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ABSTRAK 

 

Sri Dewi Handayani. 104217016. Aplikasi Bowtie Analysis untuk Identifikasi Environmental 

Critical Element (ECE) pada Floating Liquified Natural Gas (FLNG) dan Pipa Gas Bawah Laut 

Tingginya tingkat kompleksitas pekerjaan pada floating liquified natural gas (FLNG) memerlukan 

adanya penilaian dan evaluasi risiko terhadap kecelakaan yang mungkin terjadi pada FLNG dan pipa 

gas bawah laut. Tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan penilaian risiko FLNG dan pipa gas bawah 

laut; mengaplikasikan diagram bowtie sehingga didapatkan penyebab dan konsekuensi kejadian; 

menentukan environmental critical element (ECE) dari penyebab dan konsekuensi. ECE adalah 

segala sesuatu terkait perangkat keras atau program komputer yang kegagalannya akan menyebabkan 

atau berkontribusi pada peristiwa lingkungan. Identifikasi ECE menjadi penting agar barrier yang 

ditetapkan pada diagram bowtie dapat mencegah peristiwa puncak. Metode pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur dan kuesioner sebagai data penunjang. Diagram 

bowtie dikonstruksi menggunakan aplikasi BowTieXP. Risiko yang berhasil diidentifikasi pada 

FLNG adalah tumpahan kondensat dari unit stabilisasi kondensat dengan nilai risiko 20 sehingga 

dikategorikan sebagai risiko tingkat tinggi (tidak dapat diterima), sedangkan risiko pada pipa gas 

bawah laut adalah kebocoran gas hidrokarbon dengan nilai risiko 12 sehingga dikategorikan sebagai 

risiko tingkat tinggi (tidak dapat diterima). ECE yang berhasil diidentifikasi pada FLNG dan pipa 

gas bawah laut adalah proteksi katodik, dropped object protection, inhibitor korosi, safety early 

warning system, dan shutdown operation. 

Kata kunci: Bowtie analysis, Environmental critical element, Floating liquified natural gas, 

Liquified natural gas, Pipa gas bawah laut.  
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ABSTRACT 

 

Sri Dewi Handayani. 104217016. The Application of Bowtie Analysis for Environmental Critical 

Element (ECE) Identification on Floating Liquified Natural Gas (FLNG) and Subsea Gas Pipelines 

The high level of complexity of work on floating liquified natural gas (FLNG) requires an assessment 

and evaluation of the risk of accidents that may occur in FLNG and subsea gas pipelines. The purpose 

of this study was to conduct a risk assessment of FLNG and subsea gas pipelines; applying a bowtie 

diagram to obtain the causes and consequences of events; determining the environmental critical 

element (ECE) of causes and consequences. ECE is anything related to a hardware (any part of the 

facility) or computer program whose failure will cause or contribute to an environmental event. ECE 

identification becomes important so that the barrier set on the bowtie diagram can prevent top events. 

The data collection method used in this study was a literature study and a questionnaire survey as 

supporting data. Bowtie diagrams were constructed using the BowTieXP application. The risk 

identified in the FLNG was condensate spillage from the condensate stabilization unit with a risk 

value of 20 and categorized as high risk (not acceptable), while the risk in the subsea gas pipeline 

was leakage of hydrocarbon gas with a risk value of 12 and categorized as high risk (not acceptable). 

ECE identified on the FLNG and subsea gas pipeline was cathodic protection, dropped object 

protection, corrosion inhibitors, safety early warning systems, and shutdown operations. 

Keywords: Bowtie analysis, Environmental critical element, Floating liquified natural gas, 

Liquified natural gas, Subsea pipeline 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Laporan tugas akhir ini berjudul Aplikasi Bowtie Analysis untuk Identifikasi Environmental Critical 

Element (ECE) pada Floating Liquified Natural Gas (FLNG) dan Pipa Gas Bawah Laut. Judul 

tersebut dipilih atas berbagai pertimbangan yang akan dijelaskan pada bab ini. Berikut merupakan 

penjelasan lebih dalam mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

manfaat, lokasi, dan waktu pelaksanaan penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Selama beberapa dekade, gas alam menjadi produk sampingan dari kegiatan produksi minyak bumi 

(Mavrakos & Sprenger, 2011). Namun saat ini, situasi cadangan gas bumi nasional dan tingkat 

produksinya menunjukkan harapan yang menggembirakan. Akibat dari menurunnya produksi 

minyak bumi, pemerintah perlu melakukan kebijakan terkait pergantian kebutuhan energi nasional 

dengan memanfaatkan gas bumi (Idrus, 2015). Gas bumi mampu menjadi sumber energi bagi 

Indonesia untuk masa kini dan mendatang. Hal ini dikarenakan gas bumi berada di urutan ketiga 

sumber cadangan energi terbesar di dunia (Syukur, 2016). Dikutip dari data Direktorat Jenderal 

Minyak dan Gas Bumi Tahun 2018, cadangan gas alam di Indonesia mencapai 142,72 trilliun specific 

cubid feet (TSCF) dengan asumsi rata-rata produksi 2,9 TSCF/tahun, dan memiliki reserve to 

production (R/P) hingga 49 tahun. Besarnya potensi gas bumi untuk dikembangkan mendorong 

pemerintah untuk melakukan kajian, kemudian menetapkan Neraca Gas Bumi Indonesia tahun 2018-

2027.  

Dalam rangka mengamankan aset gas bumi Indonesia yang jauh dari daratan, maka perlu adanya 

teknologi berbasis maritim untuk mengeksploitasi gas bumi dengan aman dan ekonomis. Salah satu 

lapangan gas terbesar di Indonesia adalah Lapangan Gas Abadi di Blok Masela. Cadangan gas Blok 

Masela ditemukan pada tahun 2000 yang terletak di kedalaman 457meter dan total kedalaman 4.230 

meter (Arvirianty, 2019). Cadangan gas yang melimpah menarik Perusahaan Jepang, INPEX 

Corporation untulk melakukan akuisisi terhadap Blok Masela pada 16 November 1998 untuk 

meningkatkan ketahanan gas bumi Indonesia (Arvirianty, 2019). Eksplorasi dilakukan pada tahun 

2000 dan Lapangan Gas Abadi pun ditemukan dengan cadangan gas mencapai 6,05 trilliun cubic 

feet (TCF) (Nurmayanti, 2016). Luas Blok Masela mencapai 4.291,35 km2 dan terletak di Laut 

Arafura tepatnya berjarak sekitar 155 km arah arat daya Kota Saumlaki dan 800 km sebelah timur 

Kota Kupang. Di bagian selatan, Blok Masela berbatasan dengan laut Indonesia-Australia. Sumur 

yang akan di bor terletak 85 km dari ujung selatan Kepulauan Tanimbar. Lokasi ini bebas dari 

kawasan konservasi dan tidak bersilangan dengan jalur pelayaran (Muradi, 2015).  

Dalam rangka meningkatkan proses produksi liquified natural gas (LNG), Pemerintah Indonesia 

menyetujui pembangunan tahap pertama untuk floating liquified natural gas (FLNG) yang 

ditargetkan mampu memproduksi 2,5 juta ton/tahun. Selain itu, berdasarkan hitungan SKK Migas, 

biaya untuk pembangunan FLNG lebih ekonomis (US$ 14,8 milar) dibandingkan dengan 

pembangunan jalur pipa gas ke daratan (US$ 19,3 miliar) (Nurmayanti, 2016). Sesuai dengan 

namanya, FLNG merupakan bangunan terapung yang berguna untuk melakukan proses eksploitasi, 

produksi, dan pencairan gas alam (Idrus, 2015). Fasilitas FLNG menggunakan sistem yang sama 

dengan kilang LNG di daratan. Artinya, gas bumi dapat diproses lebih dekat dengan sumbernya tanpa 

harus melakukan instalasi jalur pipa untuk membawa gas ke fasilitas pantai terdekat (Withers, 2020). 

