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SINOPSIS
Pada tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 16.22 WIB truk trailer tangki B-9641-SEH berangkat

dari TBBM pelumpang dengan tujuan Lido, Sukabumi dan Sindang Barang, Bogor.

Kendaraan mengangkut Pertamax 16000 liter dan Pertalite 8000 liter. Sebelum berangkat,

AMT 1 menghidupkan lampu di kendaraan dan meminta AMT II untuk memeriksa kondisi

kendaraan seperti oli, air dan tekanan angin. Setelah selesai pengisian BBM, surat jalan untuk

tujuan Sindang Barang dan Lido keluar. Sepanjang perjalanan tidak ada kendala apa-apa.

Namun pada Km 18 sebelum keluar tol cimanggis, saat kendaraan berada di lajur II, terdengar

suara ledakan kecil di bawah jok penumpang (daerah mesin) dan mesin kendaraan mati. AMT

I menepikan kendaraan ke lajur I. Setelah menarik rem tangan dan menghidupkan lampu

hazard, AMT I turun dari kendaraan dan melihat ada asap berwarna putih. Tak lama

kemudian AMT II juga turun dari kendaraan dan melihat melalui celah antara kabin dan ban

terdapat api di ruang mesin. Melihat hal tersebut, AMT II kembali ke kendaraan untuk

mengambil APAR berisi CO2. AMT II berusaha memadamkan api dengan menyemprotkan

APAR CO2 ke ruang mesin pada celah antara kabin dan roda bagian depan sebelah kiri.

Namun api tidak dapat padam dan semakin bertambah besar. AMT I dan AMT II menjauh

dari kendaraan. Setelah itu AMT I menghubungi pengawas. Pengawas memberi intruksi agar

AMT I membuat video dan mengirimkannya ke grup.

Tidak lama kemudian ada petugas Jasa Marga yang melintas di lokasi kejadian dan petugas

tersebut menghubungi Pemadam Kebakaran Kota Bogor. Ada 3 (tiga) unit mobil pemadam

kebakaran yang datang ke lokasi kejadian dan ketiga mobil tersebut memadamkan api dari

ruas jalan tol Jagorawi arah Jakarta. Demi keamanan, saat petugas pemadam kebakaran

sedang memadamkan api, petugas Jasa Marga memberhentikan kendaraan-kendaraan yang

akan melintas melewati lokasi kejadian hingga api dapat dipadamkan.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 16.54 WIB dan tidak menimbulkan korban jiwa. Atas

kecelakaan ini, KNKT mengeluarkan rekomendasi kepada :

a. PT. Pertamina Patra Niaga

b. PT Duta Sumatera

c. PT. Garda Utama Nasional (GUN)
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1. INFORMASI FAKTUAL
1.1 Kronologis

Pada tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 16.22 WIB truk trailer tangki B-9641-SEH

berangkat  dari TBBM pelumpang dengan tujuan Lido, Sukabumi dan Sindang Barang,

Bogor. Kendaraan mengangkut Pertamax 16000 liter dan Pertalite 8000 liter. Sebelum

berangkat, AMT 1 menghidupkan lampu di kendaraan dan meminta AMT II untuk

memeriksa kondisi kendaraan seperti oli, air dan tekanan angin. Setelah selesai

pengisian BBM, surat jalan untuk tujuan Sindang Barang dan Lido keluar. Sepanjang

perjalanan tidak ada kendala apa-apa. Namun saat di Jalan Tol Jagorawi Km 18

mendekati gerbang tol Cimanggis pada lajur 2, AMT I terdengar suara ledakan kecil di

bawah jok penumpang (daerah mesin) dan mesin mati. AMT I menepikan truk trailer

tangki ke lajur 1. Setelah menarik rem tangan dan menghidupkan lampu hazard, AMT I

turun dari kabin dan melihat ada asap berwarna putih. Tak lama kemudian AMT II juga

turun dari kabin dan melihat melalui celah antara kabin dan ban terdapat api di ruang

mesin. Melihat hal tersebut, AMT II kembali ke kendaraan untuk mengambil APAR

berisi CO2. AMT II berusaha memadamkan api dengan menyemprotkan APAR CO2 ke

ruang mesin pada celah antara kabin dan roda bagian depan sebelah kiri. Namun api

tidak dapat padam dan semakin bertambah besar. AMT I dan AMT II menjauh dari

kendaraan. Setelah itu AMT I menghubungi pengawas. Pengawas memberi intruksi agar

AMT I membuat video dan mengirimkannya ke grup.

