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Laporan Pendahuluan ini diterbitkan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT),
Gedung Transportasi, Lantai 3, Jalan Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta 10110.
Laporan ini didasarkan pada penyelidikan awal yang dilakukan oleh KNKT sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Investigasi Kecelakaan.
Laporan pendahuluan terdiri dari informasi faktual yang dikumpulkan dan perkembangan terakhir
proses investigasi serta tindak lanjutnya. Perlu ditegaskan disini bahwa tujuan KNKT dalam
melakukan investigasi kecelakaan semata-mata adalah untuk meningkatkan keselamatan
transportasi. Laporan KNKT terbatas pada hal-hal yang terkait dengan issue keselamatan
transportasi dan tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lain.
Karena KNKT percaya bahwa informasi keselamatan memiliki nilai terbesar jika diteruskan
untuk digunakan oleh orang lain, pembaca didorong untuk menyalin atau mencetak ulang untuk
distribusi lebih lanjut, dengan mengakui KNKT sebagai sumbernya.

Keselamatan merupakan pertimbangan utama Komite untuk
mengusulkan rekomendasi keselamatan sebagai hasil suatu investigasi
dan penelitian.
Komite menyadari bahwa dalam melaksanakan suatu rekomendasi
kasus yang terkait dapat menambah biaya operasional dan manajemen
instansi/pihak terkait.
Para pembaca sangat disarankan untuk menggunakan informasi
laporan KNKT ini hanya untuk meningkatkan dan mengembangkan
keselamatan transportasi;
Laporan KNKT tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut
dan menggugat di hadapan peradilan manapun.
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1.

INFORMASI FAKTUAL

1.1 KRONOLOGIS
Pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, mobil tangki BBM dengan nomor kendaraan BA8146-QU selanjutnya disebut dengan mobil tangki berangkat dari TBBM Teluk Kabung,
Padang menuju SPBU PT.Tanjung Gadang Sehati, Sijunjung sekitar pukul 14.59 WIB.
Setelah berjalan kurang lebih satu jam, AMT I menghentikan mobil tangki dan melakukan
pemeriksaan kondisi ban. Setelah dilakukan pengecekan selama kurang lebih lima menit,
mobil tangki kembali melanjutkan perjalanan.
Sekitar pukul 16.30 WIB, mobil tangki sedang melewati tanjakan leter S di jalan Sitinjau
Lauik. Kemudian, mobil tangki tidak mampu bergerak naik dan AMT I mencoba untuk
melakukan perpindahan perseneling dari tiga ke dua. Namun belum sempat melakukan
perpindahan perseneling, AMT I mendengar suara mendesis seperti ban bocor dari arah
belakang. Kemudian, AMT I melihat ke arah kaca spion sebelah kanan dan terlihat selang
penghubung kompresor ke tangki udara terlepas dan menggantung.
Setelah itu AMT I meneruskan untuk memindahkan perseneling dari gigi tiga ke gigi dua.
Namun perpindahan perseneling sulit untuk dilakukan. Sesaat kemudian AMT mencoba
untuk melakukan pengereman namun pedal rem terasa keras. Kemudian mobil tangki yang
dalam posisi menanjak mulai berhenti dan mundur perlahan.
Mengantisipasi mobil tangki yang mundur, AMT I langsung menarik rem tangan secara
penuh namun mobil tangki tetap bergerak mundur. Mengetahui mobil tangki tidak dapat
dihentikan maka AMT II spontan melompat keluar dari kabin sebelah kiri dan mengambil
batu untuk melakukan pengganjalan ban roda belakang. AMT II berhasil mengganjal ban
namun mobil tangki tetap bergerak ke belakang.
Selanjutnya AMT I mengarahkan mobil tangki yang masih bergerak mundur ke sebelah
kiri dan akhirnya mobil tangki membentur tebing. Kemudian mobil tangki terguling ke
kanan dan bagian atap mobil tangki terdeformasi. Selanjutnya mobil tangki terguling ke
arah kiri dan terhenti.
Setelah mobil tangki terhenti, AMT I keluar melalui kaca depan mobil tangki yang pecah.
Kemudian AMT I melihat isi tangki keluar melalui tutup main hole dan membasahi badan
jalan. Setelah itu, AMT I berlari ke atas untuk mencari sinyal telepon genggam agar dapat
menghubungi Korlap di TBBM Teluk Kabung. Sementara itu, AMT II mengamankan
lalu-lintas agar pengguna jalan tidak melewati tumpahan bahan bakar yang keluar dari
tangki.
Pada kecelakaan tunggal ini, tidak ada korban meninggal dunia. Namun AMT II
mengalami cedera ringan pada bagian kaki. Cuaca pada saat terjadi kecelakaan cerah dan
tidak hujan. Lokasi terjadinya kecelakaan dapat dilihat pada Gambar 1.
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Lokasi kecelakaan :
-0.940127, 100.531703