Namun instalasi FLNG beserta fasilitas perpipaan bawah lautnya memiliki kompleksitas yang tinggi 
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sehingga perlu adanya penilaian dan evaluasi risiko yang akan ditimbulkan selama proses 

pengelolaan gas bumi (Muradi, 2015). Salah satu risiko atau kecelakaan kerja yang ditimbulkan 

berdampak terhadap lingkungan atau selanjutnya dikenal dengan istilah major pollution incident 

(MPI) (DNVGL-RP-G104, 2015).  

Dalam rangka mengevaluasi risiko yang terjadi pada proses operasional FLNG dan fasilitas 

perpipaan bawah laut, digunakanlah metode analisis dasi kupu-kupu (bowtie analysis). Analisis dasi 

kupu-kupu atau bowtie analysis (BTA) merupakan satu dari 31 (tiga puluh satu) teknik penilaian 

risiko berbasis ISO 31010. Teknik BTA merupakan gabungan dari dua metode penilaian risiko yaitu 

metode analisis pohon kesalahan (fault-tree analysis/ FTA) dan metode analisis pohon kejadian 

(event-tree analysis/ ETA) (Alijoyo, Wijaya, & Jacob, 2019). Penggabungan dari kedua metode ini 

memberikan visualisasi hubungan antara penyebab dan risiko (metode FTA) dan hubungan risiko 

dengan konsekuensi (ETA). Teknik BTA menjadi pilihan metode pada penelitian ini dikarenakan 

mampu diterapkan untuk mengidentifikasi segala jenis risiko dan mampu menjelaskan secara visual 

dari hubungan antara risiko, penyebab, kontrol, dan upaya mitigasi. Selain itu, teknik BTA juga 

mampu membedakan dengan jelas antara kontrol yang mengurangi probabilitas terjadinya peristiwa 

puncak dan kontrol yang menurunkan konsekuensi yang ditanggung. Teknik BTA juga 

mengharuskan pengguna untuk membuat analisis secara sistematis dan komprehensif saat 

mengidentifikasi risiko. Hasil akhir berupa diagram yang jelas menjadi salah satu keunggulan teknik 

ini sehingga mudah dimengerti dan mudah untuk di komunikasikan.  

Dinamakan diagram dasi kupu-kupu dikarenakan terdapat dua sisi seperti sayap. Sisi kiri 

menunjukkan manajemen risiko yang bersifat preventif atau pencegahan sedangkan sisi kanan 

menunjukkan manajemen risiko yang bersifat penanganan atau mitigasi. Penggunaan BTA bertujuan 

untuk memvisualisasikan secara menyeluruh dari insiden kecelakaan yang terjadi dan membantu 

menyediakan penjelasan mengenai langkah pencegahan dan penanganan setelah terjadinya insiden 

tersebut (Alijoyo, Wijaya, & Jacob, 2019).  

Pembangunan FLNG berserta pipa gas bawah laut di Blok Masela merupakan salah satu proyek besar 

yang memiliki kemungkinan tingkat risiko yang besar sehingga manajemen risiko yang tepat pun 

diperlukan. Dalam rangka mengurangi dampak yang dapat merugikan perusahaan dan menghambat 

tujuan fungsional suatu proyek, diperlukan sistem manajemen risiko yang salah satunya meliputi 

evaluasi risiko. Analisis risiko kecelakaan kerja menggunakan metode bowtie diharapkan mampu 

mengidentifikasi bahaya dan sumber penyebab risiko kecelakaan kerja. Bahaya dan peristiwa puncak 

diidentifikasi dari major pollution incident (MPI) pada instalasi FLNG dan fasilitas bawah laut. 

Setelah itu, diidentifikasi pula environmental critical element (ECE) dari beberapa kontrol 

pencegahan dan/atau kontrol mitigasi. Environmental critical element (ECE) merupakan bagian dari 

instalasi seperti program berbasis komputer yang berfungsi untuk mencegah atau membatasi efek 

yang ditimbulkan oleh major pollution incident (MPI) (DNVGL-RP-G104, 2015).  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana hasil dari penilaian risiko yang dilakukan pada kapal FLNG dan fasilitas 

perpipaan bawah laut? 

2. Bagaimana hasil dari konstruksi diagram bowtie dalam mengidentifikasi major pollution 

incident instalasi FLNG dan fasilitas perpipaan bawah laut. 



 

Universitas Pertamina - 3 

 

3. Apa environmental critical element (ECE) yang dihasilkan dari major pollution incident 

(MPI) di instalasi FLNG beserta di fasilitas bawah laut? 

1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini dijelaskan melalui batasan masalah berikut: 

1. Dalam perencanaan, dilakukan analisis bahaya tentang potensi insiden kecelakaan besar 

(major accident incidents) yang hanya berdampak bagi lingkungan atau major pollution 

incident (MPI).  

2. Untuk MPI, pembahasan elemen kritis (critical element) hanya tentang ECE. 

3. Identifikasi MPI yang akan dilakukan adalah mengenai proses operasional pada FLNG dan 

fasilitas perpipaan bawah laut. 

4. Bahaya fasilitas bawah laut yang diidentifikasi adalah perpipaan bawah laut khususnya pipa 

baja (steel pipelines). 

5. Penelitian ini merupakan research group integration yang mana proses identifikasi risiko 

dilakukan dengan menggunakan metode ENVID dan NATECH. 

6. Data FLNG dan perpipaan bawah laut yang digunakan mengacu pada studi kasus di Blok 

Masela, Maluku. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Melakukan penilaian risiko pada fasilitas perpipaan bawah laut dan evaluasi risiko pada 

FLNG sehingga didapatkan peristiwa puncak. 

2. Mengaplikasikan penerapan bowtie analysis dalam mengidentifikasi tindakan pencegahan 

(preventive) dan mitigasi di FLNG dan fasilitas perpipaan bawah laut. 

3. Menganalisis ECE berdasarkan bowtie analysis di instalasi FLNG beserta fasilitas perpipaan 

bawah laut. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Mengetahui bahaya dan kecelakaan yang mungkin terjadi dan berdampak terhadap 

lingkungan pada instalasi FLNG khususnya fasilitas bawah laut. 

2. Melakukan langkah pencegahan dan mitigasi terhadap kemungkinan bahaya pada fasilitas 

bawah laut instalasi FLNG. 

3. Memberikan referensi teknis untuk pengembangan dan penelitian terhadap penilaian bahaya 

dan risiko pada instalasi FLNG khususnya bagi perusahaan minyak dan gas di Indonesia. 

1.6 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menggunakan studi kasus instalasi Floating Liquified Natural Gas (FLNG) di Blok 

Masela, Maluku. FLNG pada Blok Masela masih dalam tahap perencanaan atau belum berproduksi. 

Blok Masela terletak di Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. Pada lokasi 

ini akan diproduksi LNG atau gas alam cair dengan perkiraan produksi mencapai 9,5 juta ton LNG. 

Pada Gambar 1.1 dapat dilihat letak Blok Masela yang berada pada timur Indonesia dan Blok Masela 

berada sejauh 155 km arah barat daya dari Kota Saumlaki dapat dilihat pada Gambar 1.2. 
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Gambar 1.1 Letak Blok Masela dari Peta Indonesia 

Sumber: Google Earth, 2021 

 

Gambar 1.2 Detail Letak Blok Masela 

Sumber: Google Earth, 2021 

1.7 Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Jadwal penelitian dimulai dari kegiatan sosialisasi tugas akhir (TA) dari Bulan Januari hingga 

berakhir pada pengumpulan laporan TA pada Bulan Agustus. Secara rinci, jadwal penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 1.1.