Tidak lama kemudian ada petugas Jasa Marga yang melintas di lokasi kejadian dan

petugas tersebut menghubungi Pemadam Kebakaran Kota Bogor. Ada 3 (tiga) unit

mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian dan ketiga mobil tersebut

memadamkan api dari ruas jalan tol Jagorawi arah Jakarta. Kebakaran pada tractor head

berhasil dipadamkan dan tidak menjalar ke trailer tangki bbm. Petugas Jasa Marga

memberhentikan kendaraan-kendaraan yang akan melintas melewati lokasi kejadian

hingga api dapat dipadamkan.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 16.54 WIB dan tidak menimbulkan korban jiwa.

Kondisi saat itu cuaca tidak hujan.
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Gambar 1. Peta lokasi terbakarnya truk tangki trailer B-9641-SEH

1.2 Korban
Tabel 1. Data Rincian Korban Kecelakaan

Meninggal Luka berat Luka ringan Total
Awak Kendaraan - - - -
Penumpang - - - -
Lain-lain - - - -
Total - - - -
Evakuasi - - - -

1.3 Informasi Kerusakan Sarana dan Prasarana
a. Informasi kerusakan sarana

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, tractor head terbakar pada ruang kabin
dan mesin bagian atas.

Gambar 2. Kondisi bagian depan tractor head yang terbakar
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Gambar 3. Kondisi bagian sebelah kiri tractor head yang terbakar

Gambar 4. Kondisi bagian belakang tractor head yang terbakar

Gambar 5. APAR DCP dalam kabin
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Gambar 6. Cabin mounting truk trailer tangki dalam kondisi terbakar

b. Informasi Kerusakan Prasarana

Kebakaran truk trailer tangki hanya menimbulkan kerusakan prasarana yaitu ruas
jalan Tol Jagorawi Km 18 berwarna hitam akibat truk tangki trailer terbakar.

Gambar 7. Ruas jalan tol Jagorawi Km 18 berwarna hitam akibat terbakarnya truk tangki trailer

1.2 Informasi Awak (AMT I)

Umur : 33 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
Surat Ijin Mengemudi : BII Umum
Pengalaman Mengemudi : 10 tahun
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1.3 Informasi Sarana

Merek : MAN

Tipe : CLA182802WBBS-WWCS

Tahun Pembuatan : 2014

Daya Motor : 06900 cc

Jumlah Berat yang diperbolehkan
(JBB) : 18.000 kg

Jumlah Berat Kombinasi yang
Diperbolehkan (JBKB) 37.000 kg

Jumlah Berat yang Diijinkan (JBI) : 6.460 kg

Kelas Jalan : I (satu)

No. Mesin : 6DEL19136

No. Rangka : MBKMA5LG9FN014287

Jumlah Tempat Duduk : 1

Daya Angkut Orang : 2 orang

Masa Uji Berkala sampai dengan : 11 Mei 2021 (KBWU DKI Jakarta)

1.4 Informasi Cuaca
Pada saat terjadinya kecelakaan cuaca tidak hujan

1.5 Informasi Prasarana dan Lingkungan

Nama Jalan : Jalan Tol Jagorawi Km 18+400

Kelas Jalan : I (satu)

Status Jalan : Jalan Tol

Fungsi Jalan : Arteri primer

Lebar Jalan : 12 meter

Lebar Bahu Jalan : 2 (dua) meter

Pola Arus Lalu Lintas : 1 (satu) jalur 4 (empat) lajur

Konstruksi Perkerasan Jalan : Aspal

Kualitas Permukaan Jalan : Baik

Kondisi Permukaan Jalan : Rata

Tipe Perkerasan Bahu Jalan : Aspal
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Gambar 8. Kondisi ruas jalan tol Jagorawi Km. 18

1.6 Informasi Manajemen / Organisasi
Nama Perusahaan/Pemilik : PT. Pertamina Patra Niaga
Alamat Perusahaan/Pemilik : Jl. HR. Rasuna Said Kav C7-9 Jakarta

Selatan

1.7 Informasi lainnya
Hasil pemeriksaan pada tractor head merk MAN, ditemukan beberapa hal antara lain:

1. Pompa Filter solar dimodifikasi atau ditambal karena bocor

Gambar 9. Pompa filter solar tractor head dimodifikasi atau ditambal
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2. Cabin mounting kondisi aus, belum ada penggantian mulai dari pertama pengadaan.

