga pengamanan 
jalur pipa terhadap pihak luar tidak memadai.

b. Hazard from External Source
 Perusahaan tidak memantau dan memastikan 

sendiri keamanan alur pelayaran sepanjang 
jalur pipa, maka bahaya dari sumber luar 
kemungkinan terjadinya menjadi sangat besar 
dan tidak bisa diprediksi dengan baik.

B. PENYEBAB DASAR (BASIC CAUSES)
1 Personal Factors 
a. Lack of situational awareness/risk perception/

risk awareness
 Tidak ada personil di perusahaan yang bertugas 

secara rutin untuk ikut mengawasi lalu lintas 
pelayaran di sekitar alur pelayaran sepanjang 
pipa yang mempunyai potensi bahaya terhadap 
aset perusahaan.

2) Job System Factors
a. Inadequate HSEQ/asset strategy
 Perusahaan tidak memiliki strategi asset yang 

memadai karena belum mengidentifikasi 
putusnya pipa penyalur gas bawah laut karena 
faktor luar.

b. Lack of supervisory / management job 
knowledge 

 Perusahaan tidak memiliki unit operasi yang 
berfungsi mengawasi dan menjaga keamanan 
jalur pipa di daerah alur pelayaran / pelabuhan. 
Perusahaan tidak memiliki pengetahuan 
sebelumnya bahwa ada risiko pipa putus karena 
faktor luar.

5. PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil kejadian tersebut diatas dapat diambil 
pembelajaran antara lain:

• Pipa bawah laut merupakans arana Migas yang 
sangat penting namun juga rawan karena faktor 
ekternal terutama pada pipa yang berada di jalur 
pelayaran Untuk itu semua pipa bawah laut harus 
dikelola dengan pengawasan yang ketat untuk 
mencegah hal yang tidak diinginkan.

• Perlu Koordinasi yang baik dengan berbagai 
pihak terkait khususnya otoritas setempat seperti 
polisi, TNI-AL dan KSOP untuk mendukung dalam 
melakukan pengamanan pipa dan mengamankan 
kalau terjadi  situasi darurat. 

• Perawatan dan pemeriksaan pipa bawah laut harus 
dilakukan secara terencana untuk memastikan 
kehandalan dan keamanannya

• Perlu melakukan pengamanan semua pipa bawah 
laut melalui  kerjasama operasional dengan otoritas 
institusi-institusi terkait dalam melakukan patroli 
pipa lepas pantai dan dekat pantai, patrol lalu lintas 
kapal di area operasi, patroli udara, pemeliharaan 
SBNP dan rambu-rambu lainnya serta pengamanan 
tertutup wilayah jalur pipa, khususnya di daerah alur 
pelayaran/ pelabuhan.
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Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 pukul 16.00 wib, telah terjadinya kecelakaan kerja yang 
mengakibatkan operator bulldozer yang sedang mengerjakan Early Civil Work (ECW) di Proyek 
Jambaran Tiung Biru (JTB) PEP Cepu, meninggal dunia.

Kecelakaan Fatal di Proyek 
Jambaran Tiung Biru (JTB) PEP 
Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur

2.6.
 HULU

Proyek JTB PEP Cepu, secara geografis berada pada 
wilayah kerja PEP Cepu, di Kabupaten Bojonegoro, 
Propinsi Jawa Timur.  Proyek ini bertujuan untuk 
penyiapan wellpad dan jalan masuk untuk kegiatan 
pemboran & ROW jalur pipa Proyek Gas Lapangan 
Unitisasi JTB. 

Proyek ECW ini dikerjakan oleh kontraktor utama PT 
Pembangunan Perumahan (PT PP) yang menggunakan 
8 (delapan) sub-kontraktor penyedia alat berat 
dimana setiap sub-kontraktor wajib menyediakan 
operator dan mekaniknya sendiri.

Korban sedang menghidupkan bulldozer yang mogok 
dengan memompa fuel pump sambil minta bantuan 
Operator excavator #1 untuk menyalakan mesin. 
Ketika mesin berhasil dihidupkan kembali, secara 
tidak diduga bulldozer bergerak maju mengakibatkan 
korban terbawa track crawler dan terjatuh di 
antara blade bulldozer dan track crawler sehingga 
mengakibatkan korban terlindas dan meninggal 
dunia. 

2. KRONOLOGI KEJADIAN

Berdasarkan keterangan para saksi, KRONOLOGI 
kejadian adalah sebagai berikut:

• Pukul 15.45 wib pekerjaan pada hari itu telah 
selesai. Dari lokasi pekerjaan, korban hendak 
memarkirkan satu unit bulldozer ke area parkir yang 
telah ditentukan bersama 2 (dua) unit excavator 

dengan operator masing-masing. Pergerakan alat 
berat ini dikawal oleh Area Supervisor, Foreman 
dan 3 (tiga) orang Signalman. 

• Pada jarak kira-kira 10 meter dari area parkir 
yang disediakan (jalan agak menanjak) bulldozer 
mogok. Area Supervisor memerintahkan kepada 
Foreman untuk memasang soft barricade (safety 

Bagian II
Lesson Learned Kecelakaan Migas

61DIREKTORAT	JENDERAL	MINYAK	DAN	GAS	BUMI



Posisi awal operator ketika mencoba memperbaiki “Main Fuel Pump” (Reka Ulang Kejadian)

barricade tape) di bagian belakang bulldozer dan 
memerintahkan korban agar bulldozer yang mogok 
tetap parkir di tempat sampai hari esok menunggu 
mekanik yang akan memperbaiki. Setelah soft 
barricade terpasang Area Supervisor meninggalkan 
tempat untuk melanjutkan tugasnya pada hari itu.

• Korban atas inisiatif sendiri mencoba menghidupkan 
mesin dengan memompa fuel-pump (sesuai 
dengan bulldozer manual book) sambil meminta 
bantuan Operator excavator #1 yang kebetulan 
berada di dekatnya untuk menyalakan mesin. 
Bulldozer berhasil dihidupkan, Operator excavator 
#1 segera turun dari kabin dan menyerahkan 
kendali bulldozer kembali kepada korban, namun 
bulldozer mogok kembali.

• Operator excavator #2 sudah mengingatkan 
korban agar tidak melanjutkan usaha menyalakan 
mesin lagi sebagai bagian dari usaha intervensi.

• Namun Korban memanggil kembali Operator 
excavator #1 untuk membantu menghidupkan 
mesin kembali. Sebelum Operator excavator #1 
duduk di kabin bulldozer, Operator excavator #1 
menanyakan kepada korban “apakah posisi tuas 
gear sudah dalam keadaan nol/netral”, dan korban 
menjawab ”sudah nol”. Korban berada di posisi 
sebelah kiri mesin di atas track crawler sambil 
berusaha memompa kembali fuel pump, sambil 
memberi perintah kepada Operator excavator #1 
untuk menyalakan mesin kembali.

• Ketika mesin menyala, secara tidak terduga 
bulldozer bergerak maju, mengakibatkan korban 
terbawa track crawler dan terjatuh di antara blade 
bulldozer dan track crawler yang berakibat korban 

terlindas pada bagian kaki dan perut, kemudian 
bulldozer mogok kembali di lokasi kedua (lihat 
gambar-gambar berikut).

Posisi Korban
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• Korban segera dievakuasi dan dibawa ke RS 
Aisiyah dengan menggunakan ambulans proyek 
dengan didampingi personil HSE dan Paramedis 
Proyek. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Dokter 
dinyatakan bahwa korban telah meninggal dunia 

pada jam 18.25 wib. Korban kemudian dibawa 
ke kampung halamannya dengan tanpa dilakukan 
autopsi (atas permintaan keluarga).

• Bulldozer baru 3 (tiga) hari dioperasikan di  proyek 
menggantikan unit lain yang rusak.    

Lokasi kejadian

Evakuasi Korban Oleh Site ERT (Emergency Response Team)
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3. FAKTA DAN TEMUAN

• Pemeriksaan keselamatan (safety inspection 
checklist) bulldozer telah dilaksanakan oleh HSE 
PTPP JTB pada tanggal 26 Juli 2017. Beberapa 
temuan sudah ditindak lanjuti.

• Ada sertifikat hasil uji bulldozer oleh Kadinnaker 
Kota Tangerang pada tanggal 18 April 2017.

• Berdasarkan SOP Penggunaan Alat Berat, operator 
bulldozer harus mempunyai lisensi operator yang 
masih berlaku dan Korban memilikinya yang 
diterbitkan oleh Direktur Pengawasan Norma K3, 
Kemnakertrans RI.

• Ada laporan perawatan rutin untuk alat berat 
yang dioperasikannya atau P2H (Pemeriksaaan dan 
Pengecekan Harian) disertai dengan checklist. 

• Korban dalam keadaan sehat yang dibuktikan 
dengan MCU yang sudah diverifikasi oleh dokter 
perusahaan PP/PEPC.

• Proyek telah dilengkapi dengan Sistem Izin Kerja 
Aman (SIKA) dan Job Safety Analysis (JSA), namun 
tidak terdapat Analisa Keselamatan Alat Berat, 
apabila alat berat tiba-tiba mogok pada saat bekerja.

• Kontraktor mempergunakan 8 (delapan) sub-
kontraktor penyedia alat berat dimana setiap 
sub-kontraktor wajib menyediakan operator dan 
mekaniknya sendiri. Mekanik alat-alat berat tidak 
selalu dalam kondisi selalu siap sedia (stand-by) 
di area proyek.  Untuk mendatangkannya harus 
dipanggil terlebih dahulu. 

• Kontraktor tidak memiliki sejarah peralatan yang 
disewa dari masing-masing vendor. Cenderung 
hanya mengontrol time sheet saja, tanpa melakukan 
kontrol pemeliharaan. Pelaksanaan inspeksi kese-
lamatan alat berat oleh HSE PT PP dilakukan, namun 
sejarah dari alat tidak di ketahui pasti. 

4. ANALISA KEJADIAN DAN PENYEBAB

• Berdasarkan  fakta di TKP dan kete rangan para 
saksi, pada saat kejadian  (bulldozer mogok) 
Area Supervisor telah memerintahkan kepada 
Foreman untuk memasang soft barricade (safety 
barricade tape) di bagian belakang bulldozer dan 
memerintahkan korban agar bulldozer yang mogok 
tetap parkir di tempat sampai hari esok menunggu 
mekanik yang akan memperbaiki.  Namun setelah 
soft barricade terpasang dan Area Supervisor 
meninggalkan tempat untuk melanjutkan tugasnya 
pada hari itu.

• Korban berinisiatif sendiri untuk menghidupkan 
mesin dengan memompa fuel-pump (sesuai 
dengan manual book bulldozer) sambil meminta 
bantuan Operator excavator #1 yang kebetulan 
berada di dekatnya untuk men-starter mesin.

• Operator excavator #1 tidak memiliki kompetensi 
maupun Surat Ijin Operator (SIO) untuk 
mengoperasikan bulldozer. Hal ini disadari oleh 
yang bersangkutan dengan menanyakan “apakah 
posisi tuas gear sudah dalam keadaan netral/nol”.

• Korban juga telah diingatkan oleh Operator 
excavator #2 untuk tidak melanjutkan usaha 
menyalakan mesin sebagai bagian dari intervensi.   

A. PENYEBAB LANGSUNG 
 (Immediate Cause)
1) Unsafe Act (Substandard Act) 

• Korban bekerja sendiri tanpa prosedur kerja 
yang benar 

• Gagal mengikuti instruksi Supervisor 
• Meminta bantuan kepada orang yang tidak 

kompeten. 
2) Unsafe Condition (Substandard Condition) 

• Mesin dimatikan dalam kondisi posisi gear tidak 
netral

• Posisi berdiri tidak aman
• Pengaman mesin yang rusak tidak tersedia 

(sistem Lock Out Tag Out: LOTO)

B. PENYEBAB DASAR
1) Faktor Manusia.

• Korban tidak disiplin/patuh men taati perintah 
atasan. Korban tidak kompeten/otoritas sebagai 
mekanik, seharusnya perbaikan dilakukan 
keesokan harinya dan menunggu mekanik 
yang kompeten/otoritas untuk memperbaiki 
mesin bulldozer. 
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• Korban terkesan tidak menyadari risiko. 
Sebagai operator bulldozer yang kompeten 
seharusnya korban tidak akan berdiri ditempat 
yang berbahaya pada saat mesin di hidupkan.

• Tidak meminta bantuan pada orang yang 
kompeten sebagai operator bulldozer. Seorang 
operator bulldozer yang kompeten akan tahu 
apakah posisi gear sudah netral atau belum 
sebelum menghidupkan mesin. 

2) Faktor Kondisi Kerja/Sistem
• Lemahnya Leadership. Slogan “No Supervisor 

No Work” belum diikuti dan dihayati oleh 
setiap pekerja. Supervisor harus meyakinkan 
pekerjanya bahwa para pekerja paham apa 
yang harus dilakukan.  Khusus untuk pekerjaan 
yang sangat berbahaya pengawasan melekat 

harus dilakukan. 
• Tidak diaplikasikan sistem LOTO untuk peralatan 

yang rusak sebagai pengamaan dan komunikasi 
agar tidak ada yang mengoperasikannya 

• JSA yang kurang lengkap. JSA tidak hanya 
menjelaskan urutan kerja saja namun juga harus 
merupakan panduan apabila terjadi perubahan 
karena kerusakan peralatan.

• Sistem Management of Change (MOC) kurang 
disosialisasikan. Seharusnya bila ada perubahan 
harus diinformasikan kepada pekerja sampai 
pekerja paham. 

• Lack of Management system (Contractor 
Safety Management System:CSMS), 
penerapan CSMS belum optimal untuk 
memilih kontraktor yang kompeten  bekerja 
di lingkungan risiko tinggi.

5. PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

Dari kejadian tersebut diatas dapat diambil 
pembelajaran antara lain:
• Bahwa pelanggaran oleh manusia dapat terjadi 

sehingga diperlukan sistem pengamanan fisik 
misalnya dengan memasang LOTO pada alat yang 
rusak sehingga tidak bisa dioperasian oleh yang 
tidak berwenang.

• Pengelolaan manajemen keselamatan oleh pihak 
Kontraktor terhadap sub-kontraktornya sangat 
penting untuk memastikan sub-kontraktor 
menjalankan prosedur kerja aman dengan baik.

• Kurangnya instruksi kerja yang jelas dari pengawas, 
khususnya bila ada perubahan, sehingga pekerja 
tidak melakukan pekerjaan atas inisatifnya sendiri, 
(JSA, Tool Box meeting tidak dipahami dengan 
baik oleh pekerja).

• Slogan “No Supervisor No Work”, perlu 
implementasi yang jelas. 

• Mekanik alat berat tidak selalu siap di lokasi 
proyek sehingga operator berusaha melakukan 
pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya.  

• Kontraktor tidak melakukan pengen dalian 
terhadap sejarah dan peme liharaan alat berat 
yang disewanya dari sub-kontraktor. Hanya 
dilakukan pembatasan umur saja.   

• Mensyaratkan sertifikasi kompetensi kerja 
terhadap pekerja sebagaimana diwajibkan oleh 
ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) No. 05 Tahun 2015 tentang 
Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan 
Gas Bumi Secara Wajib.

• Tidak melakukan pekerjaan, kalau tidak kompeten 
melakukan pekerjaan yang diminta. 

• Merevisi prosedur pekerjaan mobilisasi alat berat 
termasuk JSA-nya. 

• MOC harus dilaksanakan dan di informasikan 
kepada pekerja-pekerja terkait sampai mereka 
paham melalui Tool box meeting dan lain-lain. 
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Pada hari Sabtu, tanggal  31 Maret 2018 telah terjadi tumpahan minyak sekitar  44,000 
barrel di perairan Teluk Balikpapan. Selain berdampak pencemaran laut, tumpahan 
minyak juga menimbulkan kebakaran. Kebakaran terjadi pada kapal MV Ever Judger 
berbendera Panama dengan muatan batu bara dan dua perahu nelayan lokal, serta 
telah mengakibatkan  korban 5 (lima) orang meninggal. 

Kebakaran berhasil dipadamkan oleh tim PT. Pertamina 
(Persero) Refinery Unit (RU) V Balikpapan berkoordinasi 
dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah) Balikpapan, Chevron dan Pertamina Hulu 
Mahakam. Sumber dan penyebab tumpahan minyak 
ke perairan teluk Balikpapan adalah akibat  putusnya 
pipa penyalur minyak bawah laut diameter 20 inchi 
milik Pertamina RU V dari Terminal Lawe-Lawe, Kab. 
Penajam Paser Utara (PPU) menuju ke kilang minyak 
Balikpapan. 

Pertamina RU V Balikpapan mengoperasikan kilang 
yang memiliki kapasitas total sebesar 260.000 barel 

per hari. Kilang terdiri dari 2 (dua) unit yaitu Kilang 
Balikpapan I dengan kapasitas produksi 60.000 barrel 
per hari dan Kilang Balikpapan II dengan kapasitas 
produksi 200.000 barrel per hari. Kilang Balikpapan 
memproduksi berbagai jenis Bahan Bakar Minyak 
(BBM) seperti Premium, Pertalite, Pertamax, Solar, LPG, 
Avtur, Pertamina Dex dan berbagai produk lainnya. 
Kilang Balikpapan menyuplai sekitar 26% kebutuhan 
BBM di Indonesia dan merupakan kilang terbesar 
kedua di Indonesia setelah Kilang RU IV Cilacap.

Tumpahan Minyak Akibat 
Kebocoran Pipa Bawah Laut 
Pertamina Refinery Unit V 
di Balikpapan - Kaltim

2.7.
 HILIR
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Diagram proses pengiriman minyak mentah dari Terminal Lawe-Lawe ke Kilang Balikpapan

Jalur Pipa dari Terminal Lawe-lawe Kab. Penajam Paser Utara menuju area kilang RU V Balikpapan

Bahan baku dalam bentuk minyak mentah (crude oil) 
yang diolah berasal dari impor dan domestik yang 
disuplai melalui kapal tanker atau pipa dari lapangan 
minyak. Khusus untuk minyak mentah impor, 
Pertamina mengoperasikan Terminal Lawe-Lawe yang 
disuplai melalui kapal tanker di Single Point Mooring 

(SPM) yang berada di perairan Balikpapan lewat pipa 
bawah laut (10 km) via Stasiun Tanjung Jumlai ke 
Tangki Timbun Terminal Lawe-Lawe. Dari Terminal 
Lawe-Lawe, minyak mentah dipompakan melalui pipa 
penyalur darat sepanjang 15 km dan pipa penyalur 
bawah laut sepanjang 4.5 km ke Kilang Balikpapan. 

Minyak mentah dari 7 (tujuh) tangki Lawe-Lawe 
T-101 A-G dikirim dengan 3 (tiga) pompa booster 
101-P-1A/B/C melalui pipa penyalur bawah laut 
ukuran 20” dengan flowrate 1325 m3/jam (200 

MBSD) menuju 2 (dua) tangki Buffer D-20-01 A/B. 
Tangki ini berfungsi sebagai intake untuk unit CDU IV 
di Kilang RU V Balikpapan.

2. KRONOLOGI KEJADIAN

• Pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 
02.30 WITA dilaporkan adanya genangan minyak 
di sekitar Jetty 2 hingga Dumping Area Pertamina 
RU V Balikpapan. Tim Security Pertamina, Oil 
Movement dan Shift Superintendent segera 
melakukan penyisiran di perairan Pertamina terkait 
dengan laporan genangan minyak tersebut, 
dimulai dari Pelabuhan Chevron/Pelabuhan 
Semayang Balikpapan sampai dengan Kampung 

Atas Air Kelurahan Baru Ilir Balikpapan Barat. Tim 
Pertamina RU V langsung melakukan langkah 
penanggulangan tumpahan minyak dengan 
menggunakan dispersant, oil boom dan skimmer. 
Petugas juga mengambil sampel minyak untuk 
dianalisis di Laboratorium.

• Sekitar jam 11.00 WITA, terjadi kebakaran di 
perairan Teluk Balikpapan. Kebakaran tersebut 
melibatkan sebuah kapal bernama MV Ever Judger 

Tangki
Lawe Lawe
T-101 A~G

Tk. Buffer
D-20-01 A/B

CDU IV
101-P-01A/B/C G-20-01 A/B/C

Design flow: 1325m3/j (200 MBSD)

Melalui Subsea Pipe Line (SPL) 4.5km
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3. FAKTA DAN TEMUAN

• Telah diambil sampel tumpahan minyak di area 
Pertamina RU V, tepatnya di Jetty 5 dan Rumah 
Pompa Air Laut (RPAL) dan dianalisa di laboratorium 
Pertamina RU V. Pada hari kejadian (hari H) tersebut, 
belum diketahui dan tidak dipantau ada tumpahan 
minyak mentah di tengah laut. Awalnya hasil uji 
laboratorium menunjukkan bahwa tumpahan 
minyak tersebut adalah berupa fuel oil (jenis bahan 
bakar yang tidak diproduksi di Kilang Pertamina 
Balikpapan).

• Pada saat kejadian diketahui ada kapal yang lego 
jangkar pada posisi yang berdekatan dengan area 
pipa bawah laut yaitu kapal MV Ever Judger yang 
juga mengalami kebakaran  (menurut data navigasi 
dari AIS).

• Semua ABK  (20 orang termasuk nakhoda) kapal 
MV Ever Judger berbendera asing (Panama) telah 
dievakuasi dan di rawat di rumah sakit. 

• Pertamina RU V telah mengirimkan petugas untuk 
melakukan inspeksi pipa bawah laut dan sampai 
dengan (H+1) belum menemukan sumber penyebab 
terjadinya tumpahan minyak (kebocoran). 

• Pertamina RU V telah melakukan upaya pe-
nanggulangan pencemaran tumpahan minyak 
dengan menggelar oil boom dan menggunakan 

vacuum truck. Kegiatan penanggulangan ini masih 
terus berlanjut karena masih banyak tumpahan 
minyak di perairan Teluk Balikpapan.

• Dari informasi diketahui bahwa titik api pertama 
diduga berasal dari lokasi perahu nelayan lokal, 
dan titik api kedua diperkirakan terjadi pada kapal 
MV Ever Judger. Jarak titik api pertama dan titik api 
kedua adalah sekitar 800 meter.

• Pada peninjauan ke Kapal MV Ever Judger 
ditemukan hasil sebagai berikut :
- Kapal MV Ever Judger sedang lego jangkar 

pada posisi sekitar 1°15’08.4”S, 116°47’18.8”E 
(titik terdekat ke batas larangan lego jangkar) 
dan menurut informasi sedang bersiap untuk 
berangkat keluar pelabuhan Balikpapan.

- Kapal terbakar pada bagian lambung kiri dan 
bagian belakang kapal. Menurut ABK kapal, 
awalnya kapal terbakar pada bagian depan 
sebelah kiri lambung kapal dan menyambar 
dengan cepat ke bagian belakang kapal. 

- Api pada bagian lambung kapal padam dengan 
cepat sedangkan pada bagian belakang kapal, 
api lebih lama dipadamkan karena banyak 
terdapat bahan yang mudah terbakar. 

berbendera Panama dengan muatan batubara, dan 
dua perahu nelayan lokal, dan telah mengakibatkan 
korban meninggal 5 (lima) orang.

• Sekitar jam 12.00 WITA, Pertamina RU V 
berkoordinasi dengan BPBD Balikpapan, Chevron 
dan Pertamina Hulu Mahakam melakukan 
pemadaman dan berhasil memadamkan kebakaran 
tersebut.

• Pihak Pertamina RU V kemudian mengeluarkan 
press release dan laporan kepada Ditjen Migas 
yang menyatakan bahwa tumpahan minyak bukan 
berasal dari Pertamina RU V. Hal ini didasarkan 
pada hasil analisa laboratorium yang menunjukkan 
bahwa tumpahan minyak cenderung berjenis Fuel 
Oil yang tidak diproduksi di Kilang RU V Balikpapan. 

• Sampai dengan tanggal 2 April 2018 (H+2), 
tumpahan minyak cenderung masih tebal dan 
meluas di perairan Teluk Balikpapan dan pada hari  

itu juga diputuskan oleh otoritas setempat untuk 
menanggulangi tumpahan minyak di laut secara 
bersama dan terpadu.

• Pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 (H+4), pihak  
Pertamina RU V dalam konferensi pers bersama 
instansi terkait melaporkan bahwa sumber dan 
penyebab tumpahan minyak adalah berasal 
dari putusnya  pipa penyalur minyak bawah laut 
diameter 20 inchi milik Pertamina yang berasal 
dari Terminal Lawe-Lawe Kab. Penajam Paser Utara 
(PPU) menuju ke kilang minyak Balikpapan.

• Kesimpulan ini diperoleh dari hasil inspeksi Tim 
Bawah Air (TBA) yang melakukan penyelaman 
sepanjang 4.5 km, sejak H+1 untuk memverifikasi 
hasil scan sonar yang mengindikasikan bahwa ada 
pipa putus di pipa penyalur bawah laut di Teluk 
Balikpapan tersebut.
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- Di bagian belakang kapal terdapat tabung 
gas oksigen dan asetilen, tetapi tidak sampai 
menimbulkan ledakan walaupun terpapar api. 
Ketika terjadi kebakaran para ABK tidak sempat 

melakukan upaya pemadaman kebakaran 
karena kobaran api yang sangat besar. 

- Bagian dalam kapal tidak terbakar sama sekali 
dan masih dalam keadaan baik.

Kondisi tumpahan minyak di pantai Teluk Balikpapan akibat insiden putusnya pipa bawah 
laut Pertamina RU V.

4. ANALISA KEJADIAN DAN PENYEBAB

A. PENYEBAB LANGSUNG 

1) Pemicu Insiden Pipa Putus
 Putusnya pipa penyalur bawah laut berdiameter 

20 inchi dari Terminal Lawe-Lawe, Penajam Paser 
Utara (PPU) ke kilang Pertamina RU V Balikpapan 
adalah akibat faktor eksternal. Pipa tertarik benda 
asing, sehingga bergeser sejauh 100 meter 
menyebabkan pipa putus dan minyak mentah 
tumpah ke perairan.

2) Pemicu Kebakaran
 Kebakaran terjadi sekitar jam 11.00 WITA siang 

ketika cuaca cerah dengan panas matahari 
yang terik mengakibatkan minyak menguap 
dan membentuk gas mudah menyala. Pemicu 
kebakaran diperkirakan karena adanya sumber api 
antara lain dari nelayan yang menggunakan api/
merokok, mesin kapal, HP yang digunakan salah 
seorang korban atau lainnya. Secara pasti, tim 
tidak bisa membuktikan hal ini karena kurangnya 
data yang dimiliki.

3) Deteksi Kejadian
 Kejadian kebocoran pipa dan tumpahan 

minyak tidak terdeteksi secara dini sehingga 
penanggulangan juga mengalami kelambatan. 
Secara teknis sistem perpipaan tidak memiliki sistem 
deteksi kebocoran, misalnya sistem alarm akibat 
menurunnya aliran dalam pipa. Dengan demikian 
operator hanya mengandalkan pengalaman dan 
intuisi pribadi. Secara operasi pada jam 02.30 WITA 
diketahui level cairan di tangki Buffer mengalami 
penurunan namun instruksi yang diberikan adalah 
untuk menaikkan rate pompa (ref. Kronologi 
Kejadian).

B. ANALISA PENYEBAB DASAR

Dari fakta dan urutan kejadian di atas, dapat dianalisa 
penyebab dasar yang telah memberikan kontribusi 
terhadap terjadinya insiden tersebut, yaitu:

1) Lack of Risk Assessment
• Petugas operasi tidak mendeteksi kemungkinan 

adanya risiko kebocoran pada pipa ketika level 
minyak turun di tangki buffer. Penurunan intake 
dan level pada tangki buffer justru direspon 
dengan menaikkan rate pompa dan menambah 
pasokan dari tangki lain.
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• Hasil HAZOPS yang telah dilakukan khususnya 
untuk jalur pipa bawah laut  belum 
komprehensif. 

2) Lack of Engineering
• Jalur pipa dibangun tahun 1997/1998 sehingga 

desain sistem perpipaan masih belum optimal 
sesuai dengan perkembangan process safety, 
antara lain:
- Tidak adanya sistem kontrol otomatis (MOV) 

untuk menutup control valve,  baik disisi 
Terminal Lawe-Lawe maupun disisi Tangki 
Buffer di Kilang 

- Tidak adanya flow alarm di Terminal Lawe-
Lawe, walau digambar P&ID terlihat  ada.

- Tangki Buffer tidak dilengkapi dengan check 
valve dan flow recorder pada bagian inlet.

- Tidak adanya sistem instrumen atau signal 
yang mendeteksi pergerakan kapal di 
daerah berbahaya larangan lego jangkar.

• Sistem pengendalian level di tangki belum 
optimal, sehingga operator tidak bisa dengan 
cepat mengetahui penyebab kurangnya flow 
minyak mentah yang mengalir ke tangki Kilang 
Balikpapan.

3) Lack of Awareness
 Pihak kapal atau pihak lainnya terlambat 

mengidentifikasi potensi bahaya yang ada di area 

larangan jangkar, sehingga terlambat memberikan 
informasi tentang adanya gangguan terhadap 
pipa. Akibatnya sumber tumpahan minyak yang 
disebabkan akibat putusnya pipa penyalur baru 
bisa dipastikan setelah H+4.

4) Lack of Competences
 Operator dan petugas lainnya yang terlibat 

dalam pengoperasian pipa kurang terlatih untuk 
menanggulangi kondisi operasi tidak normal, 
misalnya dalam pengendalian keadaan darurat 
Tier 2, pengambilan sample minyak yang tidak 
akurat dan pelaksanaan analisa risiko yang kurang 
komperehensif.

5) Lack of Coordination
 Koordinasi selama penanggulangan keadaan 

darurat tidak berjalan dengan baik.

6) Lack of Communication
 Komunikasi berbagai pihak terkait dalam 

menanggulangi operasi dan kejadian darurat belum 
optimal misalnya awak kapal yang melakukan 
pergerakan kapal di sekitar area larangan lego 
jangkar objek vital nasional, komunikasi antar 
petugas shift yang mengoperasikan pipa, 
komunikasi dengan  masyarakat umum mengenai 
adanya tumpahan minyak yang berbahaya.

5. PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

Dari kejadian tersebut diatas dapat diambil pembelajaran 
sebagai berikut:
• Perlunya Analisa risiko dan sistem mitigasi yang 

handal pada jalur pipa bawah laut karena apabila 
terjadi gangguan, seperti putusnya jalur pipa 
dapat mengakibatkan insiden yang berskala besar 
berupa kebakaran dan pencemaran laut yang sulit 
ditanggulangi.

• Sistem Penaggulangan Keadaan Darurat (Emergency 
Respon Plan) harus disiapkan sampai dengan level 
Tier 3 mengingat risikonya yang besar dan melibatkan 
stakeholder yang terdiri dari banyak pihak dan 
pipa merupakan Obyek Vital Nasional serta harus 
dilakukan pertemuan dan latihan penanggulangan 
keadaan darurat secara rutin. 

• Pada aset yang sudah berumur relatif tua (mendekati 
akhir umur layan) dan menggunakan teknologi yang 
sudah ketinggalan diperlukan inspeksi yang lebih 
komprehensif yang mendalam dan perlu dilakukan 
revitalisasi terhadap sistem peringatan dini dan 
sistem proteksi gangguan operasinya.

• Rambu-rambu jalur pelayaran disekitar jalur pipa 
harus selalu dipantau kondisi dan posisinya serta 
dilakukan koordinasi dengan instansi terkait. 

• Terhadap Petugas yang menangani operasi pipa 
dan petugas penanggulangan keadaan darurat 
perlu dilakukan Up skilling kompetensinya untuk 
menyesuaikan dengan adanya eskalasi tingkat 
risikonya.

Bagian II
Lesson Learned Kecelakaan Migas

70



Pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 18.30 WIB telah terjadi kebocoran pipa 
jaringan gas dalam kota milik PGN yang berada di sisi jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta 
Timur. Pipa tersebut berukuran 8 inch dan beroperasi dengan tekanan 10 bar, berfungsi untuk 
melayani konsumen di kawasan Kalibata dan Mampang. Pipa dibangun pada tahun 1987 dan 
telah dilengkapi dengan perijinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Di lokasi pipa yang mengalami kebocoran sedang 
berlangsung juga pembangunan jalur LRT (Light 
Rapid Transport) yang dikerjakan oleh kontraktor 
PT. Adhi Karya. Pada saat kejadian,  sedang 
berlangsung pekerjaan penimbunan galian disekitar 
titik PB-26 yang terletak di depan kantor BNN. 
Pekerjaan penimbunan dilakukan oleh PT. ACSET 
(Subkontraktor PT Adhi Karya). Kejadian ini adalah 
kasus kebocoran yang kedua setelah kebocoran 
pertama yang terjadi 2 (dua) hari sebelumnya pada 
hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, yaitu ketika 
pekerjaan pengeboran yang dilakukan oleh PT. Adhi 
Karya. Kebocoran yang pertama telah diperbaiki oleh 
pihak PGN pada tanggal 13 Maret 2018 dengan 
memotong dan mengganti bagian pipa yang rusak/
bocor. Pekerjaan penggantian berlangsung lancar 
yang dilakukan oleh PT. Eva Verucha, kontraktor 
dari PT. PGAS Solution, anak perusahaan PGN yang 
khusus melakukan pekerjaan O&M, (Operation and 
Maintenanace) Engineering dan EPC. 

Situasi Penanggulangan Kebocoran

Kebocoran Pipa Gas 
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) 
di Jalan  MT Haryono-Cawang, 
Jakarta Timur

2.8.
 HILIR
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2. KRONOLOGI KEJADIAN

• Pada tanggal 12 Maret 2018 ketika pekerjaan 
pengeboran dilakukan oleh PT. Adhi Karya telah 
terjadi kebocoran gas pada posisi titik PB-26 yang 
berada di depan kantor BNN di Jl MT Haryono, 
Jakarta Timur. Kebocoran ini telah diperbaiki oleh 
pihak PGN pada tanggal 13 Maret 2018 dengan 
memotong dan mengganti bagian pipa yang 
rusak/bocor.Kontraktor dari PT. PGAS Solution, 
anak perusahaan PGN yang khusus melakukan 
pekerjaan O&M, Engineering dan EPC.

• Setelah perbaikan selesai, penimbunan bekas 
galian diserahkan kepada PT. Adhi Karya yang 

kemudian menugaskan kepada PT. ACSET. Ketika 
pekerjaan penimbunan dengan menggunakan 
backhoe berlangsung, muncul gelembung gas 
yang keluar dari timbunan tanah. 

• Setelah dilakukan penggalian pada bagian 
yang mengeluarkan gelembung gas (bocor) 
diketemukan ada bagian pipa yang mengalami 
sobek sepanjang sekitar 10 cm. Diduga pipa gas 
yang bocor tersebut terkena benda keras bagian 
dari backhoe yang digunakan untuk menimbun 
galian. 