Blok 

Masela 
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Tabel 1. 1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

No. 
Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni  Juli Agustus  

Aktivitas/Minggu 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1 Penyusunan Proposal TA                                                                       

2 Pelaksanaan Penelitian                                                                       

a. Pengumpulan data 

wilayah studi                                                                       

b. Perancangan BAB 1-3                                                                       

c. Pengumpulan data 

FLNG                                                                       

d. Pengumpulan data Pipa 

Gas                                                                       

e. Penyebaran kuesioner                                                                       

f. Konstruksi bowtie                                                                       

3 Sidang Tugas Akhir                                                                       
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Setiap pekerja mampu melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien apabila tempat kerja mereka 

aman dan sehat. Menurut International Labour Organization (ILO), tiap tahunnya terdapat lebih dari 

250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja sakit akibat bahaya di tempat 

kerja. Selain itu, 1,2 juta pekerja meninggal karena kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Angka ini 

menunjukkan bahwa tingginya biaya manusia dan sosial dari produksi.  

Seiring dengan perubahan zaman, muncul berbagai standar hukum nasional dan internasional yang 

berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dipenuhi dalam tempat kerja. 

Dorongan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mengurangi dan 

mencegah kecelakaan kerja dan penyakit yang ditimbulkan oleh pekerjaan. Pelaksanaan sistem 

manajemen risiko yang ketat juga diperlukan di instalasi lepas pantai yang memiliki potensi 

menyebabkan kerusakan instalasi, kerugian dari segi biaya, hingga hilangnya nyawa pekerja 

(Muradi, 2015).  

2.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja 

melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.  

Sedangkan menurut ILO, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan ilmu yang digunakan 

untuk mengantisipasi, merekognisi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang muncul di 

tempat kerja dan dapat mengganggu kesehatan serta kesehatan pegawai, masayarakat sekitar, dan 

lingkungan.  

Terdapat tiga tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu 

sebagai berikut: (Veroza, 2017) 

1. Melakukan pertahanan dan promosi terhadap kesehatan dan kapasitas kerja.  

2. Meningkatkan lingkungan kerja sehingga mampu bekerja dengan lebih kondusif dalam hal 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

3. Mengembangkan organisasi kerja dan budaya kerja yang mampu mendukung prinsip 

keselamatan dan kesehatan kerja sehingga tercipta iklim sosial yang positif dan terjadi 

peningkatan produktivitas.  

Selain tiga hal tersebut, keselamatan dan kesehatan kerja juga memegang peranan penting dalam 

memastikan pekerja dapat pulang ke rumah dalam keadaan selamat dan dalam kondisi yang lebih 

baik sebelum berangkat ke tempat kerja. Prinsip K3 juga digunakan dalam rangka perlindungan 

terhadap aset-aset penting perusahaan, seperti bangunan, alur produksi, serta aset lain sehingga 

terbebas dari risiko kerugian kecelakaan kerja (Veroza, 2017).  
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2.2 Pengertian Kecelakaan Kerja 

Kecelakaan kerja merupakan salah satu masalah dibidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 

Maka dari itu, perlu penerapan sistem K3 sehingga peristiwa kecelakaan dapat dihindari (Anizar, 

2010).  

Berikut adalah beberapa pengertian dari kecelakaan kerja menurut Undang-Undang dan ahli: 

a. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula 

yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda (Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan)  

b. Kecelakaan kerja didefinisikan sebagai kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, 

termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau 

sebaliknya (Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia) 

Dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja yang dirasakan langsung oleh pekerja adalah 

mulai dari cidera ringan hingga menyebabkan kematian. Sedangakn dampak tidak langsung yang 

ditimbulkan adalah hilang atau berkurangnya waktu kerja serta menurunnya produktivitas (Anizar, 

2010). 

2.2.1 Penyebab Kecelakaan Kerja 

Kecelakaan kerja diakibatkan oleh dua faktor yaitu kondisi tidak aman (unsafe condition) atau 

tindakan tidak aman (unsafe action) atau gabungan keduanya (Suhulman, Oetami, & Rasito, 2008). 

Menurut penelitian, kecelakaan yang diakibatkan oleh unsafe action adalah sebesar 80-85% (Anizar, 

2010).  

1. Unsafe Action (Tindakan Tidak Aman) 

Unsafe action merupakan tindakan tidak aman oleh manusia yang dapat menyebabkan kecelakaan 

kerja. Contoh dari unsafe action adalah sebagai berikut: (Anizar, 2010) 

a. Tidak seimbangnya fisik tenaga kerja seperti posisi tubuh pekerja yang menyebabkan mudah 

lelah 

b. Kurangnya pengalaman dan pendidikan 

c. Mengerjakan pekerjaan tanpa memiliki wewenang dan keahlian 

d. Pemakaian alat pelindung diri (APD) yang tidak tepat 

e. Mengangkut beban secara berlebihan 

f. Bekerja melebihi jam kerja 

 

2. Unsafe Condition (Kondisi Tidak Aman) 

Unsafe condition merupakan penyebab kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh faktor lingkungan. 

Penyebab dari unsafe condition adalah sebagai berikut: (Anizar, 2010) 

a. Peralatan yang tidak layak pakai 

b. Terdapat api di tempat bahaya 

c. Terpapar bising, radiasi, dan sebagainya 

d. Kondisi suhu di tempat kerja ekstrem 

e. Kurang atau berlebihnya tingkat pencahayaan dan ventilasi 
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2.3 Major Pollution Incident (MPI) dan Environmental Critical Element (ECE) 

Dalam rangka membantu industri, DNV GL telah mengembangkan skenario recommended practice 

(RP) yang digunakan untuk menjelaskan pendekatan yang direkomendasikan dalam 

mengidentifikasi dan mengelola major releases atau pelepasan emisi ke lingkungan serta risiko yang 

terkait melalui penggunaan elemen kritis. Terdapat dua terminologi yang dipakai dalam RP ini terkait 

dengan kecelakaan kerja yaitu: 

1. Major environmental incident (MEI) merupakan kejadian yang diawali dengan kecelakaan 

besar (major accidents/ MA) yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan bagi 

manusia atau pekerja. Untuk MEI, terminologi elemen kritis yang digunakan adalah safety 

and environmental critical elements (SECEs). 

2. Major pollution incident (MPI) merupakan bagian dari MEI yang berpotensi menimbulkan 

kerugian hanya pada lingkungan. Untuk MPI, terminologi elemen kritis yang digunakan 

adalah environmental critical elements (ECEs). 

Hubungan antara MPI dan ECE secara jelas dapat dilihat pada Gambar 2.1. Berdasarkan (DNVGL-

RP-G104, 2015), kerusakan lingkungan merupakan perubahan merugikan yang terukur dan 

berbahaya untuk: 

a. Spesies yang dilindungi dan habitat alami, yang secara signifikan mempengaruhi status 

konservasi spesies dan habitat tersebut. 

b. Air, yaitu setiap kerusakan yang merugikan terhadap status ekologis air, status kimia 

dan/atau kuantitatif air, serta potensi ekologis air. 

c. Tanah, yaitu setiap pencemaran tanah yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia.  

Pada RP ini pula, disebutkan bahwa tingkat keparahan (severity) untuk MEI dan MPI adalah di 

tingkat 3 (major) atau 4 (catastrophic). Sedangkan tingkat frekuensi (likelihood) dari MEI dan MPI 

dapat ditentukan berdasarkan penilaian ahli (expert judgment) dan informasi yang tersedia pada studi 

keselamatan. Ruang lingkup penelitian ini adalah pada MPI dan ECE yang akan diidentifikasi 

melalui diagram bowtie. Environmental critical element merupakan bagian dari instalasi, perangkat, 

ataupun program komputer yang: 

a. bertujuan untuk mencegah atau membatasi dampak dari MPI, atau 

b. kegagalannya dapat menyebabkan atau berkonstribusi secara substansial pada MPI. 