Gambar 10. Kondisi cabin mounting aus

3. Jejak gesekan antara cabin dengan selang logam.

Gambar 11. Jejak gesekan antara cabin dengan selang logam
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2. ANALISIS
Analisis dilakukan berdasarkan fakta dan informasi yang berhasil dikumpulkan serta

mempertimbangkan pernyataan para saksi. Selain itu, analisis komprehensif yang

dilakukan juga memadukan suatu pendekatan asumsi dan perhitungan yang sesuai

dengan pokok permasalahan sehingga faktor-faktor yang berkontribusi pada

kecelakaan ini dapat ditemukan. Dengan demikian beberapa isu yang akan dibahas

adalah sebagai berikut :

a) Manusia

Dari hasil wawancara dengan AMT I dan II diperoleh informasi bahwa kedua

AMT sudah mengikuti pelatihan segitiga api pada saat baru bergabung menjadi

AMT di Patra Niaga yaitu pada tahun 2017. Namun kedua AMT tidak pernah

mengikuti kembali pelatihan tersebut meskipun pelatihan tersebut dilaksanakan

setahun dua kali oleh Patra Niaga dan PT. GUN. Hal ini mengakibatkan kedua

AMT lupa akan materi yang pernah ia terima salah satunya mengenai jenis-jenis

APAR dan kegunaannya. Selain itu posisi APAR DCP berada dalam kabin

sehingga AMT sulit untuk mengambilnya saat api sudah membesar. di AMT II

memadamkan api menggunakan APAR CO2 mengakibatkan api tidak dapat

padam dan semakin bertambah besar. Seharusnya AMT II memadamkan

menggunakan APAR DCP (Dry Chemical Powder).

b) Sarana

Berdasarkan pemeriksaan terhadap runtuhan terbakarnya tractor head, yaitu pada

bagian kabin terbakar ditemukan terdapat komponen bahan plastik, busa dan

bahan lainnya yang mudah terbakar.

Untuk mengidentifikasi potensi terbakar tractor head truk tangki maka dilakukan

pemeriksaan terhadap tractor head merk MAN lainnya.

Dalam pemeriksaan ditemukan terdapat pompa filter solar yang sudah

dimodifikasi atau ditambal dikarenakan bocor (Gambar 9). Pompa filter solar

dalam sistem bahan bakar diesel berfungsi menghisap bahan bakar dari tangki dan

menekan bahan bakar ke pompa injeksi dengan melalui filter solar disaring

terlebih dahulu. Bila terjadi kebocoran pada pompa filter solar mengakibatkan

solar menetes bahkan bisa nyemprot tergantung besar kecilnya kebocoran karena

di filter ada tekanan solar.
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Jejak gesekan pada selang logam (Gambar 11) dapat menjadi sumber penyalaan

yaitu percikan dari gesekan antar logam, dengan pasokan oksigen maka akan

berisiko terjadinya kebakaran. Jejak gesekan antar logam akibat dari kondisi

ausnya cabin mounting (Gambar 10). Perlu perawatan secara berkala atau periodik

terhadap komponen yang memiliki masa pakai pendek.

c) Sistem Manajemen Keselamatan

Manajemen perlu melakukan penilaian risiko kebakaran. Penilaian risiko

kebakaran akan membantu manajemen menentukan kemungkinan terjadinya

kebakaran dan bahaya kebakaran yang ditimbulkan. Pemeriksaan armada akan

diperlukan untuk mengkonfirmasi, mengubah, atau menambahkan detail.

Manajemen harus melakukan penilaian risiko kebakaran dengan cara yang praktis

dan sistematis. Ini harus memperhitungkan seluruh armada.

Untuk menimbulkan api, dibutuhkan tiga unsur yaitu:

a. Sumber panas

Sumber panas dapat berasal dari banyak faktor. Berikut sumber panas yang

dapat menjadi penyebab munculnya api

1) Faktor alam

Contoh faktor alam yang menyebabkan adanya sumber panas yaitu petir

dan peristiwa gunung berapi seperti adanya awan panas.

2) Panas listrik

Sumber panas dari energi listrik dapat terjadi dari pemanasan resistansi

(arus melalui konduktor), arus bocor (konduktor tidak terisolasi dengan

baik), percikan, listrik statis, dan pemanasan dielektrik (gelombang mikro).

3) Panas mekanis

Energi panas mekanis dapat timbul karena adanya gaya gesekan dan

kompresi.

4) Energi panas kimia

Energi panas ini timbul karena adanya reaksi kimia, contohnya pada reaksi

pembakaran atau penyalaan.

5) Energi panas nuklir

6) Panas matahari
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b. Bahan bakar

Bahan bakar merupakan salah satu syarat terjadinya api, karena tanpa bahan

bakar tidak akan terjadi reaksi pembakaran. Bahan bakar yang digunakan yaitu

bahan yang mudah terbakar baik zat padat, cair, maupun gas. Contohnya:

1) Zat padat: kertas, kayu, kain, plastik, karet, dan lain-lain.