Arah ke Solok

Arah ke Kota Padang

Gambar 1. Lokasi kejadian kecelakaan tunggal mobil tangki.

1.2 DATA KORBAN
Rincian data korban dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel 1. Data jumlah dan rincian korban
Keterangan

Meninggal

Luka berat

Luka ringan

Jumlah

AMT I

0

0

-

0

AMT II

0

0

1

1

Jumlah

0

0

1

1

1.3 DATA AWAK MOBIL TANGKI
Data Pengemudi
Pengemudi

Usia

SIM

Bekerja

Sertifikat

AMT I

Pria, 32 Th

B II Umum

5 (lima) Tahun

Recurrent DDT
(Maret 2019)

AMT II

Pria, 28 Th

B I Umum

6 (enam) Bulan

Recurrent DDT
(Maret 2019)
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1.4 DATA MOBIL TANGKI
Jenis Kendaraan

: Truk Tangki

Daya Angkut Orang

: 2 (dua) orang

Merk Chassis/Type/Tahun

: HINO / FG8JKKB-GGJ/FG235JK/2012

Jumlah sumbu roda

: Dua (truk engkel)

Merk Karoseri

: Remaja

No. Kendaraan

: BA-8146-QU

Isi Silinder

: 7684 cc

Nomor Rangka

: MJEFG8JKKCJG24740

Nomor Mesin

: J08EUGJ33573

Warna TNKB

: Merah Putih

Bahan Bakar

: Solar

Kartu Uji Berkala

: No.Uji AD 13 PD 12550, KBWU Kota Padang, berlaku
sampai tanggal 15 Maret 2020

1.5 INFORMASI BENTURAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN
Berdasarkan hasil investigasi, mobil tangki telah mengalami benturan pada bumper
belakang kendaraan, bagian kabin pengemudi, dan pada bagian tutup mainhole tangki.
Sebagian bumper belakang ada yang terlepas dan terdeformasi (Gambar 2).

Gambar 2. Bumper belakang mobil tangki yang terlepas dan terdeformasi.
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Mahkota yang berada di atap kabin mobil tangki terlepas serta bagian atap kabin
terdeformasi (Gambar 3).

Gambar 3. Bagian atap kabin pengemudi yang terdeformasi.

Kedua tutup main hole tangki pecah (Gambar 4). Pemeriksaan kaca kabin menunjukkan
bahwa hanya kaca bagian depan yang pecah akibat benturan yang terjadi (Gambar 5).

Gambar 4. Kedua tutup main hole mobil tangki yang pecah.

Gambar 5. Kondisi kaca depan mobil tangki yang telah pecah.
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Mobil tangki mengalami benturan sebanyak tiga kali. Pertama ketika mobil tangki
bergerak mundur dan diarahkan pengemudi kearah kiri sehingga menabrak tebing pada
bagian bumper belakang. Kedua, ketika mobil tangki oleng ke kanan setelah membentur
tebing, bagian atap mobil tangki berbenturan dengan permukaan jalan. Beberapa saat
kemudian mobil tangki oleng ke kiri, membentur permukaan jalan dan terhenti dengan
posisi akhir ban kanan di sisi atas (Gambar 6,Gambar 7).