 

Gambar 2. 1 Ruang Lingkup Recommended Practice (RP) 

Sumber: (DNVGL-RP-G104, 2015) 
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2.4 Gas Bumi di Indonesia 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan gas bumi yang melimpah. Hingga pada 

pertengahan tahun 2000an, gas bumi dianggap sebagai produk sampingan dan tidak menjadi 

komoditas yang menguntungkan (Idrus, 2015). Penggunaannya pun hanya untuk kebutuhan yang 

terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi, gas bumi adalah 

hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa 

fasa gas yang diperoleh dar proses penambangan minyak dan gas bumi.  

Cadangan gas bumi adalah perkiraan volume gas bumi yang terdapat di reservoir dan secara 

komersial dapat diproduksi sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah. Besarnya 

cadangan gas bumi ditentukan berdasarkan hasil kajian geologi dan geofisika. Terdapat dua macam 

istilah cadangan yaitu cadangan terbukti dan cadangan potensial. Cadangan terbukti merupakan 

cadangan yang telah dibuktikan keberadaannya melalui uji produksi sumur (well testing) atau sumur 

tersebut telah berproduksi. Cadangan potensial merupakan kebalikannya, yaitu potensi cadangan 

yang belum melalui tahap uji produksi dan statusnya belum cukup untuk diangkat sebagai cadangan 

terbukti (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2018). Cadangan gas bumi Indonesia dapat 

dilihat pada Tabel 2.1 dan profil produksinya dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

Tabel 2. 1 Cadangan Gas Bumi Indonesia Status 1 Januari 2017 

Cadangan 
Sudah Berproduksi Belum Berproduksi 

Jumlah 
Terbukti Potensial Terbukti Potensial 

Gas (TSCF) 31,74 16,62 68,62 25,74 142,72 

a. Associated 3,42 2,67 0,68 0,40 7,17 

b. Non-Associated 28,32 13,95 67,94 25,34 135,55 

Sumber: (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2018) 

 

Gambar 2. 2 Profil Produksi Gas Bumi di Indonesia Tahun 2017 

Sumber: (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2018) 
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2.4.1 Liquified Natural Gas (LNG) 

Keberadaan cadangan gas bumi dalam jumlah besar sering kali ditemukan pada daerah yang jauh 

dari konsumen. Hal ini menyebabkan transportasi gas alam melalui pipa gas tidak memungkinkan 

secara ekonomi. Alternatif yang dapat diimplementasikan adalah dengan mencairkan gas alam 

tersebut atau yang disebut liquified natural gas (LNG). Liquified natural gas (LNG) merupakan gas 

alam yang telah melalui proses pencairan dengan cara didinginkan pada suhu sekitar -160oC pada 

tekanan atmosfer yaitu 1 atm (Putri, Hajar, Wibawa, & Winarsih, 2013). Proses pencairan ini 

menyebabkan gas alam cair mengalami pengurangan volume hingga 600 kali lipat dari volume gas 

alam dalam kondisi standar sehingga dapat ditransportasikan menggunakan tanker yang terisolasi 

(Santoso, 2014).  

Awalnya Indonesia merupakan eksportir LNG terbesar didunia. Pada tahun 2015 terjadi perubahan 

terhadap kilang Arun dimana sebelumnya difungsikan untuk memproduksi LNG menjadi untuk 

proses regasifikasi. Oleh karena itu, hanya 3 kilang LNG yang masih beroperasi yakni Kilang LNG 

Badak, Kilang LNG Tangguh, dan Kilang LNG Donggi-Senoro (Direktorat Jenderal Minyak dan 

Gas Bumi, 2018). Mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 

Tahun 2016, pasokan LNG di Indonesia akan dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan LNG dalam 

negeri.  

Berikut adalah beberapa ciri khas dari LNG: (Santoso, 2014) 

1. Memiliki volume yang lebih kecil yaitu 1/600 kali dibandingkan volume gas alam dalam 

kondisi standar. 

2. Tidak menghasilkan bau dan tidak beracun. 

3. Memiliki densitas yang lebih kecil dibanding dengan udara sehingga ketika terjadi 

kebocoran, pergerakan LNG adalah naik ke udara. 

4. Sebagian besar LNG mengandung metan, tidak terdapat sulfur dan polutan lain sehingga 

termasuk bahan bakar ramah lingkungan yang rendah emisi serta tidak membentuk kerak 

dalam ruang bakar.  

Perangkat, instalasi, dan alur produksi dari LNG dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut. 

 

Gambar 2. 3 Gambaran Produksi LNG 
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Sumber: (Mokhatab & Wood, Handbook of Liquefied Natural Gas, 2013) 

Adapun komposisi gas alam di Blok Masela adalah sebagai berikut. 

Tabel 2. 2 Komposisi Gas Alam di Blok Masela 

Komposisi % mol 

N2 0,933 

CO2 9,291 

C1 81,49 

C2 4,288 

C3 1,512 

i-C4 0,296 

n-C4 0,143 

i-C5 0,187 

n-C5 0,157 

C6 0,230 

C7
+ 1,474 

H2S 0,001 

Total 100 

Sumber: (Wiratama, Yerido, Wibawa, & Kuswandi, 2015) 

Kualitas gas alam yang ada di dunia cukup beragam dan sangat tergantung pada kandungan kimia 

pendukungnya. Secara umum, komponen dan komposisi dari LNG adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 3 Komponen dan Komposisi LNG 

Komponen Gas Komposisi (%) 

Methane (CH4) 99,5 – 66,8 

Ethane (C3H8) 0,1 – 19,4 

Propane (C3H8) 0,4 – 9,1 

Nitrogen (Ni) 0,1 – 1,3 

Butane (C4H10) 0,1 – 3,5 

Pentane (C5H12) 0,1 – 1,2 

Sumber: (Wiratama, Yerido, Wibawa, & Kuswandi, 2015) 

2.5 Konsep Offshore 

Fasilitas mandiri atau stand-alone yang digunakan untuk pengenbangan lapangan bawah laut dibagi 

menjadi dua kategori yaitu fixed platform dan sistem apung (Bai & Bai, 2019).  

2.5.1 Floating Liquified Natural Gas (FLNG)  

Floating Liquified Natural Gas (FLNG) adalah sebuah instalasi gas yang dibangun sebagai suatu 

fasilitas mandiri untuk dapat menerima gas dari subsurface, melakukan processing (pengolahan, 

pemisahan, dan pencairan), penyimpanan, dan off-loading di suatu lapangan gas di laut (Muradi, 

2015). Maka dari itu, FLNG merupakan gabungan fungsi dari FPSO (floating production storage 

offloading), LNG carrier, dan LNG processing plant. Gambar 2.4 dibawah mampu menjelaskan 

pengertian ini. Sistem operasi FLNG terdiri dari pengondisian gas dan proses pencairannya di dalam 
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kapal yang beroperasi di lautan, kapal LNG pengirim, dan Floating Storage Regasification Unit 

(FRSU) (Wiratama, Yerido, Wibawa, & Kuswandi, 2015). FLNG merupakan bentuk nyata dari 

kumpulan sistem dan proses yang mampu memproduksi gas sehingga siap pakai.  

 

Gambar 2. 4 FLNG Mengkombinasikan Beberapa LNG Value Chains dalam Satu Kapal 

Sumber: (Astari, 2017) 

Sebagai unit yang berdiri sendiri atau mandiri (stand-alone), FLNG pada dasarnya harus mencakup 

seluruh sistem fasilitas seperti kilang LNG di daratan termasuk unit pembangkit listrik dan panas 

serta seluruh utilitas lain yang diperlukan. Proses eksploitasi hingga penyaluran gas oleh FLNG di 

Blok Masela dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut. 