3. FAKTA DAN TEMUAN

Menurut prosedur tertulis dalam kontrak antara 
PT. PGAS Solution dan sub kontraktor, teknik 
penimbunan pipa adalah dengan cara mengisi 
terlebih dahulu bagian disebelah bawah pipa dengan 
tanah padat. Setelah itu baru diisi dengan tanah 
timbunan. Kenyataannya, operator backhoe langsung 
melakukan penimbunan dengan mendorong tanah 
ke dalam lobang galian, dan tidak mengisi lebih 
dahulu bagian bawah pipa. 

Berdasarkan tinjauan lapangan, diskusi dengan 
manajemen PGN, PT. PGAS Solution, PT Adhi Karya, 
PT. ACSET dan sub kotraktor ditemukan beberapa 
fakta sebagai berikut:

Posisi terakhir Backhoe saat 
kebocoran terjadi
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Tampak atas setelah penggalian tanah untuk memastikan kebocoran pada pipa

Bagian pipa yang sobek/bocor diduga akibat terkena backhoe

• Kegiatan perbaikan pipa yang bocor telah 
selesai dilaksanakan oleh sub kontraktor. Setelah 
pekerjaan pengelasan pipa selesai, pekerja sub 
kontraktor meninggalkan lokasi.

• Pada jam 16.00 WIB PT. Adhi Karya melakukan 
penimbunan galian pipa yang dilaksanakan 
oleh PT. ACSET dengan menggunakan backhoe. 
Penimbunan dilakukan dengan mendorong tanah 
galian yang tertimbun (berada) disekitar lubang 
agar masuk kedalam area galian pipa.

• Selama pekerjaan penimbunan ber langsung tidak 
terlihat  adanya koordinasi diantara semua pihak-
pihak perusahaan yang terlibat.

• Menurut kontrak dari PT. PGAS Solution dengan 
sub kontraktor, pelaksanaan penimbunan 
adalah lingkup pekerjaan kontraktor, tetapi tidak 
dijalankan. Pekerjaan justru diserahkan kepada 
pihak PT. ACSET (sub kontraktor PT. Adhi Karya) 
tanpa koordinasi dengan PGN/PGAS Solution.

• Kerusakan pipa terjadi sekitar 4 meter dari pipa 
yang bocor pada kasus pertama sebelumnya.

• Profil kerusakan adalah akibat benturan benda 
keras, dan melihat bentuknya diperkirakan akibat 
gigi/garpu dari backhoe.
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• Dalam wawancara dengan operator backhoe, dia 
mengaku sudah memiliki SIO lengkap, tetapi tidak 
mengakui bahwa backhoe yang dioperasikannya 
telah mengenai pipa. Dia hanya mengaku 
beristirahat setelah selesai menimbun. Ketika 
kembali ke lokasi dia melihat ada semburan gas  dari 
tanah galian. Dia langsung berinisiatif menjalankan 
backhoe dan memakai bucket untuk menutup 
bocoran dengan maksud untuk menghentikan 
semburan.

• Pekerjaan telah dilindungi dengan izin kerja (work 
permit). Namun dalam izin kerja penggalian tidak 
ada penjelasan tentang alat yang digunakan untuk 

penimbunan dan antisipasi potensi bahayanya.
• PGN telah membuat JSA yang disusun 

oleh kontraktor, namun JSA tersebut tidak 
mengidentifikasi tentang potensi bahaya 
Penimbunan Galian Pipa dan penggunaan alat 
berat dalam pekerjaan penimbunan. JSA hanya 
memuat me ngenai bahaya-bahaya normatif saja 
dalam kegiatan perapihan.

• JSA dan prosedur kerja Penimbunan Galian Pipa 
tidak dikomunikasikan oleh penanggung jawab 
kerja penimbunan kepada pihak pekerja yang 
melaksanakan penimbunan.

4. ANALISA KEJADIAN DAN PENYEBAB

A. PENYEBAB LANGSUNG 

Berdasarkan fakta yang ada dan melihat bagian pipa 
yang rusak, terjadinya kebocoran adalah karena faktor 
eksternal yaitu adanya benturan dari luar dan satu-
satunya adalah alat backhoe yang berada di lokasi 
kejadian.

1) Substandard Acts
a. Failure to Inform/Warn 
 Operator backhoe melaksanakan perintah 

atasan tanpa diberi informasi yang jelas tentang 
teknik penimbunan yang benar (tidak sesuai 
dengan prosedur kerja yang ditetapkan PGN). 

b. Operating Equipment Without Authority 
 Pekerjaan juga tidak dilndungi dengan ijin kerja 

yang sah, karena izin diberikan oleh PGN untuk 
sub kontraktor lain.

c. Failure to Follow Procedure/Instruction 
 Sub kontraktor tidak memenuhi prosedur yang telah 

ditetapkan yaitu tidak melakukan penimbunan 
sesuai dengan kontrak. Pengawas dan pimpinan 
terkait tidak melakukan pengawasan langsung saat 
pekerjaan dilakukan.

d. Failure to Identify Hazard
 Untuk kegiatan penimbunan sudah dibuat JSA 

oleh pihak sub kontraktor. Namun hasilnya 
tidak komprehensif dan tidak menyebutkan  
tentang penggunaan backhoe sebagai alat kerja 
penimbunan. Para pekerja kurang memahami apa 
risiko yang ada dalam kegiatannya.

2) Substandard Conditions 
 Presence of Flammable/ Explosive Atmosphere
 Adanya bahan yang mudah terbakar berupa 

gas methane yang dialirkan di dalam pipa PGN 
dibawah tanah tanpa adanya tanda peringatan 
potensi bahaya dan gas didalam pipa tersebut 
keluar dan menyebar setelah pipa robek kena 
benturan peralatan backhoe.

B. PENYEBAB DASAR 
 (Basic Causes)

1) Personal Factors
a. Lack of Knowledge 
 Pekerja kontraktor PT. ACSET (Operator 

Backhoe) tidak diberi penjelasan yang lengkap 
tentang teknik menimbun pipa gas dan potensi 
bahayanya dengan menggunakan backhoe. 
Operator menimbun pipa seperti pada galian 
pada umumnya yaitu mendorong dengan 
backhoe tanpa memperhatikan kondisi pipa di 
bawah tanah.

b. Job/System Factors
• Inadequate Work / Process Planning/

Program
 Para pihak yang terkait tidak memiliki 

proses dan program kerja yang baik. 
Koordinasi antar pihak yang terlibat dalam 
suatu kegiatan yang sama sangat lemah. 
Penerapan SIMOPS (Simultant Operations) 

Bagian II
Lesson Learned Kecelakaan Migas

74



tidak dijalankan oleh pihak terkait. Selama 
pekerjaan penimbunan tidak ada petugas 
yang mengawasi.

• Lack of Supervisory/Management Job 
Knowledge 

 Aspek pengawasan dari semua pihak 
sangat lemah. Padahal para pihak baru 
saja mengalami insiden yang sangat serius 
(pada kasus kebocoran yang pertama). 
Bahkan rapat lengkap telah dilakukan untuk 
membahas upaya penanggulangannya. 
Namun terbukti saat pekerjaan penimbunan 
dilakukan, tidak ada pihak yang kompeten, 

minimal level supervisor yang mengawasi di 
lapangan.

• Inadequate Leadership Develop ment 
 Kejadian ini merupakan peristiwa 

kedua setelah pipa bocor sebelumnya. 
Terlihat lemahnya pengembangan sikap 
kepemimpinan manajemen dari semua 
pihak-pihak yang terlibat. Juga terlihat tidak 
adanya komitmen yang kuat dari pihak 
manajemen/pimpinan proyek/pengawas 
untuk melakukan pekerjaan di titik lokasi 
yang rawan dan kompleks ini dengan aman 
dan selamat.

5. PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

Dari kejadian tersebut diatas  dapat diambil 
pelajaran,  antara lain sebagai berikut
a. Management Commitment 

• Koordinasi dan pengawasan semua 
pihak yang terlibat dalam setiap 
pekerjaan yang berisiko tinggi dan 
komplek  adalah mutlak dilakukan 

• Memberlakukan reward and 
punishment secara konsisten atas 
pelanggaran yang dilakukan oleh 
jajaran manajemen dan perusahaan 
sub-kontraktor.

b. Operating Procedures for Controlling 
Process Risks 

• Memastikan bahwa semua prosedur yang 
sudah ditetapkan agar di jalankan dengan 
baik seperti prosedur penimbunan yang 
sudah ditentukan.

• Petugas yang melakukan JSA harus 
personil yang kompeten dan bersertifikat, 
khusus untuk jenis pekerjaan terkait.

c. Work Permits 
• Semua pekerjaan dilakukan sesuai 

dengan izin kerja (work permit). Izin 
kerja hanya berlaku untuk pihak yang 
tercantum dalam surat penugasan kerja 
dan tidak dibenarkan dikerjakan pihak 
lain.

Bagian II
Lesson Learned Kecelakaan Migas

75DIREKTORAT	JENDERAL	MINYAK	DAN	GAS	BUMI



Kompendium Kebakaran di Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

2.9.
 HILIR

(Banda Aceh-NAD, Tebet-Jaksel, 

Cipayung-Jaktim, Bukit Tinggi-Sumbar)

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) merupakan instalasi Migas yang 
perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama dilihat dari aspek keselamatannya. Dari sisi 
ukuran, SPBU memang merupakan instalasi Migas yang berukuran kecil tetapi mengingat 
keberadaannya yang ada ditengah-tengah masyarakat umum, maka SPBU mempunyai 
tingkat kerawanan yang tinggi terhadap terjadinya kecelakaan/kebakaran. 

Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila  dari  
data statistik  kebakaran di sektor Migas tahun 
2019 menunjukkan bahwa kebakaran SPBU masih 
mendominasi (61%), dan sebagian besar kejadian 
kebakaran  SPBU tersebut disebabkan oleh faktor 
eksternal, yaitu berasal dari konsumen SPBU seperti 
antara lain: kendaraan yang mengisi BBM di SPBU 
dan pengisian BBM menggunakan jerigen plastik (non 
metal). 

Penyusunan Kompendium Kebakaran SPBU ini 
dimaksudkan sebagai bahan pembelajaran agar 
kejadian serupa tidak terulang lagi.

Sebagai bahan pembelajaran, telah dipilih  4 (empat) 
kejadian kebakaran  SPBU  yang dianggap mewakili 

dan mempunyai variasi penyebab yang cukup beragam 
sehingga dapat dijadikan acuan dalam membuat 
program pencegahan kebakaran dan penanggulangan 
keadaan darurat  di SPBU-SPBU lainnya.

Adapun ke-empat kejadian kebakaran SPBU  tersebut 
adalah : 
• Kebakaran SPBU No.14.232485 di Banda Aceh 

(Tanggal 09 Agustus 2017)
• Kebakaran SPBU No.31.12802 di Tebet Jakarta 

Selatan (Tanggal 01 Desember  2019)
• Kebakaran SPBU No. 14.261532 di Bukit Tinggi 

Sumatera Barat (Tanggal 13 Oktober 2019) dan
• Kebakaran SPBU No.34.13805 di Ci payung Jakarta 

Timur (Tanggal 11 Oktober 2019)
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2. RINGKASAN HASIL INVESTIGASI KEJADIAN

2.1. SPBU DI BANDA ACEH

A. Uraian Singkat Kejadian   
 Kebakaran di SPBU tersebut diketahui bermula dari  

terdengarnya suara letusan pada Dispenser no. 4 
(empat), disusul dengan keluarnya api dari dalam 
Dispenser tersebut. Tidak berapa lama kemudian, 
disusul oleh terjadinya ledakan pada Dispenser 
no. 3 (tiga) dan selanjutnya diikuti Dispenser no. 
2 (dua) dan no. 1 (satu), sehingga ke-empat buah 
Dispenser tersebut semuanya terbakar.

B. Fakta dan Temuan
 Sistem ducting cable/pipe yang meng hubungkan 

ke 4 (empat) Dispenser tersebut tidak dilengkapi 

dengan seal/sekat. Terdapat tumpahan/ceceran BBM 
yang diduga berasal dari kegiatan pembersihan 
strainer/saringan yang dilaksanakan secara reguler,  
yaitu  seminggu sekali, ditambah dengan adanya 
rembesan dari salah satu sambungan ulir pipa BBM 
yang diisolasi dengan masking tape secara tebal/
berlebihan yang bertujuan untuk meng hilangkan 
rembesan. Ditemukan juga sambungan kabel pada 
Dispenser tidak menggunakan junction box yang 
tidak explosion proof saat dilakukan pekerjaan 
pemeliharaan sebelumnya dimana junc tion box 
tersebut tidak dikembalikan klasifikasinya seperti 
semula.

Keadaan SPBU di Banda Aceh setelah kebakaran

C. Analisa Kejadian dan Penyebab   

 Ceceran dan rembesan BBM yang berasal dari ke 
dua sumber tersebut  jatuh/masuk ke cable duct/
pipe dan diduga terakumulasi dalam waktu yang 
cukup lama, kemudian menguap dan bercampur 
dengan udara/oksigen, membentuk campuran 
yang mudah terbakar (flammable range) dimana 
untuk Pertamax dan Premium mempunyai  
flammable range 1,4% - 7,6% dengan  flash 
point -43°C.

 

 Sumber panas diduga berasal dari adanya 
hubungan singkat dari instalasi listrik yang ada di 
dalam Dispenser. Dengan adanya ketiga unsur uap 
BBM, oksigen dan sumber panas maka terpenuhi 
unsur segitiga api sehingga terjadi kebakaran.
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2.2. SPBU DI TEBET, JAKARTA SELATAN

A. Uraian Singkat Kejadian   
 Kebakaran terjadi menjelang tengah malam sekitar 

pukul 23.15 WIB pada saat Operator SPBU akan 
melakukan pengisian ke mobil konsumen jenis Toyota 
Altis di Dispenser Pulau 3 (tiga). Tiba-tiba muncul 
mobil Sedan yang melaju dengan kecepatan tinggi 
dari arah antrian, kemudian menabrak Dispenser 
Pulau 3 dan menimbulkan api yang menyebabkan 
kebakaran pada Dispenser Pulau 3. Api kemudian 
menyambar ke mobil konsumen (Toyota Altis) yang 
sedang berada di dekat Dispenser tersebut.

B. Fakta dan Temuan
 Dari Investigasi di lapangan  didapatkan  fakta 

dari rekaman CCTV yang terpotong. Data hasil 
pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa 
Dispenser yang terbakar tidak dapat segera 

dipadamkan walaupun tersedia Emergency Valve. 
Juga ditemukan bahwa flexible hose di  bagian bawah 
Dispenser terbakar habis. Selain itu ditemukan juga  
bahwa sistem pengaman/guard yg ada di SPBU  tdk 
berfungsi  melindungi badan dispenser dari mobil 
penabrak.  Dari operator SPBU yang menyaksikan 
kejadian diperoleh penjelasan bahwa pengemudi 
mobil yang menabrak Dispenser menunjukkan cara 
mengemudi yang tidak aman/membahayakan. Pada 
saat kejadian, mobil konsumen yang sedang mengisi 
BBM berada pada posisi yang tidak seharusnya, 
yaitu mulut tangki mobil berseberangan dengan 
Dispenser, sehingga pada saat terjadi keadaan 
darurat operator tidak segera dapat bereaksi karena 
pandangan tertutup mobil konsumen.

Keadaan SPBU di Tebet Jakarta Selatan setelah kebakaran
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C. Analisa  Kejadian dan Penyebab

 Penyebab langsung terjadinya kebakaran pada 
Dispenser dan mobil tersebut adalah karena 
terpenuhinya unsur  segi tiga api, yaitu: ketersediaan 
oksigen yang cukup karena Dispenser SPBU berada 
di ruang terbuka, dan unsur bahan bakar, yaitu 
adanya uap BBM yg mencapai level flammable 
range yang terjadi disekitar Dispenser yang sedang 

beroperasi mengisi BBM jenis gasoline (Pertamax, 
Pertamax Turbo dan Pertalite). Area sekitar Dispenser 
tersebut merupakan area dengan klasifikasi Zone 0. 
Kemudian unsur panas diduga berasal dari benturan 
antar logam pada body Dispenser dengan bagian 
depan mobil dan/atau dari panas mesin mobil yang 
menabrak.

2.3. SPBU DI BUKIT TINGGI, 
  SUMATERA BARAT

A. Uraian Singkat Kejadian   
 Kebakaran terjadi sekitar pukul 18.40 wib pada saat 

pengisian BBM bersubsidi jenis Premium pada mobil  
Suzuki Carry buatan tahun 1987. Setelah mobil 
tersebut diisi sekitar 41 liter, mobil di-start tetapi 
mesin tidak bisa hidup, sehingga operator SPBU 
yang bertugas menyarankan agar mobil tersebut 
didorong menjauhi Dispenser sebelum di-start 

kembali, dengan alasan safety. Tetapi pengemudi 
mobil tetap memaksakan diri dengan menghidupkan 
kembali mobil tersebut untuk yang kedua kalinya. 
Bersamaan dengan itu muncul percikan api dan 
secara spontan me nyebabkan terjadinya kebakaran 
pada mobil  yang kemudian membakar bangunan  
kanopi dan 2 (dua) Dispenser SPBU tersebut.

Flexible hose yang terbuat dari material flammable terlihat terbakar habis (gambar kiri) dan pelindung/
guard yang tidak efektif melindungi badan Dispenser dari mobil penabrak (gambar kanan).
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B. Fakta dan Temuan  
 Di dalam kendaraan yang terbakar ditemukan tangki 

tambahan di atas lantai mobil bagian belakang 
yang kapasitasnya sekitar 80 liter. Konstruksi tangki 
tambahan tersebut sangat tidak memadai, yaitu  
berbentuk kotak dan terbuat dari drum bekas, 
yang terkesan dibuat dengan tidak memperhatikan 
faktor keselamatan dan keamanan sama sekali. 

Juga ditemukan bahwa tangki BBM bawaan mobil 
yang terletak di bawah lantai belakang mobil 
sudah dimodifikasi  berbeda dengan yang asli dari 
pabrikan. Pada saat kebakaran mobil tersebut juga 
tidak bisa didorong menjauhi Dispenser karena 
posisi rem tangan dalam keadaan terpasang dan 
perseneling mobil masuk pada posisi gigi 1 (satu).

Keadaan SPBU di Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah terbakar

Kondisi mobil yang menjadi sumber percikan api (gambar kiri) dan tangki BBM tambahan 
yang terbuat dari drum bekas yang dibuat berbentuk kotak (gambar kanan) yang diduga 
bocor.
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C. Analisa Kejadian dan Penyebab 
 Diduga tangki tambahan yang terletak di atas lantai 

kendaraan dalam kondisi bocor, sehingga ruangan 
di dalam  mobil dipenuhi dengan uap Premium yang 
mencapai level flammable range. Sumber panas 
diduga berasal dari percikan api  pada sistim starter 

mobil sehingga pada saat pengemudi mobil men-
start mobil untuk yang kedua kalinya terlihat nyala 
api di dalam mobil akibat dari terpenuhinya segi 
tiga api pada ruangan tersebut. Hal ini terlihat jelas 
pada hasil rekaman CCTV.

2.4. SPBU DI CIPAYUNG, JAKARTA TIMUR

A. Uraian Singkat Kejadian   
 Sekitar pukul 14.25 WIB, sebuah mobil Daihatsu 

Xenia dengan nomor Polisi  B 1533 FL melakukan 
pengisian Premium sebanyak Rp. 200.000,-. Sekitar 8 
menit kemudian, mobil tersebut kembali  melakukan 

pengisian sebanyak Rp. 100.000,-. Setelah selesai 
pengisian yang terakhir, pada saat  mobil dinyalakan 
terlihat dari bagian depan mobil mengeluarkan api  
dan menyambar ke bagian belakang mobil.

Keadaan mobil dan SPBU di Cipayung Jakarta Timur setelah kebakaran

B. Fakta dan Temuan  
 Dari hasil investigasi, ditemukan  adanya kegiatan 

tidak aman (unsafe action) dan ilegal, yaitu berupa  
penimbunan BBM jenis  Premium  bersubsidi 
dengan modus operandi memindahkan BBM dari 
tangki mobil ke tangki BBM yang tersimpan di 
bagian belakang mobil dengan menggunakan 
pompa dan selang. Disamping itu juga terjadi  
kondisi yang tidak aman (unsafe condition) yaitu 

penggunaan peralatan yang tidak standar, berupa 
tangki mobil yang dimodifikasi dengan membuat 
sebuah nozzle yang  dihubungkan dengan 
tangki tambahan di bagian belakang mobil 
menggunakan peralatan pompa dan selang, serta 
peralatan sistem starter mobil yang tidak aman 
(menimbulkan percikan api terbuka).
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3. PEMBELAJARAN  DAN REKOMENDASI

Dari berbagai kejadian kebakaran SPBU yang telah 
diuraikan di atas dapat ditarik pelajaran untuk dapat 
dijadikan acuan dalam pengelolaan keselamatan dan 
pelaksanaan tanggap darurat di SPBU supaya kejadian 
serupa tidak terulang. Dari hasil investigasi dan analisa 
penyebab kejadian dapat ditemukan penyebab dasar 
(basic causes) yang  berasal dari kelemahan/kekurangan/
lack yang mencakup : aspek perancangan (design and 
engineering), operasi dan pemeliharaan (operation and 
maintenance), pengawasan (supervision), pembinaan 
kompetensi dan pelatihan  (training and up skilling) 
dan tanggap  darurat (emergency response) pada 
pengelolaan SPBU, sehingga perlu dicari solusi atau 
saran/rekomendasi perbaikan yang akan dirangkum 
pada uraian di bawah ini, yang akan bermanfaat untuk 
SPBU lainnya.

3.1. Aspek Perancangan (Design/Engineering)
• Desain cable duct yang ada di SPBU harus 

dilengkapi dengan seal/penyekat untuk 
mencegah gas menjalar/travel dari satu 
Dispenser ke Dispenser lainnya. Dalam hal 
sistem cable ducting yang menjadi satu 
dengan instalasi perpipaan BBM, maka 
direkomendasikan kabel harus diisolasi (conduit) 
yang memadai sehingga tidak memungkinkan 
ter jadinya  kontak langsung dengan uap BBM 
yang ada di  dalam ducting. 

• Material flexible hose harus terbuat dari 
material yg  non-combustable karena bisa 
mengakibatkan emergency valve tidak efektif 
menghentikan aliran BBM sehingga kebakaran 
berpotensi membesar bahkan bisa terjadi 
ledakan

• Desain pengaman/guard Dispenser harus 
dipastikan dapat melindungi      Dispenser dari 
potensi benturan/tabrakan mobil konsumen.

• Pemasangan CCTV di area yang dapat merekam 
kejadian kebakaran dari berbagai sudut 
pandang dan juga harus aman dari jangkauan 
api pada saat tarjadi kebakaran.

3.2. Aspek Operasi dan Pemeliharaan (Operation 
and Maintenance)

• Pekerjaan pembersihan strainer dan peralatan 
lainnya yang terdapat pada sistem perpipaan 
BBM di SPBU adalah merupakan  pekerjaan 
kritis sehingga berpotensi terjadi tumpahan/
ceceran BBM, oleh karena itu setiap pekerjaan 
kritis harus dilengkapi dengan Izin Kerja Aman 
lengkap dengan SOP/JSA serta disosialisasikan 
untuk dipahami  oleh pekerja terkait sebelum 
pekerjaan dimulai.

• Semua peralatan listrik yang berada di dalam 
hazardous area harus di cek secara berkala 
apakah masih sesuai dengan persyaratan area 
klasifikasinya.

• Petugas bagian pemeliharaan harus 
mengembalikan fungsi peralatan yang sudah di 
perbaiki sesuai dengan area klasifikasinya (misal 
Kabel Junction Box tidak dibiarkan terbuka 
tetapi harus ditutup kembali).

• Pada saat mengisi BBM di SPBU, mobil 
konsumen harus berada pada posisi yang benar 
dimana mulut tangki mobil tidak berseberangan 
dengan nozzle Dispenser, sehingga pada saat 
terjadi keadaan darurat operator segera dapat 
bereaksi karena pandangan tidak tertutup 
mobil konsumen.

3.3. Aspek Pengawasan (Supervision)
• Perlu upaya meningkatkan awareness dari 

petugas  security, sehingga mampu menegur 
konsumen yang berperilaku tidak aman yang 
berpotensi menimbulkan insiden di SPBU.

• Perlu ada regulasi dan/atau SOP yang melarang 
kendaraan menggunakan tangki BBM yang 
dimodifikasi dan/atau tangki BBM tambahan 
yang bukan buatan pabrikan (substandard).
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3.4. Aspek Kompetensi (Training and Up-Skilling)
• Pelatihan tentang pemahaman bahaya, antara 

lain bahaya BBM, bahaya listrik dan listrik statis, 
penggunaan APAR/APAB yang benar untuk 
semua petugas SPBU

• Belum semua operator mengikuti pelatihan 
penanggulangan keadaan darurat, sehingga 
harus dilaksanakan pelatihan yang teratur/
regular dan sistematis dan dijadikan sebagai 
persyaratan kompetensi petugas SPBU. 

• Semua personil petugas SPBU terkait belum 
pernah membaca Pedoman Teknis Instalasi 
dan Operasi SPBU yang diterbitkan oleh Ditjen 
Migas, sehingga perlu dilakukan  sosialisasi 
Pedoman Teknis Keselamatan Per alatan dan 
Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU No. 
0289 K/18/DJM.T/2018.

3.5. Aspek Penanggulangan Keadaan Darurat 
(Emergency Response Plan/ERP)

• Semua peralatan keadaan darurat seperti APAR/
APAB di industri Migas harus selalu dilakukan 
pengecekan sesuai dengan skedul yang telah 
ditetapkan sehingga peralatan siap untuk 
dipakai saat keadaan darurat

• Melengkapi SPBU dengan peralatan Emergency 
Shutdown, sehingga pada saat terjadi keadaan 
darurat operasi SPBU dapat dihentikan secara 
serentak.

• Mengevaluasi Emergency Response Plan (ERP) 
terkait dengan koordinasi dengan instansi 
lain untuk permintaan bantuan, mengingat 
permohonan bantuan ke Damkar saat kejadian 
dilakukan oleh warga, bukan dari pihak SPBU
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Kegagalan Struktur Tiang 
Penyangga (Supports) Spherical 
Tank di Depot LPG Pertamina 
Marketing Operation Region 
(MOR) VII Makassar, Sulsel

2.10.
 HILIR

Depot LPG Makassar PT. Pertamina (Persero) MOR VII yang berlokasi di dalam kompleks 
Pelabuhan wilayah PT. Pelindo II di Makassar memiliki 4 (empat) buah tangki LPG bola 
(spherical tanks). Tangki T-1A dan T-1B mempunyai kapasitas masing-masing 250MT, tangki 
T-1C dengan kapasitas 500MT, dan tangki T-4 dengan kapasitas 1.500MT. 

Tangki T-1A dan tangki T-1B dibangun pada tahun 
1975, sedangkan tangki T-1C dan tangki T-4 masing-
masing dibangun pada tahun 1990 dan tahun 2004. 
Pada tahun 2009, tangki T-4 pernah mengalami 
paparan panas yang cukup tinggi akibat kebakaran 

mobil tangki yang diparkir pada area yang tidak 
terlalu jauh dari lokasi tangki T-4. Tangki 1-B yang 
terletak diantara tangki T-1A dan tangki T-1C seperti 
ditunjukkan pada gambar berikut.

Lokasi dan arah kemiringan tangki T-1B Lokasi Tangki T-1B di Depot LPG Makassar
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Pada tanggal 21 Agustus 2017, tangki T-1B yang 
terletak diantara tangki T-1A dan tangki T-1C 
mengalami kecelakaan. Tanki bergeser miring kearah 
pondasi bagian selatan, sesaat setelah proses loading 
LPG kedalam tangki tersebut dari kapal tangker 
Eleanor selesai dilakukan. Miringnya tangki T-1B 

Dari hasil pemeriksaan kebocoran gas (gas test) di 
lokasi kejadian, tidak diketemukan adanya tanda-
tanda kebocoran gas LPG, baik yang berasal dari 
tangki maupun dari sistem perpipaan yang terhubung 
dengan tangki, termasuk pada bagian pipa inlet 

tersebut disebabkan oleh ke 6 (enam) struktur/pilar 
penyangganya mengalami kegagalan menerima 
beban. Akibatnya, kerusakan juga terjadi pada bagian 
struktur bracing, serta pipa inlet dan outlet yang 
mengalami penurunan ke arah lantai.

dan outlet yang mengalami penurunan mendekati 
permukaan lantai. Tangki T-1B mempunyai diameter 
dan tebal dinding masing-masing adalah 10,4meter 
dan 23mm, dengan tekanan kerja maksimum adalah 
13,5kg/cm2g. 

2. KRONOLOGI KEJADIAN

• Senin, 21 Agustus 2017 pukul 06:54 WITA, kapal 
tanker LPG Eleanor dengan muatan LPG 1.500MT 
mulai bersandar di Dermaga Depot LPG Makassar, 
dan dilanjutkan dengan penyambungan Marine 
Loading Arm dari darat ke kapal tanker.

• Pukul 08:18 WITA dimulai pembongkaran muatan 
(unloading) LPG dari kapal ke-3 (tiga) tangki (T-1A, 
T-1B dan T-1C) secara simultan, hingga mencapai 
flowrate yang konstan.

• Pukul 08.48 s/d 09.30 WITA proses unloading LPG 
dari kapal tangker hanya dilakukan ke tanki T-1B 
hingga mencapai volume sekitar 200MT (yaitu 

pada kapasitas aman level 8), dan setelah itu 
pembongkaran dilanjutkan ke tanki T-1A.

• Pukul 11:10 WITA terjadi pergeseran support (tiang 
penyangga) pada tangki T-1B hingga menyebabkan 
posisi tangki miring kearah pondasi bagian selatan. 
Pada pukul 11.15 WITA proses pemompaan LPG 
dari kapal dihentikan, dan segera dilakukan 
pemutusan koneksi Marine Loading Arm dari darat 
ke kapal.

• Pukul 12.00 WITA dimulai proses evakuasi LPG 
dari tangki T-1B menggunakan LPG Transport Tank 
(Skid Tank)

Kegagalan pada struktur tiang penyangga
tanki T-1B hingga mengakibatkan posisi 
tanki miring.
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3. FAKTA DAN TEMUAN

Dari hasil pertemuan dan kunjungan ke lapangan serta 
diskusi antara Inspektur Migas dan TIPKM dengan 
Manajemen PT. Pertamina (Persero) MOR VII diperoleh 
beberapa fakta dan temuan sebagai berikut:
• Dilihat dari tahun pembuatannya, umur tangki 

T-1B beserta struktur tiang penyangga diperkirakan 
telah melewati umur desainnya.

• Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) 
tangki LPG T-1B masih berlaku sampai dengan 
Oktober 2017.

• Rekomendasi yang disebutkan pada SKPP perihal 
untuk melakukan inspeksi pada bagian internal 
tangki ternyata belum dapat dilakukan karena 
kendala operasional;

• Pada kegiatan inspeksi tangki LPG spherical tank, 
kegiatan inspeksi umumnya hanya ditekankan pada 
bagian yang bertekanan (pressurized containment) 
seperti spherical tank, piping system, dan katup 
pengaman, sedangkan untuk bagian pondasi dan 
struktur penyangga (support/structure) kegiatan 
inspeksi sama sekali tidak dilakukan secara 
menyeluruh/mendalam menggunakan teknik 
NDT. Inspeksi dilakukan hanya sebatas observasi/
pemeriksaan secara visual.

• Tidak diketemukan tanda-tanda terjadinya 
pergeseran atau penurunan pondasi pada tiang 
penyangga, dan

• Lokasi tangki T-1B yang mengalami kemiringan 
ini berada pada jarak yang cukup jauh dari titik 
kebakaran yang terjadi di tahun 2009.

• Kerugian yang ditimbulkan akibat insiden 
miringnya tanki T-1B pada Depot LPG Makassar 
antara lain berupa kerusakan pada: pondasi tangki, 
struktur tiang penyangga (support), dinding tangki, 
jaringan sistem perpipaan, dan lainnya. Pada 
insiden tersebut, tidak menimbulkan korban jiwa.

• Penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak 
Depot LPG Makassar, adalah  antara lain:
a. Mengosongkan tangki dengan menggunakan 

skid tank dan dilanjutkan dengan draining dan 
venting;

b. Mengisolasi area;
c. Mempersiapkan fire fighting dan memperkuat 

personel HSSE;
d. Memasang transportable gas detector
e. Memasang rangka penyangga (support) 

sementara agar tidak terjadi pergerakan/
pergeseran pada tanki;

f. Mengisolasi tangki  setelah pengosongan;
g. Melakukan purging (N

2) untuk memastikan 
tidak ada gas tersisa; dan

h. Mengalihkan stock LPG dari Depot LPG 
Makassar ke Depot LPG PT. Bosowa yang 
dioperasikan oleh PT. Pertamina (Persero) MOR 
VII untuk menjaga agar tidak terjadi kelangkaan 
pasokan LPG di wilayah Sulawesi Selatan.

4. ANALISA KEJADIAN DAN PENYEBAB

• Hasil analisa berdasarkan temuan-temuan dan 
fakta dilapangan disimpulkan bahwa telah 
terjadi korosi yang cukup parah pada struktur 
penunjang tangki LPG T-1B yang sebagian besar 
tertutup oleh lapisan beton tahan api sehingga 
serangan korosi tersebut tidak dapat terlihat dari 
luar dan tidak dapat diinspeksi. Celah yang ada 
diantara beton tahan api dengan permukaan 
struktur penunjang yang terbuat dari pipa baja 
membentuk ruang kapiler yang dapat dimasuki 
oleh air dan udara sehingga memicu terjadinya 
korosi.

• Serangan korosi yang berlangsung selama 
bertahun-tahun mengakibatkan penipisan dinding 
struktur penunjang sehingga mengurangi daya 
dukungnya. Saat dilakukan pengisian LPG pada 
hari senin, 21 Agustus 2017 pukul 11:10 WITA 
ketika volume LPG pada tangki bola mencapai 
sekitar 200 MT struktur penunjang tidak mampu 
lagi menahan berat tangki bola dan isinya sehingga 
terjadi deformasi plastis diikuti dengan bergeraknya 
tangki tersebut sehingga miring dan baru terhenti 
setelah piping bagian bawah tangki membentur 
dan tertahan lantai dibawahnya.

Bagian II
Lesson Learned Kecelakaan Migas

86



5. PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

• Program inspeksi terhadap struktur tangki 
LPG perlu dilakukan secara komprehensif 
tidak terbatas terhadap dinding tangki saja 
tetapi juga terhadap struktur penunjang 
termasuk pondasi. 

• Lapisan beton tahan api (fire proofing) 
untuk melindungi struktur tiang penunjang 
tangki yang dapat menghalangi akses untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap struktur 
penunjang. Untuk itu perlu digunakan bahan 
lain sebagai lapisan penahan api seperti 
cat tahan api yang tidak membentuk celah 
masuknya air dan udara yang berpotensi 
menimbulkan korosi. 