2) Zat cair: bensin, alkohol, spirtus, thinner, cat, dan lain-lain.

3) Zat gas: LPG, LNG, dan lain-lain.

c. Oksigen

Oksigen dalam udara yang kita hirup dapat menjadi penyebab kebakaran jika

bertemu dengan 2 unsur penyebab api lainnya. Dengan kadar oksigen

minimum 16%, maka oksigen dapat menjadi pembangkit api.

Dari ketiga unsur tersebut maka terjadi reaksi rantai kimia dimulai dari bahan

bakar yang dipanaskan akan mengeluarkan uap. Kemudian uap tersebut akan

bergabung dan menciptakan senyawa baru dengan oksigen, dari rangkaian reaksi

tersebut maka api akan menyala.

Untuk memadamkannya, Anda hanya perlu menghilangkan salah satu unsur dari

segitiga api. Cara menghilangkan unsur tersebut bermacam-macam. Dapat

menggunakan peralatan di sekitar seperti karung goni, kain basah, air, maupun

alat pemadam api.

Jika salah satu dari ini hilang, api tidak dapat menyala. Oleh karena itu,

mengambil langkah-langkah untuk menghindari ketiganya bersatu akan

mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran. Begitu api mulai menyala, api

dapat tumbuh dengan sangat cepat dan menyebar dari satu sumber bahan bakar ke

sumber lainnya. Seiring pertumbuhannya, jumlah panas yang dilepaskannya akan

meningkat dan ini dapat menyebabkan bahan bakar lain menyala sendiri. Perlu

cara mengidentifikasi sumber penyulut potensial, bahan yang mungkin menyulut

api dan pasokan oksigen, yang akan membantunya terbakar.

Manajemen dapat mengidentifikasi sumber penyulut potensial di seluruh armada

dengan mencari kemungkinan sumber panas, yang bisa menjadi cukup panas

untuk menyulut bahan di armada. Sumber panas ini bisa meliputi kabel

terkelupas, mesin, peralatan listrik rusak atau disalahgunakan, perlengkapan

penerangan misalnya lampu halogen, listrik statis, dampak logam (seperti alat

logam saling bertabrakan) dan arson.
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Indikasi "nyaris celaka" seperti tanda hangus pada perlengkapan, colokan dan

soket relay yang berubah warna atau hangus, dll, dapat membantu

mengidentifikasi bahaya yang mungkin tidak disadari.

Beberapa 'bahan bakar' yang paling umum adalah produk berbasis cairan yang

mudah terbakar seperti cat, pernis, pengencer, dan perekat. Cairan dan pelarut

yang mudah terbakar seperti bensin, alkohol putih, alkohol bermetilasi, dan

parafin. Bahan kimia yang mudah terbakar. Kayu, kertas, plastik, karet, dan busa

seperti polistiren dan poliuretan yang digunakan dalam furnitur berlapis kain.

Manager harus mencatat temuan signifikan dari penilaian risiko, bersama dengan

rincian orang yang teridentifikasi berada pada risiko tertentu. Ini akan membantu

manajemen merencanakan tindakan yang perlu diambil berdasarkan temuan dari

penilaian risiko kebakaran.
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3. KESIMPULAN
3.1 Temuan

a. di Jalan Tol Jagorawi Km 18, AMT I terdengar suara ledakan kecil di bawah jok
penumpang (daerah mesin) dan mesin mati. AMT I turun dari kabin dan melihat
ada asap berwarna putih. AMT II juga turun dari kabin dan melihat melalui celah
antara kabin dan ban terdapat api di ruang mesin. AMT II memadamkan api
dengan menyemprotkan APAR CO2, namun api tidak dapat padam dan semakin
bertambah besar. AMT I dan AMT II menjauh dari kendaraan.

b. Pemadam Kebakaran Kota Bogor 3 (tiga) unit yang datang ke lokasi kejadian dan
memadamkan api dari ruas jalan tol Jagorawi arah Jakarta. Kebakaran pada
tractor head berhasil dipadamkan dan tidak menjalar ke trailer tangki bbm.

c. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 16.54 WIB dan tidak menimbulkan korban jiwa.
Kondisi saat itu cuaca tidak hujan.

d. Tractor head terbakar pada ruang kabin dan mesin bagian atas. APAR DCP dalam
kabin.

e. Truk Trailer Tangki KBWU Kota Jakarta nomor uji JKT1507914. Masa berlaku uji
berkala sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

f. Nama perusahaan/pemilik truk trailer tangki adalah PT. Pertamina Patra Niaga.