 

Gambar 2. 5 Sketsa FLNG Blok Masela 

Sumber: (Astari, 2017) 

2.5.2 Perpipaan Bawah Laut (Subsea Pipelines) 

FLNG didukung oleh perangkat bawah laut yang berguna untuk menyalurkan gas yang diproduksi 

dari sumur (well) ke kapal. Salah satu fasilitas bawah laut yang esensial adalah pipa bawah laut. Pipa 

adalah suatu media tertutup yang dirancang dengan fungsi mengalirkan fluida dengan kapasitas, 

temperatur, tekanan, dan kondisi fluida tertentu (Pradana, 2016). Kondisi pipa yang tertutup didesain 

agar mampu menahan gangguan atau bahaya dari dalam maupun luar. Pipa bawah laut berfungsi 

untuk menyalurkan produksi gas bumi dari sumur ke tempat gas tersebut akan diolah (Devi, Ushada, 

Wibowo, & Mukhlash, 2017). Pipa yang diperuntukkan untuk membawa gas terletak pada dasar laut 
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dengan kontur yang tidak stabil dan beragam. Oleh karena itu, bahaya perpipaan seperti retakan, 

fatigue, karat dan tegang (stress) perlu dipertimbangkan mengingat akibat yang ditimbulkan dapat 

berdampak langsung dan tidak langsung bagi manusia dan lingkungan (Pradana, 2016).  

Diagram dibawah (Gambar 2.6) menunjukkan bahwa secara historis, kecelakaan pipa gas bawah 

laut disebabkan oleh tiga faktor yaitu dampak kecelakaan oleh faktor kapal (30%), korosi pipa (26%), 

dan kegiatan terkait jangkat kapal (21%) (Liu, Hu, & Song, 2011) 

 

Gambar 2. 6 Penyebab Kecelakaan Pipa Gas Bawah Laut 

Sumber: (Liu, Hu, & Song, 2011) 

2.6 Bahaya, Risiko dan Manajemen Risiko 

Menurut ISO 45001:2018, bahaya merupakan sumber yang berpotensi untuk menyebabkan cedera 

dan kesehatan yang buruk. Cakupan dalam bahaya dapat meliputi sumber-sumber yang memiliki 

potensi menyebabkan bahaya atau situasi berbahaya, atau keadaan dengan potensi paparan yang 

menyebabkan cedera serta kesehatan yang buruk. Sedangkan risiko merupakan peluang terjadinya 

suatu kejadian yang dapat menyebabkan kerugian, akibat adanya ketidakpastian suatu kejadian yang 

akan dihadapi. Maka dari itu, suatu kejadian yang ketidakpastiannya tidak dapat diukur, tidak 

dikategorikan sebagai risiko (Ardi, 2020).  

Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno yaitu ménagement yang berarti seni melaksanakan 

dan mengatur. Dalam Bahasa Inggris yaitu manage yang berarti mengurus, mengatur, mengelola, 

menjalankan, membina, dan memimpin (Patma, 2018). Berdasarkan masing-masing pengertian dari 

risiko dan manajemen, berikut beberapa definisi terkait dengan manajemen risiko: 

1. Manajemen risiko merupakan proses yang mengatur atau mengelola risiko mulai dari 

kegiatan identifikasi bahaya, penilaian terhadap tingkat risiko, dan pengendalian risiko 

(DIRJEN Bina Konstruksi Kementerian PUPR, 2018). 

2. Menurut Project Management Body of Knowledge (PMBOK) (Project Management Institue, 

Inc, 2008), manajemen risiko diartikan sebagai metode yang sistematis dalam menangani 

risiko yang dimuali dari mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko. Hal ini 

ditujukan agar peluang dan konsekuensi dengan dampak positif dari suatu kejadian dapat 

dimaksimalkan sedangkan yang berdampak negatif dapat diminimalkan. 

3. Menurut The Australian Standard/New Zealand Risk Management Standart (AS/NZS 

4360:2004), manajemen risiko adalah suatu manajemen yang risikonya dikelola secara 

efektif dan terencana. Dalam suatu perusahaan atau lembaga, manajemen risiko menjadi 

bagian integral dari kegiatan manajemen tersebut.  

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan, disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah metode 

sistematis dan terencana yang diimplementasikan oleh perusahaan atau lembaga guna 
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mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko sehingga dampak negatif risiko dapat 

diminimalisir.  

2.6.1 Penilaian Risiko 

Identifikasi bahaya merupakan kegiatan yang berguna untuk mengetahui potensi terjadinya bahaya 

dari suatu bahan, alat, atau sistem (Department of Occupational Safety and Health, 2008). Terdapat 

5 sumber bahaya yaitu manusia, metode, bahan, mesin, dan lingkungan (Irawan, Panjaitan, & 

Bendatu, 2015). Setelah potensi bahaya teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

penilaian risiko untuk mendapatkan tingkat risiko (risk rating) dari bahaya-bahaya tersebut. Terdapat 

dua parameter dalam penilaian risiko yaitu kemungkinan (probability) dan tingkat keparahan 

(severity). Perkalian antara kedua parameter tersebut menunjukan nilai risiko yang kemudian akan 

dipetakan dalam matriks risiko sehingga didapatkan tingkat risiko (rendah, sedang, atau tinggi). 

Berikut merupakan contoh dari tingkat probability (lihat Tabel 2.4), severity (lihat Tabel 2.5) dan 

matriks risiko (lihat Gambar 2.7) yang sering digunakan dalam penilaian risiko. 

Tabel 2. 4 Contoh Tingkat Probability 

Tingkat Deskripsi Keterangan 

5 Almost certain Dapat terjadi setiap saat 

4 Likely Sering terjadi 

3 Possible Dapat terjadi sekali-sekali 

2 Unlikely Jarang terjadi 

1 Rare Hampir tidak pernah, sangat jarang terjadi 

Sumber: AS/ZNS 4360:2004 

Tabel 2. 5 Contoh Tingkat Severity 

Tingkat Deskripsi Keterangan 

1 Insignificant Tidak terjadi cedera, kerugian finansial sedikit 

2 Minor Cedera ringan, kerugian finansial sedikit 

3 Moderate Cedera sedang, perlu penanganan medis, kerugian finansial besar 

4 Major Cedera berat lebih dari 1 orang, kerugian besar, gangguan 

produksi 

5 Catastrophic Kecelakaan fatal lebih dari 1 orang, kerugian sangat besar, 

dampak sangat luas, seluruh kegiatan produksi terhenti 

Sumber: AS/ZNS 4360:2004 
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Gambar 2. 7 Contoh Matriks Risiko 

Sumber: AS/ZNS 4360:2004 

2.6.2 Evaluasi Risiko 

Hal yang ingin dicapai dari evaluasi risiko adalah pengambilan keputusan terhadap risiko yang perlu 

ditangani dan prioritas pelaksanaan risk treatment berdasarkan hasil analisis risiko setelah 

membandingkan tingkat risiko dengan batas toleransi risiko. Dalam ISO 31000:2018, posisi evaluasi 

risiko dalam proses manajemen risiko ditunjukkan pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2. 8 Posisi Evaluasi Risiko dalam Proses Manajemen Risiko 

Sumber: ISO 31000:2018 

Pada tahapan evaluasi risiko, tingkat risiko yang didapatkan melalui analisis risiko kemudian 

dibandingkan dengan kriteria risiko yang telah di tetapkan dalam konteks manajemen risiko. Pada 

situasi tertentu evaluasi risiko memerlukan analisis risiko lebih lanjut. Evaluasi risiko juga dapat 

mempertahankan pengendalian risiko yang sudah ada (existing control) (Jasa Marga, 2018).  