Kerusakan pada salah satu 
struktur penunjang Tanki T-1B
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Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 12.30 WIB telah terjadi insiden berupa 
ledakan gas di dapur konsumen gas PGN di Kota Bogor pada pipa jargas PT Perusahaan Gas 
Negara (PGN) di sebuah rumah milik warga yang beralamat di Komplek Perumahan Cimanggu 
Residence Blok C2, RT 02/RW 16, Kel. Kedung Waringin, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor. 

Informasi dari lapangan menyebutkan bahwa di rumah 
tersebut terdapat 2 (dua) ekor anjing yang tidak 
terkurung di dalam kandang dan bebas berkeliaran 
didalam rumah. Efek ledakan yang terjadi  berdampak 
cukup besar, yaitu selain merusak rumah di Blok C2, 
juga telah merusak  beberapa rumah yang berada di 
sampingnya yaitu rumah di Blok C1 dan C3, serta rumah 
yang berada di belakang rumah Blok C2 yang terletak 

di luar  Komplek Perumahan Cimanggu Residence. 
Efek ledakan juga sampai ke rumah di seberang jalan 
yaitu di Blok BH1 yang mengalami kerusakan pada 
pintu depan dan samping serta bagian atap/genteng. 
Dalam kejadian tersebut tidak menimbulkan korban 
jiwa tetapi penghuni rumah dan anjing peliharaannya 
mengalami luka bakar. 

2. KRONOLOGI KEJADIAN

• Ketika sampai di rumah, penghuni rumah Blok C2 
mendapat rumahnya dalam keadaan berantakan, 
khususnya di bagian dapur yaitu kompor terjatuh, 
selang gas tertarik dan patah. Kondisi dapur 
yang berantakan tersebut diduga akibat ulah 
dari dua anjing peliharaannya. Oleh penghuni 
rumah, kompor gas yang semula dalam keadaan 
terbalik dikembalikan ke posisi semula. Selanjutnya 
penghuni rumah menyalakan kompor untuk mulai 
memasak, dan berselang beberapa saat kemudian 

terjadilah ledakan. 
• Tim Penanggulangan Gangguan (TPG) PGN Bogor 

menerima panggilan sekitar jam 12.30 wib bahwa 
ada ledakan gas di komplek perumahan Cimanggu 
Residence. TPG menuju ke lokasi. 

• TPG, TRC-PB BPBD Kota Bogor dan Polisi (plus 
Puslabfor) tiba di lokasi dan polisi mengamankan 
lokasi kejadian dengan memasang garis polisi 
(police-line). 

Ledakan Jaringan Gas Kota 
PT. Perusahaan Gas Negara di 
Komplek Perumahan Cimanggu 
Residence, Kota Bogor 

2.11.
 HILIR
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3. FAKTA DAN TEMUAN

• Di TKP ditemukan krancis (keran) pipa gas yang 
patah. Krancis adalah bagian dari sambungan 
instalasi pipa gas ke kompor gas.

• Terdapat seorang korban, yaitu Ibu pemilik rumah 
yang mengalami luka bakar di tangan dan wajah. 

• Keadaan rumah di Blok C2 mengalami kerusakan 
total, yaitu plafon dan genteng beterbangan, serta 
kaca jendela pecah. Disamping itu, rumah tetangga 
di Blok C1 dan C3 yang letaknya bersebelahan juga 
mengalami kerusakan pada plafon dan genteng.

Kerusakan pada beberapa rumah dan kendaraan akibat ledakan

• Demikian juga, rumah di Blok BH1 yang berada 
didepannya mengalami kerusakan pada sebagian 
gentengnya. Diperkirakan sekitar 11 (sebelas) buah 
rumah terkena dampak akibat ledakan tersebut, 
dengan tingkat kerusakan dari ringan hingga berat. 

• Pemasangan instalasi pipa sebelum meteran gas 
(upstream) dilakukan oleh dan menjadi tanggung 
jawab PGN. Sedangkan pemasangan instalasi pipa 
setelah meteran gas (downstream) dilakukan oleh 
instalatur yang terdaftar di PGN, bersamaan dengan 
pembangunan perumahan. Pipa downstream ini 

menjadi tanggung jawab pelanggan. Instalasi pipa 
tertanam di dalam tembok sehingga tidak dapat 
dilakukan inspeksi. 

• Hasil wawancara dengan salah seorang konsumen/
pelanggan PGN yang tinggal di rumah Blok BH1, 
menjelaskan bah wa PGN belum pernah melakukan 
penyuluhan tentang SOP dan KK instalasi pipa gas 
kepada konsumen.

• PGN juga tidak memberikan persyaratan spesifikasi 
suku cadang instalasi gas (misalnya krancis) kepada 
konsumen.
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4. ANALISA KEJADIAN DAN PENYEBAB

A. PENYEBAB LANGSUNG 

• Ledakan diperkirakan terjadi akibat akumulasi gas 
yang mencapai tingkat flammable range, yang 
kemudian terpicu oleh pemantik kompor yang 
dinyalakan oleh penghuni rumah. Flammable 
range tercapai karena terjadi akumulasi gas di 
dalam ruangan tertutup (terutama dibagian dapur) 
yang disebabkan oleh aliran gas yang cukup tinggi 
keluar dari instalasi pipa yang sudah tidak tertutup 
krancis selama beberapa jam. Hal ini terbukti dari 
catatan meteran gas pada tanggal kejadian yaitu 
dalam  waktu kurang lebih 1 jam, volume gas di 
rumah TKP telah bertambah sekitar 11 m3 (posisi 
volume 460m3 dikurangi 449 m3). Jumlah volume 
ini lebih besar dari volume dapur yang hanya 
8.190 m3 (PxLxT: 1.8m x 1.75m x 2.6m). Diketahui 
bahwa volume pemakaian  gas perbulan di rumah 
TKP biasanya sekitar 16 m3 (posisi volume 449m3 
dikurangi 433m3)

• Terjadi bombing/blast effect yang ditimbulkan oleh 
proses ledakan yaitu ditandai dengan dampak 
kerusakan pada sejumlah rumah sekitarnya yang 
sangat luas akibat gelombang getaran yang cukup 
besar. 

B. ANALISA PENYEBAB DASAR

• PGN tidak mempunyai persyaratan dan standar 
teknis khusus untuk jenis krancis yang harus 
digunakan di kawasan perumahan. Akibatnya 
konsumen bebas memilih jenis krancis yang ada di 
pasar jika krancis instalasi di rumah rusak. Krancis 
dengan kualitas yang rendah rentan/mudah patah 
karena tekanan/tarikan.

• Diduga telah terjadi proses crack /retakan yang 
cukup lama pada krancis. Hal ini terlihat pada 
bekas patahan krancis ada bagian yang berwarna 

hitam, yang mengindikasikan bagian logam ini 
telah bereaksi dengan oksigen (O2). Juga terlihat 
ada patahan yang berwarna putih, artinya bagian  
ini belum bereaksi dengan oksigen (O2). Diduga 
bagian ini merupakan patahan baru yang terjadi 
akibat tarikan karena jatuhnya kompor gas.

• Terhadap keseluruhan instalasi pipa gas yang 
terpasang di perumahan, PGN tidak mempunyai 
persyaratan pengamanan di luar rumah, seperti 
isolation valve yang bisa ditutup jika penghuni 
keluar meninggalkan rumah untuk waktu lama.

• Sosialisasi yang kurang memadai dari pihak PGN 
yaitu terbukti dari pengakuan konsumen yang 
merasa tidak mendapatkan penyuluhan. Kurangnya 
sosialisasi ini menyebabkan kurangnya kompetensi 
konsumen  dalam hal K3 terhadap instalasi 
gas PGN di rumah-rumah, konsumen kurang 
mengenali risiko bahaya gas walaupun gas sudah 
diberi pembau jenis THT (Tetra Hydro Thiopene 
– (CH2)4S), dan kurangnya perhatian konsumen 
tentang masalah perawatan (maintenance) instalasi 
gas yang terpasang di rumah.

• Kurangnya kepedulian manajemen terhadap 
konsumen oleh PGN (Customer Care Management), 
terlihat dari tidak tercantumnya ketegasan fungsi 
yang bertanggungjawab terhadap edukasi 
konsumen.

• Kurangnya pengawasan dan pe ngendalian oleh 
PGN terhadap instalatur terdaftar PGN sebagai 
pihak ketiga yang bertanggung jawab terhadap 
kelayakan instalasi gas di sisi pelanggan.

• Strategi pemasaran gas alam oleh PGN yang kurang 
tepat dengan mempromosikan bahwa gas alam 
(methana) adalah bahan bakar yang sangat aman. 
Hal ini menyebabkan konsumen menjadi kurang 
peduli terhadap risiko kebakaran dan ledakan dari 
gas alam ini.
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Kompor dan krancis yang mengalami kerusakan

5. PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

Instalasi gas mengandung risiko sehingga 
perlu dilakukan upaya pembinaan 
Keselamatan Migas bagi para pengguna gas, 
antara lain:
a. Melakukan analisa risiko untuk 

pemasangan instalasi pipa gas di kawasan 
perumahan yang mencakup penggunaan 
suku cadang standar SNI dan petunjuk 
pengamanan instalasi.

b. Memberikan edukasi kepada konsumen 
khususnya tentang aspek keselamatan 

dan perawatan (maintenance) dari 
instalasi pipa gas di rumah tangga, beserta 
langkah penanggulangan bila ditemukan 
suatu kondisi abnormal (seperti bau gas 
dll). 

c. Membuat penegasan mengenai tugas dan 
tanggung masing-masing organisasi dan 
fungsi yang terkait, terutama mengenai 
aspek keselamatan kerja.
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Pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekitar jam 21.00 WIB telah terjadi kecelakaan fatal di Kilometer 
Pipa (KP) 57-58, proyek pembangunan pipa gas bumi milik KSO PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT 
Perusahaan Gas Negara (PGN) Duri-Dumai (Proyek Konstruksi PGDD), dimana PT. Pertamina Gas 
(Pertagas) ditunjuk Pertamina sebagai pelaksana proyek. 

Pertagas dan PGN membentuk kerja sama operasi KSO 
PTG-PGN yang bertindak sebagai manajemen/pemilik 
proyek yang mengelola proyek pembangunan pipa gas 
Duri Dumai (proyek PGDD) sepanjang ± 67 KM, dimulai 
dari KP-0 di Tie-In PT. Transportasi Gas Indonesia (TGI) 

Duri dan KP-67 di Pertamina RU II Dumai. KSO PTG-
PGN menunjuk KPE, yaitu konsorsium PT. Patra Drilling 
Contractor (PDC) dan PT Elnusa sebagai kontraktor 
utama EPC pembangunan proyek PGDD ini dan PT. 
Prosys sebagai PMC proyek.

2. KRONOLOGI KEJADIAN

Pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2018, kontraktor 
KPE melanjutkan pekerjaan pemasangan pipa transmisi 
proyek Duri – Dumai di kilometer pipa KP 57-58 dari 
total ± 67 KM pipa proyek, dimulai dari KP-0 di Tie-
In PT TGI Duri dan KP-67 di Pertamina RU II Dumai. 
Sesuai WIR (Work Inspection Request) yang disetujui, 
pekerjaan-pekerjaan yang direncanakan pada hari 
itu diantaranya adalah lanjutan pekerjaan field joint 
coating (FJC) dan pekerjaan trenching lowering back-
filling (TLB) meliputi: penggalian tanah, penurunan 

pipa dan penutupan lubang galian. Pipa gas tipe API 
5L X65 PSL2 EWR Ø 24 inchi schedule 30 yang telah 
selesai dilas dan diinspeksi, tersambung sepanjang 312 
meter (26 joint @ 12 M) diletakkan disisi lubang galian 
untuk dilakukan pekerjaan coating FJC di sambungan 
pipa yang ada. Pekerjaan penggalian yang dimulai pagi 
hari (sekitar jam 08.00 WIB), terhenti karena hujan 
deras menjelang tengah hari sampai sore hari (sekitar 
jam 11.00-15.00). 

Kecelakaan Fatal di Proyek 
Pemasangan Pipa Gas KSO 
PT. Pertagas - PT. PGN di Duri - 
Dumai

2.12.
 HILIR
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Pekerjaan dilanjutkan sampai istirahat buka puasa. Malam 
sekitar jam 20.00 WIB, pekerjaan dimulai kembali, 3 (tiga) 
excavator berada di ujung pipa KP 57 untuk persiapan 
pekerjaan lowering. Di ujung pipa yang lain yaitu di KP 
58, Tim FJC sebanyak 4 orang (2 brusher dan 2 coater) 
sedang bersiap melanjutkan pekerjaan FJC yang tersisa. 
Sekitar ± pukul 21.15 WIB terjadi kecelakaan fatal. 

Korban, seorang coater (Tim FJC) yang berada disisi 
lubang galian dan tanpa diduga tiba-tiba ujung pipa 

bergerak melenting menghantam korban ke arah 
gundukan tanah galian diseberang pipa. Pipa kemudian 
jatuh kedalam lubang galian dan korban ikut jatuh ke 
lubang dalam posisi memeluk bagian atas pipa. Diduga 
korban telah meninggal di TKP karena benturan di 
kepala dan dadanya.

Selanjutnya rekan korban mengangkatnya ke 
kendaraan/ambulans untuk di bawa ke RSUD kota 
Dumai dan dinyatakan meninggal dunia.

Lokasi TKP dan bekas APD korban

3. FAKTA DAN TEMUAN

Berdasarkan tinjauan lapangan, wawancara dengan 
manajemen proyek, tim HSE proyek, rekan korban 
(tim FJC) dan anggota-anggota tim TLB (operator alat 
berat, Helper, Construction superintendent/Supervisor) 
di temukan beberapa fakta sebagai berikut:

• Komitmen K3LL proyek PGDD dibuat hanya oleh 
manajemen puncak PT Patra Drilling Contractor 
(PDC) terhadap PT Pertamina Gas. Hal ini tidak 
mencerminkan organisasi proyek PGDD yang 
sebenarnya dan membuat implementasi komitmen 
ini tidak tegas dan mengikat ke semua pihak yang 
terkait. Tidak terlihat dilibatkannya pihak PGN dan 
ELNUSA dalam komitmen ini. Hal ini terlihat juga 
bahwa proyek PGDD ini belum memiliki Kepala 

Teknik (Katek) sendiri. Sementara ini proyek PGDD 
dibawah kendali Katek Pertagas yaitu VP Project 
Pertamina Gas.

• Aktivitas  Tim TLB dan FJC ini adalah  melanjutkan 
kembali pekerjaan di KP 57-58 yang dihentikan 
selama 12 hari oleh Pemkot Dumai.

• Pekerjaan TLB dan FJC pada hari itu dilakukan 
berdasarkan Work Inspection Request (WIR) yang 
disetujui semua pihak terkait. Format WIR tidak 
mencantumkan adanya klasifikasi berdasarkan 
tingkat risiko pekerjaan.

• Tiga alat berat (excavator) dalam keadaan hidup 
sudah siap di KP 57 untuk pekerjaan lowering. Para 
helper sudah memasang belt pada posisinya di pipa 
untuk disambungkan ke excavator. Pipa yang akan 

Perkiraan posisi 
korban dan bekas APD 

korban
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diturunkan adalah pipa gas 24 inchi yang telah 
tersambung sepanjang total 312 meter (26 joint @ 
12 meter).

• Di ujung pipa yang lain yaitu di KP 58, tim FJC 
sebanyak 4 (empat) orang,terdiri dari 2(dua) Brusher 
dan 2 (dua) Coater sedang bersiap melanjutkan 
pekerjaan FJC yang tersisa.

• Korban fatal di KP 58, seorang Coater Tim FJC yaitu 
seorang pekerja sub-kontraktor, dihantam oleh 
pipa yang bergerak melenting.

• Kontraktor KPE untuk proyek PGDD mempunyai 
HSE Plan yang disetujui manajemen proyek, yang 
mewajibkan adanya: 
a) Tool Box Meeting (TBM) setiap hari sebelum 

pekerjaaan dimulai.
b) Job Safety Analysis (JSA) untuk pekerjaan pada 

hari itu, misalnya lowering dan coating jadi 
salah satu topik diskusi TBM

c) Prosedur Ijin Kerja (Work Permit): SIKA – Surat 
Izin Kerja Aman

d) Prosedur Keselamatan Bekerja Malam
e) Dan lain-lain 

• JSA pekerjaan Field Joint Coating khususnya pada 
tahap persiapan tidak mengidentifikasi adanya 
bahaya pipa bergerak.

• JSA pekerjaan Lowering tidak mengidentifikasi 
risiko bahaya pipa bergerak di ujung yang lain yang 
mitigasinya antara lain bahwa pekerjaan hanya bisa 
dimulai jika seluruh sambungan pipa sudah bersih 
dari aktifitas/pekerjaan lain- lain. Faktanya yang 
terjadi di lapangan sbb.:
a) Sementara masih ada pekerjaan coating di ujung 

pipa KP-58, tim TLB di ujung pipa lainnya KP-57 
telah bersiap untuk menurunkan pipa dengan 
memasang belt ke pipa dan memposisikan 
excavator dalam keadaan hidup.

b) Aktifitas yang relatif bersamaan ini dilakukan 

untuk mengkompensasi waktu yang terbuang  
akibat pekerjaan yang terhenti sementara 
sebelumnya.

• JSA pekerjaan Stringing, peletakan pipa disisi 
galian, mengidentifikasi bahaya (no 2.8), yaitu pipa 
menggelinding saat di letakkan di ROW dicegah 
dengan meletakkan sand bag sebagai bantalan, 
pastikan kondisi tanah rata dan memasang safety 
line di area pipa yang sudah di stringing sebagai 
tanda bahaya. Namun fakta di lapangan adalah 
sbb.:
a) Di lokasi sambungan pipa KP 57-58 tidak 

ditemukan adanya sandbag penahan pipa 
dengan alasan terbatasnya ruang kerja dan 
peletakan pipa yang ada (hanya sekitar ± 1.60 
meter dari lubang untuk dua pekerja dan pipa 
Ø 24 inchi)

b) Kondisi tanah tidak rata, daerah kerja galian 
dan peletakan pipa yang relatif sempit 
mengharuskan adanya perubahan proses 
kerja stringing. Perubahan ini tidak melalui 
proses MOC yang mengharuskan dilakukannya  
penilaian potensi risiko baru yang timbul dan 
tidak sesuai HSE Plan.

c) Welding Procedure Specification (WPS) proyek 
PGDD tidak mensyaratkan pekerjaan Post 
Weld Heat Treatment (PWHT). Pipa cukup tebal 
(ketebalan pipa 14.2748 mm) dan diameternya 
cukup besar (Ø 584.2mm > 300mm), sehingga 
berpotensi  adanya tegangan sisa (residual 
stress) pada lasan  pipa. Adanya tegangan sisa 
ini, untuk sambungan las pipa yang berjumlah 
banyak dan panjang (26 joint pipa @ 12 
meter = 312 meter) berpotensi menimbulkan 
pergerakan/deformasi pada pipa.
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4. ANALISA KEJADIAN DAN PENYEBAB

Jenis  kejadian adalah seorang pekerja terpukul akibat 
lentingan pipa gas (struck or hit by moving object). 
Dalam kejadian ini dilakukan analisa faktor penyebab 
yang kemungkinan telah menimbulkan kecelakaan 
tersebut yang  meliputi Penyebab Langsung dan 
Penyebab Tidak Langsung.

A. PENYEBAB LANGSUNG
 (Direct Causes) 

1) Substandard Acts
a. Failure to Inform/Warn
 Tanpa memberitahu pekerja coating dari Tim 

FJC di KP-58, penanggung jawab kerja TLB 
telah melakukan persiapan kerja di ujung 
sambungan pipa lainnya di KP 57 dengan 
memposisikan excavator dalam keadaan 
hidup dan para helper telah memasang belt 
ke pipa. Diketahui kondisi daerah kerja tidak 
rata, sempit dan relatif tidak stabil (berpasir)

b. Failure to secure 
 Tidak ditemukan adanya karung pasir (sand 

bag) penahan bergeraknya pipa di lokasi 
kerja.

c. Failure to Follow Procedure/Instruction
 Pekerjaan stringing peletakan pipa di lokasi 

tidak dilengkapi dengan sandbag yang di-

butuhkan dengan alasan ruang kerja di 
lokasi tersebut sempit dan terbatas (hanya 
sekitar ± 1.60 meter dari lubang untuk dua 
pekerja dan pipa Ø 24 inchi). Peletakan 
pipa dilakukan di daerah yang tidak seperti 
yang disyaratkan di JSA yaitu kondisi tanah 
rata. Pipa yang telah tersambung berada 
di daerah yang kondisinya relatif tidak rata 
dan tidak stabil. Peletakan pipa di kondisi 
yang telah berubah ini dan tidak sesuai JSA 
ini dilakukan tanpa proses MOC.

d. Failure to Identify Hazard 
 JSA pekerjaan Field Joint Coating tidak 

mengidentifikasi adanya bahaya pipa 
bergerak pada tahap persiapan.

2) Substandard Conditions
a. Inadequate Guard/Barrier 
 Tidak tersedianya sandbag yang memadai 

untuk pipa yang sudah tersambung yang 
diletakkan di sisi galian.

b. Congestion/Restricted Space for Action 
 Ruang kerja di lokasi tersebut terlihat sempit 

dan terbatas, hanya sekitar ± 1.60 meter 
dari lubang untuk dua pekerja FJC dan pipa 
Ø 24 inchi.

Perkiraan lebar ruang kerja sempit dan terbatas
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A. PENYEBAB DASAR 

 (Basic Causes) 
1) Personal Factors

a. Lack of Knowledge
 Pekerja FJC (coater), sub-kontraktor tidak 

diberi penjelasan yang lengkap tentang 
bahaya pipa begerak akibat: kurangnya 
penahan (sandbag) yang memadai, kontur 
lokasi yang tidak rata,sempit dan tidak 
padat, serta adanya sumber getaran diujung 
pipa yang lain dan terbentuknya tegangan 
sisa (residual stress) yang cukup besar pada 
sambungan las pipa.

 Potensi-potensi bahaya tsb.juga tidak 
tercantum dalam Job Safety Analysis (JSA) 
pekerjaan FJC pada tahap persiapan.

b. Job/System Factors 
 Para pihak yang terkait tidak memiliki proses 

dan program kerja yang baik. SIMOPS 
(Simultant Operations) dijalankan untuk 
pekerjaan yang seharusnya berurutan/
sequensial (pekerjaan lowering dilakukan 
hanya setelah pekerjaan FJC selesai), 
karena ingin mengkompensasi waktu yang 
terbuang akibat terhentinya pekerjaan  
sebelumnya.

2. Lack of Supervisory/Management Job 
Knowledge 

 Aspek pengawasan dari semua pihak masih 
lemah. Kurang jelasnya garis komando di lapa-
ngan antara petugas Coating dengan petugas 
Excavator.

3. Inadequate assessment of needs and risks 
• Tidak dilakukan analisa risiko bahaya 

dan mitigasinya terhadap kondisi kontur 
daerah kerja yang sempit dan kurang 
stabil kepadatan tanahnya yang banyak 
bercampur pasir. Jarak lubang ke sisi pipa 
sekitar kurang dari satu meter, menyisakan 
ruang kerja coater yang sangat terbatas. 
Juga tidak tersedia sandbag standard untuk 
peletakan pipa yang berat (± 3.3 ton per 
joint).

• Tidak dilakukan analisa risiko bahaya 
dan mitigasinya terhadap kemungkinan 
pipa bergerak karena faktor-faktor : tidak 
memadainya sandbag standard yang 
tersedia, adanya sumber getaran diujung 
pipa yang lain dan terbentuknya tegangan 
sisa (residual stress) yang cukup besar pada 
sambungan las pipa.

4. Inadequate transfer of information 
between process / organizational units

 Penanggung jawab kerja TLB tidak 
menginformasikan ke foreman exacavator 
di ujung pipa KP-57 bahwa masih ada tim 
FJC yang bekerja diujung pipa lainnya KP-58. 
Sehingga terjadi SIMOPS (Simultant Operations) 
untuk pekerjaan serial/sequensial.

5. PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

A. PEMBELAJARAN

• Dalam Pekerjaan FJC tidak diidentifikasi  adanya 
risiko bahaya pipa yang bergerak melenting yang 
harus diantisipasi dan dimasukkan dalam JSA.

• Sand bag tidak efektif sebagai penahan pipa 
bergerak di lokasi yang tidak rata, sempit dan 
kondisi permukaan tanah relatif tidak stabil karena 
berpasir sehingga perlu dicari alternatif lain.

• Tegangan sisa (residual stress) berpotensi terjadi pada 
konstruksi pipa yang panjang dan terdiri dari banyak 
sambungan sehingga berpotensi menyebabkan ter-
jadinya pergerakkan pipa.

• Pekerjaan lowering (penurunan pipa ke lubang 
galian) hanya boleh dilakukan apabila  sambungan 
pipa dari ujung ke ujung  bebas dari aktifitas/
pekerjaan lain.
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• Pekerjaan operasi bersamaan (SIMOPS) yaitu 
pekerjaan TLB dan pekerjaan FJC harus dilakukan 
dengan koordinasi dan komunikasi yang baik oleh 
pihak-pihak yang bertanggung jawab di lokasi kerja. 
Seharusnya kedua pekerjaan  ini dilakukan secara 
berurutan sesuai perencanaan.

• Perencanaan semua pekerjaan setiap hari dalam 
format WIR harus mengklasifikasikan tingkat risiko 
masing-masing dalam upaya untuk memprioritaskan 
dan fokus ke pekerjaan yang berisiko tinggi.

• Beberapa pekerjaan yang dilaksanakan secara 
bersamaan (SIMOPS), yang seharusnya dikerjakan 
berurutan/sequensial dan harus di  ubah untuk 
mengkompensasi waktu yang terbuang karena 
pekerjaan terhenti  sebelumnya, harus melalui 
proses MOC yang baik.

• Komitmen tertulis manajemen pihak PDC dan 
Pertagas harus tegas dan mengikat semua pihak 
yang terkait. Organisasi baru KSO Pertagas- PGN 
dan kontraktor konsorsium KPE yang merupakan 
organisasi baru harus memiliki dokumen perangkai 
(bridging document) khusus K3LL (HSE) yang 
melibatkan pihak PGN dan ELNUSA.

B. REKOMENDASI
Untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang 
kembali maka disarankan untuk melakukan hal-hal 
sebagai berikut:
1. Management Commitment

• Faktor kepemimpinan dan komitmen untuk 
kerja aman dan target ‘nihil kecelakaan’ di 
jajaran manajemen proyek dan pengawasan 
terhadap kontraktor EPC nya perlu ditingkatkan. 
Khususnya dengan membuat dokumen 
perangkai (bridging document) proyek untuk 
komitmen K3LL relatif terhadap perusahaan 
utama yang terkait.

• Meningkatkan koordinasi dan pengawasan 
semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan di 
daerah-daerah yang berisiko tinggi.

• Memberlakukan reward and punishment secara 
konsisten atas pelanggaran yang dilakukan 
oleh jajaran manajemen dan perusahaan sub-
kontraktor.

2. Operating Procedures for Controlling Process 
Risks
• Agar memastikan bahwa semua prosedur yang 

sudah ditetapkan dijalankan dengan baik seperti 
prosedur peletakan dan penurunan pipa yang 
sudah ditentukan. Misalnya pentingnya sandbag 
dan kondisi tanah yang rata untuk peletakan 
pipa

• Apabila memang diperlukan adanya pekerjaan 
yang bersifat simultan dan menyangkut 
beberapa pihak (SIMOPS) agar dilengkapi 
dengan prosedur yang lebih rinci dan dijalankan 
di lapangan, apabila dilakukan perubahan harus 
dilakukan MOC. Saat kegiatan berlangsung para 
pihak yang bertanggung jawab harus berada 
di lapangan untuk fokus mengawasi pekerjaan 
yang sedang dilaksanakan.

• Agar dilakukan pekerjaan PWHT setelah 
pengelasan untuk pipa yang panjang dan 
memiliki banyak pengelasan.

3. Safety Hazard Identification and Evaluation
• JSA agar ditingkatkan teknik dan metodenya. 

Sangat disarankan bahwa Pekerjaan stringing 
agar benar-benar memastikan tidak ada risiko 
pipa bergerak bagaimanapun kondisi dan 
lingkungan kerja dihadapi seperti misalnya tanah 
yang tidak rata, medan yang sempit, tanah yang 
tidak stabil, pemukiman yang ramai, dan lain-
lain.

• Pekerjaan TLB agar memastikan bahwa tidak 
ada pekerjaan lain di sambungan pipa yang akan 
diturunkan dan saat persiapan penurunan pipa 
memastikan tidak terjadi pergerakan pipa yang 
tidak terkendali karena sebab-sebab lain yang 
tidak diantisipasi sebelumnya.

• Pekerjaan FJC agar pada tahap persiapan 
memastikan bahwa sambungan pipa di sisi 
galian dalam keadaan stabil dan tidak ada 
kemungkinan bergerak karena sebab-sebab lain 
yang tidak diantisipasi.

4. Work Permits
 Agar semua pekerjaan yang tercantum di dalam 

WIR dijelaskan klasifikasi risikonya dan diselaraskan 
dengan izin kerja (work permit) yang diterbitkan. 
Izin kerja hanya berlaku untuk pihak yang tercantum 
dalam surat penugasan kerja dan tidak dibenarkan 
dikerjakan pihak lain. Petugas yang melakukan JSA 
adalah personil yang kompeten dan bersertifikat, 
khusus untuk jenis pekerjaan terkait yang mampu 
melihat potensi risiko yang ada secara komprehensif.

Bagian II
Lesson Learned Kecelakaan Migas

97DIREKTORAT	JENDERAL	MINYAK	DAN	GAS	BUMI



Kecelakaan Fatal Akibat 
Robohnya Jetty Di Pertamina 
Refinery Unit (RU) II Dumai 

2.13.

Pada tanggal 01 Juni 2018, kapal MT Bull Flores direncanakan melakukan loading Solar 32000 
KL di Jetty-5 kilang Pertamina RU II Dumai. Saat proses penyandaran pukul 14:58 WIB,   telah 
terjadi insiden  yaitu robohnya Breasting Dolphin (BD) No.8 di Jetty-5 yang mengakibatkan 2 
(dua) Crew Mooring Gang  tercebur ke laut yang mengakibatkan satu orang cidera ringan, satu 
orang tenggelam dan ditemukan meninggal dunia.

Peta Lokasi Kejadian

 HILIR
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2. KRONOLOGI KEJADIAN

Jumat, 01 Juni 2018 
(Jam 11.00 - 22.00 WIB)

• Pengawas operasi tangki (Administrasi Marine) 
memberitahukan ke fungsi Marine bahwa kapal 
MT. Bull Flores akan disandarkan di Jetty-5 dengan 
nominasi loading cargo HSD 32000 KL, Selanjutnya 
Fungsi Marine (Shipping Agency) melakukan 
kordinasi dengan pihak Pandu untuk penyandaran 
kapal dari posisi labuh menuju Jetty-5.

• Pihak Marine mengatur tim/crew untuk 
penyandaran kapal sebanyak 5 orang, dengan 
posisi masing-masing 2 (dua) Crew di MD-8 
(Mooring Dolphin), 2 (dua) Crew di BD-8 dan 2 
(dua) Crew di BD-6. 

• Posisi Pandu sudah on board di kapal dan 
melakukan manuver sandar dibantu dua tug boat 
milik Pelindo (TB Bayu I di haluan dan TB Maiden 
Cantik di buritan).

• Saat semua tali-tali tambat sandar terpasang, maka 
kapal mulai melakukan pengaturan pengencangan 
tali–tali kapal di MD-8, BD-5 dan BD-6.

 Ketika lambung kanan haluan MT. Bull Flores 
menyentuh Fender BD-8 , tali tambat BD-8 
menegang dan secara tiba tiba BD-8 ambruk 
sehingga 2 (dua) Crew Mooring Gang yang berada 
di BD-8 tercebur ke laut.

• Seorang petugas Marine yang berjaga di lokasi 
melihat seorang korban segera meminta bantuan 
kepada Crew Mooring Boat untuk menyelamatkan 
korban. Petugas yang  berada di Jetty Head 
melemparkan lifejacket & lifebouy, kor ban berhasil 
diselamatkan.

• Pandu menginstruksikan untuk melepas kapal MT. 
Bull Flores. Mooring boat PMB XII yang berada 
disisi MD-8 melepaskan kembali tali Head Lines 
kapal yang tertambat.

• Korban kedua terlihat muncul ke permukaan air 
di depan BD-5 dalam posisi tertelungkup, Petugas 
Mooring boat PMB I berusaha menolong korban 
dan  salah satu crew sempat menarik kaki (tumit) 
korban namun tidak berhasil akibat aliran arus 
laut yang cukup deras mengakibatkan korban 
tenggelam.

• Petugas Administrasi Marine meminta bantuan ke 
petugas OM (Oil Movement) untuk memanggil 
ambulan dan menghubungi Agency Marine terkait 
dengan kejadian ini.

• Selanjutnya korban “1” dievakuasi ke Pertamina 
Hospital Dumai (RS PHD) dalam kondisi sadar 
sedangkan korban “2” masih dalam proses 
pencarian.

• Pencarian korban yang tenggelam dilakukan oleh 
Pertamina RU II, BASARNAS, Polair dan TNI AL 
(LANAL Dumai) dan 10 penyelam masing-masing 
TBA Marine Sei Pakning, Basarnas dan TNI-AL.

• Upaya pencarian korban dihentikan sementara 
pada pukul 22.00

Sabtu, 02 Juni 2018 
(jam 07.00-22.00 wib)
• Melanjutkan upaya pencarian korban.
• Upaya pencarian korban dihentikan sementara.

Minggu, 03 Juni 2018 
(jam 07.00-09.00 wib)

• Melanjutkan upaya pencarian korban.
• Korban tenggelam ditemukan di perairan Selat 

Rupat dalam keadaan meninggal dunia
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Foto Sesaat Setelah Kejadian

3. FAKTA DAN TEMUAN

• Kondisi cuaca tanggal 01 Juni 2018 di Perairan 
Selat Rupat menurut laporan BMKG adalah sebagai 
berikut: 
− Cuaca: cerah, berawan
− Arah angin: selatan – barat daya
− Kecepatan angin: 2 – 12 knot
− Tinggi gelombang: 0.5 – 0.8 m
− Kecepatan arus: 0.1 – 0.7 knot

• Dampak robohnya BD-8 Jetty 5:
− Korban jiwa meninggal 1 (satu) orang
− Kerusakan pada Jetty 5 sehingga terjadi 

pengalihan aktivitas bongkar muat ke Jetty 1 
dan 3 yang sebelumnya 35% - 56% meningkat 
sampai 86%. 

− Penyaluran BBM terganggu karena RU II 
kehilangan salah satu sarana bongkar muat 
BBM.