Gambar 6. Posisi terakhir mobil tangki setelah terguling dilihat dari arah Solok ke Padang.

Gambar 7. Posisi terakhir mobil tangki setelah terguling dilihat dari arah Padang ke Solok
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Berdasarkan hasil investigasi ditemukan bahwa isi tangki keluar melalui tutup main hole
yang telah pecah (Gambar 8). Dari total 16.000 liter muatan tangki hanya 6.000 liter
muatan tangki yang tersisa pada saat mobil tangki dievakuasi.

Gambar 8. Isi tangki yang keluar dari tutup main hole yang telah pecah.

1.6 INFORMASI
PRASARANA,
KELENGKAPAN JALAN

PERLENGKAPAN

DAN

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan memperlihatkan bahwa jalan di lokasi terjadinya
kecelakaan merupakan jalan nasional yang berfungsi sebagai arteri primer. Arus lalu lintas
jalan nasional tersebut adalah berupa dua jalur dua arah tanpa median. Total lebar badan di
lokasi titik kecelakaan adalah 6,9 meter dan lebar bahu jalan bervariasi.

Arah ke Solok

Gambar 9. Kondisi jalan sekitar 100 meter sebelum lokasi kecelakaan dari arah Padang menuju Solok
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Gradien tanjakan di sekitar lokasi terjadinya kecelakaan adalah bervariasi. Pengukuran
menunjukkan bahwa terdapat jalan tanjakan yang kemiringannya 10%, 11%, hingga
15,45%. Hasil survei menunjukkan bahwa alinyemen jalan sekitar 8,2 km sebelum lokasi
kecelakan dari arah Padang menuju Solok adalah berupa kombinasi jalan datar dan tanjakan
panjang. Peninjauan kelengkapan jalan menunjukkan bahwa jalan di sekitar lokasi
kecelakaan minim rambu-rambu baik itu rambu petunjuk, peringatan, maupun perintah.

1.7 INFORMASI PEMERIKSAAN KENDARAAN
Tim investigasi KNKT telah melakukan pemeriksaan kendaraan dengan melibatkan tim
investigasi dari PT. Elnusa Petrofin dan didampingi oleh mekanik perusahaan. Adapun hasil
pemeriksaan kendaraan adalah sebagai berikut :
1. Flexible Hose Tangki udara
Peninjauan selang flexible hose tangki udara menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
jenis selang pada salah satu selang flexible tangki udara yang digunakan mobil tangki
dengan mobil tangki lainnya yang sejenis (karoseri dan sasis sama). Penggunaan selang
yang berbeda jenis ini telah diketahui oleh AMT I. Pada saat pemeriksaan dilakukan tim
investigasi KNKT, ditemukan bahwa selang yang diindikasikan terlepas adalah dalam
kondisi terpasang.

Selang flexible hose tangki
udara

Gambar 10. Kondisi salah satu selang flexible hose tangki udara di mobil tangki yang terlibat
kecelakaan.
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Selang
flexible
hose tangki udara

Gambar 11. Selang flexible hose tangki udara di mobil tangki lainnya yang karoseri dan
sasinya sama dengan mobil yang terlibat kecelakaan.

Pada pemeriksaan nipple selang yang diindikasikan terlepas memperlihatkan bahwa
nipple mudah sekali diputar (nipple longgar). Pemeriksaan kondisi klem yang
mencengkeram selang ke nipple menunjukkan bahwa klem masih kencang.