2.6.3 Pengendalian Risiko 

Pengendalian risiko merupakan tindakan penting dalam manajemen risiko untuk menghindari 

perusahaan atau organisasi dari kerugian (Ponda & Fatma, 2019). Pengendalian risiko dilaksanakan 

pada seluruh bahaya yang teridentifikasi dan mempertimbangkan rangking risiko untuk menentukan 
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prioritas dan tindakan pengendaliannya (Guntara, 2017). Strategi pengendalian risiko dapat 

mengikuti pilihan-pilihan berikut: 

a. Menekan kemungkinan (reduce likelihood) 

b. Mengurangi konsekuensi (reduce consequence) 

c. Pengalihan risiko (risk transfer) 

d. Menghindari risiko (risk avoid) 

Penentuan pengendalian risiko perlu memperhatikan hirarki pengendalian bahaya yang dapat dilihat 

pada Gambar 2.9 di bawah ini: 

 

Gambar 2. 9 Hierarki Pengendalian Bahaya 

Sumber: (Ramli, 2010) 

Penjelasan menurut (Guntara, 2017): 

a. Eliminasi merupakan hirarki tertinggi dalam pengendalian risiko dimana sumber bahaya 

dihilangkan agar tidak menimbulkan risiko kecelakaan. 

b. Substitusi merupakan teknik untuk menurunkan tingkat bahaya dengan cara mengganti alat, 

bahan, sistem, ataupun prosedur.  

c. Rekayasa teknik merupakan pengendalian bahaya dengan cara merekayasa alat atau bahan 

yang dapat menyebabkan bahaya. 

d. Pengendalian administratif merupakan pengendalian non teknis seperti pengaturan jadwal 

bekerja, prosedur kerja aman, jadwal istirahat bagi pekerja, atau pemeriksaan kesehata. 

e. Alat pelindung diri (APD) merupakan hierarki pengendalian terakhir yang berfungsi sebagai 

proteksi diri. APD yang umum digunakan adalah safety helm, sarung tangan, masker, 

earmuff, dan safety shoes. 

2.7 Metode Dasi Kupu-Kupu (Bow Tie) 

2.7.1 Sejarah Metode Bow Tie 

Royal Ducth atau Shell Group merupakan instansi besar yang pertama kali mengintegrasikan metode 

bow tie ke dalam praktik industrinya serta hingga saat ini metode tersebut telah dikembangkan secara 

luas (Ardi, 2020). Pada mulanya, teknik bow tie dibangun untuk energi sistem manajemen 

keselamatan. Motivasi utama adalah untuk mencari jaminan untuk pengendalian risiko secara 

konsisten ditempat industri seluruh dunia. Metode bow tie adalah analisis kualitatif menggabungkan 

teknik sistem manajemen. Bow tie telah menjadi populer sebagai metode terstruktur untuk menilai 

risiko dimana pendekatan kuantitatif tidak mungkin atau diinginkan. Metode bow tie merupakan 
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teknik yang digunakan untuk melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko dalam sejumlah 

industri yang berbeda. 

2.7.2 Definisi Metode Bow Tie 

Bowtie analysis atau BTA merupakan sebuah metode yang mengarah pada suatu diagram berbentuk 

dasi kupu-kupu yang menggambarkan peristiwa risiko yang dihadapi secara sederhana (Alijoyo, 

Wijaya, & Jacob, 2019). Bowtie digunakan untuk menganalisis dan mendemonstrasikan hubungan 

sebab akibat dari suatu skenario yang memiliki risiko tinggi (Veroza, 2017). Melalui diagramnya, 

metode BTA mampu menggambarkan hubungan antara bahaya, ancaman/penyebab, kontrol/kendali 

dan konsekuensi.  

Bowtie merupakan metode yang serbaguna dan terbukti telah berhail diimplementasikan pada 

industri minyak dan gas. Dengan pendekatan struktural yang logis, pengembang bowtie perlu 

melakukan penilaian tentang seberapa efektif semua penyebab awal peristiwa puncak termasuk cara 

pengendaliannya sehingga organisasi mampu melakukan pengendalian dan pemulihan jika terjadi 

kesalahan. Dengan pendekatan logis ini pula, bowtie mampu mengidentifikasi celah atau 

kesenjangan dari masalah yang sering terlewatkan oleh teknik lainnya (Singh, 2012).  

2.7.3 Keunggulan dan Kelemahan Metode Bowtie 

Metode bow tie dapat diaplikasikan dalam berbagai industri dikarenakan beberapa keunggulan yang 

dimilikinya yaitu: 

a. Sangat efektif untuk analisis proses bahaya awal  

b. Mengidentifikasi high probability and high consequence events  

c. Merupakan perpaduan dari teknik fault-tree analysis (FTA) dan event-tree analysis (ETA).  

d. Representasi penyebab peristiwa skenario berbahaya, kemungkinan hasil dan langkah-

langkah untuk mencegah, mengurangi atau mengontrol hazard  

e. Hambatan diidentifikasi dan dievaluasi  

Meskipun memiliki banyak keunggulan, metode bowtie memiliki beberapa batasan yaitu: (Singh, 

2012) 

a. Dengan metode bowtie, tidak dapat ditentukan barrir dan kontrol eskalasi mana yang lebih 

penting. 

b. Terkadang penggunaan bowtie sebagai alat komunikasi dan kebutuhan untuk 

menggambarkan manajemen bahaya secara efektif dan detail dapat menyebabkan 

permasalahan atau konflik. Hal ini dikarenakan jumlah data dalam suatu diagram bowtie bisa 

sangat banyak. 

c. Metode bowtie tidak mampu menggambarkan seluruh aktivitas yang diperlukan untuk 

mengendalikan bahaya secara efektif. 

 

2.7.4 Langkah Penyusunan Diagram Bowtie 

Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk membangun diagram bow tie menurut 

Lewis dan Smith, 2010 dan skema diagram bowtie dapat dilihat pada Gambar 2.10. 
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1. Mengidentifikasi bahaya (hazard) 

Metode BTA dimulai dengan menentukan bahaya dari suatu pekerjaan. Hazard atau bahaya 

merupakan suatu hal, baik di dalam, di sekitar, atau bagian dari organisasi yang memiliki potensi 

menyebabkan kerusakan dan kerugian (Alijoyo, Wijaya, & Jacob, 2019). Saat mengidentifikasi 

bahaya, maka diperlukan pertanyaan seperti ‘Kejadian apa yang berpotensi menimbulkan kerugian?’ 

2. Menentukan peristiwa puncak (top event) 

Langkah selanjutnya setelah bahaya teridentifikasi adalah menentukan peristiwa puncak. Peristiwa 

puncak adalah situasi ketika penanganan atau kontrol terhadap bahaya tersebut hilang (Alijoyo, 

Wijaya, & Jacob, 2019). Maka dari itu, pertanyaan yang muncul sebagai landasan brainstorming 

pada tahapan ini adalah: 

a. Apa yang terjadi apabila suatu bahaya timbul/ dilepaskan? 

b. Apa yang terjadi apabila penanganan atau kontrol terhadap bahasa hilang/ rusak? 

 

3. Melakukan penentuan threats atau penyebab atau ancaman 

Penyebab atau ancaman adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan peristiwa puncak terjadi 

(Alijoyo, Wijaya, & Jacob, 2019). Letak dari ancaman adalah di sisi paling kiri diagram. Satu 

peristiwa puncak dapat memiliki lebih dari satu penyebab. Dalam menentukan penyebab, harus 

dilakukan secara rinci dan konkret. Berikut pertanyaan yang muncul apabila menentukan penyebab 

dari peristiwa puncak: 

a. Apa yang menyebabkan bahaya tersebut terjadi? 

b. Apa penyebab kontrol (barrier) bahaya hilang/ rusak? 

 

4. Melakukan penentuan terhadap konsekuensi 

Konsekuensi merupakan dampak negatif dari peristiwa puncak dan terletak di sisi paling kanan 

diagaram (Alijoyo, Wijaya, & Jacob, 2019). Satu peristiwa puncak dapat memiliki lebih dari satu 

konsekuensi. Pada tahap ini, penentuan konsekuensi harus spesifik dan menghindari formulasi 

konsekuensi yang bersifat umum.  