• BD-8 Jetty 5 dibangun tahun 1984. Telah dilakukan 
assessment oleh LAPI ITB pada Desember 2015 

dan oleh Port Management & Regulation (PMR) – 
Shipping, Direktorat Marketing & Trading Pertamina 
pada November 2016. 

 Hasil assessment struktur Breasting Dolphin-8 
Jetty-5 sebagai berikut

− Kondisi tiang pile BD-8 sudah mengalami kerusakan 
yaitu terdapat lubang berukuran 8 cm, 10 cm, 12 
cm dan 45 cm di tiga pile dari dua belas pile. 

− Hasil pengukuran potensial anode menunjukkan 
delapan pile berada dibawah standar

− Kondisi concrete jacket pile retak
− Jacket pile concrete di BD (breasting dolphin) 

sebagian besar sudah mengalami spalling dan pile 
mengalami korosi.

− Pile cap breasting dolphin sebagian sudah 
mengalami retak.

4. ANALISA KEJADIAN DAN PENYEBAB

A. PENYEBAB LANGSUNG

1) Tindakan Tidak Aman (Unsafe Action)
• Tidak memadainya penggunaan Life Jacket 

oleh Korban dan beberapa Crew Mooring Gang
• Beberapa kali Jetty-5 disandari oleh kapal 

dengan kapasitas berlebih, termasuk MT Bull 
Flores

• Pada saat proses sandar dan menyentuh fender, 
MT. Bull Flores menghidupkan engine/mesin 
untuk mensejajarkan dengan Manifold Loading 
Arm ke arah mundur

BD-8 yang ambruk
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• Kurangnya budaya intervensi sesama Crew/
Personil yang berada di area Jetty

2) Kondisi Tidak Aman 
 (Unsafe Condition)

• Kurangnya fasilitas penyelamatan untuk 
personil yang terjatuh ke laut.

• Struktur Jetty-5 dalam kondisi tidak baik (mis: 
Rubber Cone pada BD-8 dalam keadaan tidak 
berfungsi  penuh)

• Perbaikan Jetty yang sesuai rekomendasi  
pihak LAPI Ganesha tama belum seluruhnya 
dilaksanakan.

• Speed Velocity di Jetty-5 belum aktif
• Catwalk MD-7 ke MD-8 dalam keadaan rusak/

rubuh

B. PENYEBAB DASAR
1) Faktor Personil (Personal Factors)

• Personil belum pernah diberi Training/Drill 
terkait Man Overboard

• Safety Induction belum dilaksanakan khusus 
mengenai pekerjaan di Dermaga

• Pengawasan dan pengendalian Entry Permit 
terhadap penggunaan APD belum efektif

• Kompetensi Pelaksana Tugas Pe nyandaran 
dinilai masih kurang

2) Faktor Pekerjaan (Job/System Factors)
• Operasi Marine belum memiliki sistem yang 

jelas terkait persyaratan mengenai penggunaan 
Life Jacket, Pengawasan, Zonasi, Training, dan 
Audit.

• STK/Dokumen (Booklet Marine Terminal 
Information, 7 September 2016) belum 
mempersyaratkan  penggunaan Life Jacket 
pada operasi di Marine

• Tidak ada pedoman/STK mengenai kesiapan 
Emergency khusus Man Overboard.

• Pengawasan di lapangan tidak di lakukan 
dengan baik

• Organisasi untuk pelaksanaan Operasi Marine 
tidak lengkap dan belum berfungsi secara 
optimal (posisi Marine Terminal Safety Inspector 
& Marine Operational masih kosong).

• Tidak adanya action tracking (target 
penyelesaian) untuk rekomendasi perbaikan 
Jetty.

• Tidak adanya mekanisme dalam komunikasi 
terhadap penurunan kapasitas sandar Jetty.

5. PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

Dari kejadian tersebut di atas dapat diambil 
pembelajaran antara lain:

a. Kegiatan di jetty mengandung risiko tinggi 
terutama pada saat penyandaran kapal. 
Sehingga perlu dilakukan upaya keselamatan 
yang ketat misalnya penggunaan APD dan taat 
prosedur kerja yang aman.

b. Perlu melakukan risk assessment dan inspeksi 
secara rutin untuk seluruh jetty khususnya pada 
bagian Splash Zone.

c. Meningkatkan kesadaran budaya ke selamatan di 
seluruh kegiatan usaha migas.

d. Perlu peningkatan koordinasi antara Kepala Teknik 
yang membawahi kilang dengan yang membawahi 
pelabuhan agar tanggung jawab aspek keselamatan 
menjadi jelas . 
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Kebakaran di Kilang LPG 
PT. Yudistira Energy- di Bekasi

2.14.

Pada tanggal 24 Mei 2019 terjadi kebakaran di Kilang LPG Milik PT Yudistira Energy di 
Pondok Tengah Bekasi. Kilang LPG tersebut dibangun sekitar tahun 2009 dan mulai 
beroperasi sekitar tahun 2011 dengan kapasitas produksi 150 ton/hari. Namun saat ini 
kilang hanya beroperasi pada kapasitas sekitar 20 ton/hari karena penurunan jumlah 
feed-gas yang dialokasikan. 

Kilang LPG ini dioperasikan bersama dengan PT. 
Pertagas, menggunakan pola kerja sama sebagai 
berikut : 
• PT. Pertagas bertindak sebagai pemilik gas sekaligus 

pemilik produk yang akan diperoleh, yakni LPG, 
Lean Gas dan Kondensat. 

• PT. Yudistira Energy bertindak sebagai Investor yang 
membiayai, membangun dan mengoperasikan 
pabrik LPG dimaksud. 

• Untuk itu PT. Yudistira Energy memperoleh 
pembayaran berupa Processing Fee dari Pertamina 
atas produk yang dihasilkan. 

• Produk LPG diserahkan kepada Pertagas dan 
kemudian dilanjutkan ke Pertamina Gas Domestik

• Produk Kondensat diserahkan kepada Pertagas dan 
kemudian dilanjutkan ke Pertamina EP SP-PDT

• Lean Gas diserahkan kepada Pertagas lalu ke 
Pertamina EP SP-PDT 

• Pola kerjasama ini berlangsung selama 10 tahun 
dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua 
belah pihak.

Setelah masa kerjasama berakhir, pabrik LPG ini akan 
tetap menjadi milik PT. Yudistira Energy. Skema ini 
lazim disebut dengan istilah BOO (Build, Operate and 
Own).

 HILIR
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2. KRONOLOGI KEJADIAN

a. Pada pukul 16.30 WIB terdeteksi adanya nyala api 
di area pompa LEF Reflux P-306A;

b. Operator proses segera mematikan switch selector 
P-306A;

c. Petugas HSE dibantu seluruh operator dan security 
melakukan pemadaman menggunakan APAR 
namun belum berhasil;

d. Process Supervisor segera melakukan proses 
Emergency Shut Down, bekerja sama dengan PT. 
Pertamina Gas dan PT. Pertamina EP PDT untuk 
segera menutup supply feed gas ke kilang LPG 
Pondok Tengah;

e. Bantuan unit Pemadam Kebakaran dari PT 
Pertamina EP PDT tiba pukul 16.50 WIB, disusul 
dengan Pemadam Kebakaran dari PT Pertamina EP 
Field Tambun dan Pemda sekitar, untuk melakukan 
bantuan pemadaman.

f. Pada pukul 20.00 WIB api telah padam total dan 
dilanjutkan proses pendinginan sampai pukul 
21.00 WIB.

3. FAKTA DAN TEMUAN

Berdasarkan tinjauan lapangan dan diskusi dengan 
Wakatek PT. Yudistira dan staf diperoleh informasi 
sebagai berikut :

Kilang LPG PT. Yudistira Energy di Pondok 
Tengah, Tambun-Bekasi 

Captured dari rekaman video pada  
kebakaran pompa P-306A

a. Kebakaran pertama sekali diketahui oleh petugas 
yang berada di depan ruang kontrol melihat api 
berkobar di area pompa

b. Tidak ada indikasi alarm dari Gas Detector yang 
terpasang di lokasi. Kilang tidak memiliki sarana 
Fire Detector sehingga waktu kebakaran tidak ada 
alarm.

c. Pemadaman kebakaran mengalami hambatan. 

Fire Pump tidak bekerja otomatis, karena jockey 
pump tidak berfungsi dan pompa arus dipancing. 
Pemadaman dengan menggunakan APAR yang 
tersedia di lokasi tidak berhasil memadamkan api 
dan kemudian datang Mobil Pemadam dari fasilitas 
Pertamina yang berdekatan (lapangan Tambun). 
Api berhasil dipadamkan total sekitar jam 20.00 
WIB
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d. Dari penjelasan saksi, api terlihat berpusat di sekitar 
Pompa Reflux P 306 A yang mengalami kerusakan 
paling berat. Dari video kebakaran terlihat kobaran 
api berada di lantai (floor) sehingga kebakaran 
berbentuk spill fire atau berasal dari tumpahan 
cairan LPG. Api mati setelah semua cairan yang 
berada dalam Vesel 306 habis.

e. Pompa sebelumnya pernah bocor pada 
mechanical seal dan terakhir diganti pada tahun 
2016. Pompa asli sesuai desain pada saat kilang 
dibangun adalah jenis Gear Pump, tetapi diganti 
dengan jenis centrifugal yang menggunakan 
motor listrik.

f. Pompa tidak berada langsung di lantai (floor) 
tetapi dipasang grid dengan ketinggian sekitar 20 
cm dari lantai beton. Area di bawah grid berfungsi 
menampung tumpahan.

g. Pompa berada langsung dibawah Vessel, sehingga 
tidak memenuhi jarak aman (ketika dibangun 
pertama kali, jenis pompa adalah gear pump)

h. Pada dekat area kebakaran terdapat CCTV, namun 
hingga saat ini tim belum dapat melihat rekaman 
CCTV tersebut, dikarenakan rekaman tersebut 
telah dibawa ke kantor pusat PT. Yudistira Energi 
(berdasarkan pernyataan Wakatek PT. Yudistira 
Energy). 

Sumber api

4. ANALISA KEJADIAN DAN PENYEBAB

Terjadinya kebakaran selalu disebabkan 3 (tiga) unsur 
segitiga api yaitu udara, bahan bakar dan sumber 
panas. Kebakaran terjadi karena adanya akumulasi gas 
hidrokarbon di udara sehingga membentuk campuran 
yang siap meledak (explosive mixture) atau pada batas 
flammable range.

A. PENYEBAB LANGSUNG 
 (Immediate Causes)

1) Sumber bahan bakar
• Bahan bakar adalah cairan LPG yang berakumulasi 

di sekitar pompa. Cairan LPG jika tumpah akan 
mudah menguap dan membentuk uap LPG yang 
menyebar ke area sekitarnya

• Sumber LPG diduga dari seal pompa P 306A yang 
kemungkinan mengalami kebocoran. Cairan LPG 
disuplai dari Vesel Reflux 305A (setelah kebakaran 
kondisi vessel kosong karena semua isinya 
terbuang). Tidak tersedia emergency shut off valve 
untuk menutup aliran dari Vessel 305A jika ada 
emergency.
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2) Sumber panas
 Dari pengamatan dan diskusi dengan petugas 

setempat ada beberapa kemungkinan sumber api 
yang berada dalam radius 10 meter sekitar pompa. 
Kemungkinan tersebut diantaranya sebagai berikut 
:
• Instalasi listrik yang terpasang di sekitar radius 

10 meter
• Panas akibat gesekan poros pompa (coupling) 

P306A yang sedang beroperasi. Setelah 
kebakaran terlihat coupling mengalami 
kerusakan dan tidak berada pada posisinya.

• Motor pompa listrik P306A. Motor ini sudah 
merupakan jenis explosion proof namun diduga 
tidak tergolong gas proof untuk area Division 1 
(perlu penelitian lebih lanjut)

• Berdasarkan data dan fakta diatas dan dari 
analisa ahli, maka penyebab yang paling 
memungkinkan (the most possible cause) 
timbulnya percikan api  adalah berasal dari 
peralatan motor pompa listrik P306A yang 
klasifikasinya harus gas proof untuk area Divisi 
1.

B. PENYEBAB DASAR 
 (Basic Causes)
 Dari hasil investigasi, penyebab dasar terjadinya 

kebakaran adalah sebagai berikut:

1) Lack of Engineering (Design)
• Pemasangan grid pada lantai pompa 

mengakibatkan kondisi tidak aman. Di sekitar 
pompa menjadi tempat penampungan 
tumpahan jika terjadi kebocoran dan 
mengakibatkan terjadinya perubahan klasifikasi 
area dari Divisi 2 menjadi Divisi 1 (Berdasarkan 
API 2510 Design & Constructtion of LPS 
Installation sub 5.3.3: If spill containment is to 
be provided, it shall be by remote impoundment 
of spilled material or by diking of the area 
surrounding the vessel)

• Perubahan klasifikasi area tersebut tidak diikuti 
dengan perubahan pada spesifikasi pompa 
yang harus memenuhi area Div 1

• Pompa pada saat dibangun adalah jenis gear 
pump tidak menggunakan listrik dan tidak ada 
sumber api. Kemudian dimodifikasi menjadi 
centrifugal pump dan motor listrik tanpa kajian 
risiko manajemen perubahan (MOC) yang 
mendalam. Berdasarkan API 2510: Design and 
Construction of LPG Installations, sub 5.1.2.5 
jarak minimum LPG tank ke Pompa Centrifugal 
adalah 50 feet atau 15,23 meter

• Proteksi kebakaran untuk area unit process 
kurang memadai. Tidak ada water sprinkler 
system di sekitar area pompa dan tidak ada fire 
water monitor yang memadai.

• Bocoran LPG tumpah ke lantai dan tertampung 
dalam area di bawah grid sehingga mirip dengan 

kolam yang menjadi pusat kebakaran (lihat 
gambar dibawah)
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• Kajian Hazops telah dilakukan pada tahun 2016, 
namun dari hasil Hazops tidak mendeteksi safe 
guard untuk vessel dan pompa. Vessel tidak 
dilengkapi dengan katup pengaman otomatis 
(hanya manual valve) di bagian bawah (out 
let).  Akibatnya ketika ada kebakaran, vessel 
tidak dapat diisolasi. Seharusnya tersedia 
MOV (Motorized Operating Valve) sehingga 
jika ada kebakaran, valve secara otomatis 
akan menutup. Dalam kajian Hazops untuk 
pompa, hanya menyebut bahaya vibrasi, tidak 
mengantisipasi kejadian leak/loss containment/
less flow yang berkaitan dengan risiko pompa 
bocor pada sealing.

• Area telah dilengkapi dengan gas detector, 
namun tidak ada sinyal ke control room. Perlu 
diteliti apakah gas detector tidak bekerja 
dengan baik, karena belum pernah diperiksa 
dan diuji.

2) Lack of Maintenance
• Fire pump tidak berfungsi dengan baik, karena 

jockey pump tidak bekerja sehingga jalur pipa 

pemadam tidak bertekanan (unpressurized). Hal 
ini terjadi karena lemahnya faktor Maintenance.

• Kondisi gas detector yang tidak berfungsi 
dengan baik dan tidak ada indikasi alarm 
karena  pemeliharaan kurang berjalan optimal. 

• Dari diskusi dengan tim, kurangnya 
pemeliharaan ada kaitannya dengan rendahnya 
kapasitas produksi dibanding dengan design 
capacity instalasi karena alokasi gas yang 
diberikan lebih sedikit, sehingga mempengaruhi 
keekonomiannya.

3) Lack of Management Commitment
• Perusahaan telah memiliki Katek dan Wakatek, 

namun tidak ada koordinasi dengan Ditjen 
Migas sehingga kejadian tidak dilaporkan

• Pelaporan rutin belum dijalankan dengan baik 
sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

• Berdasarkan data dan fakta, Bagian Produksi 
kurang memahami aspek bahaya pengoperasian 
LPG yang sangat berpotensi menimbulkan  
insiden katastropik.

5. PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

A. Pembelajaran

Terjadinya kebakaran yang disebabkan 
adanya kebocoran/tumpahan cairan LPG yang 
mengakibatkan terjadinya akumulasi uap LPG di 
sekitar area pompa dan vessel yang kemudian 
kontak dengan sumber panas yang diduga 
berasal dari pompa (coupling atau motor) ini. 
Hmenunjukkan lemahnya aspek engineering 
design, maintenance, dan lemahnya komitmen 
manajemen.

Penyebab lambatnya penanggulangan kebakaran 
adalah karena kondisi fire protection system 
yang tidak optimal dan adanya akumulasi cairan 
hidrokarbon yang terkumpul dilantai di bawah 
grid.

Pembelajaran yang dapat diambil dari kejadian 
ini adalah bahwa kebakaran yang terjadi dapat 
diakibatkan oleh kombinasi dari berbagai faktor.  
Untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang 
kembali, maka rekomendasi dari tim Investigasi perlu 
ditindak lanjuti secara komprehensif.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisa kejadian dan penyebab, maka 
direkomendasikan agar perusahaan segera melakukan 
hal-hal berikut ini:
a) Untuk kelaikan desain dari LPG Plant, dilakukan 

Review Engineering Design sesuai standard yang 
berlaku dengan memasukkan aspek process safety 
engineering (safe process design), antara lain:
• Melakukan HAZOP ulang (retrospective 
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HAZOPS) untuk memastikan kelaikan 
dan keselamatan kilang.

• Membuat kajian pemasangan MOV 
pada jalur perpipaan di bottom vessel 
untuk bisa mengisolasi secara otomatis 
jika terjadi kebocoran atau kebakaran.

• Menentukan jarak aman penggunaan 
pompa centrifugal sesuai API 2510 
Design and Construction of LPG 
Installations.

• Untuk spill containment (penampungan 
kebocoran) harus disesuaikan dengan 
persyaratan API 2510 Design and 
Construction of LPG Installations, terkait 
dengan penggunaan grid di sekitar 
pompa yang sudah dilakukan.

b) Melakukan kajian FSA (Fire & Safety 
Analysis) untuk tangki LPG Spherical Tank 
sesuai dengan surat Kepala Inspeksi Migas 
No 69 118.01/DMT/2013, 03  Januari  2013   

c) Meningkatkan Inspection & Maintenance 
pada sistem proteksi kebakaran yang 
terpasang, antara lain:
• Melakukan test secara periodik 

terhadap semua Gas Detector di 
lokasi unit proses untuk meyakinkan 
instrument tersebut bisa bekerja 
dengan baik dan memberikan warning 
pada saat terjadi bocoran LPG. Hasil tes 
harus terdokumentasi dengan baik.

• Meningkatkan keandalan Pompa 
Pemadam kebakaran (Fire pump dan 
Jockey Pump).

• Pemasangan Fire Water Sprinkler di 
area pompa.

• Meningkatkan keandalan Pompa 
Pemadam kebakaran

d) Meningkatkan pembinaan terhadap para 
pekerja, khususnya dalam bahaya yang 
terkait dengan aspek Keselamatan Migas.

e) Meningkatkan Komitmen dan Peran Katek 
Wakatek diantaranya termasuk:
• Kewajiban untuk melaporkan setiap 

kejadian insiden sesuai ketentuan yang 
berlaku.

• Mengutamakan aspek Keselamatan 
Proses termasuk maintenance dengan 
mempertimbangkan keterbatasan 
ang garan untuk mencegah kerugian 
yang bersifat katastropik. (Jika perlu 
melakukan kajian keekonomian Kilang 
dengan operasi di bawah design 
capacity yang berkaitan dengan alokasi 
gas).

• Bila ada perubahan instalasi harus 
dilakukan berdasarkan prosedur 
Management of Change (MOC) dengan 
menganalisa bahaya-bahaya proses 
karena perubahan dan tindak lanjut 
rekomendasinya.
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Untuk memenuhi ketersediaan  Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan di 
masyarakat,maka pengiriman BBM dari Terminal BBM ke Stasiun Pengisian Bahan 
Bakar Umum (SPBU)  dilakukan 24 jam sehari menggunakan Mobil Tangki (MT). 

Mengemudikan kendaraan pada malam hari akan 
menghadapi risiko yang lebih tinggi, diantaranya 
kondisi jalan yang relatif lebih gelap dan kondisi 
pengemudi yang mengantuk atau lelah akan 
menyebabkan respon terhadap kondisi lingkungan 
yang berubah dengan tiba-tiba bisa menjadi lebih 
lambat dibandingkan kondisi pada pagi atau siang 
hari ketika kondisi  badan masih segar. Jalan raya 
merupakan prasarana yang dapat digunakan oleh 
masyarakat umum secara bersama-sama. Oleh karena 
itu keselamatan angkutan BBM di jalan raya juga 

tergantung kepada perilaku pengguna jalan lain, 
bahkan sering dijumpai  pengemudi kendaraan yang 
berkendara dengan tidak aman, atau pejalan kaki 
yang berjalan tidak di  jalur yang telah ditentukan. 
Kombinasi kondisi-kondisi di atas jika tidak diantisipasi 
dengan baik berpotensi menimbulkan gangguan atau 
kecelakaan, seperti kejadian jatuh dan terbakarnya MT 
setelah mengalami benturan dengan kendaraan lain 
dalam perjalanan di Jalan Tol Wiyoto Wiyono, Jakarta 
pada tanggal 21 Juli 2019 yang lalu.

2. KRONOLOGI KEJADIAN

• Hari Minggu, 21 Juli 2019, pukul 00.53 WIB sebuah 
Mobil Tanki (MT) yang dikemudikan oleh Awak 
Mobil Tangki (AMT) 1 dan pengemudi cadangan 
AMT 2 keluar dari pintu gerbang Terminal BBM 
Jakarta Grup-Plumpang. MT kapasitas 24 KL 
membawa muatan produk (BBM) berupa 8 KL 

Premium, 8 KL Pertalite dan sejumlah 8 KL Pertamax 
menuju pintu Tol Podomoro dengan tujuan exit Tol 
Bekasi Barat ke SPBU Bekasi.

• Pukul 01.38 WIB saat MT melaju di jalur kiri jalan 
layang Tol Wiyoto-Wiyono Km 4.8 Rawamangun, 
tiba-tiba sebuah mobil Toyota Calya mencoba 

Kecelakaan Mobil Tangki BBM 
di Jalan Tol Wiyoto 
Wiyono - Jakarta

2.15.
 HILIR
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mendahului MT dari bahu jalan dan menabrak sisi 
kiri MT. Mobil tangki oleng kemudian menabrak 
pagar(railing) pengaman jalan tol layang di 
sebelah kiri. Headtruck dari MT terlepas dari 
trailer tangki dan jatuh ke bawah jalan tol layang, 
tepat di depan Gerbang Tol Rawamangun dan 
terbakar. Tangki BBM terguling menimpa mobil 
Toyota Calya dan terbakar hingga menewaskan 
pengemudi Toyota Calya.

• Pukul 02.40-03.29 WIB dilakukan proses 
pemadaman oleh 12 unit mobil pemadam milik 
Damkar DKI dan Pemadam Kebakaran Pertamina.

• Pukul 03.45 WIB  dilakukan evakuasi korban AMT 1, 
AMT 2, dan pengemudi Toyota  Calya ke RSCM.

• Pukul 04.30-06.15 WIB proses pemindahan BBM 
dari MT yang mengalami kecelakaan ke MT bantuan.

• Pukul 08.51 WIB evakuasi headtruck dan tangki dari 
pintu Tol Rawamangun.

Mobil Tangki ( MT) terbakar di Jalan Tol Wiyoto Wiyono  dan Headtruck 
jatuh ke depan Gerbang Tol Rawamangun

 Kondisi Tangki yang terbakar
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3. FAKTA DAN TEMUAN

• Posisi kejadian digambarkan dalam sketsa di 
bawah. Waktu kejadian adalah sekitar pukul 01.38 
WIB, lebih kurang setengah jam setelah keluar dari 

pintu gerbang (Gate Out) dari TBBM Jakarta Grup-
Plumpang. Lokasi kejadian di Jalan Tol Wiyoto 
Wiyono KM 4.8 Rawamangun Jakarta Timur.

• Head truck mobil tangki (MT) terlepas dari trailer-
nya dan jatuh ke Gerbang Tol Rawamangun.

• Head truck, tangki muatan BBM dan satu unit 
mobil Toyota Cayla terbakar.

• Dua orang AMT (AMT 1 dan AMT 2) dan satu 
orang pengemudi Toyota Calya meninggal dunia.

• Dari  rekaman CCTV menunjukkan bahwa  
pengemudi MT tidak mengemudikan kendaraan 
melebihi batas kecepatan (Overspeed). Kecepatan 
terakhir MT pada Global Positioning System (GPS) 
tracking tercatat 67 km/jam, masih dalam batas 
kecepatan kendaraan di jalan tol yaitu 80 km/jam.

4. ANALISA KEJADIAN DAN PENYEBAB

Penyebab langsung dari insiden ini diduga kuat akibat 
mobil Toyota Calya membentur sisi kiri MT yang 
sedang melaju, sehingga MT oleng dan menabrak 
pagar (railing) pengaman jalan layang Tol Wiyoto 
Wiyono. Penyebab meninggalnya AMT 1, AMT 2, dan 
pengemudi Toyota Calya adalah luka bakar. Kebakaran 
terjadi diduga karena adanya percikan api akibat 
gesekan kendaraan yang kemudian menyambar uap 

BBM yang keluar dari MT yang bocor akibat terjadinya 
benturan keras. Info dari rekaman kamera CCTV jalan tol 
belum optimal karena CCTV yang terdekat mengarah 
ke Cawang dan kamera  CCTV yang posisinya 500 m 
sebelum TKP mengarah ke Tanjung Priok terpotong  
(± 7-8 menit sebelum kejadian). Tidak diperoleh 
informasi yang cukup untuk menganalisa perilaku 
pengemudi Toyota Calya. Untuk mencari akar 

Ilustrasi Reka Ulang Kecelakaan Mobil Tangki BBM di Jalan Wiyoto Wiyono KM 4.8 Rawamangun, Jakarta Timur.
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Faktor Pekerjaan (Job/System Factors) 
-
-

penyebab kejadian, dilakukan analisa penyebab 
kejadian dengan menggunakan metoda Schematic 

Cause Analysis Technique (SCAT), dengan hasil akhir 
digambarkan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta dan analisa, disimpulkan bahwa 
insiden ini disebabkan oleh kedua kendaraan (mobil 
Toyota Calya dan Mobil Tangki) yang berbenturan 
ketika sedang melaju ke arah Cawang. Benturan itu 
mengakibatkan MT oleng melaju ke arah kiri menabrak 
pembatas jalan layang tol. Head truck terlepas dari 
tangki gandengan dan jatuh ke bawah jalan layang 
tol, sedangkan tangki gandengan yang masih berada 

di jalan layang tol terbalik menimpa mobil Toyota 
Calya. Selama proses investigasi ditemukan beberapa 
hal yang mungkin berkontribusi terhadap kejadian 
ini, serta berpotensi menyebabkan insiden serupa 
bila tidak dikelola secara baik. Untuk itu temuan 
dimasukkan sebagai referensi yang dapat digunakan 
sebagai bahan Action for Improvement.

5. PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

• Memberikan penyegaran Pelatihan AMT untuk 
menjaga dan meningkatkan wawasan & kompetensi 
dalam mengemudikan kendaraan.

• Selama perjalanan agar memastikan rotary lamp 
tetap menyala agar MT dikenali dan menjadi 
perhatian pengguna jalan lain.

• Memastikan AMT yang akan bekerja dalam 
keadaan fit to work sehingga dapat dengan baik 

mengantisipasi dan merespon kondisi jalan yang 
mungkin berubah tiba-tiba.

• Melakukan sosialisasi agar semua pengguna jalan 
raya harus memahami bahwa keselamatan di 
jalan raya adalah tanggung jawab bersama semua 
pengguna jalan.

Hasil Analisa dengan SCAT

Korban meniggal : 3 orang
Kerusakan kendaraan : 1 unit Mobil Tangki & 1 unit minibus Toyota Calya 
Kehilangan BBM  : 14 KL terbakar + 10 KL terkontaminasi busa pemadam
Kerugian langsung : Rp. 900.000.000 Headtruck MAN CLA; Rp. 450.000.000 tangki Geluran 24KL; 
  Rp. 117.000.000 Toyota Calya; Rp. 196.000.000 produk BBM; Rp.25.000.000 biaya 
  evakuasi, alat berat, ambulan; Rp. 8.000.000 biaya duka 

Tindakan Tidak Aman (Unsafe Action) 
Substandard Act by External Party not under own 
control Pengemudi Toyota Calya memaksakan 
mendahului mobil tangki dari bahu jalan 

Faktor Personil (Personal Factors)
-
-

Toyota Calya membentur sisi kiri Mobil Tangki di jalan Iayang Tol Wiyoto Wiyono 

JENIS KEJADIAN 

SEBAB LANGSUNG 

SEBAB DASAR 

Kondisi Tidak Aman (Unsafe Condition) 
Hazard from external source Minibus Toyota Calya 
mendahului dari sebelah kiri kemudian membentur 
MT yang melaju di jalur nya. 
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Pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 sekitar pukul 08. 45 wita telah terjadi kebakaran di area 
piperack kilang Pertamina RU V Balikpapan. Lokasi piperack tersebut berada di samping 
bagian bawah Jalan 104 dan diantara Jalan 115A - Jalan 115B. Jalan 104 merupakan jalan 
penghubung antara area kilang dengan bagian outfall buangan air ke laut. 

Jalur pipa yang terbakar pada area piperack tersebut 
terdiri dari pipa LSWR (Low Sulphur Waxy Residue) 
dan pipa ADO (Automotive Diesel Oil)/PertaDex. Jalur 
pipa ini berada didekat salah satu area proyek RDMP 
(Refinery Development Master Plan) yang merupakan 
program upgrading Pertamina dalam rangka 
meningkatkan kapasitas dan nilai tambah produksi 
untuk mendukung kemandirian energi di dalam negeri. 

Saat ini kapasitas terpasang kilang Pertamina RU V 
Balikpapan adalah sekitar 260 MBPD dan merupakan 
kilang nomor dua terbesar di Indonesia  setelah kilang 
Pertamina RU IV di Cilacap. Kebakaran dapat diatasi 
sekitar pukul 12.15 wita dan dalam insiden kebakaran 

tersebut tidak ada korban jiwa baik luka maupun 
kematian, serta tidak menimbulkan pencemaran 
lingkungan yang berarti. 

Kerugian yang ditimbulkan akibat insiden kebakaran 
tersebut diperkirakan mencapai diatas Rp. 1,5 
miliar rupiah yaitu terdiri dari kerugian aset berupa 
penggantian piperack dan kerugian produk yang 
terbakar. Disamping itu, akibat kebakaran tersebut 
proses produksi di kilang Balikpapan I yaitu unit 
CDU V dan HVU juga harus diberhentikan sehingga 
menimbulkan penurunan kapasitas produksi sebesar 
60 MBPD atau sekitar 20% dari total kapasitas kilang 
sebesar 260 MBPD.

Kebakaran di Area Piperack 
Kilang Pertamina Refinery Unit 
(RU) V Balikpapan

2.16.
 HILIR
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Asap hitam membumbung tinggi akibat kebakaran di area piperack Kilang Pertamina RU V Balikpapan

Lokasi kebakaran di area piperack

Jajaran/jalur pipa di area piperack
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2. KRONOLOGI KEJADIAN

Secara singkat kronologi kejadian kebakaran di 
piperack kilang RU V Balikpapan adalah sebagai 
berikut:
• Sejak akhir bulan Juli 2019, pada jalur pipa LSWR 

dan ADO/PertaDex yang berada di dalam area 
piperack telah diketemukan genangan minyak 
yang diperkirakan berasal dari kebocoran di dalam 
pipa selubung (pipe sleeve) pada crossing Jalan 115 
A. 

• Setelah dilakukan penggalian di ketemukan bahwa 
kondisi pipe sleeve dalam keadaan keropos (korosi) 
dan pipa LSWR dalam keadaan bocor. Pipa LSWR 
dilengkapi dengan pipa/tube pemanas (heating 
tube) menggunakan uap (heating steam) dimana 
kedua pipa tersebut terbungkus menggunakan 
isolator rockwool dan aluminum sheet. Pada lokasi 
crossing Jalan 115 A, pipa LSWR tidak diberi isolasi 
tetapi diberi selubung (pipe sleeve) dengan pipa 
steam tetap berada di dalam pipa selubung.

• Pertamina RU V telah melakukan upaya 
penanggulangan kebocoran dengan melakukan 
pemasangan clamp pada titik kebocoran pipa LSWR. 
Pemasangan clamp dilakukan dengan membuka 

isolasi dan menggeser pipa selubung (pipe sleeve) 
terlebih dahulu, sehingga menyebabkan pipa LSWR 
dan pipa steam dalam kondisi terbuka.

• Pipa steam pemanas tetap beroperasi untuk 
kebutuhan operasi kilang.

• Pekerjaan penanggulangan kebocoran terakhir 
dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 
14.30 wita yaitu hanya untuk memperbaiki pipa 
LSWR yang bocor. Kebocoran pada pipa PertaDex 
saat itu belum dilakukan perbaikan. Akibatnya 
terjadi akumulasi kebocoran PertaDex pada area 
tersebut.

• Pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 sekitar jam 
09.18 wita, Fire Station menerima laporan dari 
safetyman di lapangan bahwa di area piperack di 
Jalan 104 terlihat ada kobaran api.

• Api kemudian dapat dipadamkan sekitar jam 11.15 
wita, tetapi membesar kembali pada jam 11.49 
wita. Selanjutnya sekitar jam 12.15 wita api berhasil 
dipadamkan dan untuk memastikan agar nyala api 
tidak terjadi lagi, maka di area piperack tersebut 
telah dilakukan proses penyemprotan dengan busa 
(foam). 

Bagian pipa LSWR yang 
mengalami korosi

Bagian pipa steam pemanas 
yang tidak terbungkus isolasi

Pemasangan clamp sementara pada 
bagian pipa LSWR yang bocor 
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3. FAKTA DAN TEMUAN

• Informasi yang diperoleh dari kontraktor/petugas 
oil catcher menunjukkan bahwa pada pagi hari 
saat sebelum terjadi kebakaran disekitar area 
piperack yang terbakar tersebut tidak ada orang/
petugas yang melakukan kegiatan/pekerjaan. 
Cuaca dilaporkan dalam keadaan baik/cerah 
dengan kecepatan angin yang rendah.

• Data pasang surut air laut yang diperoleh pada 
tanggal 15 Agustus 2019 menunjukkan bahwa 
air pasang tertinggi mencapai 2,6 meter sehingga 
level  cairan campuran sisa LSWR dengan PertaDex 
mengalami kenaikan. 

• Berdasarkan data operasi Pertamina RU V, suhu 
pipa steam pemanas adalah sekitar 180°C dan 
flashpoint produk PertaDex adalah 58°C.