Nipple selang

Gambar 12. Nipple selang yang kondisinya longgar.
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2. Kondisi Rem Utama
Pemeriksaan sistem rem dilakukan pada roda kiri depan. Dari hasil pemeriksaan
didapatkan bahwa kelengkapan rem seperti kampas, pegas pembalik adalah masih
lengkap (Gambar 13). Kampas terlihat masih memiliki ketebalan yang cukup. Pegas
pembalik masih dalam kondisi baik (tidak meregang ketika dalam kondisi rem tidak
digunakan). Karet silinder rem dalam kondisi tidak sobek.

Gambar 13. Kondisi rem roda kiri-depan mobil tangki.

Namun terdapat goresan-goresan pada tromol rem dan kondisi permukaan tromol tidak
rata/ bergelombang.

Gambar 14. Kondisi tromol roda kiri-depan mobil tangki.
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3. Kondisi Rem Parkir
Pemeriksaan rem parkir menunjukkan bahwa pada rumah rem parkir terdapat bekas
rembesan oli (Gambar 15). Bekas rembesan ini terlihat sudah cukup lama terjadi di
rumah-rumah rem parkir tersebut. Hal ini dapat dibandingkan pada rumah rem parkir
mobil tangki lainnya yang sejenis dimana yang tidak terdapat rembesan oli akan tampak
bersih (Gambar 16).

Bekas rembesan oli

Rumah-rumah rem parkir

Gambar 15. Kondisi rumah-rumah rem parkir mobil tangki.

Gambar 16. Kondisi rumah rumah rem parkir di mobil tangki
lainnya yang dalam keadaan bersih.

4. Perlengkapan Keselamatan Kendaraan
Mobil tangki yang terlibat kecelakaan tidak dilengkapi dengan ganjal ban khusus. Ketika
mobil tangki tidak mampu menanjak dan mulai bergerak mundur, AMT II menggunakan
ganjal batu yang diambil dari area di sekitar AMT II.
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1.8 INFORMASI OPERASIONAL DAN MANAJEMEN PERAWATAN
KENDARAAN
Terdapat informasi mengenai operasional dan manajemen perawatan mobil tangki yang
didapatkan dari hasil wawancara pengemudi, pemilik kendaraan, administrator mekanik
TBBM Teluk Kabung, mekanik TBBM Teluk Kabung, korlap TBBM Teluk Kabung, kepala
korlap TBBM Teluk Kabung, kepala OH TBBM Teluk Kabung, dan juga Manajer Area
Medan PT. Elnusa Petrofin. Informasi yang didapatkan adalah sebagai berikut :
1. Mobil tangki baru tiba dari Pekanbaru pada kurun waktu satu hari menjelang kejadian
dan pada saat membawa muatan dari TBBM di Pekanbaru mobil tangki dinyatakan
laik jalan;
2. Kondisi rem tangan yang tidak berfungsi dengan baik pernah disampaikan oleh AMT
I kepada mekanik pemilik kendaraan;
3. AMT I hanya melaporkan kondisi rem tangan yang tidak berfungsi dengan baik pada
mekanik pemilik kendaraan dan tidak melaporkan kondisi tersebut pada administrator
mekanik TBBM Teluk Kabung;
4. Mekanik yang bekerja dan memeriksa mobil tangki baru bertugas satu bulan
menggantikan mekanik sebelumnya yang sudah berhenti;
5. TBBM Teluk Kabung memberhentikan semua mekanik yang ada sekaligus dan
menggantinya dengan mekanik yang belum berpengalaman di transportir BBM;
6. Tutup main hole yang kurang kedap telah dilaporkan AMT I kepada mekanik dan
administrator mekanik pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 untuk dibuatkan
laporan format A2;
7. Setelah tutup main hole yang kurang kedap diperbaiki, pemilik mobil melaporkan
kepada administrator mekanik TBBM Teluk Kabung bahwa mobil tangki sudah siap
untuk dioperasikan;
8. Penggunaan selang karet yang bukan biasa digunakan pada mobil tangki telah
diketahui oleh AMT I;
9. AMT I mengetahui bahwa permukaan tromol yang tidak rata juga terdapat pada roda
belakang kanan dan kiri;
10. Administrator mekanik tidak memiliki dasar pengetahuan teknik kendaraan dan
perawatan kendaraan;
11. Dalam melakukan pengawasan terhadap kondisi laik jalan, administrator
mengandalkan penelahaan mekanik-mekanik yang dibawahinya;
12. Jenis mobil tangki yang terlibat kecelakaan adalah jenis truk engkel dimana muatan
yang diangkut melebihi daya angkut yang bersangkutan (Gambar 17);
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Gambar 17. Data Pengujian Kendaraan Bermotor.