5. Mengidentifikasi prevention control (barrier) 

Prevention barriers atau kontrol pencegahan berada pada sisi kiri diagram diantara threats dan top 

event yang merepresentasikan kontrol yang dilakukan untuk menghentikan bahaya agar tidak 

menimbulkan peristiwa puncak. Maka dari itu, pertanyaan yang muncul ketika menentukan barrier 

adalah ‘Apa yang harus dilakukan untuk mencegah bahaya timbul?’. 

6. Menentukan Recovery / mitigation control (barrier) 

Mitigation barriers atau kontrol mitigasi berada di sisi kanan peristiwa puncak yang bertujuan untuk 

mengurangi dampak atau konsekuensi yang diakibatkan oleh top event. 

7. Faktor Eskalasi dan Kontrol Eskalasi 

Faktor eskalasi merupakan alasan mengapa suatu kontrol dapat gagal. Dalam rangka mencegah 

faktor eskalasi terjadi, perlu ditambahkan kontrol eskalasi.  
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Hasil dari metode BTA adalah sebuah ilustrasi yang menggambarkan hubungan antara penyebba 

dengan risiko dan risiko dengan konsekuensi. Hasil akhir yang didapat dari metode BTA adalah 

kontrol pencegahan, mitigasi, pemulihan, faktor eskalasi dan kontrol eskalasi. 

 

Gambar 2. 10 Model Bowtie 

Sumber: (Singh, 2012) 

2.7.5 Komponen dan Proses Pengembangan Diagram Bowtie 

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang komponen-komponen bowtie dan persyaratan yang 

dibutuhkan untuk mengembangkan suatu diagram bowtie. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya, terdapat beberapa langkah penyusunan diagram bowtie dimana langkah-langkah 

tersebut adalah mengidentifikasi komponen yang ada pada diagram. Komponen penunjang diagram 

bowtie yaitu sebagai berikut: (Singh, 2012) 

1. Bahaya (hazard) 

Merupakan potensi yang dapat menyebabkan kerugian, termasuk kesehatan dan cedera, kerusakan 

properti, lingkungan atau produk, serta kerugian produksi. Bahaya yang akan dimasukkan ke dalam 

diagram bowtie harus telah diidentifikasi menggunakan Hazard Identificaton Guideline. Bahaya 

yang memerlukan analisis bowtie harus dipilih berdasarkan peringkat risiko Risk Assessment Matrix 

(RAM).  

2. Peristiwa puncak (top event) 

Umumnya, top event merupakan beberapa jenis kehilangan kendali atau pelepasan energi. Apabila 

kejadian tersebut dapat dicegah, maka tidak akan ada akibat atau konsekuensi dari bahaya tersebut. 

Top event ini kemudian harus diidentifikasi menggunakan diagram bowtie. Top event biasanya 

menjelaskan hal apa yang terjadi ketika penghalang gagal beroperasi sehingga bahaya pun dilepaskan 

atau muncul. Contohnya, terdapat bahaya berupa beban pada ketinggian dan kemudian kehilangan 

kendali bahaya maka akan mengakibatkan beban terjatuh. Maka ‘beban terjatuh’ merupakan top 

event.  

3. Penyebab (threats) 

Penyebab merupakan potensi-potensi dimana bahaya dapat dilepaskan sehingga menyebabkan top 

event. Semua penyebab atau ancaman yang dapat melepaskan bahaya harus diidentifikasi dan 
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didokumentasikan. Dalam kebanyakan kasus, akan ada sejumlah penyebab dalam penyusunan 

diagram bowtie. Penyebab harus ditentukan sedemikian rupa sehingga nantinya semua barrier dan 

kontrol pengendalian yang digunakan dapat secara efektif mengatasi penyebab tersebut.  

4. Konsekuensi (Consequences) 

Konsekuensi merupakan kemungkinan hasil berbahaya yang timbul dari top event. Semua 

konsekuensi yang timbul akibat dari top event beserta dengan tingkat keparahannya perlu 

diidentifikasi dan didokumentasikan sesuai dengan Risk Assessment Matrix (RAM). Konsekuensi 

yang termasuk di dalam diagram bowtie merupakan akibat langsung dari pelepasan bahaya. Suatu 

top event dapat memiliki beberapa konsekuensi. Sama halnya dengan penyebab, konsekuensi juga 

perlu dijelaskan dengan rinci sehingga serangkaian barrier dan kontrol mitigasi yang tepat dapat 

ditentukan.  

5. Penghalang (barrier) 

Terdapat dua macam penghalang atau barrier dalam diagram bowtie. Berikut merupakan penjelasan 

dari barrier-barrier tersebut: 

a. Preventive barrier yaitu perangkat yang digunakan untuk menghalangi suatu bahaya 

dilepaskan. Apabila seluruh preventive barrier dioperasikan dan berfungsi dengan baik, 

maka secara teori bahaya seharusnya tidak akan terjadi. Apabila bahaya tidak dihentikan 

dengan barrier, maka akan mengakibatkan konsekuensi penuh. Barrier-barrier ini masing-

masing akan dengan sendirinya mencegah bahaya terlepas. Prinsip ini dapat dilihat pada 

ilustrasi Gambar 2.11 (a). 

b. Mitigation barrier merupakan perangkat yang digunakan untuk mengurangi konsekuensi 

dari bahaya yang dilepaskan. Serangkaian mitigation barrier yang berurutan (layer) juga 

diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi konsekuensi yang ditimbulkan. Demikian 

pula apabila suatu barrier tidak berfungsi, maka besarnya konsekuensi yang ditimbulkan 

tergantung pada efektivitas barrier. Prinsip ini digambarkan pada Gambar 2.11 (b). 

 

 

  

(a) (b) 

Gambar 2. 11 Prinsip Pengaruh Barrier terhadap Lepasnya Bahaya  

Sumber: (Singh, 2012) 
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6. Faktor eskalasi dan kontrol eskalasi 

Eskalasi adalah penyebaran dampak dari peristiwa berbahaya ke area lain sehingga menyebabkan 

peningkatan konsekuensi dari persitiwa tersebut. Maka, faktor-faktor yang mengurangi efektivitas 

dari suatu barrier yang telah ditetapkan disebut dengan faktor eskalasi. Dalam rangka mencegah atau 

mengurangi efek dari faktor eskalasi diperlukan suatu tindakan pengendalian yang disebut dengan 

kontrol eskalasi.  

Perancangan bowtie perlu mencakup penilaian efektivitas dari barrier dan kontrol eskalasi yang 

diusulkan untuk setiap penyebab/ancaman dengan mempertimbangkan pengalaman historis praktis. 

Hal ini akan mengakibatkan modifikasi atau perbaikan ulang pada barrier dan kontrol eskalasi yang 

telah ditetapkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Keberhasilan suatu penelitian bergantung pada metode yang digunakan. Metode penelitian 

digunakan sebagai sarana untuk memperoleh data secara akurat. Pembahasan mengenai metode 

penelitian dijabarkan sebagai berikut. 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

Secara sistematis, langkah-langkah penelitian ini diringkas dalam Gambar 3.1 berikut: 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

Pengumpulan data 
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- Data proses operasional FLNG 
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Penelitian ini menganalisis bahaya dan melakukan evaluasi risiko di unit FLNG sehingga data-data 

yang diperlukan adalah data utama FLNG, data proses operasional FLNG, data risk assessment dan 

data properti serta sifat gas yang diproduksi. Setelah teori dan data terkumpul, dilakukanlah 

pemodelan dasi kupu-kupi untuk mengevaluasi risiko di area kerja FLNG. 

3.2 Bentuk Penelitian 

Bentuk penelitian ini berupa studi literatur di Blok Masela dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif didukung dengan data dari kuesioner. Metode penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian yang bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan selanjutnya 

dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai 

instrumen kunci yang mampu mengumpulkan data dan menafsirkan data. Dalam hal ini, untuk dapat 

menjadi instrumen, peneliti harus memiliki teori dan wawasan yang luas sehingga mampu 

menganalisis dan mengkonstruksi situasi yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Kualitas dari data penelitian tergantung pada dua hal yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas 

pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berdasarkan cara 

perolehannya, terdapat dua sumber data yaitu sumber primer dan sumber sekunder (Sugiyono, 2016). 