4. ANALISA KEJADIAN DAN PENYEBAB

Kebakaran yang terjadi pada area piperack tersebut 
diatas sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) unsur segitiga 
api yang terbentuk, yaitu:
• Unsur Bahan Bakar berupa akumulasi uap 

campuran hidrokarbon yang berasal dari kebocoran 
pada pipa LSWR dan pipa PertaDex. Akumulasi 
uap hidrokarbon diperkirakan telah mencapai level 
flammable range.

• Unsur Oksigen berupa udara terbuka dengan 
kecepatan angin rendah.

• Unsur Panas, berasal dari pipa steam pemanas 
yang tetap beroperasi dengan suhu sekitar 150ºC 
- 200ºC sehingga memungkinkan terjadinya flash 
atau auto-ignition pada bahan bakar diatas, atau 
munculnya spark/percikan api akibat tercapainya 
auto-ignition temperature dari produk korosi pada 
bagian sleeve yang terkorosi (corroded sleeve) 
dalam bentuk sponge iron.

Meskipun sudah ada 3 (tiga) unsur segitiga api yang 
diperkirakan telah memicu terjadinya api/kebakaran, 
namun mekanisme pembentukan percikan api (spark) 
sepertinya belum bisa ditentukan dengan pasti, 
apakah karena auto-ignition dari salah satu/kombinasi 
hidrokarbon yang ada, atau akibat pengaruh flash 
dengan adanya percikan api yang berasal dari sponge 
iron ketika terkena paparan panas. Investigasi/
pengujian dalam rangka menentukan mekanisme 
terjadinya percikan api (spark) selanjutnya dilakukan 
bekerjasama dengan Laboratorium Pertamina Research 
& Technology Center. Adapun lingkup pengujian yang 
dilakukan meliputi:
• Pengujian terhadap produk korosi yang terbentuk 

pada pipe sleeve. Tujuannya adalah untuk 

menentukan unsur dan/atau senyawa kimia yang 
kemungkinan dapat memberikan kontribusi 
terhadap terjadinya spark. Pengujian ini meliputi:  
Analisa X-Ray Diffraction (XRD), analisa SEM/EDS 
(Scanning Electron Microscopy/Energy Dispersive 
X-Ray Spectroscopy), dan lainnya.

• Analisa komposisi kimia material pipa baja LSWR 
menggunakan Optical Emission Spectrometer 
dan XRF. Tujuannya adalah untuk menentukan 
spesifikasi dari material pipa baja tersebut. 

• Uji simulasi auto-ignition dari salah satu/kombinasi 
hidrokarbon yang bocor. Tujuannya adalah untuk:
- Menentukan nilai flash point, fire point, dan 

auto-ignition temperature dari sampel minyak 
yang diduga menjadi sumber api.

- Menentukan auto-ignition tempera ture dari 
sampel rockwool yang terkontaminasi oleh 
minyak yang menjadi sumber api. 

- Menentukan flash point temperature minyak 
sesuai dengan ASTM D93 (PMCC)

- Mengkonfirmasi auto-ignition dari sampel  
dengan simulasi laboratorium 

Berikut adalah hasil pengujian Flash point Temperature 
pada bahan bakar berikut:

NO SAMPEL TEMPERATUR 
FLASHPOINT (OC)

1 LSWR 112

2 Pertadex 78

3 Slop Oil 124
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Sedangkan hasil pengujian auto-ignition dapat 
diberikan sebagai berikut:

Hasil pengujian tersebut diatas sesuai dengan hasil 
penelitian yang pernah dilakukan oleh Kletz pada 
tahun 2003 yang menjelaskan bahwa cairan organik 
yang tumpah dan mengkontaminasi bahan isolasi 
dapat menurunkan auto-ignition temperature hingga 
100-200°C. 

Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil yang signifikan 
ditunjukkan pada pengujian terhadap sampel PertaDex 
(ADO). Hasil pengujian autoignition sendiri adalah 
272°C sedangkan hasil auto-ignition pada PertaDex 

yang bercampur rockwool adalah 171°C. Artinya 
terjadi penurunan temperatur autoignition PertaDex 
yang terkontaminasi sesuai dengan hasil penelitian 
Kletz diatas.

Untuk melakukan konfirmasi dan validasi terhadap 
hasil diatas, pengujian ulang telah dilakukan dengan 
menggunakan dua kondisi, yaitu kondisi dengan 
gangguan faktor lingkungan berupa angin dan kondisi 
tanpa gangguan angin. Hasil yang diperoleh adalah 
sebagai berikut:

Hasil pengujian Auto-Ignition PertaDex yang bercampur Rockwool

NO SAMPEL TEMPERATUR UJI (OC) KETERANGAN

1 LSWR 230 (maksimum) Tidak terbakar (No Autoignition)

2 Rockwool + LSWR 300 (maksimum) Tidak terbakar (No Autoignition)

3 Slop Oil 239 Terbakar spontan (Autoignition)

4 Rockwool + Slop Oil 256 Terbakar spontan (Autoignition)

5 Pertadex (ADO) 272 Terbakar spontan (Autoignition)

6 Rockwool + Pertadex 171 Terbakar spontan (Autoignition)

SAMPEL FAKTOR LINGKUNGAN (ANGIN) TEMPERATUR AUTOIGNITION (OC)

Rockwool + Pertadex Ada 231

Rockwool + Pertadex Minimum/Hampir tidak ada 153

Dari hasil uji dan simulasi yang diperoleh diatas 
mengindikasikan bahwa penyebab langsung 
terjadinya kebakaran di Piperack Kilang Pertamina 
RU V Balikpapan patut diduga akibat terjadinya 
auto-ignition pada hydrocarbon PertaDex dan/atau 
campuran dengan hydrocarbon lainnya yang telah 
bercampur dengan rockwool ex insulation pada 
pipa LSWR yang terbuka (yang mencapai LEL sekitar 
temperature steam pemanas, 180°C).

Selanjutnya untuk faktor penyebab dasar, dari fakta 
dilapangan dan dari hasil analisis terhadap kebakaran 
di Piperack Kilang Pertamina RU V Balikpapan, dapat 
disebutkan antara lain sebagai berikut:

1. Lack of Supervision : Pengawasan / kontrol yang 
kurang efektif  terhadap pekerjaan penanganan 
bocoran pipa LSWR dan pipa PertaDex

2. Lack of Operation and Maintenance: Kegiatan 
inspeksi terhadap pipa yang terkorosi  tidak 
dilakukan dengan baik/efektif

3. Lack of Coordination : Kerjasama yang kurang 
baik dengan RDMP Project dalam hal penanganan 
pasang surut air laut
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5. PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

• Diperlukan peningkatan pemahaman 
pekerja dan kontraktor dalam meng-
identifikasi risiko bahaya (kebakaran).

• JSA sebelum pelaksanaan pekerjaan agar 
dibuat lebih mendalam dan komprehensif.

• Seluruh pipa yang berada di area piperack 
dalam kondisi dan umur yang sama dengan 
pipa LSWR dan pipa PertaDex agar dilakukan 
inspeksi.

• Diperlukan untuk melakukan koordinasi 
dengan Pertamina RDMP dalam hal 
pengoperasian sump pit.

• Diperlukan sumber daya yang memadai 
dalam hal menangani pekerjaan yang bisa 
menimbulkan potensi bahaya.

• Diperlukan untuk melakukan dokumentasi 
secara lengkap pada semua kegiatan 
dan kejadian terkait dengan laporan shift 
supervisor.

• Untuk penggantian pipa yang terdampak 
kebakaran agar dilakukan uji material oleh 
lembaga independen yang kompeten.

• Diperlukan melakukan pembenahan sistem 
drainase kilang.
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Pada hari Minggu, 6 Oktober 2019, sekitar pukul 23.40 WIB, telah terjadi kebocoran pada 
pipa penyalur BBM jalur Cilacap-Bandung (CB-1) yang dioperasikan oleh PT. Pertamina MOR 
IV. Lokasi kejadian adalah di KP 67+500 kampung Sidadadi, Kelurahan Tarisi, Kecamatan 
Wanareja–Kabupaten Cilacap. 

Akibat kebocoran pipa tersebut menyebabkan BBM 
jenis Solar tumpah ke kerumah dan pekarangan warga 
sekitar sehingga menimbulkan kontaminasi terhadap 
sumur dan tanah warga, serta akses jalan warga 
tertutup selama pekerjaan pemulihan. Kebocoran 
terjadi ketika kontraktor KSO PT. Hutama Karya 
(Persero) - PT. Timas Suplindo (KSO-HKTS) melanjutkan 
pekerjaan pemasangan pipa baru dijalur Cilacap-

Bandung (CB-3) disekitar KM pipa (KP) 67+500. Pipa 
yang bocor memiliki diameter 10 inch merupakan pipa 
lama yang sudah terpasang dijalur CB-1 dan letaknya 
bersebelahan dengan pipa lama lainnya berdiameter 
16 inch pada jalur CB-2. Sedangkan pipa baru yang 
sedang dalam proses pemasangan berada pada jalur 
CB-3, berdiameter 20 inch dan terletak diantara jalur 
pipa CB-1 dan CB-2

2. KRONOLOGI KEJADIAN

• Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019, 
kontraktor KSO PT Hutama Karya (Persero)–PT 
Timas Suplindo(KSO-HKTS) melanjutkan pekerjaan 
pemasangan pipa baru jalur Cilacap-Bandung (CB-

3), disekitar Kilometer Pipa (KP) 67+500, Kampung 
Sidadadi, Kelurahan Tarisi, Kecamatan Wanareja – 
Kabupaten Cilacap.

Kebocoran Jalur Pipa BBM di 
Terminal BBM Lomanis – Cilacap, 
Pertamina Marketing Operation 
Region (MOR) IV 

2.17.
 HILIR
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Titik lokasi kejadian di KP 67+500 Kampung Sidadadi, Kel. Tarisi, Kec. Wanareja – Cilacap

• Sebelum melakukan pekerjaan pema sangan pipa 
baru, kontraktor KSO-HKTS yang berjumlah 16 
orang terdiri dari Foreman, Operator, Welder,  
Fitter, Grinder, Helper, Safety-man, Flagman, dan 
Driver dengan dipimpin oleh seorang Foreman, 
melakukan toolbox safety meeting dan diskusi 
perihal rencana pelaksanaan pekerjaan pada hari 
itu.

• Tim melakukan pekerjaan fit up, welding dan 
penggalian diselingi istirahat siang sampai sore 
pukul 18.00 WIB. Pada malam harinya Tim 
melanjutkan pekerjaan penggalian, penurunan 
pipa serta melakukan penimbunan kembali. Saat 
pekerjaan penggalian sedang dilakukan, Foreman 
menemukan bahwa jalur pipa CB-1 dan pipa CB-2 
mengalami penyempitan dari jalur ROW. Karena 
dinilai berbahaya saat menggali dan menurunkan 
pipa CB-3, Foreman memutuskan untuk memasang 
stopper atau pengaman menggunakan H-Beam 
200 di dua titik yaitu pertama pada bagian dalam 
pipa baru (CB-3) dan kedua di sebelah luar pipa 
yang lama (CB-1).

• Pekerjaan penggalian dilanjutkan kembali sampai 
Foreman menemukan pipa CB-1 dan CB-2 
menyempit kembali dari jalur ROW. Sekitar pukul 
23.40 WIB, Foreman memutuskan untuk memasang 
stopper ketiga di antara pipa CB-1 dan CB-2 untuk 
menahan/mencegah terjadinya perubahan posisi 
kedua pipa tersebut. Pemasangan stopper ke tiga 
dilakukan dengan cara menekan lifting gear yang 
tersambung dari ujung stopper dengan lifting lug 
pada bucket Excavator PC-160.

• Saat Tim sedang memasang stopper ketiga 
menggunakan H-beam 200, lifting lug pada ujung 
stopper patah dan robek, menyebabkan bucket 
excavator yang sedang memberikan tekanan 
kebawah mengalami beban kejut. Akibatnya 
kuku bucket excavator mengenai pipa CB-1 dan 
menyebabkan kebocoran pipa serta tumpahan 
BBM jenis Solar/Diesel ke lingkungan sekitar.
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Perkiraan lebar ruang kerja yang sempit dan terbatas pada pemasangan pipa 
CB-3 yang terletak diantara jalur pipa CB-1 dan CB-2

Skematik rekonstruksi kejadian kebocoran pada pipa CB-1 

3. FAKTA DAN TEMUAN

• Kontraktor KSO-HKTS telah melakukan pekerjaan 
penggalian dan pemendaman pipa selama dua 
bulan.

• Pertamina MOR IV memperbolehkan pekerjaan 
lembur hingga pukul 22.00 WIB (Jika diperlukan 
sesuai dengan kondisi lapangan). Namun 
kenyataannya, kontraktor melakukan pekerjaan 
overtime melebihi waktu yang diizinkan dan tidak 
berkoordinasi dengan pengawas Pertamina di 
lapangan.

• Pada titik kebocoran, jarak jalur pipa CB-1 dengan 
CB-2 mengalami penyempitan hingga menjadi ± 

54 cm, padahal jarak normal yang diijinkan  adalah 
110 cm.

• Berdasarkan prosedur Pertamina, kalau jarak pipa 
yang terpasang antara CB-1 dan CB-2 kurang 
dari 110 cm, maka perlu dilakukan re-route untuk 
pemasangan pipa baru. Kontraktor berencana 
melakukan re-route pada titik kebocoran, tetapi 
belum berkoordinasi dengan Pertamina.

• Karena posisi pipa CB1 dan CB2 yang  menyempit 
(<110 cm), kontraktor memasang stopper 1, 2 
dan 3 untuk pengamanan dengan menggunakan 
excavator.
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• Saat kebocoran terjadi, Foreman menginstruksikan 
seluruh personil untuk menghentikan pekerjaan, 
me matikan seluruh peralatan dan melakukan 
evakuasi ke titik kumpul, mematikan seluruh 
aliran listrik disekitar lokasi kejadian, mengisolasi 
area dan mengevakuasi warga yang terdampak.

• Kontraktor dan pihak terkait di lapangan melakukan 
upaya penanggulangan tum pahan dan pemulihan 
area yang kena dampak, yaitu meliputi antara lain: 
- Melakukan penutupan block valve no.3 

(berjarak 26 km sebelum titik kebocoran) dan 
blok valve no.4 (berjarak 4 km setelah titik 
kebocoran).

- Melakukan koordinasi dengan pihak pengawas 
TBBM, Project Emergency Response Team 

dan pihak terkait seperti TNI, Polisi, Dinas 
Lingkungan Hidup, masyarakat sekitar, LSM, 
dan media.

- Melakukan koordinasi penanganan tumpahan, 
mulai dari proses pemasangan clamp, 
penyedotan minyak, pembuatan sumur pantau, 
dan pembuangan tanah terkontaminasi 
bekerjasama dengan Pusat Pengolahan Limbah 
Industri (PT Prasadha Pamunah  Limbah Industri/
PPLI).

- Melakukan pembersihan tumpahan di sekitar 
area kebocoran.

- Menyediakan air bersih untuk warga yang 
terdampak akibat sumur yang tercemar minyak.

4. ANALISA KEJADIAN DAN PENYEBAB

ANALISA KEJADIAN: 

1) Pipa CB-1 mengalami kebocoran akibat dihantam 
oleh kuku bucket excavator (Struck or hit by moving 
object)
• Lifting point stopper mengalami kegagalan 

(robek) saat proses pemasangan stopper.
• Lifting point tidak mampu menahan beban tarik 

pada saat pemasangan/ penancapan stopper.
• Bucket excavator terlepas dan mengalami beban 

kejut, sehingga kuku bucket menghantam per-
mukaan pipa CB-1.

2) Kegagalan pada proses pemasangan stopper no.3
• Para personil gagal mengidentifikasi bahaya 

lifting point yang diperuntukkan hanya 
menahan beban vertikal, bukan beban tarik.

•  Foreman kurang memahami potensi bahaya 
dalam pemasangan stopper menggunakan 
excavator.

PENYEBAB KEJADIAN:

A. Penyebab Langsung
1) Substandard Acts 

a. Failure to Inform/Warn
 Kontraktor tidak meng-informasikan kepada 

Pengawas Pertamina bahwa akan ada pekerjaan 
overtime setelah melewati jam 22.00 WIB.

b.  Failure to Secure
• Lifting point stopper pipa mengalami 

kegagalan (robek) saat proses pemasangan 
stopper karena tidak mampu menahan 
beban tarik pada saat pemasangan / 
penancapan stopper.

• Bucket excavator terlepas dan mengalami 
beban kejut, sehingga kuku bucket 
menghantam permukaan pipa CB-1.

c. Failure to Follow Procedure/Instruction
• Melakukan pekerjaan overtime melebihi 

waktu yang diizinkan Pertamina dan juga 
tidak berkoordinasi dengan Pengawas 
Pertamina dilapangan.

• Berdasarkan prosedur Pertamina, kalau 
jarak pipa terpasang CB-1 dan CB-2 kurang 
dari 110 cm maka harus dilakukan re-
route. Kontraktor berencana melakukan 
re-route pada titik kebocoran tetapi belum 
berkoordinasi dengan Pertamina.

d. Failure to Identify Hazard 
• Peralatan untuk memasang stopper 

menggunakan excavator tidak aman, lifting 
lug tidak kuat menahan beban tarik.

• Para personil gagal meng identifikasi bahaya 
lifting point yang diperuntukkan hanya 
menahan beban vertikal, bukan beban tarik.
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• Risk Assessment/Job Safety Analysis 
pemasangan stopper tidak memadai 
terutama untuk menentukan langkah kerja 
aman.

2) Substandard Conditions
a.  Inadequate Guard/Barrier 

•  Jumlah stopper tidak memadai untuk pipa 
CB-1 dan CB-2 yang letaknya berdekatan 
dan menyempit serta untuk keperluan re-
route pipa baru (CB-3).

b. Congestion/Restricted Space for Action 
•  Ruang kerja di lokasi TKP sempit dan 

terbatas yaitu hanya sekitar ± 54 cm antara 
pipa CB-1 dan CB-2 untuk pemasangan 
pipa baru CB-3 yang berdiameter 20 inch.

B. PENYEBAB DASAR 
 (Basic Causes)
 1) Personal Factor akibat Lack of Knowledge

• Para personil gagal mengidentifikasi bahaya 
lifting point yang diperuntukkan hanya 
menahan beban vertikal, bukan beban tarik. 
Job Safety Analysis (JSA) untuk pemasangan 
stopper tidak optimal mengidentifikasi 
bahaya yang dapat terjadi.

• Pekerja kurang memahami risiko 
penggunaan excavator untuk pemasangan 
stopper khususnya untuk memasang 
stopper dengan aman.

 2) Job/System Factors
a. Inadequate Work/Process Planning/Program

• Kegiatan pemasangan stopper tidak 
didukung dengan prosedur kerja (SOP) yang 
baik dan rinci. Lifting point di stopper yang 
dirangkaikan dengan lifting lug di bucket 

excavator seharusnya tidak digunakan 
untuk beban tarik.

• Para pekerja terkait tidak mengantisipasi 
potensi bahaya dari lingkungan kerja, 
khususnya posisi pipa CB-1 dan CB-2 yang 
semakin menyempit (hanya ± 54 cm) dari 
jarak yang diperbolehkan untuk penggalian 
dan peletakan pipa baru (110 cm).

b.  Lack of Supervisory/Management Job 
Knowledge 
• Aspek pengawasan dari semua pihak masih 

lemah termasuk dari Katek. Prosedur kerja 
tidak dilaksanakan sebagaimana mes tinya 
dan tidak sesuai dengan tata cara yang 
sudah ditetapkan.

•  Pengawasan dari Kontraktor dan Pertamina 
belum optimal karena terbatasnya tenaga 
pengawas (hanya 2 orang untuk beberapa 
titik kegiatan).

c.  Inadequate Assessment of Needs and Risks 
 Tidak dilakukan analisa risiko bahaya dan 

mitigasinya terhadap penggunaan bucket 
excavator untuk memasang stopper dengan 
menggunakan lifting lug yang tidak kuat 
menahan beban tarik. Gagal dan rusaknya 
lifting lug berakibat bucket excavator terlepas 
dan mengalami beban kejut dan kuku bucket 
bisa menghantam benda didekatnya, dalam hal 
ini permukaan pipa CB-1.

d. Inadequate Communication/Infor mation 
 Pelaksana pekerjaan tidak meng informasikan 

ada kegiatan overtime (>jam 22.00) untuk 
pemasangan stopper no.3 yang mengharuskan 
adanya surat izin kerja baru yang ditandatangani 
pengawas Pertamina yang berwenang.

5. PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

A. PEMBELAJARAN

• Pekerjaan pemasangan stopper (H-beam) 
dengan menggunakan excavator dinilai tidak 
aman. Lifting lug di bucket excavator yang 

dirangkaikan dengan lifting point di stopper 
(H-beam) seharusnya hanya untuk beban vertikal/
angkat, tidak kuat menahan beban tarik.
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• Pekerjaan dilakukan tanpa mengetahui adanya 
bahaya beban kejut pada bucket excavator yaitu 
jika lifting point stopper robek atau rusak. JSA 
pemasangan tidak optimal mengindentifikasi 
bahaya-bahaya yang ada.

• Kegiatan tidak didukung dengan pedoman 
kerja yang lengkap khususnya untuk pekerjaan 
pemasangan stopper.

• Jumlah stopper tidak memadai untuk pipa-pipa 
lama yang sudah terpasang (CB-1 dan CB-2) yang 
letaknya berdekatan dan menyempit serta untuk 
keperluan re-route pipa baru (CB-3).

• Aspek pengawasan dari semua pihak masih lemah. 
Prosedur kerja tidak dilaksanakan sebagaimana 
mestinya dan tidak sesuai dengan tata cara yang 
sudah ditetapkan.

• Kontraktor tidak menginformasikan ada kerja 
overtime (> jam 22.00) untuk pemasangan stopper 
no.3 yang mengharuskan adanya surat izin kerja 
baru yang ditandatangani pengawas Pertamina 
yang berwenang.

B. REKOMENDASI

Untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang 
kembali disarankan hal-hal sebagai berikut:
1) Management Commitment 

• Faktor kepemimpinan dan komitmen untuk kerja 
aman dan target ‘nihil kecelakaan’ di jajaran 
manajemen proyek dan pengawasan terhadap 
kontraktor EPC nya perlu ditingkatkan.

• Agar Kepala Teknik MOR IV melakukan 
pembinaan terhadap kontraktor untuk 
memahami semua persyaratan dan prosedur 
keselamatan yang berlaku

• Agar ditunjuk Kepala Teknik khusus atau 
Wakatek, supaya pengelolaan dan pengawasan 
lebih efektif untuk kegiatan pipanisasi CB-3 
(Cilacap- Bandung).

• Meningkatkan koordinasi dan pengawasan 
semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan di 
daerah-daerah yang berisiko tinggi.

• Memberlakukan reward and punishment secara 
konsisten atas pelanggaran yang dilakukan 
oleh jajaran manajemen dan perusahaan sub-
kontraktor.

2) Operating Procedures for Controlling Process Risks 
• Agar memastikan bahwa semua prosedur 

yang sudah ditetapkan dijalankan dengan 
baik. Misalnya pentingnya surat izin kerja 
untuk pekerjaan overtime yang ditandatangani 
pengawas yang berwenang, penting mengetahui 
teknik pekerjaan pemasangan stopper dengan 
aman.

• Jika ada pekerjaan yang komplek, berbahaya dan 
di lingkungan pemukiman padat, agar dilengkapi 
dengan prosedur yang lebih rinci dan dijalankan 
di lapangan. Saat kegiatan berlangsung, para 
pihak yang bertanggung jawab harus berada 
dilapangan untuk fokus mengawasi pekerjaan 
yang sedang dilaksanakan.

• Agar meningkatkan sistem tanggap darurat 
penanganan kejadian.

3) Safety Hazard Identification and Evaluation 
• JSA agar ditingkatkan teknik dan metodanya. 

Sangat disarankan bahwa petugas yang 
melakukan JSA adalah personil yang kompeten 
dan bersertifikat, khusus untuk jenis pekerjaan 
terkait serta mampu melihat potensi risiko yang 
ada secara komprehensif.

• Pekerjaan pemasangan stopper benar-benar 
memastikan tidak ada risiko terbenturnya pipa 
lama yang sudah terpasang (CB-1 dan CB-2) 
oleh alat dan peralatan kerja yang digunakan.

4) Work Permits 
 Agar semua pekerjaan yang tercantum didalam 

permohonan instruksi kerja (work request) dapat 
dijelaskan klasifikasi risikonya dan batas waktu 
kerjanya serta diselaraskan dengan izin kerja (work 
permit) yang diterbitkan. Izin kerja hanya berlaku 
untuk pihak yang tercantum dalam surat penugasan 
kerja dan tidak dibenarkan dikerjakan pihak lain.
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ATLAS KESELAMATAN MIGAS
VOL. 3

ZERO Unplanned Shutdown
ZERO FATALITY
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Pengalaman adalah guru yang 
paling baik untuk meningkatkan 
keselamatan, demikian ahli K3 
mengatakan. Namun katanya 
lagi,  belajar dari pengalaman 
orang lain adalah yang paling 
baik karena tidak mengalaminya 
sendiri. 

Tujuan penerbitan buku Atlas ini adalah 
untuk berbagi pengalaman antara  
perusahaan (BU/BUT) bukan hanya dalam 
hal yang  bersifat negatif (kecelakaan) 
namun juga dari hal yang bersifat positif.

Dalam buku Atlas Volume 3 (tiga) ini 
ditampilkan berbagai pengalaman, 
upaya dan keberhasilan BU/BUT dalam 
meningkatkan kinerja keselamatannya yang 
dapat dijadikan acuan atau pembelajaran 
bagi perusahaan lainnya. 

Ternyata banyak sekali upaya positif yang 
telah dilakukan dalam berbagai bentuk 

yang perlu disebarluaskan untuk menjadi 
benchmarking sekaligus pembelajaran 
bagi BU/BUT lainnya. Namun karena 
terbatasnya ruangan yang tersedia, maka 
dalam buku Atlas Vol 3 ini akan ditampilkan 
7 (tujuh) tulisan dalam berbagai aspek, 
dengan harapan dapat bermanfaat bagi kita 
bersama dalam mewujudkan industri migas 
menuju “Zero Incident”

Untuk edisi berikutnya, tentu kami tetap 
mengharapkan sumbangan tulisan dari BU/
BUT ini dapat menjadi benchmarking bagi 
semua pihak untuk lebih meningkatkan 
kinerjanya masing-masing.

Benchmarking 
Penerapan 
Keselamatan 
Migas
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 PENGELOLAAN KESELAMATAN MIGAS DALAM PELAKSANAAN 
PROYEK BERSKALA BESAR DI AREA KILANG YANG SEDANG 
BEROPERASI

LATAR BELAKANG

Proyek Langit Biru Cilacap (PLBC) merupakan salah 
satu unit proyek Pertamina di Direktorat Megaproyek 
Pengolahan dan Petrokimia, dengan lingkup kerja:
1. Revamp unit platforming I (Unit-14) di area FOC 1 

RU IV Cilacap untuk tujuan meningkatkan kapasitas 
unit sebesar 30% (14,1 MBSD menjadi 18,6 MBSD) 
dan mengubah design proses operasi dari Fix-bed/
Semi regeneration menjadi Continuous catalyst 
regeneration (CCR).

2. Unit baru berupa Light Naphtha Hydrotreating & 
Isomerization Plant yang berguna menaikan nilai 
octane dan kapasitas menjadi 21,5 MBSD.

3. Penambahan unit baru untuk Utilities & Offsife 
yaitu Raw Water Intake (RWI), Auxilary Boiler dan 
Steam Turbine Generator (STG), Instrument Air 
System, Nitrogen Package, Oily Water Treatment 
dan Spent Caustic Treatment.

Profil Proyek Langit Biru Cilacap

Sebagaimana lazimnya karakteristik proyek konstruksi, 
PLBC memiliki tingkat risiko tinggi. Menurut data 
Kementerian PUPR tahun 2017, sektor konstruksi 
merupakan penyumbang kasus kecelakaan terbesar di 
Indonesia dengan rata-rata kejadian sekitar 32% setiap 
tahunnya. Pekerjaan berisiko tinggi di PLBC antara 

lain: bekerja di ketinggian, Lifting Operation, Confined 
Space, Underwater, Safe Zone Position, Isolasi Energy, 
tools & equipment. Disamping itu, tidak kalah berisiko 
adalah lokasi konstruksi bersebelahan dengan kilang 
RU IV Cilacap yang sedang beroperasi

3.1. 

PROFIL PLB

392

30%16,4% 34
14.300 >18.600

3000
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Hal tersebut menjadi tantangan bagi seluruh tim 
PLBC, dimana seluruh pekerja secara aktif terlibat 
dalam upaya mencapai keselamatan kerja excellence. 
Atas upaya yang dilakukan PLBC mencatat perolehan 
Jam Kerja Aman sebesar 17.523.609 periode 26 
November 2015 hingga 30 April 2019 dan diberikan 
tanda penghargaan Patra Nirbhaya Karya Utama 
dari Kementerian ESDM Republik Indonesia nomor 
174 K/10/MEM/2019 tentang Pemberian Tanda 
Penghargaan Keselamatan Kerja Minyak dan Gas 
Bumi Untuk Kategori Tanpa Kehilangan Jam Kerja 
Sebagai Akibat Kecelakaan dan Kategori Pembinaan 
Keselamatan Kerja Minyak dan Gas Bumi. 

Heavy Lifting CCR Module PLBC

terdapat Hazard Operasi Kilang (paparan 
Hydrocarbon, Temperatur tinggi, Kebisingan, 
Tekanan tinggi), area kerja terbatas serta adanya 
peralatan yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap 
gangguan.

• Jumlah tenaga kerja banyak (sekitar 3500 orang) 
dengan berbagai latar belakang budaya dan 
pengalaman, belum semua memenuhi kompetensi 
yang dibutuhkan, serta mindset atau perilaku 
safety yang rata-rata pada awalnya masih rendah. 

• Peralatan kilang yang harus dipasang cukup 
banyak dan beberapa memiliki ukuran besar 
(bobot hingga 490 ton, tinggi mencapai 70 meter), 
sehingga lalu lintas pergerakan alat berat tinggi 
dan memerlukan perencanaan yang matang serta 
ekesekusi terkoordinir untuk pengangkutan dan 
pemasangan perlatan yang berat dan panjang, 
terutama yang dipasang di area eksisting.  

• Adanya tuntutan untuk percepatan penyelesaian 
proyek.

Permasalahan/Isu utama yang dihadapi dalam 
pelaksanaan pembangunan PLBC, antara lain:
• Interface dengan Kilang existing yang beroperasi 

(SIMOPS/Simultaneous Operation) sehingga 

ISU (PEMECAHAN MASALAH, INOVASI/ 

TEROBOSAN)
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Dalam menghadapi permasalahan yang timbul, 
dilakukan mitigasi risiko yang secara garis besar 
dikelompokan menjadi 3 (tiga) aspek yaitu: 
Pengelolaan aspek Engineering/Technology/
Equipment, Pengembangan sistem Manajemen 
(Process & Procedure), dan Peningkatan Safety Culture.

1. Pengelolaan Engineering/Tech nology/
Equipment
• Penggunaan technology 3D simulator untuk 

memastikan instalasi peralatan tepat baik 
dimensi maupun aktual lokasinya dengan 
instalasi kilang existing

• Penggunaan peralatan kerja layak pakai, 
dipastikan melalui inspeksi baik internal/
ekstenal, ditandai dengan identifikasi layak 
pakai pada peralatan yang digunakan. 

• Penggunaan peralatan sesuai fungsi dan 
kapasitasnya

• Pemilihan technology dalam pekerjaan 
konstruksi misalnya pekerjaan Civil Piling Work 
dengan penggunaan Hydrolic Static Pilling 
Driven (HSPD) dan Bore Pile bertujuan untuk 
meminimalisir efek getaran terhadap peralatan 
kilang eksisting

2. Pengembangan Sistem Manajemen (Process/
procedure)
• Sebelum aktifitas konstruksi dimulai, 

dilakukan risk assessment melalui HAZID 
(Hazard Identification) yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi bahaya yang akan timbul dan 
risiko yang terjadi serta menentukan tindakan /
pencegahannya.

• Mengembangkan system manage ment 
keselamatan melalui penyusunan prosedur dan 
standar kerja, antara lain: Prosedur Inspeksi 
Peralatan, Prosedur Permit To Work (PTW), 
Prosedur Confined Space Entry, Prosedur Lifting 
& Rigging, Prosedur Isolasi Energi.

• Implementasi prosedur dan standar kerja, 
antara lain: HSE Plan, Job Safety Analisys (JSA), 
PTW, Journey Management Plan (JMP), Rigging 
& Lifting Plan, Fit to Work (Medical Check 
Up dan Daily Check Up), visual management 
(pemasangan rambu-rambu dan warning sign)

• Khusus untuk pekerjaan kritikal, seperti; Heavy 
Lifting, Loading Catalyst, Acidizing, Underwater 
Work, dilakukan Challenge Session Method 
Statement & JSA oleh tim ahli (Competence 
Person)

3. Peningkatan Safety Culture
 Insiden secara umum disebabkan adanya Unsafe 

Act dan Unsafe Condition sebagai akibat adanya 
unsafe intention (Niat, Percaya, Persepsi, Nilai). 
Dua aspek mitigasi risiko di atas, Pengelolaan 
Engineering/Technology/Equipment dan Pengem-
bangan Sistem Manajemen (Process/procedure), 
bila dilihat dari teori fenomena gunung es, lebih 
fokus kepada aspek technical (sisi terlihat). 
Menurut teori tersebut pendekatan technical hanya 

Analogi gunung es penyebab kejadian
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berdampak sekitar 10%, sementara pendekatan 
non technical (sisi yang tidak terlihat) memiliki 
dampak hingga 90%, artinya seberapun ketatnya 
aturan keselamatan dibuat apabila manusianya 
enggan menjalankan maka tidak akan efektif. 

 
 Untuk itu pendekatan pada aspek non technical (sisi 

tidak terlihat) menjadi sangat penting. Pendekatan 
yang digunakan dalam peningkatan Safety 
Culture adalah bagaimana membuat para pekerja 
mau (tanpa paksaan) mengikuti aturan yang 
telah dibuat. Untuk itu PLBC mengembangkan 
program yang dapat membuat seorang pekerja 
mengerti betul tentang pentingnya: keselamatan 
kerja, hari ini harus pulang selamat, arti keluarga 
di rumah dan dengan kesadaran penuh pekerja 
melakukan tindakan aman tanpa keterpaksaan. 
Pendekatan ini menyentuh sisi yang tidak terlihat 
dalam diri pekerja, bagaimana dia berniat, berjanji, 
berkomitmen, mampu mengelola risiko, sehingga 
pekerja menjadi gembira saat berbicara tentang 
keselamatan kerja, pekerja menjadi senang ketika 
harus menjalani sebuah aturan. 

METODOLOGI
Metodologi yang digunakan untuk pengembangan 
Project Safety Culture dilakukan melalui tahapan yang 
disebut dengan Melting, Forming dan Sustaining.