13. Operator TBBM Teluk Kabung, Padang telah membuat risk journey untuk membantu
AMT ketika mendistribusikan bbm ke spbu tujuan (Gambar 18, Gambar 19).

Gambar 18. Peta risk journey TBBM Teluk Kabung.
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Gambar 19. Keterangan rambu pada peta risk journey.

1.9 INFORMASI LAINNYA
Terdapat informasi lainnya dari hasil investigasi KNKT sebagai berikut :
1. Form pengujian kendaraan bermotor untuk mobil tangki pada bagian sistem
pengereman untuk rem parkir tidak diisi oleh petugas yang ditunjukkan pada Gambar
20 dengan tanda lingkaran merah;

Gambar 20. Form pengujian mobil tangki.
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2. Terdapat hazard berupa pemasangan selang untuk klakson modifikasi yang dilakukan
oleh karoseri dimana selang tersebut langsung dipasang pada salah satu keluaran tangki
udara.

1.10 DATA CUACA
Informasi cuaca pada saat kejadian cerah tidak hujan.

1.11 DATA PEMILIK
Operator/ Pemilik

: PT. PEMBINA ABADI PERMAI

Alamat

: Jalan Sawahan No.46 Kel.Sawahan Kec.Padang Timur,
Kota Padang
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2.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

2.1. Temuan-Temuan
KNKT mengidentifikasi beberapa temuan sebagai berikut :
1.

Mobil tangki BA-8146-QU berangkat dari TBBM Teluk Kabung, Padang pada hari
Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 14.59 WIB dengan diawaki oleh 2 (dua)
orang yaitu AMT I dan AMT II;

2.

Mobil tangki mengangkut 16.000 liter Premium untuk SPBU PT. Tanjung Gadang
Sehati di Daerah Sijunjung;

3.

Beberapa saat sebelum terjadinya kecelakaan, suara mendesis terdengar oleh AMT I
dari arah belakang kabin pengemudi;

4.

Pasca terdengar desisan suara dari arah belakang, terlihat selang penghubung
kompresor ke tangki yang dalam keadaan menggantung;

5.

Pasca terdengar desisan suara dari arah belakang, AMT I merasakan kesulitan
melakukan perpindahan gigi perseneling dari gigi tiga ke gigi dua dan kerasnya pedal
ketika diinjak;

6.

Mobil tangki yang mundur berhasil diganjal oleh AMT II dengan batu namun laju
mobil tangki tidak dapat dihentikan;

7.

Mobil tangki membentur tebing pada bagian belakang dan terguling ke arah kanan dan
ke arah kiri;

8.

Ketika mobil tangki terguling ke kanan, bagian atap mobil tangki termasuk tutup main
hole terdeformasi;

9.

Pasca kecelakaan, terlihat isi tangki keluar melalui tutup main hole dan membasahi
badan jalan;

10. Posisi akhir mobil tangki ketika terhenti adalah ban kanan di sisi atas;
11. Kecelakaan mengakibatkan 1 korban luka ringan yakni AMT II dan 10.000 liter
premium terbuang ke permukaan jalan;
12. Kedua awak mobil tangki pernah mengikuti DDT;
13. Mobil tangki yang terlibat kecelakaan merupakan jenis truk engkel;
14. Mobil tangki mengalami benturan pada bagian bumper ketika mundur;
15. Kedua tutup main hole tangki pecah;
16. Terdapat salah satu selang flexible tangki udara mobil tangki yang berbeda jenis
dengan mobil tangki sejenis lainnya;
17. Selang flexible yang diindikasikan terlepas adalah dalam posisi terpasang ketika
kendaraan diperiksa;
18. Nipple yang terpasang pada selang mudah sekali diputar walaupun klem pengikat
masih dalam keadaan kencang;
19. Hasil pemeriksaan terhadap tromol menunjukkan terdapat banyak goresan pada
permukaan tromol serta permukaannya tidak rata dan kasar;
15