g. Pemeriksaan pada tractor head merk MAN lainya didapat : 1. Pompa Filter solar
dimodifikasi atau ditambal karena bocor; 2. Cabin mounting kondisi aus, belum
ada penggantian mulai dari pertama pengadaan; 3. Jejak gesekan antara cabin
dengan selang logam.

h. AMT I dan II sudah mengikuti pelatihan segitiga api tahun 2017. AMT II
memadamkan api menggunakan APAR CO2 mengakibatkan api tidak dapat
padam dan semakin bertambah besar.

i. Bila terjadi kebocoran pada pompa filter solar berakibat solar netes bahkan bisa
nyemprot tergantung besar kecilnya kebocoran karena di filter ada tekanan solar.
Jejak gesekan pada selang logam dapat menjadi sumber penyalaan yaitu percikan
dari gesekan antar logam, dengan pasokan oksigen maka akan berisiko terjadinya
kebakaran.

j. Manajemen perlu melakukan penilaian risiko kebakaran. Penilaian risiko kebakaran akan
membantu manajemen menentukan kemungkinan terjadinya kebakaran dan bahaya
kebakaran yang ditimbulkan. Pemeriksaan armada akan diperlukan untuk
mengkonfirmasi, mengubah, atau menambahkan detail.
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3.2 Faktor Yang Berkontribusi

a. AMT I dan II sudah mengikuti pelatihan segitiga api tahun 2017. AMT II
memadamkan api menggunakan APAR CO2 mengakibatkan api tidak dapat padam
dan semakin bertambah besar.

b. Bila terjadi kebocoran pada pompa filter solar berakibat solar netes bahkan bisa
nyemprot tergantung besar kecilnya kebocoran karena di filter ada tekanan solar.
Jejak gesekan pada selang logam dapat menjadi sumber penyalaan yaitu percikan
dari gesekan antar logam, dengan pasokan oksigen maka akan berisiko terjadinya
kebakaran.

c. Manajemen perlu melakukan penilaian risiko kebakaran. Penilaian risiko kebakaran akan
membantu manajemen menentukan kemungkinan terjadinya kebakaran dan bahaya
kebakaran yang ditimbulkan. Pemeriksaan armada akan diperlukan untuk mengkonfirmasi,
mengubah, atau menambahkan detail.

3.3 Penyebab Terjadinya Kecelakaan

Faktor penyebab terjadinya kebakaran truk trailer tangki kemungkinan besar adalah
kebocoran pada pompa filter solar berakibat solar netes bahkan bisa nyemprot
tergantung besar kecilnya kebocoran karena di filter ada tekanan solar. Jejak gesekan
pada selang logam dapat menjadi sumber penyalaan yaitu percikan dari gesekan antar
logam, dengan pasokan oksigen maka akan berisiko terjadinya kebakaran.
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4. REKOMENDASI
KNKT mengakui tindakan keselamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang
dijelaskan dalam bab 4 dan dianggap relevan untuk mengatasi masalah keselamatan yang
dijelaskan dalam laporan ini. Namun, KNKT memandang perlu mengeluarkan rekomendasi
keselamatan guna mengurangi risiko fatalitas dan cedera berat, maka direkomendasikan hal-
hal sebagai berikut:

a. PT. Pertamina Patra Niaga

1) Manajemen perlu melakukan penilaian risiko kebakaran. Penilaian risiko kebakaran

akan membantu manajemen menentukan kemungkinan terjadinya kebakaran dan

bahaya kebakaran yang ditimbulkan. Pemeriksaan armada akan diperlukan untuk

mengkonfirmasi, mengubah, atau menambahkan detail.

2) Melakukan penggantian cabin mounting secara berkala terhadap seluruh armada. Guna

meminimalisir adanya sumber panas yaitu dampak gesekan logam.

b. PT Duta Sumatera

Agar melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap desain ruang mesin sehingga saat

terjadi kondisi tidak standar diantaranya pada bushing cabin mounting, hal tersebut tidak

akan berdampak pada aspek keselamatan kendaraan.

c. PT Garda Utama Nasional

1) Melakukan evaluasi tahunan terhadap pelatihan-pelatihan yang telah diberikan

kepada AMT;

2) Melakukan pelatihan untuk AMT minimal 6 (enam) bulan sekali;

3) Membuat database bagi AMT yang telah mengikuti pelatihan.
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5. LAMPIRAN

Gambar 12. Kartu uji berkala truk trailer tangki B-9641-SEH
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Gambar 13. Kartu izin masuk terminal Plumpang
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Gambar 14. STNK truk trailer tangki B-9641-SEH