1. Melting adalah tahapan awal dari pelaksanaan 
program Project Safety Culture yaitu menyatukan 
visi dan misi melalui pembentukan komitment  
yang kuat pada level manajemen hingga level 
pekerja frontline. Beberapa program disiapkan 
pada tahapan ini.

2. Forming adalah Tahapan membentuk perangkat-
perangkat Program, pem bentukan dimulai dari 
tingkat Leader/Management hingga ke tingkat 
paling bawah. Beberapa program disiapkan pada 
tahapan ini.

3. Sustaining adalah upaya mempertahankan 
program Project Safety Culture agar terus memiliki 
dampak kepada pekerja. Diperlukan ide-ide kreatif/
terobosan yang disesuaikan dengan perkembangan 
project hingga proyek selesai

IMPLEMENTASI & PENCAPAIAN

Implementasi peningkatan Safety Culture dilakukan 
dengan mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan 
metodologi di atas.

Tahapan Melting, penyatuan visi dan misi dilakukan 
melalui kegiatan:
a. Leadership Visioning Workshop dengan 

melibatkan peserta dari seluruh tim manajemen 

Tahapan Project safety Culture

Leadership Visioning Workshop

Bagian III
Benchmarking Penerapan Keselamatan Migas

130



Owner, Kontraktor dan Sub kontraktor 
b. Orientation training untuk seluruh pekerja 

selama 4 jam diikuti dengan tujuan membentuk 
hubungan personal yang kuat dengan keselamatan 
dan memperkuat pondasi untuk saling peduli.

Tahapan Forming,  pembetukan perangkat pada 
tahap ini berupa:
a. Leadership Team yang terdiri dari seluruh 

manager sebagai forum steering committee dan 
pengambil keputusan

b. Supervisor In Action (SPV In Action) yang terdiri 
dari seluruh Supervisor yang telah diberi training 4 
Skill Safety Culture

c. Train The Trainer yaitu pekerja terpilih yang 
bertugas sebagai trainer menyampaikan modul 
Orientation dan SPV In Action 

d. Champion merupakan pekerja yang dengan 
sukarela menjadi role model dikelompok kerjanya 
yang peduli akan keselamatan kerja.

e. Sustaining, ide kreatif/terobosan yang diciptakan 
berupa: 
- Shake hand Campaign, adalah campaign 

yang dilakukan oleh seluruh Tim Manajemen 
(Owner, Kontraktor dan sub Kontraktor) berupa 
penyambutan berjabat tangan dengan seluruh 
pekerja proyek di pintu masuk yang bertujuan 
menyampaikan pesan agar bekerja dan pulang 
dalam keadaan selamat.

- Call Name Campaign, adalah campaign 
mengenali nama antar pekerja dengan tujuan 
untuk memperkuat hubungan pekerja dan 
menimbulkan kepedulian antar pekerja sebagai 
contoh: ketika melakukan intervensi dengan 
memanggil nama dari pekerja tersebut.

- Women Speech Competition, adalah 
kampanye mengenai aspek HSSE yang dilakukan 
oleh pekerja wanita sebagai representasi ibu/
istri/anak perempuan yang mengingatkan 
pekerja untuk selalu berperilaku aman karena 
keluarga menanti dirumah.

- Area Champion Competition, adalah 
kompetisi antar area kerja di PLBC yang 
bertujuan untuk meningkatkan produktifitas, 
kinerja HSSE, housekeeping dan kekompakan 
pekerja.

- Family Photo Contest, adalah campaign 
dengan menampilkan galeri foto keluarga 

Champion

Shake Hand Campaign

pekerja sebagai pengingat untuk berperilaku 
selamat. 

- Pidato Harapan Anak Pekerja adalah 
penyampaian harapan seorang anak kepada 
orang tuanya yang sedang bekerja di PLBC di 
depan seluruh pekerja saat General Safety Talk 
agar bekerja dengan aman dan selalu pulang 
dengan selamat.

- ‘Grebeg’ Housekeeping, adalah program 
housekeeping serentak yang dilakukan 
melibatkan top management dengan pekerja 
lapangan sebagai bentuk kepedulian bersama.

- Management Walkabout & Listening Tour. 
Walkabout adalah program bi-weekly untuk 
seluruh manager (owner, kontraktor & sub 
kontraktor) berupa kunjungan langsung kepada 
para pekerja dilapangan dan memberikan 
apresiasi/penghargaan kepeda pekerja yang 
berperilaku selamat. Listening tour adalah 
program bi-weekly site visit para manager 
yang bertujuan untuk mendengarkan aspirasi 
pekerja lapangan mengenai isu tematik yang 
telah ditentukan. Program ini sekaligus untuk 
merubah persepsi bahwa kegiatan kunjungan 
hanya untuk mencari sesuatu yang salah/tidak 
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aman. Hasil Walkabout dan Listening tour akan 
dibahas dan ditindaklanjuti oleh manajemen. 

- HSE Engagement, adalah pertemuan 
seluruh pekerja HSE (owner, kontraktor dan 
sub kontraktor) yang bertujuan memperkuat 
hubungan, menyepakati dan respect terhadap 
tugas dan tanggungjawab masing-masing. 

- Champion Night, adalah pertemuan para 
Champion (pekerja peduli keselamatan) yang 
bertujuan memberikan apresiasi, menguatkan 
rasa percaya diri dan kebanggaan sebagai 
seorang Champion.

- 3 BBSO Get 1 Softdrink, adalah program 
peningkatan intervensi pekerja terhadap 
perilaku dan kondisi aman maupun tidak 
aman dengan memberikan hadiah satu botol 
softdrink untuk setiap tiga laporan BBSO. 

- STARRT (Safety Task Analysis & Risk 
Reduction Talk) Meeting, adalah kegiatan 
rutin yang dilakukan oleh setiap group kerja 
sebelum bekerja dimana berisi penyampaian 
infomasi pekerjaan, pembagian tugas dan 
analisa bahaya serta mitigasi yang dilakukan 
dengan mengedepankan komunikasi dua arah 
antara pengawas dan pekerja.

- Discipline Reward, adalah pemberian apresiasi 
berupa kupon belanja kepada pekerja yang taat 
waktu kerja, bekerja dengan cara-cara aman 
dan memenuhi target pekerjaan.

- Reward safe manhour, adalah pemberian 
hadiah kepada seluruh pekerja yang terlibat 
dalam pencapaian milestone jam kerja aman 
(setiap kelipatan satu juta jam kerja aman).

- Finishing Strong adalah program yang 
dilakukan menjelang fase commissioning & 

Start Up bertujuan untuk menguatkan kembali 
komitmen awal untuk memastikan visi dan misi 
tercapai pada akhir proyek.

- Program Reward lainnya, seperti best 
supervisor, best safetyman, best worker, best 
Champion yang diberikan setiap bulan saat 
general safety talk.

Pencapaian program, atas berbagai program yang 
dilakukan PLBC, berdasarkan Survey Safety Culture 
yang dilaksanakan oleh Pertamina Korporat telah 
terjadi peningkatan tingkat maturity Safety Culture 
dari 3,74 (2017) menjadi 4,13 (2018) dan berada pada 
level budaya Proactive to Generative. Kenaikan scoring 
safety culture tersebut sejalan dengan peningkatan 
kinerja HSSE PLBC berupa perolehan Jam Kerja Aman 
sebesar 17.523.609 periode 26 November 2015 
hingga 30 April 2019, Zero Fatality dan Zero Lost Time 
Incident, dengan TRIR sebesar 0,051 jauh di bawah 
target maksimal 0,15

PEMBELAJARAN

Kunci sukses keberhasilan project safety culture antara 
lain:
a. Komitmen dan dukungan yang kuat dari 

manajement Pertamina, Kontraktor dan Sub 
kontraktor.

b. Keterlibatan aktif seluruh pekerja.
c. Inovasi dan kreatifitas dalam men ciptakan program 

keberlanjutan guna terbentuknya atmosfer kerja 
yang semangat, menyenangkan

d. Dilakukan Performance Monitoring secara rutin, 
seperti gambar berikut.

Women Speech Walkabout & List. Tour
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1. PENDAHULUAN

LNG Tangguh berlokasi di Distrik Sumuri, Kabupaten 
Teluk Bintuni. LNG Tangguh dioperasikan oleh BP Berau 
Ltd sejak tahun 2010. Kegiatan operasi LNG Tangguh 
yang berjalan saat ini terdiri dari fasilitas produksi lepas 
pantai dan fasilitas pemrosesan LNG di darat. Fasilitas 
lepas pantai mencakup fasilitas produksi, pengumpulan 
dan jaringan perpipaan gas alam dan cairan ikutan dari 
dua anjungan lepas pantai menuju Kilang LNG di darat. 
Sedangkan fasilitas di darat terdiri dari dua kilang LNG 
(Train 1 dan 2) dengan kapasitas produksi maksimal 
7,6 mtpa (million tons per annum), dermaga LNG, 
Combo Dock dan fasilitas penunjang lainnya termasuk 
akomodasi dan kantor administrasi. Di kilang LNG ini 
gas alam dan cairan ikutan dimurnikan dan diproses 
menjadi gas alam cair (Liquefied Natural Gas – LNG) 
untuk kemudian diekspor dengan kapal tanker LNG.

Dalam menjalankan operasinya, LNG Tangguh memiliki 
target Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lindung 
Lingkungan (K3LL) yang dituangkan dalam Kebijakan 
K3LL sebagai berikut: Tidak Ada Kecelakaan, Tidak 
Melukai Orang, dan Tidak Merusak Lingkungan.

Pengoperasian fasilitas Kilang LNG memiliki risiko K3LL 
tinggi yang perlu dikelola dengan baik. Salah satu risiko 
yang ada adalah terjadinya Unplanned Release, yaitu 
kejadian dimana material keluar/terlepas dari Wadah 
Utama (Primary Containment) yang memerlukan 
tindakan perbaikan untuk memitigasi potensi dampak 
negatif antara lain kebakaran atau ledakan yang dapat 
mengakibatkan cedera serius, kerusakan peralatan, 

dampak lingkungan dan kehilangan produksi. Kategori 
ini tidak termasuk fugitif dan minor flange, sambungan 
pipa, atau kebocoran seal yang dapat ditampung 
untuk pembuangan yang aman. Pengendalian dan 
penurunan Unplanned Release akan meminimalkan 
gangguan operasional dan/atau potensi terjadinya 
dampak negatif yang lebih besar. Dengan demikian 
Reliability dan Availability kilang dapat ditingkatkan.

2. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 

Pada tahun 2018, terdapat 40 kejadian Unplanned 
Release dalam operasional LNG Tangguh. Setelah 
dilakukan proses investigasi internal lebih detail untuk 
mengetahui penyebab kejadian yang terjadi di tahun 
2018, maka disimpulkan bahwa penyebab mayoritas 
adalah Integritas Mekanis (Mechanical Integrity) dan 
Ketaatan terhadap Prosedur Kritikal (Conformance to 
Critical procedures).
Meskipun kejadian di tahun 2018 tidak berdampak 
besar terhadap operasional LNG Tangguh, namun 
angka kecenderungan kejadian ini perlu dikendalikan 
untuk menghindari terjadinya kejadian yang berdampak 
lebih besar.  

3. METODOLOGI

LNG Tangguh menggunakan tahapan proses untuk 
menentukan dan menerapkan Program Rencana 
Pengurangan Unplanned Release sesuai diagram alir 
pada gambar berikut. 

Diagram Alir Metodologi Rencana Pengurangan Unplanned Release

3.2. KEBERHASILAN LNG TANGGUH DALAM MENGELOLA HSE DAN 
PENINGKATAN RELIABILITY SERTA AVAILABILITY
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Diagram Alir Upaya Mitigasi

4. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

4.1. Penerapan
4.1.1. Identifikasi Akar Masalah
Identifikasi akar masalah dilakukan melalui proses 
Investigasi Kecelakaan internal. Dari hasil investigasi 
teridentifikasi dua isu yang menjadi akar masalah, yaitu:
a. Mechanical Integrity  
b. Conformance to Critical procedures.

4.1.2. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana 
Kerja

Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Penurunan 
Unplanned Release melibatkan beberapa disiplin dan 
keahlian, yaitu: Departemen HSE, Engineering, Operasi 
dan Perawatan/pemeliharaan. Berdasarkan dua akar 
masalah yang diindentifikasi, maka ditetapkan dan 
dilaksanakan upaya mitigasi seperti diagram alir di 
gambar berikut.

Berikut ini penjelasan dari kegiatan yang ada di diagram 
alir pada Gambar diatas.
A. Program Mitigasi yang Sudah Berjalan

A.1. Pemantauan Integritas Peralatan 
(Equipment Integrity Monitoring)

 LNG Tangguh memiliki program pemantauan 

integritas peralatan yang sudah berjalan. Hasil 
dari pemantauan ini akan ditindak lanjuti melalui 
tindakan perawatan rutin dan/atau perbaikan. 
Tabel berikut menunjukkan beberapa contoh 
Program Pemantauan Integritas Peralatan yang 
sudah berjalan selama ini.
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PERALATAN PEMANTAUAN INTEGRITAS PERALATAN

Pipa/Selang (hoses) Pemeriksaan Sertifikat, prosedur 920-PRC-OP-5113 tentang Hose Inspection dan 900-PRC-
HS-2060 tentang Flexible Hose Management

Instrument Tubing Pemeriksaan lapangan pada tubing line setelah kegiatan berdasarkan deskripsi tugas di 
SAP, sesuai prosedur TGH-900-CKL-CS-40003 tentang Small bore tubing work check list 
dan TGH-900-QM-50005 tentang Reinstatement of instrument tubing & fitting

PSV Inspeksi PSV PM berdasarkan prosedur TGH-900-RPT-IN-50034 tentang RBI report of PSV

Small Bore Piping Menggunakan inspeksi teknis (radiografi) dan inspeksi visual korosi dan pengawasan vibrasi 

Seals/Glands Pengawasan operasional menggunakan kamera inframerah (forward looking infrared 
camera - FLIR)

Flanged Joints Inspeksi visual korosi menggunakan kamera inframerah (forward looking infrared camera 
- FLIR)

Valve Integrity Berdasarkan deskripsi kegiatan di SAP 

Cold Venting Tidak ada kegiatan Cold Venting di Tangguh 

Gas Bypass Lines Pengawasan inspeksi radiografi

Drains Pengawasan inspeksi radiografi

Wellheads Klem/penjepit pada perangkat pengukur erosi dan pengawasan ketebalan Wellheads 

Marine (CuNi, Pumps) Pemantauan ketebalan menggunakan ultrasonik 

Contoh Program Pemantauan Integritas Peralatan

 A.2. Analisis Bow-Tie
 Tangguh LNG telah mengembangkan analisis 

Bow-Tie secara online yang dapat digunakan 
untuk memantau kondisi lapis perlindungan 
(barrier) terutama yang berhubungan dengan 
Unplanned Release. Kontrol terhadap 
kesehatan barrier ini sangat membantu 

memonitor potensi yang dapat mengakibatkan 
Unplanned Release, untuk diambil langkah-
langkah pencegahan dan perbaikan 
berikutnya. Salah satu contoh analisis Bow-Tie 
yang telah dilakukan ditampilkan pada gambar 
berikut ini.

Contoh Analisis Bow-Tie pada Potensi Bahaya Unplanned Release 
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Contoh Kegiatan Pemantauan Aktifitas terkait Strategi dan Isu tentang Proses

 A.3. Program Rutin Lainnya 
 Terdapat beberapa program rutin lainnya yang 

mendukung upaya penurunan Unplanned 
Release. Tabel dibawah menunjukkan beberapa 

contoh Kegiatan Pemantauan Aktifitas terkait 
Strategi dan Isu tentang Proses.

STRATEGI DAN ISU 
 TENTANG PROSES

KEGIATAN PEMANTAUAN

Tinjauan tren tentang LOPC (Loss of Primary 
Containment) 

Diskusi dalam rapat PSIM (Process Safety and Integrity 
Management)

Leak dan Seeps Diskusi dalam rapat PSIM

Inspeksi CUI Strategi CUI (Corrosion Under Insulation) TGH-900-IN-50005

Penerapan RBI Peninjauan penerapan RBI periode dua mingguan

Strategi Perawatan GOO Generic Maintenance Strategy 

Pengetesan Kebocoran Pelaksanaan khusus selama TAR (Turn Around)

Erosion Management Onshore: Risk Based Assessment, Offshore: Sand Management 
strategy

Inspeksi FLIR (forward looking infrared 
camera)

Rencana Kegiatan Inspeksi TGH-900-WPK-MC-50002

Isolation Control of Work

SOL (Safe Operating Limit) and SDL (Safe 
Design Limit) Excursion

Daftar kejadian yang dilaporkan PEI (Production Efficiency 
Improvement) dan catatan bulanan

Hot Bolting Prosedur perawatan untuk Hot Bolting  

External Corrosion Prosedur Area Based Painting

B. Program Mitigasi Kesenjangan Process Safety 
Barriers
B.1. Mechanical Integrity
 Kegagalan dalam mechanical integrity dapat 

diringkas menjadi tiga faktor, yaitu:
a. Tenaga Kerja 
 Kompetensi dan pengetahuan tentang 

peralatan dan pemilihan material. 
Kepemilikan dari peralatan (ownership of 
equipment), termasuk praktik penggunaan, 
penyimpanan dan pemeliharaan.

b. Fasilitas/Peralatan. 
 Korosi dan kerusakan peralatan karena 

lingkungan laut atau usia peralatan.

c. Proses. 
 Temuan defect yang tidak di tindak lanjuti 

sampai selesai, dan kurangnya prosedur 
yang ketat dan pragmatis terkait dengan 
perawatan peralatan. 

 Program peningkatan Integritas Mekanis 
dilakukan melalui:
a. TAR 9 (Turn Around)
b. Inspeksi Leak Save Ratio

B.2. Perbaikan Prosedur Perawatan dan Operasi, 
melalui program TIP (Task Improvement Process)

 TIP adalah upaya meninjau prosedur, panduan, 
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daftar periksa (checklist), task list perawatan 
atau operasi yang dilakukan oleh kelompok 
kerja yang terdiri dari personel multidisiplin 
dimana pembelajaran dari kejadian yang 
pernah ada akan dibahas dalam setiap langkah 
yang secara empiris telah menjadi faktor 
penyebab dalam kasus terkait. Proses TIP tidak 
hanya mencakup pendekatan teknis, tetapi 
juga mempertimbangkan Faktor Manusia 
(Human Factor) dan Kinerja Manusia (Human 
Performance) se  hingga memberikan manfaat 
tambahan dalam mengidentifikasi kemungkinan 
terjadinya kesalahan manusia (human mistake) 
dalam kondisi tertentu dan untuk kemudian 
mengantisipasinya sedini mungkin.

B.3. Meningkatkan budaya keselamatan 
(Safety Culture) dalam hal kepedulian dan 
kewaspadaan terhadap Unplanned Release, 
dengan menanamkan pemahaman pentingnya 
mengelola Unplanned Release dan memastikan 
bahwa kita belajar dari skala Unplanned Release 
yang kecil termasuk juga kejadian nyaris celaka 
(near miss) lainnya.

4.2. Pencapaian

Dengan menerapkan Program Rencana Pengurangan 
Unplanned Release sesuai diagram alir dicapai 
penurunan kejadian Unplanned Release di tahun 2019 
sebanyak 50% sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 
dibawah.

TAHUN
TOTAL KEJADIAN UNPLANNED 

RELEASE

2018 40

2019 19

Capaian Penurunan Unplanned Released

5. KESIMPULAN DAN PEMBELA JARAN
 

Dengan menerapkan program Penurunan Unplanned 
Release dan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan 
bahwa:
• Berbagai program pengelolaan K3LL, antara lain 

investigasi insiden yang mendalam, analisis Bow-
Tie, TIP (Task Improvement Program), analisis Faktor 
Manusia (Human Factor) dan Kinerja Manusia 
(Human Performance) serta peningkatan budaya 
keselamatan untuk waspada dan terus belajar 
dari kejadian Unplanned Release yang berskala 
kecil - dapat menjadi sarana untuk identifikasi 
akar masalah dan menyusun rencana tindak lanjut 
yang menyeluruh terhadap suatu kejadian serta 
memonitor jalannya program kerja secara rutin dan 
berkualitas. 

• Pengelolaan K3LL yang baik dapat mendukung 
kinerja operasi dengan mengurangi potensi 
gangguan pabrik dan/atau terjadinya dampak 
negatif yang lebih besar, sehingga meningkatkan 
Reliability dan Availability.

• Terdapat beberapa upaya perbaikan berkelanjutan 
yang dapat dilakukan melalui kegiatan: 
o Verifikasi Bow-Tie setiap 3 bulanan. 
o Self-verification program inspeksi dan perawatan 

(termasuk kebocoran dan rembesan).
o Penyelesaian proses TIP untuk prosedur kritikal 

lainnya. 
o Meninjau strategi perawatan untuk pekerjaan 

kritikal. 
o Terus menumbuhkan budaya keselamatan yang 

mewaspadai bahaya Unplanned Release dan 
terus belajar dari kejadian ini.

Dari program pengurangan Unplanned Release yang 
dilaksanakan di LNG Tangguh ini memberikan pesan 
bahwa konsistensi, pelaksanaan dan pengawasan 
programnya terbukti dapat membuahkan hasil 
yang signifikan untuk perusahaan (dalam hal ini 
meningkatkan mechanical integrity, reliability dan 
availability) 
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1. PENDAHULUAN

Kegiatan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) terdiri 
dari kegiatan Penimbunan,Pengangkutan, Penyaluran 
dan Penjualan BBM kepada konsumen. Kegiatan 
distribusi BBM ini merupakan kegiatan yang berisiko 
tinggi terhadap terjadinya kebakaran, ledakan dan 
pencemaran lingkungan.

Data statistik di sektor Migas tahun 2019, 
menunjukkan masih tingginya  angka ke celakaan, 
khususnya kebakaran di kegiatan distribusi BBM. 
Kondisi ini ditunjukkan oleh jumlah insiden di 
kegiatan Penyimpanan dan Niaga BBM yang masih 
mendominasi (65%) dari kejadian di sektor hilir Migas. 
Berbagai upaya telah dilakukan untuk memitigasi dan 
mengurangi risiko serta kerugian akibat kejadian-
kejadian tersebut.

Berikut beberapa contoh praktik terbaik (best practice) 
yang telah dilakukan Pertamina untuk dijadikan  
referensi (benchmark) sebagai bahan pembelajaran 
dan acuan oleh BU/BUT yang bergerak dalam kegiatan 
distribusi BBM.

Ada 3 (tiga) contoh praktik terbaik Pertamina yang 
dipilih yaitu:
1. Kesigapan Operator dan Petugas Security dalam 

menanggulangi kebakaran di SPBU.
2. Inisiatif  Pengisian BBM ke dalam Kemasan yang 

Aman dengan  Jerigen khusus di SPBU Pertamina.
3. Penurunan Emisi Volatile Organic Compounds 

(VOC) dan Evaporative Loss dengan Vapour 
Recovery Unit (VRU), di Terminal BBM Pertamina 
Jakarta Group - Plumpang.

2. URAIAN RINGKAS UPAYA PENINGKATAN 
KESELAMATAN DISTRIBUSI BBM

2.1. Kesigapan Operator dan Petugas Se curity 
dalam menanggulangi kebakaran di SPBU.

 Kasus ini merupakan contoh bagaimana kebakaran 
di SPBU tidak semakin membesar. Kebakaran 
langsung di tanggulangi secara cepat oleh petugas 
SPBU dan juga karena kesigapan petugas security 
serta kesiapan peralatan pemadam kebakaran di 
lokasi.

2.1.1 Proses Penanggulangan Kebakaran
 Pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 08.12 

WIB telah terjadi insiden kebakaran di SPBU di 
wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Kebakaran 
tersebut terjadi akibat konsumen tetap 
menghidupkan mesin kendaraannya walaupun 
telah mengetahui adanya kebocoran pada 
tangki BBM kendaraannya.

 
 Pada saat kejadian, didalam kendaraan 

terdapat empat orang penumpang dan satu 
pengemudi.Dengan sigap operator SPBU 
segera mengevakuasi penumpang.

 
 Petugas security dan operator lain langsung 

memadamkan api dengan menggunakan Alat 
Pemadam Api  Ringan (APAR) yang tersedia. 
Kebakaran bisa dipadamkan kurang dari 1 
(satu) menit sejak api muncul. Sebanyak 4 
(empat) unit APAR kapasitas 20 lbs digunakan 
untuk memadamkan api.

1 2 

3.3.  KOMPENDIUM PENINGKATAN KESELAMATAN 
DISTRIBUSI BBM
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1. Petugas security melihat ada bocoran BBM dari tangki kendaraan
2. Operator melihat api di bawah kendaraan konsumen
3. Operator mengevakuasi penumpang sedangkan security mengambil APAR
4. Security dan Operator mulai memadamkan api dengan APAR

3 4 

2.1.2 Pembelajaran dari Kisah Ke berhasilan 
• Keberhasilan pemadaman di lakukan dengan 

cepat karena berjalannya prosedur keadaan 
darurat yang berlaku termasuk proses 
evakuasi penumpang kendaraan di SPBU. 
Adanya tenaga Operator dan Security yang 
terlatih, tersedianya APAR yang berfungsi 
dengan baik karena selalu dilakukan 
pemeriksaan dan pengujian secara berkala. 

• Jika terjadi kebocoran BBM, baik di sarana/
fasilitas SPBU maupun pada kendaraan milik 
konsumen, kendaraan yang berada di area 
pengisian tidak boleh menyalakan mesin 
dan harus didorong menjauhi area tersebut.

• Seluruh Operator dan petugas Security 
di semua SPBU harus mendapat latihan 
ataupun penyegaran tentang keselamatan 
operasional SPBU serta penanggulangan 
kebakaran dan keadaan darurat sehingga 
selalu waspada dan sigap dalam menghadapi 
kejadian dan keadaan darurat di SPBU.

2.2. Inisiatif Pengisian BBM dalam Ke masan 
yang Aman dengan Jerigen Khusus di SPBU 
Pertamina.

 Kasus ini merupakan contoh bagaimana membuat 
kemasan jerigen yang aman dan tata cara yang 
aman dalam pengisian BBM di SPBU Pertamina. 
Selama ini kejadian kebakaran di SPBU akibat 

pengisian BBM ke dalam jerigen cukup tinggi (51% 
dari total kebakaran SPBU).

 Pembuatan kemasan jerigen khusus untuk BBM 
yang aman sangat berpotensi untuk mengurangi 
kejadian kebakaran di SPBU, karena dari hasil 
investigasi diketahui bahwa penyebab kebakaran 
diakibatkan oleh adanya fenomena listrik statis 
pada pengisian ke kemasan jerigen di SPBU.

2.2.1 Fenomena Listrik Statis pada Pengisian 
Jerigen di SPBU

 Pada saat pengisian BBM terjadi gesekan 
antara fluida BBM yang mengalir dengan 
dinding saluran pengantar (pipa / selang) yang 
menyebabkan terjadinya listrik statis pada 
badan saluran pengantar. Semakin cepat dan 
besar volume fluida BBM yang mengalir maka 
turbulensi fluida semakin besar sehingga 
semakin besar kemungkinan timbulnya muatan 
listrik statis pada badan saluran pengantar.

 Semakin banyak muatan listrik statis yang 
dihasilkan, berakibat semakin besar pula beda 
potensial listrik antar permukaan. Apabila beda 
potensial muatan semakin besar, muatan listrik 
dapat loncat berpindah dalam bentuk aliran 
atau busur listrik (electrical spark). 
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 Sesuai dengan teori segitiga api, jika kondisi 
lingkungan memungkinkan, dimana tersedia 
uap BBM dan oksigen yang cukup, maka busur 
listrik yang terjadi pada saat perpindahan 
muatan listrik dapat menjadi sumber api yang 
memicu kebakaran.

 Bahaya dan larangan penggunaan jerigen untuk 
pengisian BBM telah disosialisasikan kepada 
para konsumen SPBU, namun jerigen masih 
sering digunakan dengan berbagai alasan. 
Beberapa kasus kebakaran di SPBU terkait 
penggunaan jerigen membuktikan besarnya 
bahaya penggunaan jerigen.

2.2.2 Mitigasi Akumulasi Muatan Listrik Statis
 Insiden kebakaran karena listrik statis dapat 

dicegah dengan cara menghindari terjadinya 
akumulasi muatan listrik pada kemasan dan 
saluran dengan segera melepaskan muatan 
listrik statis yang timbul. Hal ini akan mencegah 

terjadinya busur listrik sebagai pencetus api.

 Di SPBU, telah disusun beberapa aturan 
tindakan mitigasi untuk menghindari terjadinya 
insiden kebakaran pada saat pengisian BBM ke 
dalam jerigen, diantaranya:
• Memasang grounding dan bonding system 

agar muatan listrik tidak terkumpul di satu 
tempat, wadah atau kemasan.

• Menggunakan jerigen berbahan logam atau 
material lainnya yang dapat melepaskan 
muatan listrik.

• Memasukkan ujung nozzle selang dispenser 
sedalam mungkin ke dalam jerigen pada 
saat pengisian untuk mengurangi turbulensi 

• Menggunakan flowrate aliran yang rendah 
pada saat pengisian BBM untuk mengurangi 
ke cepatan pembentukan muatan listrik.

• Tidak mengisi BBM ke jerigen terlalu penuh, 
sehingga pada saat pengangkatan jerigen 
tidak terjadi tumpahan atau ceceran.

Bahaya Listrik Statis pada Pengisian 
BBM ke dalam Kemasan Jerigen.

Segitiga Api
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 Untuk mengakomodir kebutuhan produk eceran 
yang aman, Pertamina telah menyediakan 
secara resmi produk BBM dalam kemasan 
khusus. Kemasan BBM tersebut terbuat dari 
bahan logam yang telah memenuhi standar 
keselamatan sehingga aman untuk digunakan 
konsumen. BBM dalam kemasan telah tersedia 
untuk berbagai jenis produk Pertamax Series.

2.2.3 Pembelajaran dari Hasil Inisiatif  dan 
Rekomendasi
• Insiden kebakaran pada saat pengisian 

BBM ke dalam jerigen dapat dihindari 
dengan menggunakan fasilitas yang sesuai 
spesifikasi dan standar serta melaksanakan 
peraturan terkait dengan baik.

• Perlu ketegasan operator dan pengusaha 
SPBU serta ketertiban konsumen agar 
aturan keselamatan pengisian BBM ke 
jerigen dipatuhi. 

Kebakaran saat pengisian BBM menggunakan 
jerigen non metal (plastik) di SPBU

Kemasan Khusus Produk Pertamax

2.3 Penurunan Emisi Volatile Organic Compounds 
(VOC) dan Evaporative Loss dengan Vapour 
Recovery Unit (VRU), di Terminal BBM Pertamina 
Jakarta Group - Plumpang.

 Terminal BBM Pertamina Plumpang merupakan 
terminal BBM terbesar di Indonesia dan sebagai 
konsekuensinya menghasilkan emisi hidrokarbon 
yang cukup besar. Hanya dalam kurun waktu 
setahun (tahun 2014 sd 2015), emisi hidrokarbon 
yang dihasilkan sebanyak 30.608,62 Ton tanpa ada 
upaya pengendaliannya. 

 
 Upaya untuk menurunkan emisi hidro karbon telah 

dilakukan oleh Terminal BBM Pertamina Jakarta 
Group di Plumpang dengan menggunakan peralatan 
Vapour Recovery Unit (VRU). Dengan peralatan ini 
uap BBM dirubah kembali menjadi cairan, sehingga 
selain emisi dapat dicegah juga diperoleh efisiensi 
volume BBM distribusi.

2.3.1 Isu Emisi Hidrokarbon
 Terminal BBM Plumpang memiliki  dampak 

terhadap  lingkungan dari kegiatan operasional 
penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM/
BBK. Salah satu dampak lingkungan dari kegiatan 
operasional TBBM Plumpang adalah emisi uap 
BBM ke udara/lingkungan. Emisi uap BBM ke udara 
dapat meningkatkan dampak negatif terhadap 
lingkungan, risiko kecelakaan dan kerugian finansial 
sebagai berikut:
• Kebakaran dan ledakan
• Kesehatan personil
• Pencemaran udara 
• Kerugian daily of throughput (DOT) Terminal 

BBM karena tingginya evaporative loss

 Perhitungan emisi uap BBM dalam bentuk Volatile 
Organic Compounds (VOC) yang dihasilkan selama 
tahun 2014-2015 adalah sebesar 30.608,62 Ton. 
Emisi uap BBM yang dihasilkan bersumber dari 
beberapa proses kegiatan operasional diantaranya:
• Venting tangki timbun, 
• Loading BBM ke mobil tangki
• Emisi fugitive akibat kebocoran-kebocoran pada 

sambungan fitting dan assesories jalur pipa. 
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dalam RAN-GRK,Rencana Aksi Nasional Penurunan 
GRK Pemerintah Indonesia.Uap BBM yang terbuang 
pada kondisi operasi normal maupun darurat 
dengan kemajuan teknologi dapat diambil dan 
diolah kembali menjadi minyak. Uap yang terbuang 
juga perlu dikontrol karena mengandung bahan 
beracun dan berbahaya bagi lingkungan. Peralatan 
dan teknologi yang digunakanuntuk mengambil dan 
mengolah kembali uap BBM yang terbuang menjadi 
minyak disebut dengan Vapor Recovery Unit (VRU). 

2.3.3 Implementasi VRU di Terminal BBM Pertamina 
- Plumpang

 Terdapat beberapa tipe VRU yang telah 
diimplementasikan di beberapa perusahaan 
minyak dunia antara lain tipe Adsorption dan tipe 
Refrigerated. Tipe VRU yang dipasang di Terminal 
BBM Plumpang adalah tipe Adsorption dengan 
pertimbangan utama dari aspek kemudahan 
operasional/pemasangan dan aspek kebutuhan 
biaya serta ketersediaan bahan pendukung seperti 
Nitrogen. 

 Diagram dan proses dari sistem VRU ini ditunjukkan 
pada gambar dibawah ini.

2.3.2 Upaya Penurunan Emisi Uap BBM
 Penyebab utama timbulnya emisi uap (vapor) BBM 

di TBBM Plumpang adalah lepasnya uap BBM secara 
langsung ke lingkungan dari berbagai sumber emisi 
operasional tanpa adanya proses dan penggunaan 
teknologi pengolahan.

 Meningkatnya kebutuhan pasokan energi ke 
masyarakat secara langsung akan meningkatkan 
besaran emisi uap BBM yang berkontribusi pada 
peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). 
Diperlukan strategi jangka panjang untuk 
mengurangi timbulan emisi dari kegiatan operasi 
Terminal BBM. Pilihannya antara lain melalui 
penghematan energi, penggunaan teknologi yang 
lebih bersih dan efisien, serta pemanfaatan energi 
terbarukan dengan cara penggantian atau substitusi 
jenis bahan bakar yang rendah emisi atau bebas 
emisi.