20. Terdapat bekas rembesan oli pada rem parkir;
21. Tidak terdapat ganjal ban pada mobil tangki;
22. Status jalan di lokasi terjadinya kecelakaan adalah jalan nasional dengan arus lalu
lintas dua arah dua lajur tanpa median;
23. Fungsi jalan di lokasi terjadinya kecelakaan sebagai jalan arteri primer;
24. Lebar badan jalan di lokasi kecelakaan adalah 6,9 m dengan lebar bahu jalan
bervariasi;
25. Kondisi jalan di lokasi kecelakaan memiliki topograpi perbukitan dimana alinyemen
jalan berupa tanjakan panjang dengan kelandaian bervariasi dan kelandaian rata-rata
diatas 10% ;
26. Kondisi banyaknya rambu-rambu pada jalan sebelum lokasi kecelakaan adalah minim
dari sisi jumlah;
27. Satu hari sebelum kejadian kecelakaan, mobil tangki baru tiba dari Pekanbaru karena
diperbantukan untuk mengganti armada yang sedang dalam proses perbaikan;
28. AMT I pernah menyampaikan keluhan kepada pemilik mobil tangki mengenai kondisi
rem tangan yang tidak berfungsi dengan baik;
29. AMT I tidak melaporkan kepada administrator mekanik TBBM Teluk Kabung
mengenai kondisi rem tangan yang tidak berfungsi dengan baik;
30. Pemilik mobil tangki menyampaikan kepada AMT I bahwa rem tangan sudah
diperbaiki dan berfungsi dengan baik;
31. Mekanik di TBBM Teluk Kabung baru bertugas satu bulan karena mekanik
sebelumnya sudah berhenti;
32. TBBM Teluk Kabung memberhentikan semua mekanik yang ada sekaligus dan
menggantinya dengan mekanik yang belum berpengalaman di transportir BBM;
33. Pada hari Senin tanggal 6 januari 2020, AMT I melaporkan kepada mekanik bahwa
tutup main hole kurang kedap dan dilaporkan kepada administrator mekanik TBBM
untuk dibuatkan laporan format A2;
34. Pemilik mobil tangki melaporkan kepada administrator mekanik bahwa tutup main
hole sudah diperbaiki dan siap dioperasikan;
35. AMT I mengetahui adanya penggunaan selang flexible house tangki udara dengan
selang karet yang bukan biasa digunakan pada mobil tangki;
36. Permukaan tromol yang tidak rata terdapat pada roda depan-kiri, belakang kiri,
belakang kanan.
37. Pada pengujian kendaraan bermotor untuk sistem pengereman hanya diberi tanda
contreng bagi komponen yang dinyatakan lulus uji;
38. Pada bagian tangki kendaraan mobil tangki tidak dilakukan pengujian;
39. Pemasangan selang untuk klakson modifikasi yang dilakukan oleh karoseri merupakan
suatu hazard karena selang tersebut langsung dipasang pada salah satu keluaran tangki
udara.
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2.3. Rekomendasi Segera
Atas temuan-temuan diatas, KNKT merekomendasikan segera tindakan keselamatan
dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut :
1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
a. Membuat surat edaran kepada para operator mobil tangki agar membuat klasifikasi
pengemudi berdasarkan tingkat kesulitan medan jalan yang ditempuh seperti jalan
mendatar, perbukitan, dan pegunungan;
b. Melakukan review ulang mengenai tata cara pengujian kendaraan bermotor
sehingga hasil pengujian lebih akurat dalam mencantumkan nilai angka hasil uji
seperti kemampuan rem parkir, dsb;
c. Membuat program bimbingan teknis terkait perawatan dan perbaikan serta
sertfikasi pengemudi mobil pengangkut barang berbahaya;
d. Sesegera mungkin membuat aturan mengenai sertifikasi tangki BBM terkait dengan
crashworthiness tangki;
e. Membuat inventarisasi data mengenai lokasi rawan kecelakaan (black spot) pada
jalan nasional di seluruh Indonesia sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas dan
dapat dijadikan sebagai basis data risk journey serta melakukan pemuktahiran data
pada periode tertentu;
f. Melakukan safety campaign dengan menggandeng Organda dan Aptrindo
mengenai prosedur mengemudi kendaraan truk yang baik dan benar termasuk cara