 Terminal BBM Pertamina, Plumpang berupaya 
melakukan inovasi dan penggunaan teknologi 
terbaru untuk menurunkan emisi GRK yang 
dihasilkan. Inisiatif ini adalah bentuk komitmen 
perusahaan untuk pengurangan emisi yang tertuang 

Desain dan alur proses VRU
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 Prinsip utama dari VRU ini adalah mencairkan kembali 
uap BBM meng gunakan prinsip adsorpsi. Uap BBM 
sebagai high VOC hasil dari operasi penerimaan 
penimbunan dan penyaluran dialirkan menuju VRU 
(Proses 1). Uap BBM masuk ke salah satu carbon bed 
vessel untuk disaring & diserap pellet carbon secara 
bergantian (Proses 2a). Uap BBM yang sudah jenuh 
diserap di carbon bed vessel lainnya divakum masuk 
ke kolom absorber (Proses 2b). Gasoline (Lean) 
masuk untuk membilas vapor yang jenuh (Proses 
3). Uap BBM (high VOC) absorbent kembali ke VRU 
(Proses 4). Hasil recovery gasoline (rich) di kolom 
absorber disalurkan ke tangki penerima (Proses 5).

2.3.4 Keberhasilan  Inisiatif  dan Reko men dasi
 Implementasi teknologi VRU, disamping 

menurunkan polusi, tingkat emisi hidrokarbon juga 
dapat meningkatkan efesiensi terminal BBM.

 
 Indikatornya adalah penurunan polusi Total 

Organic Carbon (TOC) dari >42 g/m3 ke 21.0 g/m3, 
penurunan emisi dari 30.697,03 ton ke 5.828,68 
ton, serta efesiensi dengan diperolehnya hasil 
recovery vapor BBM sebanyak 9,6 Kl/hari. 

 
 Keberhasilan teknologi VRU ini diharapkan dapat 

diterapkan di terminal-terminal BBM yang lain.

 PENANGANAN KESELAMATAN PIPA PGN JARGAS 
RUMAH TANGGA3.4.
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1. PENDAHULUAN

Secara geologis Indonesia berada di lingkaran cincin 
api (ring of fire) dan terletak pada pertemuan lempeng 
Benua Eurasia, lempeng Samudera Indo-Australia, dan 
lempeng Samudra Pasifik. Oleh karena itu Indonesia 
rentan mengalami gempa bumi. Menurut https://
katadata.co.id/infografik/2019/07/30/gempa-dan-
tsunami-terdahsyat-di-indonesia-selama-dua-dekade 
dalam satu bulan dapat terjadi sekitar 400 kali gempa 
bumi di Indonesia. 

Gambar 1 menunjukkan data gempa dan tsunami 
terbesar di Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Di sisi 
lain, pemerintah pada saat ini sedang memiliki proyek 
besar untuk melakukan konversi LPG menjadi jaringan 
pipa gas untuk rumah tangga di seluruh wilayah 
Indonesia termasuk wilayah - wilayah rawan gempa. 
Kondisi ini mengandung potensi bahaya besar, jika pada 
saat gempa ada kerusakan pada jaringan pipa, terjadi 
kebocoran dan akan menimbulkan bencana yang lebih 
luas (peledakan dan kebakaran) Untuk itu, manajemen 
PGN melakukan kajian untuk mengamankan instalasi 
pipa gas terhadap bahaya gempa.

2. PEMECAHAN MASALAH

Pada saat terjadi gempa bumi, setiap orang secara 
spontan naluriah akan berusaha melakukan upaya 
penyelamatan dirinya sendiri, keluarganya, serta harta 
bendanya, sehingga jarang atau bahkan sangat kecil 
kemungkinannya untuk melakukan pengamanan utilitas 
yang ada seperti Jaringan Pipa Gas rumah tangga.

Mengingat hal tersebut di atas, pada sistem jaringan 
pipa gas perlu diberikan peralatan pengaman untuk 
mengamankan jaringan saat terjadi gempa. Salah satu 
alat yang relatif murah dan mudah dioperasikan adalah 
Seismic (Earth Quake) Valve seperti ditunjukkan pada 
Gambar 2.

Sensor Getaran Seismic Valve
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3. METODOLOGI

Seismic Valve adalah suatu metode/perangkat yang 
secara otomatis menutup aliran gas pada jaringan 
pipa ketika terjadi gempa besar. Metode ini dapat 
diaplikasikan pada utility-supplied gas alam dan 
liquefied petroleum gas (LPG). Perangkat ini dipasang 
pada properti gas meter (biasanya antara instalasi utilitas 
meter perusahaan dan struktur pipa), dan dirancang 
untuk secara otomatis menutup suplai aliran gas jika 
kebocoran gas atau line break terjadi pada saat gempa.

3.1. PRINSIP KERJA

Sensor Vibrasi (Vibrasion Sensor) berupa bola logam 
diletakkan di atas cincin. Setiap guncangan akan 
menyebabkan bola menggelinding dan kemudian 

melepas tuas pengait penutup mekanis dan kemudian 
menutup lubang (Gambar 4). Perangkat ini dapat 
diatur ulang (reset) menggunakan perangkat magnetik 
eksternal atau mekanisme pengangkatan internal. Jika 
terlalu sensitif, mungkin dipicu oleh getaran normal 
seperti kendaraan yang melintas. Setelah peristiwa 
seismik yang parah, perpipaan gas mungkin rusak, 
sehingga membutuhkan inspeksi ulang.

a. Operasi Normal
 Pada saat kondisi normal/tidak ada gempa, posisi 

seismic valve ditunjukkan pada Gambar 3. Valve 
dalam keadaan terbuka dan aliran gas tampak 
normal.

Seismic Valve ketika Operasi Normal Seismic Valve ketika terjadi gempa

b. Saat Terjadi Gempa 
 Ketika terjadi gempa besar dan/atau jika pipa 

rusak, Seismic Valve akan menutup secara otomatis 
mematikan/menutup suplai gas yang diatur dengan 
tekanan rendah ke struktur jaringan Pada kondisi 
seperti ini, posisi seismic valve ditunjukkan pada 
Gambar 4. Valve dalam keadaan tertutup dan aliran 
gas terhenti. 

c. Saat Setelah Gempa  
 Setelah gempa besar selesai dan tidak ada kebocoran 

pipa yang ditandai oleh tekanan rendah di struktur 

jaringan, Seismic Valve dapat dikembalikan pada 
posisi semula/normal dengan cara memutar tombol 
reset seperti ditunjukkan pada Gambar 5. 

3.2. TIPE VALVE

Ada dua jenis valve yang umum digunakan yaitu:  (1) 
sensitif terhadap gerakan dan (2) sensitif terhadap 
aliran gas berlebihan. Kedua jenis valve tersebut dapat 
dipasangkan secara berurutan pada pipa jaringan untuk 
mendapatkan kehandalan yang maksimum.

Cutaway View of a Horizontal Valve - Normal Operation Cutaway View of a Horizontal Valve - During Earthquake
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Lokasi Kabupaten Banggai

4. IMPLEMENTASI

Salah satu lokasi proyek Jaringan Gas Rumah Tangga 
yang dibangun pemerintah dan merupakan daerah 
rawan terjadi gempa adalah Kabupaten Banggai, 
Sulawesi Tengah (Gambar 6). Dari data statistik 
didapatkan bahwa selama tahun 2019 telah terjadi 
gempa sebanyak 755 Kali (https://www.beritasatu.
com/nasional/575835/periode-januariagustus-2019-
755-gempa-guncang-sulteng). Gempa terakhir 
sebesar 6,6 Skala Richter terjadi pada tanggal 31 
Januari 2020 dini hari. PGN telah melakukan uji coba 
dengan memasang sistem pengendali gempa ini di 
jaringan Gas di daerah ini

Beruntung dalam peristiwa gempa tanggal 31 Januari 
2020 tersebut, jaringan dan fasilitas gas rumah tangga 
di Kabupaten Banggai tidak mengalami kerusakan. Di 
samping itu Seismic Valve diameter 4 inchi dengan rating 
150 yang dipasang di outlet Metering and Regulating 
Station (MRS) seperti pada Gambar 7, bekerja dengan 
baik dan secara otomatis menutup aliran gas. Alat ini 
bekerja (menutup aliran) pada kondisi Gempa di atas 6 
Skala Richter. Penutupan aliran gas tersebut bisa dilihat 
dari indikator yang berada di bagian atas valve, dimana 
warna merah menunjukkan kondisi Closed dan warna 
hijau menunjukkan kondisi Open.
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Penempataan Seismic Valve di MRS Jargas Kabupaten Banggai

Di samping pengamanan terhadap gempa  untuk 
menjaga kehandalan jaringan pipa gas bumi rumah 
tangga tetap dilakukan kegiatan operasi dan 
pemeliharan jaringan beserta fasilitasnya yang meliputi:
1) Patroli Jaringan Pipa Gas dan Pemeriksaan 

Kebocoran
 Kegiatan patroli jaringan pipa sangat penting 

dilakukan mengingat bahwa 80% dari gangguan 
yang terjadi di jaringan pipa gas adalah akibat 
kegiatan pihak ke-3. Disamping mengawasi 
kegiatan pihak ke-3 di sepanjang jalur pipa gas, tim 
patroli juga melakukan pemeriksaan kondisi asset 

dari jaringan yang ada seperti Marker Post, Patok 
Gas serta kondisi Jembatan Pipa Gas. 

2) Pemeriksaan Sistem Proteksi Katodik Pipa Baja
 Meskipun jaringan pipa gas beroperasi pada 

Tekanan Rendah (TR) akan tetapi pada keseluruhan 
sistem jaringan, pipa baja Tekanan Tinggi (TT) juga 
terpasang untuk menghubungkan jaringan pipa gas 
rumah tangga dengan pipa pemasok gas Tekanan 
Tinggi. Pipa baja tersebut dilengkapi dengan sistem 
perlindungan terhadap korosi yang dikenal dengan 
sistem proteksi katodik.

Kegiatan Relokasi Pipa Jargas Akibat Pihak ke-3
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2) Pemeriksaan Sistem Proteksi Katodik Pipa Baja
 Meskipun jaringan pipa gas beroperasi pada 

Tekanan Rendah (TR) akan tetapi pada keseluruhan 
sistem jaringan, pipa baja Tekanan Tinggi (TT) juga 
terpasang untuk menghubungkan jaringan pipa gas 
rumah tangga dengan pipa pemasok gas Tekanan 
Tinggi. Pipa baja tersebut dilengkapi dengan sistem 

3) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Valve
 Terhadap seluruh valve yang berada di sepanjang 

jalur pipa gas rumah tangga juga dilakukan 

perlindungan terhadap korosi yang dikenal dengan 
sistem proteksi katodik.

 Hal-hal yang perlu menjadi perhatian pada saat 
pemeriksaan antara lain adalah kondisi kabel Anoda, 
keluaran Arus Proteksi dan kondisi Tiang Ukur.

Kegiatan Pemeliharaan Katodik

Kegiatan Pemeliharaan Katodik

perawatan secara berkala dari sisi fungsi, kondisi 
lingkungan, dan pemeriksaan terhadap kebocoran.
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4) Operasi dan Pemeliharaan Pressure Regulating 
Station (PRS), Metering Regulating Station 
(MRS), Metering Station (MS) dan Regulating 
Station (RS)

 Jika terjadi kendala sehingga aliran gas di jaringan 
harus terhenti dan tidak dapat beroperasi hal 
tersebut dapat menimbulkan banyak keluhan 

dari pelanggan yang tidak dapat menggunakan 
gas seperti contohnya untuk memasak. Untuk 
menghindari hal tersebut perlu dilakukan kegiatan 
pemeliharaan yang meliputi pemeriksaan filter, 
pemeriksaan setting tekanan, pemeriksaan fungsi 
Meter dan pemeriksaan fungsi Electronic Volume 
Corrector (EVC).

Operasi Pemeliharaan Metering Regulating Station (MRS)

5. PEMBELAJARAN

Karena secara geologis letak Indonesia berada pada 
lingkaran cincin api (ring of fire), banyak wilayah-
wilayah di Indonesia yang telah mengalami peristiwa 
gempa bumi. Oleh karena itu untuk keamanan, 

kenyamanan dan keselamatan pengoperasian jaringan 
pipa gas di seluruh wilayah Indonesia, perlu  dilakukan 
pemasangan Seismic Valve pada pipa - pipa jaringan gas 
terutama di wilayah-wilayah rawan gempa.
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 MEMINIMALISASI UNPLANNED SHUTDOWN 
 DI INDUSTRI HULU MIGAS

1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan maturity dari sumur-sumur penghasil 
minyak dan gas bumi (migas) di wilayah kuasa 
pertambangan, maka kemungkinan terjadinya 
unplanned shutdown sangat besar. Unplanned 
shutdown sangat berpotensi menurunkan produksi 
migas baik sementara (hingga sumur dapat 
berproduksi kembali setelah kegagalan fungsi dapat 
diatasi) maupun kehilangan produksi berkelanjutan/
permanen karena kondisi sumur yang sensitif. 

Unplanned shutdown bisa terjadi di lapangan produksi 
yang sudah dilengkapi alat pengaman (safety devices) 
untuk keselamatan operasi dengan level yang tepat 
seperti: fire and gas detector, pressure/temperature/
level safety devices, vibration sensor dan lain-lain.  

Unplanned shutdown bisa juga terjadi akibat kegagalan 
pada peralatan produksi seperti peralatan mekanikal, 
instrumentasi, sistem kontrol, kelistrikan, perpipaan, 
struktur, korosi, dan lain-lain

2. METODOLOGI

2.1. DEFINISI DAN KLASIFIKASI
Unplanned shutdown dan klasifikasi kegagalan harus 
didefinisikan dengan benar agar pengendalian modus-
modus kegagalan menjadi tepat sasaran. Untuk itu PT. 
PHM mengacu pada aturan SKK Migas yang tertuang 
dalam Pedoman Tata Kerja tentang Pemeliharaan 
Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi (PTK-041 
rev. 02 Tahun 2018) yang mendefinisikan unplanned 
shutdown dan planned shutdown sebagai berikut:
• Unplanned shutdown adalah penghentian 

sebagian atau seluruh fasilitas produksi secara tidak 
terencana (tidak terkendali) atau tidak terduga 
karena kegagalan peralatan (failure) dan kondisi 
operasi yang tidak normal (ref. PTK-041, Bab I, sub-
bab 4, point 4.22).

• Planned shutdown adalah penghentian sementara 
sebagian fasilitas produksi minyak dan gas bumi 

Unplanned shutdown juga bisa disebabkan oleh 
kondisi operasi yang tidak normal (ada dinamika 
produksi), kondisi sumur yang tidak normal dan 
termasuk penyebab lain yang tidak berhubungan 
dengan operasional. 

Hal ini mendorong para insan migas untuk selalu 
berinovasi mencari cara yang efisien dan efektif 
dalam mengendalikan modus-modus kegagalan 
(failure modes) yang mungkin timbul agar unplanned 
shutdown dapat dikurangi. 

Pada tulisan ini, PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) 
akan berbagi pengalaman dalam mengendalikan 
penyebab modus kegagalan pada peralatan produksi 
untuk mengurangi terjadinya unplanned shutdown, 
fokus pada aspek pemeliharaan (maintenance) 
terhadap peralatan-peralatan permukaan (surface 
facilities).

secara terencana dan terkendali untuk mengerjakan 
aktivitas-aktivitas terjadwal seperti pemeliharaan 
dan lain-lain (ref.PTK-041, Bab I, sub-bab 4, point 
4.17).

Pada penerapannya, PT. PHM melakukan klasifikasi 
terhadap setiap kejadian unplanned shutdown untuk 
menjaga ketepatan pada pencarian akar penyebab 
(root cause) permasalahan dari setiap kejadian.  Selain 
itu, klasifikasi pada kejadian unplanned shutdown 
dapat membantu pengelolaan dalam penyelesaian 
kasus unplanned shutdown, diantaranya:
a. Monitoring langkah penyelesaian pada setiap kasus 

unplanned shutdown oleh entitas terkait,
b. Penetapan skala prioritas pada penyelesaian 

masalah unplanned shutdown,

3.5.
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c. Identifikasi bad actor untuk perbaikan yang 
berkesinambungan (continuous improvement)

d. Menetapkan inisiatif dan cara-cara mutakhir untuk 
mencegah terjadinya kejadian berulang akibat root 
cause yang sama di kemudian hari.

e. Dokumentasi masalah untuk keperluan historical 
data sebagai lesson learned.

Klasifikasi yang dilakukan oleh PT. PHM dalam 
penanganan unplanned shutdown diantaranya 
ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 

Tabel Contoh klasifikasi oleh PT. PHM dalam 
penanganan unplanned shutdown

    NATURE OF INTERVENTION  / SOURCE OF 
EFFICIENCY LOSSES 

TYPE OF OPERATION / FAILURE

U
N

PL
A

N
N

ED
 S

H
O

R
TF

A
LL

 

O
PE

R
A

TI
O

N
A

L 
SH

O
R

TF
A

LL
 

Production dynamics Production dynamics Surface upsets 

Production equipment: 
Mechanical 

Mechanical Static Failure on Hydro Carbon (HC) and non-Hydro Carbon 
(non-HC): static structure; flow lines and pipeline; 
vessels-valves-joints.

Mechanical 
Machinery

Failure on mechanical, rotating machinery 

Production equipment: 
Electrical 

Electrical Failure on HC and non-HC electrical equipment 

Production equipment: 
Instruments 

Instruments Failure on HC and non-HC instrumentation

Production equipment: 
Corrosion

Corrosion Failure due to corrosion or erosion

Wells Wells −	Well died naturally; Offloading intervention 
−	Unplanned switch production manifold (High Pressure 

(HP)/Medium Pressure (MP)/Low Pressure (LP))
−	Production throttling due to sand 
−	Fishing
−	Cementing problems on well
−	Failure or unexpected repair on other WH equipment 
−	Failure or unexpected repair on other down hole 

equipment, etc. 

Human factor Human factor Any human action resulting in an involuntary shutdown 

Other Other −	 Work accident, fire & explosion, etc.

N
O

N
 O

PE
R

A
TI

O
N

A
L 

SH
O

R
TF

A
LL Non Operationals: 3rd 

party, security issues, 
weather, etc.

Non Operationals −	Export restrictions at Bontang plant or unplanned 
quota

−	Storage tanks full or lack of tankers
−	Natural disasters (fire, weather, earthquakes)
−	Security issue (i.e.: thievery cases on Production 

Facilities), etc.
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2.2. PELAPORAN UNPLANNED SHUT -  
DOWN (REPORTING)

Sistem pelaporan yang efisien dapat digunakan untuk 
memonitor secara efektif berbagai kasus unplanned 
shutdown pada industri hulu migas, bahkan 
memungkinkan pencegahan secara dini segala potensi 
yang dapat mengakibatkan unplanned shutdown. 
Field Operations di PT. PHM melakukan monitoring 
terhadap berbagai kejadian di lapangan operasi secara 
rutin, termasuk apabila terdapat kejadian unplanned 
shutdown.  

Namun demikian, perlu ada batasan pada pelaporan 
kasus unplanned shutdown dengan maksud sebagai 
berikut: 
a. Mendapatkan keseragaman bentuk/format 

pelaporan (seperti: isi laporan, informasi shortfall, 
dan lain-lain.)

b. Mempertajam analisa dengan tetap fokus pada 
kasus yang penting dan besar/major.

c. Menjaga keseimbangan antara penyelesaian 
masalah (troubleshooting) dengan kualitas 
dokumentasi (pelaporan) untuk keperluan historical 
data. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 
beban administrasi akibat pelaporan yang tidak 
dibatasi. 

Saat ini PT. PHM telah secara rutin melaporkan kasus 
unplanned shutdown kepada SKK Migas dengan 
mengacu pada PTK 041 revisi 2, Bab VII: Penanganan 
dan Pelaporan Gangguan Fasilitas Produksi dengan 
flowchart seperti gambar dibawah ini.

Flowchart Pelaporan Unplanned Shutdown ke SKK Migas (sumber: PTK-041 revisi 2,  
Bab VII, halaman 26 dari 45)
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2.3. ANALISIS DAN HISTORICAL DATA

Ketepatan analisis pada data operasional dapat 
digunakan untuk mengendalikan modus kegagalan 
yang dampaknya dapat mengurangi unplanned 
shutdown. Begitu pula kualitas data historis yang 
baik pada setiap kejadian unplanned shutdown dapat 
digunakan sebagai lesson learned untuk mencegah 
terjadinya kejadian yang berulang (repetitive cases). 
Berikut ini beberapa hal yang telah dilakukan oleh PT. 
PHM terkait dengan Analisis dan Historical data:
2.3.1. Pengaturan yang terintegrasi terhadap 

faktor-faktor berikut ini untuk mendapatkan 
kehandalan atas hasil analisis: 
A.  Menggunakan sistem yang tepat dalam 

melaksanakan pemeliharaan fasilitas produksi.
a.1. PT. PHM menggunakan perangkat aplikasi 

SAP sebagai CMIMS (Computerize 
Maintenance and Inspection Management 
System). SAP ini juga digunakan untuk 
menindaklanjuti daftar tindak lanjut dari 
setiap kejadian unplanned shutdown 
dengan cara membuat notification 
atau work order di dalam sistem SAP 
tersebut.  Historical data pada setiap 
kejadian unplanned shutdown pun dapat 
didokumentasikan. 

a.2. Terdapat lebih dari 400 prosedur dan 
referential yang digunakan di Departemen 
Maintenance di PT. PHM. Prosedur ini 
menjaga agar pekerjaan dilakukan 
dengan aman dan sesuai dengan kaidah 
keteknikan peralatan tertentu. Sehingga 
dapat mengendalikan kemungkinan 
kegagalan yang berpotensi mengakibatkan 
unplanned shutdown.

a.3. PT. PHM juga memiliki sistem pelaporan 
yang di-update secara berkesinambungan, 
seperti: PDMS (Production Data 
Management System), RCI (Root Cause 
Investigation report), dan lain-lain.

a.4. PT PHM juga menyimpan data hasil 
maintenance dan inspection di dalam SAP 
dalam jumlah yang sangat besar sehingga 
big data ini dapat selalu diolah untuk 
mengoptimalkan program maintenance 
dan inspection.

a.5. PT. PHM juga telah mengem bangkan 
aplikasi PERTARISK berbasis full quantitative 
RBI (Risk Based Inspection) untuk keperluan 
penjadwalan inspeksi berkala pada static 
equipment (piping, pressure vessel, heat 
exchanger, tank, platform, dan PSV)

B. Kehandalan peralatan produksi (equipment) 
b.1. Peralatan produksi (mekanikal, 

instrumentasi, sistem kontrol, kelistrikan) 
selalu menjalani pemeliharaan dan inspeksi 
secara berkala.  Metode pemeliharaan 
yang digunakan adalah Preventive 
Maintenance, Predictive Maintenance, 
On-Condition Proactive dan Corrective 
Maintenance dengan jumlah ±16.000 
maintenance plan di SAP.

b.2. SAP dengan modul inspection solution 
juga telah diadaptasikan untuk keperluan 
bisnis proses inspeksi pada peralatan static.   

C. Ketepatan pemilihan teknologi untuk 
melakukan pekerjaan maintenance dan 
inspection melalui predictive maintenance 
untuk memonitor kondisi aset-aset vital.
c.1. Visual inspection dan pengambilan data 

(Asset Basic Care Program): check list, daily 
reading pada parameter equipment vital 
seperti gas compressor, pompa, dan lain-
lain.

c.2. Advance Predictive Maintenance dengan 
menggunakan aplikasi teknologi: 

• Vibration monitoring: SKF microlog, 
Emerson.

• Thermography camera, Earth 
resistance tester, insulation 
measurement, Residual Current Device 
Tester, Trafo Oil BDV tester.

• Ultrasound: acoustic valve leak testing.
• Oil analysis: menggunakan 3rd party oil 

laboratory.
• Turbine inspection: boroscope tools 

(Olympus Iplex model)
• Dan lain-lain.

c.3. Process data historian system: OSISoft PI 
(Plant Information)
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D. Kehandalan tenaga kerja (manpower).
d.1. PT. PHM selalu memastikan pengembangan 

kompetensi karyawannya, diantaranya 
melalui formal training, e-learning, 
coaching dan mentoring. 

d.2. Selain itu, pekerjaan maintenance untuk 
peralatan-peralatan vital (turbo com-
pressor, pompa, dan lain-lain.) sebagian 
besar dilakukan oleh tenaga internal PT. 
PHM.  Hal ini membuat PT PHM tetap 
memiliki keahlian (internal expertise) dalam 
penanganan peralatan-peralatannya 
(expertise owned by PT. PHM).

E. Prioritisasi dalam menangani kasus unplanned 
shutdown perlu dilakukan untuk menghindari 
terjadinya penundaan pekerjaan (lihat Gambar)
e.1. Prioritisasi juga perlu dilakukan untuk 

mencegah terjadinya penurunan 

keselamatan dan keamanan (safety 
degradation) dan shortfall yang lebih besar 
akibat kegagalan pada fasilitas produksi.

e.2. Sebagai minimum requirement, gangguan 
pada hal-hal dibawah ini adalah prioritas 
untuk diselesaikan terlebih dahulu

• Incident/HSE related: aktivasi SSS 
(Safety Shutdown System) baik 
spurious ataupun real; adanya 
ancaman terhadap HSE namun SSS 
tidak aktif, dll.

• LPO (Loss Production Opportunity): 
berbasis frequency (sering terjadi 
dengan LPO rendah) atau Magnitude 
(jarang terjadi namun LPO besar) atau 
Time (waktu pemulihan yang lama).

• Repetitive cases: kejadian berulang 
dengan root cause yang sama.

Pengaturan Prioritas dalam Menangani Unplanned Shutdown

2.3.2. Continuous improvement dalam me-
ngendalikan modus-modus kegagalan 

 PT. PHM telah melakukan Continuous improvement 

dan hasilnya tergambar dengan turunnya 
unplanned shortfall seperti pada Gambar-gambar 
berikut ini.  

LPO (Loss 
Production 

Opportunity)

RepetitiveIncident / 
HSE Related

• SSS (safety shutdown system)
   active (spurious, real)
• Kejadian HSE namun SSS 
   tidak aktif,
• Etc.

• Frequency (sering dan low LPO)
• Magnitude (jarang namun LPO tinggi)
• Time (waktu pemulihan yang lama)

Kejadian berulang dengan 
root cause yang sama
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Evolusi Gas Unplanned Shortfall di PT. PHM

Evolusi liquid Unplanned Shortfall di PT. PHM

2.4. UPAYA MENGURANGI UNPLANNED   
SHUTDOWN

Sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh PT. PHM 
dalam mengurangi unplanned shutdown diantaranya 
adalah: 
A. Menghadapi masalah kepasiran pada liquid transfer 

pump: 
a.1. Kegagalan pompa akibat kepasiran yang 

terkandung pada pumping liquid menjadi bad 
actor penyebab unplanned shutdown pada 
tahun 2016. 

a.2. Perbaikan kualitas grade material pada 
komponen-komponen pom pa tidak 
berpengaruh dalam mengurangi kegagalan 
pompa.  Selain itu, mengganti spesifikasi 
pompa dengan putaran yang lebih rendah 
memerlukan area instalasi yang lebih luas dan 
area ini tidak tersedia karena keterbatasan luas 
platform.
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a.3. Strategi yang diambil kemudian adalah dengan 
menerapkan proactive maintenance agar 
pompa tetap dapat beroperasi walaupun fluida 
mengandung pasir.  Dengan metoda proactive 
maintenance, pekerjaan maintenance pada 
pompa dilakukan lebih awal, bahkan sebelum 
munculnya tanda-tanda kegagalan. Cara yang 
diambil adalah: 
• Menurunkan acceptable limit pada 

vibration severity menjadi 4 mm/s, dimana 
lebih rendah daripada standard ISO 10816 
(severity limit pada 7.1 mm/s – 11.2 mm/s) 
untuk mencegah pompa mengalami 
kerusakan yang parah dan menjadi 
unrepairable.

• Metode proactive maintenance pada 
pompa ini juga berdampak pada percepatan 
perbaikan pompa sehingga menjamin 
ketersedian pompa pengganti (pump spare) 
untuk keperluan penggantian cepat.

B. Mengatasi masalah kualitas fuel gas yang 
mengganggu operasional gas turbine di HCA
b.1. Fuel gas yang basah mengakibatkan 

tersumbatnya fuel injector pada sistem 
pembakaran gas turbine.

b.2. Penurunan kualitas fuel gas berhubungan 
dengan kondisi sumur migas yang telah 
mengalami penurunan tekanan.

b.3. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan 
mengubah sumber fuel gas yaitu mengambil 
dari discharge compressor untuk mendapat gas 
yang lebih bersih terhadap kondensasi.  Umur 
pakai fuel injector menjadi lebih panjang.

C. Mengatasi masalah dry gas seal pada gas compressor
c.1. Menaikan setting temperature pada fuel gas 

heater sebagai sumber dry gas. 
c.2. Menambah heater (heat tracing cable) pada 

pipa supply dry gas di kompresor.

c.3. Umur pakai dry gas seal dapat mencapai 
TTBO-nya (Target Time Between Overhaul – 
standar dari Manufacturer) dan unplanned 
shutdown akibat kegagalan dry gas seal dapat 
diminimalisasi.

D. Optimasi back-up/redundant system.
d.1. Mengoptimalkan jumlah equipment yang 

beroperasi/running dengan menyesuaikan 
pada keperluan kapasitas produksi saat ini yang 
diakibatkan oleh terjadinya natural decline 
pada beberapa sumur migas. 

d.2. Equipment lainnya dalam satu train tersebut 
dapat diposisikan sebagai back-up/standby 
unit, sehingga tidak terjadi shortfall yang 
signifikan apabila unit yang sedang beroperasi/
running mengalami kegagalan.

E. Melakukan peremajaan pada kasus-kasus 
obsolescence issue
e.1. Mencegah kegagalan akibat issue umur / 

ageing, terutama pada peralatan instrumentasi 
dan listrik.

e.2. Peremajaan pada kasus obsolescence issue 
adalah strategi yang berkelanjutan dan 
diutamakan pada critical asset terlebih dahulu.

F. Menerapkan first level maintenance yaitu pekerjaan 
maintenance ringan (tidak memerlukan alat dan tidak 
perlu kemampuan khusus dalam pengerjaannya) 
dilakukan oleh production operator.
• Meningkatkan full awareness pada production 

operator akan kondisi suatu peralatan sehingga 
potensi kegagalan pada peralatan dapat 
dikenali lebih awal.

G. Alarm management 
• Melakukan identifikasi pada alarm-alarm yang 

muncul di CCR (Central Control Room) dari 
kegiatan produksi sehingga alarm yang 
berpotensi menyebabkan unplanned shutdown 
dapat dikenali dan permasalahan dapat segera 
diatasi.
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2.5. UPAYA MENGENDALIKAN MODUS-  
MODUS KEGAGALAN

Sejumlah upaya yang akan dilakukan oleh PT. PHM 
dalam mengendalikan modus-modus kegagalan untuk 
mengurangi unplanned shutdown, di antaranya adalah 
sebagai berikut: 
A. Lifetime/Obsolescence strategy: melaku kan 

peremajaan pada peralatan-peralatan produksi yang 
vital, dimana kegagalan pada peralatan tersebut 
dapat mengakibakan unplanned shutdown.
a.1. Revamping 1 unit Gas Generator di Bekapai. 
a.2. Refurbish Electric submersible pump di HCA
a.3. Revamping air compressor: 1 unit di SPS dan 1 

unit di HCA

a.4. Instrumentation: Siemens fire alarm (CPU dan 
SPU); Siemens Cerberus fire alarm panel (HCA 
dan NPU); wellhead control panel (MWP-A, 
MWP-B); HEOR PLC package; 

B. Mengatasi masalah kualitas fuel gas di HCA dengan 
cara melakukan perbaikan pada fuel gas filtration 
system di unit HP turbo compressor.  

C. Rencana peningkatan kualitas Predictive Maintenance 
dengan inovasi berupa penggunaan algoritma berbasis 
artificial intelligent (AI) / machine learning (ML).

3. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN 

Pembahasan dan penetapan upaya untuk mengurangi 
unplanned shutdown pernah dilakukan dalam Pokja 
Pemeliharaan di acara Rapat Kerja Bidang Operasi 
yang diselenggarakan oleh SKK Migas di Surabaya 
pada tanggal 28 – 29 Agustus 2019 dan dihadiri oleh 
beberapa KKKS, termasuk PT. PHM. 

Adapun hasil Pokja Pemeliharaan terkait Upaya 
Mengurangi Unplanned Shutdown adalah sebagai 
berikut: 

• Meningkatkan kualitas Preventive Maintenance (PM) 
& Predictive Main tenance (PdM), 

• Optimasi backup / redundant system,
• Memastikan ketersediaan critical spare-part, 
• Operator driven reliability. Intensif monitoring proses 

dan equipment,
• Melakukan analisa history untuk mencegah 

terjadinya failure yang berulang
• Risiko dan konsekuensi : Optimum cost/ investment 

(OPEX & CAPEX)

4. CATATAN PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, untuk menjalankan program 
“road to zero unplanned shutdown”, maka beberapa 
hal dibawah dapat menjadi rujukan: 
a. Objective utama dari program ini bukanlah untuk 

menghilangkan semua kegagalan, melainkan untuk 
mengendalikan kegagalan 

b. Kegagalan dapat dikendalikan melalui program 
routine maintenance yang efektif melalui 
penyempurnaan yang terus menerus (continuous 
improvement) terhadap kegiatan Predictive 
Maintenance. 

c. Predictive Maintenance yang dilakukan dengan 
benar dapat digunakan untuk mengidentifikasi 
waktu yang tepat untuk melakukan tindakan 
maintenance secara proactive sebelum kegagalan 
itu terjadi.

d. Hendaknya dilakukan perbaikan yang terus menerus 
terhadap: 

• Sistem yang digunakan; terutama sistem informasi, 
database history kejadian, database semua modus-
modus kegagalan (credible failure modes) pada 
masing-masing plant.  Hal ini agar kejadian yang 
berulang dapat dicegah, potensi gangguan yang 
signifikan dapat dikenali dan dicegah lebih awal.

• Kehandalan peralatan produksi (equipment)
• Teknologi yang digunakan dalam melakukan 

Predictive Maintenance agar secara tepat dapat 
memonitor kondisi asset vital. Algoritma berbasis 
Artifical Intelligent (AI) / Machine Learning (ML) 
bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk 
meningkatkan kualitas Predictive Maintenance.