mengurangi kecepatan yang berkeselamatan mengingat saat ini kasus kecelakaan
kegagalan fungsi rem sangat menonjol;
g. Melakukan survey inspeksi keselamatan jalan sebagaimana diatur dalam UU
Nomor 22 Tahun 2009 terutama pada Jalan Nasional Padang – Solok untuk
mengidentifikasi hazard dan kebutuhan mitigasinya berupa fasilitas jalan sebagai
petunjuk (self explaining road) dalam bentuk marka, tanda tikungan jalan, rambu
dan jalan perhentian bagi pengemudi yang kehilangan kendali (forgiving road)
dalam bentuk pagar pengaman jalan maupun lajur penyelamat (escape ramp);
h. Untuk lebih mengefektifkan tugas pokok dan fungsi yang pernah dilakukan oleh
Direktorat Keselamatan yaitu melakukan audit, inspeksi, investigasi serta mitigasi
terhadap hazard / resiko yang muncul akibat dari penyelenggaraan transportasi
jalan;
i. Agar dipertimbangkan membuat regulasi mengenai crashworthiness tangki
pengangkut B3 untuk dijadikan salah satu persyaratan pada saat uji type dan uji
berkala.
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2. Walikota Padang
Agar memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk :
a. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor
pada wilayah Kota Padang khususnya dalam pengujian berkala periodik untuk
mobil tangki pembawa B3;
b. Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai prosedur mengemudi yang baik dan
benar terhadap pengemudi angkutan barang khususnya angkutan B3 di Kota
Padang dengan melibatkan DPD Organda juga Aptrindo Wilayah Kota Padang;
c. Melakukan ramp check (pemeriksaan kondisi teknis) kendaraan pengangkut B3
untuk memastikan kelaikan teknis operasionalnya.
3. PT. Pertamina
PT. Pertamina diminta dengan sangat untuk :
a. Memasukkan kriteria penggunaan suku cadang yang spesifikasi teknisnya
dapat dipertanggungjawabkan serta kepastian usia pakai komponen yang
bersangkutan dalam klausul perjanjian dengan pihak yang melakukan
perawatan kendaraan;
b. Membuat suatu fasilitas bengkel khusus pada setiap region atau setiap TBBM
di wilayah Republik Indonesia yang dapat menangani perawatan dan perbaikan
untuk seluruh mobil tangki yang dimiliki oleh anak perusahaan PT. Pertamina
maupun pihak ketiga;
c. Mengajukan tempat pengujian berkala untuk mobil tangki B3 kepada
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk setiap
region di seluruh wilayah Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Dinas
Perhubungan setempat;
d. Agar Pertamina meminta buku panduan cara perbaikan dan perawatan mobil
tangki kepada manufaktur yang sudah dibakukan menggunakan bahasa
Indonesia;
e. Agar Pertamina meminta katalog spesifikasi teknis bagi setiap komponen suku
cadang yang berada pada mobil tangki kepada manufaktur;
f. Agar perusahaan karoseri mobil tangki memberikan pelatihan teknis kepada
mekanik mengenai perawatan dan perbaikan mobil tangki terkait;
g. Agar merubah ketentuan di volume 1 mengenai perawatan dan perbaikan besar
mobil tangki milik diluar grup PT. Pertamina agar diserahkan kepada PT.
Elnusa Petrofin secara keseluruhan;
h. Melakukan verifikasi dan pengawasan yang ketat terhadap hasil perbaikan
mobil tangki milik pihak ketiga yang menyewakan kendaraannya kepada PT.
Pertamina agar sesuai dengan standar perbaikan dan spare part yang
memenuhi spesifikasi teknis;
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i. Melakukan pengangkatan karyawan tetap bagi para AMT yang sudah memiliki
masa kerja di atas 10 tahun sehingga memudahkan pembinaan AMT dan
meningkatkan loyalitas AMT kepada perusahaan serta terjadi peningkatan
kesejahteraan AMT;
j. Agar setiap TBBM wajib memiliki mekanik dan administrator mekanik yang
bersertifikat;
k. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan transportir BBM mengenai
penggunaan mobil tangki yang bersesuaian dengan daya angkutnya.