• Kompetensi tenaga kerja (manpower).
• Penentuan prioritas dalam penyelesaian masalah 

terkait dengan unplanned shutdown.
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 PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI CPP SENORO DENGAN 
OPTIMASI PADA MARJIN EQUIPMENT

1. PENDAHULUAN

Lapangan Senoro berlokasi di blok Senoro-Toili, bagian 
pesisir timur laut pulau Sulawesi. Blok ini dioperasikan 
oleh JOB Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi 
(JOB Tomori). Fasilitas eksisting Central Processing 
Plant (CPP) Senoro didesain untuk mengolah gas 
alam dengan kandungan zat pengotor sebesar 5%-v 

CO2 dan 1000 ppmv H2S,  untuk menghasilkan 310 
MMscfd sales gas melalui 2 processing train (2 x 155 
MMscfd). Mengacu pada data operasi, gas masuk 
ke CPP pada tahun 2015-2018 hanya mengandung 
1.9%-v CO2 dan 700 ppmv H2S. Skematik CPP Senoro 
disajikan pada gambar berikut.

Di CPP Senoro terdapat perbedaan antara data aktual 
dengan spesifikasi desain kilang yang mengindikasikan 
adanya kapasitas idle/marjin potensial pada setiap 
equipment. Potensi ini dapat dioptimalkan untuk 
meningkatkan kapasitas produksi keseluruhan CPP 
sebelum melakukan aktivitas revamping. 

Dari sisi cadangan gas berdasarkan sertifikasi cadangan 
terbaru pada 2016, terdapat tambahan cadangan 
di lapangan Senoro yang mampu mengakomodasi 
kenaikan produksi kilang. Selengkapnya unit-unit 
pengolahan gas pada CPP Senoro dirangkum dalam 
tabelberikut. 

Blok Diagram CPP Senoro

3.6.

UNIT # UNIT DESCRIPTION
Unit 011  Separation System 
Unit 012  Acid Gas Removal Unit (AGRU) 
Unit 013  TEG System 
Unit 014  Acid Gas Conversion Unit (AGCU) 
Unit 015  Dew Point Control Unit (DP CU) 
Unit 016  Condensate Stabilization Unit (CSU) 
Unit 017 Produced Water System 
Unit 016  LP AGRU System 
Unit 080  Demin Water System 
Unit 082  Diesel System 
Unit 083  Closed and Open Drain System 
Unit 084 Nitrogen System
Unit 085 Hot Oil System 
Unit 086  Utility Air/Instrument Air System 
Unit 087  Fuel Gas System 
Unit 088 Power Generation System 
Unit 089  Flare System 
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Skema jaringan pembeli dan penjual gas pada lapangan 
Senoro dapat dilihat di gambar berikut. Peningkatan 
kapasitas kilang akan menguntungkan manakala 

penjual gas lain mengalami kendala fasilitas produksinya 
sehingga tidak mampu menghasilkan 100% dari rencana 
produksinya.

Jaringan Gas Donggi-Senoro

Selama downtime dari salah satu penjual gas, maka 
penjual gas yang lain dapat meningkatkan penjualan 
sales-gas untuk memenuhi kebutuhan pembeli gas 

dan menghindari shut down dari fasilitas operasional 
pembeli gas. 

2. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 

Kinerja produksi CPP Senoro tahun 2015-2017 dapat 
dilihat pada gambar berikut. Selama 2015-2017, CPP 
Senoro telah menyuplai pengiriman yang konsisten 
sebanyak 250 MMscfd gas ke DSLNG, 5 MMscfd ke 
PLN dan 55 MMscfd ke PAU (Panca Amara Utama). 

Karena kinerja pengiriman CPP Senoro yang baik, 
pada 2016 DSLNG mengutarakan kemampuan kilang 

mereka untuk menerima lebih banyak gas dari rencana 
awal. PAU juga menginformasikan bahwa kapasitas 
maksimum kilang mereka sesungguhnya lebih besar 
dari kapasitas kontrak jual-beli awal. 
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Dari fenomena supply and demand tersebut di atas, 
dan dengan adanya permintaan resmi dari pembeli gas 
kepada JOB Tomori untuk tambahan pengiriman gas 

Jaringan Gas Donggi-Senoro

yang melebihi kapasitas terpasang produksi CPP, maka 
JOB Tomori melakukan studi peningkatan kapasitas 
produksi CPP dengan revamping. 

3. METODOLOGI (STUDI TEKNIS) 

Ada dua studi teknis yang dilakukan untuk 
memastikan kapabilitas peningkatan kapasitas 
kilang yaitu Adequacy Check dan Studi Revamping/
Debottlenecking. Hasil studi teknis divalidasi dengan 
Performance test dan Plant Integrity Check.

3.1  BASIS
Data komposisi feed yang digunakan diperoleh dari 
Process Engineering Design Basis eksisting CPP yang 
disesuaikan dengan data operasi aktual yang disajikan 
dalam tabel berikut. 
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Opsi-opsi peningkatan kapasitas kilang yang 
merupakan basis studi adalah: 340, 350, 360, 370 dan 
405 MMscfd. 

Pengecekan sizing equipment dilakukan menggunakan 
perangkat lunak in-house untuk vessel dan separator, 
sedangkan kinerja kolom tray dan packing diuji 
menggunakan KG Tower®. Pada heat exchanger, 
kapasitas koefisien perpindahan panas keseluruhan 
(UA) dihitung dari duty pada simulasi proses. 
Pengecekan line hydraulic dan instrument online tidak 
dimasukkan ke dalam studi ini. Namun akan dilakukan 
pada studi yang lebih detail apabila diambil keputusan 
untuk revamp.

3.2  Studi Adequacy Check
Studi Adequacy Check merupakan bagian dari 
pekerjaan Pre-FEED untuk Proyek Pengembangan Gas 
Senoro Fase-2. Tujuan dari studi ini adalah 
1. Mengembangkan model simulasi proses secara 

komprehensif berdasarkan desain basis awal CPP,
2. Memastikan bahwa CPP eksisting dapat 

dioperasikan pada kapasitas sales gas 340 MMscfd, 
dan

3. Menguji dan menentukan kapasitas eksisting CPP 
yang dapat dimanfaatkan untuk opsi tambahan 
kapasitas, di atas kapasitas desainnya.

Studi adequacy ini bertujuan untuk mengoptimalkan 
kebutuhan kapasitas train baru yang akan dibangun 
pada Senoro Fase-2. 

Studi adequacy yang dilakukan termasuk 
pengembangan dari model simulasi proses secara 
komprehensif berdasarkan pada desain fase-1 dengan 
mempertimbangkan variasi input gas termasuk 
komposisi gas pengotor aktual (dengan jumlah 
CO

2 dan H2S yang lebih sedikit). Selanjutnya sizing 
equipment dan rating equipment dilakukan berbasis 
pada hasil simulasi proses. Rating equipment bertujuan 
untuk menentukan marjin yang tersedia dari tiap-tiap 
equipment. 

Dari hasil studi untuk skenario 340 MMscfd, ada 
beberapa equipment yang mendekati batas desain 
diantaranya: 
a. Sweet Gas KO Drum (Unit 012 AGRU), 
b. Low Temp Separator (Unit 015 DPCU), 

c. Gas/Gas Exchanger (Unit 015 DPCU) dan 
d. TEG Contactor (Unit 013 DHU).

Tidak ada equipment yang harus diganti.
Untuk skenario 370 MMscfd, equipment yang hampir 
mencapai batas desain adalah Amine Contactor. 
Equipment lain yang membutuhkan penggantian: 
a. Production Separator
e. Sweet Gas KO Drum
f. Low Temp Separator
g. Gas/Gas Exchanger
h. Chiller 
i. Propane Refrigerant Pack
j. Sweet Gas Cooler 
k. TEG Contactor
l. Condensate Stabilizer

Tulisan ini khusus membahas skenario pada 
kapasitas 340 MMscfd sedangkan kapasitas 370 
MMscfd digunakan sebagai pembanding. Beberapa 
rekomendasi di sampaikan pada bab 4.1.

3.3   Studi Revamping/Debottlenecking
Tujuan dari studi ini adalah membuat konsep studi 
debottlenecking untuk CPP Senoro guna meng-handle 
peningkatan kapasitas produksi sales gas. Studi ini 
dilakukan secara khusus untuk menajamkan skenario 
revamping untuk CPP Senoro. 

Metodologi yang digunakan dalam studi:
1) Mengembangkan rincian equipment utama untuk 

ditinjau adequeacy-nya. Equipment utama adalah 
equipment yang dianggap sebagai representatif 
dari sebuah system/package

2) Mengembangkan daftar line/pipa utama untuk 
ditinjau adequacy-nya

3) Mengembangkan simulasi proses dan membuat 
HMB dengan dasar kapasitas 340 MMscfd dan 
basis kandungan 2.5%-v CO

2, 1000 ppmv H2S 
serta 1.68%-v CO2, 487 ppmv H2S

4) Melakukan peninjauan/rating pada equipment dan 
line untuk equipment utama yang terdampak dari 
daftar, kriteria sizing process, dan dokumentasi 
vendor pilihan

5) Melakukan rating equipment dan line pada 
kapasitas maksimum berdasar pada HMB yang 
sudah dibuat
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6) Mengembangkan ringkasan marjin dari equipment 
utama yang terdaftar 

7) Skenario kapasitas dalam studi: 340, 348, 360, 
370, 405 MMscfd. 
a. Terdapat 87 equipment utama untuk dievaluasi 

dalam studi ini. Jumlah ini termasuk equipment 
serupa yang terdapat pada 2 train proses gas. 

b. Contoh dari evaluasi sizing equipment pada 
kapasitas 340 MMscfd dapat dilihat pada 
tabel berikut. Semakin tinggi nilai marjin 
yang tersedia, semakin mampu equipment 
tersebut untuk mengantisipasi peningkatan laju 
produksi. 

Rangkuman dari studi secara keseluruhan 
disajikan pada tabel berikut. 
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Dalam tabel ini juga menunjukan bahwa sistem yang 
berbeda memiliki kemampuan yang berbeda untuk 
mengantisipasi skenario peningkatan produksi. 

Studi ini juga menyertakan kebutuhan untuk setiap 
penambahan equipment dibandingkan dengan 
modifikasi terhadap equipment eksistingnya. Hal ini 
umumnya ditemukan pada skenario 405 MMscfd. 

Penting untuk diketahui bahwa studi juga mencakup 
korespondensi dengan lisensor teknologi terkait pada 
unit AGRU dan AGCU berbasis pada input terakhir 
hasil pengembangan HMB dengan kandungan CO2 
dan H2S teraktual. 

Studi juga menyertakan hasil dari pengecekan ukuran 
line/pipe. Untuk skenario 340 MMscfd, line eksisting 
masih mampu digunakan tanpa penggantian atau 
penambahan pipa. Analisis lebih lanjut untuk laju alir 
yang lebih besar, yaitu pada skenario 405 MMscfd 
memerlukan penambahan pipa atau penggantian 
pipa.

Rangkuman hasil dari pengecekan size line ditampilkan 
pada tabel berikut. Beberapa saran dari hasil studi 
Revamping disampaikan pada bab 4.2

3.4 Performance Test 
CPP Senoro Performance Test dilakukan pada 8–13 
Agustus 2018. Test ini bertujuan untuk memastikan 
bahwa kilang dapat beroperasi dengan aman untuk 
memproduksi sales gas 340 MMSCFD, serta untuk 
menginvestigasi kapasitas maksimum operasi dari 
train eksisting. Performance test dilakukan selama 5 
(lima) hari. Hasil dari performance test disampaikan 
pada bab 4.3.

3.5 Plant Integrity Check
Assessment terhadap Reliability, Availibility dan 
Maintainability (RAM) dilakukan setelah Performance 
Test selesai. Tujuannya adalah untuk memetakan 
parameter operasi dari critical equipment dan 
utama selama operasi pada 340 MMscfd, serta 
mengidentifikasi seluruh risiko yang ada pada skenario 
produksi di operasi 340 MMscfd. 
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Assessment integritas dilakukan melalui benchmarking 
equipment terpilih dari data operasi lampau, dengan 
data desain. Semakin dekat data operasi dengan desain, 
equipment dinilai semakin critical. Beberapa aspek 
yang dirangkum dalam studi ini antara lain spesifikasi, 
kapasitas dan operasional. Adapun benchmark pada 
Plant Integrity Check ini adalah kapasitas produksi 
310 MMscfd dan 340 MMscfd. Kesimpulan dari studi 
integritas disampaikan pada bab 4.4.
• Availability Assessment (Studi ketersediaan)
 Studi ketersediaan dilakukan dengan meninjau 

kembali catatan studi RAM dan downtime kilang 
di masa lampau. Studi RAM pada 2013 lalu 
memprediksi bahwa ketersediaan operasional 
adalah 97% pada efisiensi produksi 97%, dengan 
asumsi bahwa shutdown utama berlangsung sekali 
selama setiap dua tahun, dan durasi shutdown 
selama 1 minggu. 

 
 Berdasarkan data rata-rata aktual operasional 

untuk 4-tahun produksi, diperoleh availability 

operasi adalah 99.2% dengan efisiensi produksi 
sebesar 99.3%. Secara umum studi menyimpulkan 
bahwa nilai aktual ketersediaan lebih tinggi dari 
prediksi di tahun 2013. Beberapa saran hasil studi 
ketersediaan disampaikan pada bab 4.5. 

• Reliability Assessment (Studi kehandalan)
 Studi kehandalan memiliki tujuan utama untuk 

mengidentifikasi risiko dan rencana mitigasi, 
dengan mengoperasikan CPP Senoro pada 
skenario 340 MMscfd terutama yang berhubungan 
dengan strategi inspeksi dan maintenance. 
Studi ini kemudian meninjau kembali data 
downtime equipment dan data downtime yang 
tak direncanakan di masa lampau, serta data 
kegagalan yang terjadi untuk mengidentifikasi 
risiko dan memberikan saran mitigasi yang 
sesuai. Tabel berikut menunjukkan MTBF, MTTR, 
Kehandalan dan Kehandalan Tetap CPP Senoro 
2015-2018. Hasil studi kehandalan disampaikan 
pada bab 4.6.

4. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN 

Berikut ini beberapa capaian hasil penerapan 
Adequacy Check, Studi Revamping/ Debottlenecking, 
Performance test dan Plant Integrity Check.

4.1 CAPAIAN STUDI ADEQUACY CHECK

Rekomendasi dari studi Adequacy Check dijelaskan 
sebagaimana berikut: 

a. Desain kapasitas maksimum dari kilang CPP 
eksisting adalah 340 MMscfd tanpa modifikasi 
apapun,

b. CPP eksisting dapat dioperasikan pada kapasitas 
kilang 350 MMscfd, tetapi memerlukan verifikasi 
dari vendor terkait batasan equipment. 

c. Revamp CPP eksisting dapat dilakukan dengan 
sedikit modifikasi untuk kapasitas kilang 360 
MMscfd,

Bagian III
Benchmarking Penerapan Keselamatan Migas

164



d. Diperlukan konfirmasi lebih jauh dengan vendor 
untuk menggunakan equipment pada batasannya,

e. Walaupun studi ini tidak melibatkan peninjauan 
line hydraulic, dari sudut pandang constructability, 
revamping diatas 370 MMscfd tidak disarankan 
melihat tingkat kerumitan dalam mengganti dan 
mengatur kembali konfigurasi piping.

4.2 CAPAIAN STUDI REVAMPING

Studi Revamping menghasilkan beberapa saran 
sebagai berikut:
a. Melakukan performance test dengan laju 

produksi sales gas 340 MMscfd, serta memastikan 
integritas dari CPP Senoro dalam mengalirkan 
lebih banyak gas,

b. Kapasitas optimal untuk melakukan kegiatan 
revamping adalah pada 370 MMscfd – karena 
jumlah modifikasi minimum pada equipment dan 
line utama, 

c. Diperlukan gas processing train baru untuk 
meng-handle produksi 405 MMscfd, karena 
akan diperlukan jumlah modifikasi untuk banyak 
equipment dan line utama. 

4.3 CAPAIAN PERFORMANCE TEST

Selama performance test, laju produksi tertinggi yang 
terekam adalah 348 MMscfd, dengan produksi rata-
rata 339.9 MMscfd. 
Ada satu waktu dimana RVP kondensat meningkat di 
atas nilai desain pada Train 1 – namun dikompensasi 
dengan nilai RVP lebih rendah dari Train 2. Secara 
keseluruhan equipment lain berjalan pada range 
parameter operasi normal. Dapat disimpulkan bahwa 
CPP Senoro mampu untuk memproduksi 340 MMscfd 
sales gas tanpa merubah parameter operasi.

4.4 CAPAIAN STUDI INTEGRITAS

Studi integritas menghasilkan kesimpulan sebagai 
berikut. 
a. Ada beberapa equipment yang memiliki kapasitas 

kritikal pada operasi 340 MMscfd yaitu AGRU 
(92% kapasitas desain), Condensate Stabilization 
(89%), Inlet Separation (84%) dan Allocation Gas 
Metering (87%). 

b. Selama performance test, ada ketidakseimbangan 
beban pada Inlet Separation dan Unit Condensate 
Stabilization antara Train-1 dan Train-2

c. Selama performance test, CPP Senoro mampu 
untuk menjalankan beban operasi rata-rata 341.1 
MMscfd net sales gas.

4.5 CAPAIAN STUDI KETERSEDIAAN

Studi ketersediaan menghasilkan saran sebagai berikut
a. Lakukan performance test pada produksi 345 

MMscfd selama 3x24 jam untuk meningkatkan 
kapasitas maksimum kilang

b. Jadikan efisiensi produksi sebagai KPI perusahaan
c. Lakukan optimisasi durasi turnaround melalui 

perencanaan integrated shutdown dan 
pengaplikasian teknologi baru sebagai contoh, 
inspeksi menggunakan drone,

d. Lanjutkan studi RBI (Risk Based Inpection) yang 
sudah berjalan untuk meningkatkan interval 
antara turn around. 

4.6 CAPAIAN STUDI KEHANDALAN

Studi ini mengidentifikasi risiko sebagaimana berikut:
a. Ruang lingkup HAZOP 2013 telah mencakup CPP 

Senoro pada operasi sales gas 310 MMscfd + 
10% (termasuk skenario 341 MMscfd)

b. Validasi ulang HAZOP yang dilakukan pada 
September 2018 mencakup 12 MOC dan 
menghasilkan 19 rekomendasi. 

Studi kehandalan tidak menemukan risiko tambahan 
utamanya terkait dengan peningkatan sales gas ke 
340 MMscfd. Ada beberapa saran untuk menurunkan 
downtime dengan menerapkan logic 2oo3 untuk 
beberapa loop PSD-1.

4.7 CAPAIAN PERSETUJUAN LAYAK OPERASI/PLO 
CERTIFICATE 

Serifikat PLO MIGAS untuk kapasitas baru yaitu 340 
MMscfd telah diterbitkan oleh Ditjen MIGAS pada 29 
Maret 2019, dan telah efektif berlaku mulai Agustus 
2018. 
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5. KESIMPULAN

JOB Tomori telah berhasil meningkatan Kapasitas 
Produksi CPP Senoro menjadi 340 MMscfd setelah 
melalui beberapa tahapan studi; Adequacy Check, 
Studi Revamping dan divalidasi dengan Performance 
test dan Plant Integrity Check. 

Bentuk keberhasilan ini telah ditunjukkan dengan 
diterbitkannya Serifikat PLO Migas yang diterbitkan 

oleh Ditjen MIGAS pada 29 Maret 2019, dan telah 
efektif berlaku mulai Agustus 2018.

Keberhasilan ini memberi pesan bahwa peningkatan 
kinerja dapat dilakukan dengan cara efektif dan 
efisien tanpa harus mengeluarkan biaya dan investasi 
peralatan baru namun tetap memenuhi kaidah 
Keselamatan Migas.                                              

 KEBERHASILAN STAKEHOLDERS MANAGEMENT AND MEDIA 
HANDLING PADA INSIDEN DI ANJUNGAN YYA PHE ONWJ

1. PENDAHULUAN

Lapangan YY adalah salah satu lapangan potensial 
yang dikembangkan Pertamina Hulu Energi Offshore 
North West Java (PHE ONWJ) anak perusahaan 
Pertamina Hulu Energi (PHE). Pengembangan 
lapangan ini merupakan tindak lanjut keberhasilan 

penemuan cadangan migas dari aktivitas pemboran 
sumur eksplorasi YYA-4 pada tahun 2011. Lapangan 
YY terletak sekitar 90 kilometer dari Jakarta di 
lepas pantai utara Jawa Barat, tepatnya di perairan 
Karawang seperti pada Gambar berikut. 

3.7.
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Proyek ini diharapkan bisa memberikan kontribusi 
tambahan produksi migas sebesar 3.750 BOPD dan 20 
MMSCFD awalnya dirancang selesai pada September 
2019. Namun pada 12 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 
WIB saat dilakukan re-entry di sumur YYA-1 pada 
kegiatan re-perforasi muncul gelembung gas disekitar 
Anjungan YYA dan Rig Ensco-67. Insiden ini kemudian 
berlanjut dengan munculnya tumpahan minyak di 
perairan sekitar anjungan. 

2. ISU (PEMECAHAN MASALAH, INOVASI/
TEROBOSAN)

Setelah kemunculan gelembung gas di tanggal 12 Juli 
2019, PHE ONWJ mengaktivasi Incident Management 
Team (IMT) dan melaporkan kejadian ini ke Business 
Suport Team (BST) PHE.

Berdasar standar Penanganan Insiden dan untuk 
penanganan yang lebih komprehensif, kendali dieskalasi 
ke Pertamina (Persero). Hal ini ditindaklanjuti dengan 
mengaktifkan Pusat Komando dan Kendali (Puskodal) 
HSSE di Kantor Pusat Pertamina tanggal 18 Juli 2020, 
untuk mengkoordinasikan bantuan dari Pertamina 
(Persero) dan Anak Perusahaannya.

Penanganan insiden memerlukan tingkat konsentrasi 
yang tinggi, maka IMT dibagi menjadi 6 (enam) tim yaitu 
Tim Penanganan Dampak Eksternal, Oil Spill Response 
Team, Tim Relief Well, Tim Penanganan Rig dan Anjungan, 
Tim Subsurface, serta Tim Media dan Stakeholders 
Management. Alur koordinasi setiap tim ditunjukkan 
seperti pada berikut.

MEDIA &
STAKEHOLDERS
ENGAGEMENT

SUB
SURFACE

OIL SPILL
RESPONSE

RELIEF
WELL

IMT PHE
(INCIDENT 

COMMANDER
TAUFIK 

ADITIYAWARMAN

PENANGANAN
RIG & ANJUNGAN

PENANGANAN
DAMPAK

EKSTERNAL

ALUR KOORDINASI IMT
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3. METODOLOGI

Permasalahan di industri migas selalu menarik minat 
dan menjadi perhatian publik melalui liputan media. 
Keadaan seperti ini dapat mengganggu operasional 
perusahaan dan dapat menimbulkan isu-isu di bidang 
politik, hukum, keuangan, serta pemerintahan terkait 
perusahaan migas.

Komunikasi krisis berbeda dengan komunikasi publik 
dalam kondisi normal. Kondisi krisis merupakan suatu 
permasalahan besar, tidak terduga dan berdampak 
negatif yang bisa menghancurkan organisasi, 

Pembentukan 6 (enam) tim ini sudah sesuai dengan 
tindakan prioritas utama Pertamina dalam penanganan 
kecelakaan yaitu:
• Memastikan keselamatan masyarakat sekitar
• Memastikan keselamatan pekerja
• Meminimalkan dampak terhadap lingkungan 

sekitar
Penanganan komunitas dan masyarakat menjadi 
salah satu dari tiga fokus utama Pertamina dalam 
penanganan kecelakaan sumur YYA-1 di wilayah pesisir 
(shoreline). Dampak kecelakaan terhadap masyarakat 
diupayakan seminimal mungkin sehingga perusahaan 

karyawan, hingga reputasi perusahaan. Namun jika 
krisis dapat ditangani dengan baik oleh organisasi 
atau perusahaan, maka reputasi dan citra perusahaan 
tersebut justru akan menjadi lebih positif.

Oleh sebab itu strategi komunikasi yang tepat 
harus digunakan oleh sebuah perusahaan ketika 
menghadapi krisis ini agar dapat memperbaiki citra 
dan reputasi pasca krisis.  Sebaliknya, bila perusahaan 
menerapkan komunikasi yang kurang tepat, akan 
semakin memperburuk keadaan. 

bekerja keras untuk mempercepat penanganan kontrol 
sumur dan anjungan serta mencegat oil spill agar tidak 
sampai ke daratan. 

Keberhasilan penanganan sosial sehingga tidak 
terjadi kegaduhan, bermula dari efektifnya 
komunikasi dan penanganan pemangku 
kepentingan yang dilakukan PHE dalam situasi 
krisis. 

Fokus Upaya Intensif Penanganan Insiden YYA 

MEMAKSIMALKAN PENANGANAN OFFSHORE 
MEMINIMALKAN DAMPAK SHORELINE

FOKUS UPAYA INTENSIF
HULU ENERGI

Fokus Upaya Intensif Penanganan Insiden YYA

KONTROL
SUMUR OIL SPILL

KOMUNITAS &
MASYARAKAT
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PHE meyakini bahwa respon awal yang cepat oleh 
perusahaan sangat krusial/penting untuk persepsi 
publik dan stakeholders. Oleh sebab itu PHE 
bergerak cepat merespon insiden YYA-1 dengan 
mengkomunikasikan kejadian insiden ini ke para 
stakeholders di berbagai level. Respon awal PHE pada 
saat itu adalah:

1. Mengkomunikasikan kejadian ke para nelayan 
untuk menjauhi area YYA

2. Mengkomunikasikan kejadian darurat ke instansi 
terkait yaitu Direktur Jenderal Migas Kementerian 
ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK), dan SKK Migas, sesuai 
peraturan perundangan yang berlaku.

3. Menunjuk spoke persons perusahaan dan 
mengkomunikasikan insiden gelembung gas 
ke media dengan melakukan Press Conference 
pertama 17 Juli 2020, dimana kondisi saat itu 
media belum mengetahui kejadian tersebut.

Tim Media Komunikasi PHE fokus pada penyampaian 
ke seluruh stakeholders mengenai upaya keras 

perusahaan mengatasi insiden ini, agar para 
stakeholders percaya dan yakin bahwa PHE mampu 
dan bertanggung jawab. Dengan kata lain salah satu 
kunci keberhasilan adalah: Komunikasi efektif, intensif 
dan terstruktur dilakukan dengan mengusung pesan 
utama yaitu “Responsible and Capable”

Sementara itu di lapangan Tim Relations PHE, baik 
media relations, CSR, serta berbagai tim dari unit 
operasi dan anak perusahaan yang tergabung dalam 
Team Task Force Relawan YYA bahu-membahu 
memberikan sosialisasi dan penjelasan terkait 
berbagai hal yang dikeluhkan masyarakat seperti air 
bersih yang tercemar, lingkungan yang bau, serta 
munculnya penyakit. Hal ini juga didukung dengan 
kegiatan sosial kemanusiaan bagi masyarakat daerah 
terdampak, antara lain: Kesehatan dan Dokter Keliling 
oleh Pertamina untuk masyarakat, dan penyerahan 
santunan untuk anak yatim dan piatu. sebagaimana 
ditunjukan beberapa foto berikut ini.

Manajemen Komunikasi Krisis Insiden YYA yang 
proaktif, terbuka dan informatif diterapkan PHE untuk 
penanganan stakeholders dan media. Diagram Strategi 

Komunikasi diilustrasikan pada gambar berikut dan 
implementasinya disampaikan pada bab Implementasi 
dan Capaian.

Posko kesehatan dan dokter keliling Penyerahan Santunan untuk anak yatim dan piatu
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4. IMPLEMENTASI & PENCAPAIAN 

1. Media Handling 

Tim Media & Stakeholders Engagement PHE (Tim 6 
IMT) dengan dukungan Corporate Communication 
konsisten mengusung pesan inti Responsible and 
Capable yang dituangkan dalam paket komunikasi 
dan aktivasi dalam rangka media engagement yang 
ditujukan bagi media lokal maupun nasional. Upaya 
yang dilakukan adalah: 
1.a. Mendirikan dua Media Center Sumur YYA-1, di 

Kantor Pusat Pertamina dan di Kantor PHE. Di 
sini media dapat berkunjung dan mendapatkan 
informasi upaya penanganan insiden YYA.  Dalam 
periode Juli–Oktober 2019, Media Center telah 
memberikan layanan penerimaan kunjungan 
sebanyak 5 kali.

1.b. Weekly Press Conference dan paparan publik. 
Mulai Juli – Desember 2019, telah dilakukan 8 
kali dan 3 kali paparan publik di IPA Convention, 
Forum HSE Hulu & Joint Convention Yogyakarta. 
Kegiatan ini dilaksanakan berkala dengan 
narasumber: Menteri KKP, Ditjen Migas, Dirut 
Pertamina, Direktur Hulu Pertamina, Dirut 
PHE, Direktur Operasi dan Produksi PHE (selaku 
Incident Commander IMT PHE) serta Ketua Tim 1 
IMT Dampak Eksternal.

Grafis Strategi Komunikasi
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Press Conference bersama Menteri KKP , 1 Agustus 2019

1.c Membuat dan mendiseminasi paket komunikasi 
upaya penanggulangan tumpahan minyak dalam 
berbagai bentuk komunikasi.
• Pembuatan dan penyebaran berita (press 

release) dengan startegi ODOR (one day one 
release) melalui berbagai channel media. 
Total dihasilkan 47 press release dan 1 
standby release

• Paket komunikasi digital yang informatif 
berupa foto, infografis video animasi /ilustrasi 
dan video kegiatan yang ditayangkan saat 
press conference maupun social media. 
Pembuatan infografis dan video merupakan 
cara PHE menjelaskan upaya penanganan 
yang sangat teknis agar dapat diterima 
media dan stakeholders

1.d. Rutin menyampaikan update laporan dan informasi 
program penanggulangan tumpahan minyak 
melalui website PHE dan Pertamina sehingga 
mudah diakses publik, terutama accessible bagi 
awak media. Di website disampaikan informasi 
update laporan harian status sumur YYA-1, siaran 
pers terkait pemberitaan sumur YYA-1, materi 
presentasi yang pernah disampaikan ke publik 
terkait sumur YYA-1 dan dokumentasi kegiatan 
penanganan sumur YYA-1. 

1.e. Media Visit 
 Tim Media & Stakeholders Engagement juga 

merancang kunjungan Direksi Pertamina dan PHE 
beserta manajemen ke sejumlah kantor media 
nasional seperti harian Berita Kompas, Kumparan, 
Metro TV, dan Koran Tempo.

Relawan Pembersihan Oil Spill
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1.f. Untuk memantau perkembangan penanganan PHE 
mengajak media untuk melakukan kunjungan ke 
puskodal di PHE Tower, ke lokasi terdampak, flyover, 
mengikuti patroli dengan kapal Polairud, kunjungan 
ke Puskodal PHE, Kegiatan Pembayaran Kompensasi 
Tahap 1, dan mengikuti kegiatan Pemulihan 
Lingkungan Coastal Clean Up di Kepulauan Seribu. 

 Berbagai upaya di atas cukup efektif untuk menekan 
tones berita negatif. Dari media monitoring 
pemberitaan media nasional dan lokal untuk 
mengamati tones pemberitaan (positif, netral dan 
negatif) menghasilkan:
• Tones pemberitaan mengenai YYA dari Juli-

Oktober 2019 sebagian besar positif (64%). 
Pemberitaan netral sebanyak 22% dan negatif 
hanya 14%. 

• Apabila dibandingkan dengan keseluruhan 
berita PHE periode Juli-Oktober 2019, total 
pemberitaan positif mencapai 65%, netral 23 
% dan negatif 12%.

2. STAKEHOLDERS ENGAGEMENT 

Selain media, PHE juga membangun komunikasi intensif 
ke stakeholders, agar memiliki persepsi yang sama, 
Beberapa langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk 
berbagai level stakeholder, sebagai berikut:
2.a. Courtesy Visit & Sosialisasi 
 Langkah ini salah satu upaya prioritas untuk 

menginformasikan kejadian dan meminta 
dukungan ke stakeholders, sehingga PHE bergerak 
dan bersinergi bersama stakeholders. Kehadiran 
manajement maupun tim, disesuaikan dengan level 
stakeholders, yaitu tingkat nasional, tingkat provinsi, 
kabupaten/kota serta level desa/kecamatan. Dalam 
kegiatan ini dipaparkan mengenai kronologi 
kejadian, upaya PHE mengatasi insiden ini, hingga 
road map jangka panjang penanggulangan dampak 
dan pemulihan lingkungan didasarkan pada social 
mapping.

Pertemuan Direktur Hulu Pertamina dengan Gubernur DKI yang mengapresiasi 
respon cepat yang dilakukan Pertamina 2 Agustus 2019 
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2.b. Audiensi & Site Visit
 Seperti halnya media, Tim 6 PHE juga 

memfasilitasi stakeholders untuk melihat upaya 
keras PHE mengatasi insiden di YYA. Stakeholders 
mengunjungi lokasi terdampak menggunakan 

helicopter, maupun transportasi darat. Sedangkan 
dalam audiensi disampaikan paparan teknis 
maupun social. 

5. PEMBELAJARAN  

a) Strategi  komunikasi yang tepat, digunakan sebuah 
perusahaan/ organisasi ketika menghadapi krisis ini 
dapat memperbaiki citra dan reputasi pasca krisis. 

b) Initial response di golden time sangat penting 
untuk memberikan persepsi bagi publik maupun 
stakeholders. Respon cepat, terbuka, proaktif dan 
informatif diterapkan untuk komunikasi krisis YYA

c) Komunikasi efektif, intensif dan terstruktur 
dilakukan dengan mengusung pesan utama yaitu 

“Responsible and Capable”. Pesan ini disampaikan 
secara konsisten dan berhasil menumbuhkan 
kepercayaan/trust dari stakeholders bahwa PHE 
mampu dan bertanggung jawan menyelesaikan 
insiden YYA.

d) PHE sebagai salah satu anak usaha Pertamina 
sangat didukung dalam upaya penanganan insiden 
YYA, selain itu sinergi antar anak usaha membantu 
upaya penanganan berjalan dengan maksimal

Pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat dihadiri Kadis ESDM, Kadis LH Bupati Karawang

Flyover Wamen ESDM
Kunjungan lapangan Wamen ESDM, SKK Migas dan

Management Pertamina, 26 Juli 2019
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”Those who do not learn from their mistakes 
are doomed to repeat them”

Sebagai penutup kami berharap agar buku ini dapat 
memberikan manfaat bagi kita bersama dalam 
meningkatkan Keselamatan Migas di Indonesia. 
Bagaimanapun suatu kejadian pasti sangat berat 
bagi pihak yang mengamaminya, namun akan lebih 
bermanfaat jika kejadian itu dapat diambil sebagai 
pelajaran bagi pihak lain agar kejadian serupa tidak 
terulang kembali.

Untuk itu kami menyampaikan terimakasih 
kepada semua pihak yang telah membantu dalam 
penyusunan buku ini, sekaligus ucapan maaf jika ada 
kekurangan atau hal yang tidak berkenan 

Semoga bermanfaat bagi kita bersama

PENUTUP
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The Think Tank Team TIPKM
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