4. Manajemen PT. Elnusa Petrofin
a. Memastikan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh mobil tangki agar
memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan khususnya mengenai
fungsi sistem pengereman dan penggunaan suku cadang;
b. Mewajibkan AMT I dan II untuk setiap harinya melaporkan kondisi kendaraan
termasuk jika ada kerusakan kepada mekanik TBBM Teluk Kabung;
c. Memberikan pelatihan kepada petugas administrasi mekanik mengenai
pengenalan dasar komponen kendaraan serta laik teknis dan laik jalan kendaraan;
d. Petugas administrasi mekanik harus melakukan check and recheck jika
mendapatkan laporan kerusakan atau perbaikan kendaraan dari mekanik;
e. Memperbanyak praktek mengenai prosedur mengemudi yang baik dan benar
kepada seluruh AMT, khususnya untuk kondisi jalan dengan kelandaian ekstrim;
f. Mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan angkutan umum
sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 85 Tahun
2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
g. Melakukan review ulang terhadap penggunaan mobil tangki (truk engkel) yang
muatannya lebih besar dari daya angkut yang tertera pada buku uji sehingga mobil
tangki dapat mudah melalui medan jalan yang ekstrim dengan kecepatan yang
bersesuaian dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan;
h. Melakukan assessment terhadap awak mobil tangki yang telah mendapatkan pelatihan
defensive driving dan tanggap darurat agar dapat diketahui tingkat pemahaman materi
yang diberikan;
i. Dalam melakukan penggantian personel mekanik agar dilakukan transfer
pengetahuan dan pengalaman dari mekanik yang lama kepada mekanik yang baru;
j. Membuat alternatif komunikasi selain perangkat komunikasi handphone agar saat
terjadi keadaan darurat dapat segera dilakukan koordinasi antara awak mobil tangki
dan emergency call center untuk melakukan tindakan tanggap darurat yang terjadi;
k. Melakukan latihan simulasi tanggap darurat kecelakaan yang terjadi di jalan
khususnya kecelakaan yang melibatkan kendaraan pengangkut B3 termasuk
didalamnya mengenai terjadinya tumpahan bahan bakar;
l. Menambahkan item checklist harian pada bagian pengemudi untuk melakukan
pengecekan sistem pengereman khususnya rem parkir;
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m. Memperbaiki infrastruktur workshop milik TBBM Teluk Kabung, agar layak
digunakan untuk pemeriksaan mobil tangki maupun kenyamanan personel mekanik;
n. Menyederhanakan dokumen risk journey agar mudah dipahami oleh pengemudi serta
diwujudkan dalam bentuk buku saku yang mudah dibawa;
o. Di dalam form risk journey harus tertera daerah rawan kecelakaan dan tempat
peristirahatan yang diperuntukan khusus untuk angkutan B3.
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