Sumber primer merupakan sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

sedangkan sumber primer adalah sumber data yang tidak langsung memberikan datanya seperti 

melalui dokumen atau perantara lain. Terdapat tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, 

kuesioner, observasi, atau gabungan ketiganya. Pada penelitian ini, terdapat tiga metode 

pengumpulan data diantaranya: 

3.3.1 Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan metode memberikan beberapa pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden yang kemudian akan dijawab (Sugiyono, 2016). Pada 

penelitian ini, tedapat dua jenis kuesioner yiatu kuesioner tertutup dan terbuka. Kuesioner tertutup 

adalah pertanyaan yang jawabannya sudah disediakan oleh peneliti dan akan dipilih oleh responden 

(Damayanti, 2014). Sedangkan kuesioner terbuka merupakan kuesioer dimana responden diberikan 

kesempatan untuk menjawab pertanyaan menggunakan kalimatnya sendiri (Arikunto, 2010). Hasil 

dari kuesioner ini digunakan untuk mengetahui kecelakaan kerja yang terjadi pada FLNG dan untuk 

mengetahui urgensi penelitian. Kuesioner pada penelitian ini disebarkan kepada 12 orang responden 

yang tergabung dalam Komunitas Migas Indonesia. Pertanyaan pada kuesioner terdapat pada 

Lampiran 1. 

3.3.2 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan kegiatan untuk mempelajari tentang teori penunjang terhadap masalah 

yang berhubungan dengan penilaian risiko di FLNG, faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan 

kerja, konsekuensi bila terjadi kecelakaan kerja, serta beberapa teori untuk mengevaluasi tindakan 

dalam mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja.  

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data utama FLNG, proses operasional FLNG, risk 

assessment, serta properti dan sifat gas yang diproduksi. 
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Tabel 3. 1 Rincian Data Penelitian 

No. Nama Data Sumber Sifat Kegunaan 

1. Kuesioner  Pekerja pada industri 

minyak dan gas 

Data Primer Untuk mengetahui 

urgensi identifikasi 

ECE dan mengetahui 

risiko kerja di bidang 

migas 

2 Bahaya 

lingkungan kerja 

FLNG 

Hasil penelitian sebelumnya 

(penelitian terintegrasi) 

Data Sekunder Sebagai pedoman 

untuk menentukan 

top event pada 

diagram bowtie  

3 Proses 

operasional 

kapal FLNG 

Studi kasus industri minyak 

dan gas, jurnal penelitian 

Data Sekunder Sebagai pedoman 

untuk menentukan 

penyebab top event 

4 Data lapangan 

tempat kapal 

FLNG 

beroperasi 

Studi kasus industri minyak 

dan gas, jurnal penelitian 

Data Sekunder Sebagai pedoman 

untuk memprediksi 

konsekuensi yang 

akan terjadi 

5 Data pipa gas 

bawah laut 

Lapangan Abadi 

Studi kasus industri minyak 

dan gas, jurnal penelitian 

Data Sekunder Sebagai pedoman 

untuk melakukan 

penilaian risiko 

6 Data potensi 

bahaya pipa gas 

bawah laut 

DNV RP F-107 tahun 2018 Data Sekunder Sebagai pedoman 

melakukan 

identifikasi bahaya 

pipa gas bawah laut 

3.4 Metode Analisis Data 

Konstruksi diagram bowtie memerlukan data yang mampu diandalkan khususnya pada frekuensi 

kejadian dan probabilitas/kemungkinan kegagalan hambatan (barrier). Analisis bowtie dapat 

dijadikan sebuah dasar untuk analisis kualitatif dan merupakan metode yang baik dalam pengelolaan 

risiko terutama yang berhubungan dengan keselamatan kerja (Guntara, 2017). Berikut merupakan 

tahapan dalam analisis bowtie serta penentuan environmental critical element (ECE).  
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Gambar 3. 2 Tahapan Identifikasi ECE Menggunakan Bowtie 

3.4.1 Identifikasi Top Event atau Peristiwa Puncak 

Peristiwa puncak atau top event pada penelitian ini didapatkan dari matriks risiko. Suatu risiko yang 

berada pada zona merah (not acceptable) di matriks risiko perlu ditinjau dan dibandingkan dengan 

kejadian historik sehingga dapat menjadi peristiwa puncak. Bahaya dari risiko tersebut juga harus 

merupakan major hazard yang berdampak pada lingkungan (major pollution incident/MPI).  

3.4.2 Identifikasi Penyebab (Treaths) 

Penyebab dari peristiwa puncak haruslah independen. Artinya, satu penyebab saja harus mampu 

mengakibatkan peristiwa puncak. Penyebab harus diformulasikan ulang apabila peristiwa puncak 

disebabkan oleh gabungan dua atau lebih penyebab. 

3.4.3 Identifikasi Konsekuensi (Consequences) 

Dalam mengidentifikasi konsekuensi, sebaiknya menggunakan format berikut yaitu “[kerusakan] 

yang disebabkan oleh [peristiwa]”. Sangat penting untuk menjelaskan kejadian atau peristiwa yang 

menyebabkan kerusakan sehingga mudah dalam menentukan preventive dan mitigation barriers.  

3.4.4 Identifikasi Preventive dan Mitigation Barrier 

Baik preventive maupun mitigation barrier harus efektif dalam mencegah ancaman yang dapat 

menyebabkan peristiwa puncak dan upaya memitigasi konsekuensi yang disebabkan oleh peristiwa 

puncak.  
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3.4.5 Acceptance Criteria 

Acceptance criteria merupakan kriteria yang digunakan untuk menggambarkan level risiko yang 

dapat diterima untuk sebuah aktivitas/kegiatan. Jumlah barrier yang digunakan dalam diagram 

bowtie ditentukan berdasarkan Tabel 3.2.  

Tabel 3. 2 Set of Acceptance Criteria 

Kontrol Risiko Tinggi (Area 

Merah) 

Risiko Sedang (Area 

Kuning) 

Risiko Rendah 

(Area Hijau) 

Barrier (Preventative 

Measures) 

Terdapat minimal tiga 

independent effective 

barriers yang 

diletakkan pada 

masing-masing 

penyebab.  

Terdapat minimal dua 

independent effective 

barriers yang 

diletakkan pada 

masing-masing 

penyebab. 

Terdapat minimal 

satu independent 

effective barriers 

yang diletakkan pada 

masing-masing 

penyebab. 

Barrier (Mitigation 

Measures) 

Terdapat minimal tiga 

independent effective 

barriers yang 

diletakkan pada 

masing-masing 

konsekuensi yang 

teridentifikasi. Dua 

diantaranya akan 

bertindak secara 

otomatis sebagai: 

• Salah satunya 

untuk mendeteksi 

peristiwa puncak 

• Barrier lainnya 

untuk mencegah 

eskalasi lanjutan 

Terdapat minimal dua 

independent effective 

barriers yang 

diletakkan pada 

masing-masing 

konsekuensi yang 

teridentifikasi. 

Masing-masing 

barrier akan 

bertindak secara 

otomatis sebagai: 

• Salah satunya 

untuk mendeteksi 

peristiwa puncak 

Barrier lainnya untuk 

mencegah eskalasi 

lanjutan 

Terdapat minimal 

satu independent 

effective barriers 

yang diletakkan pada 

masing-masing 

konsekuensi yang 

teridentifikasi. 

Kontrol Faktor 

Eskalasi 

Terdapat minimal dua 

independent effective 

escalation factor 

controls yang 

diletakkan pada 

masing-masing faktor 

eskalasi yang 

teridentifikasi. 

Terdapat minimal 

satu independent 

effective escalation 

factor controls yang 

diletakkan pada 

masing-masing faktor 

eskalasi yang 

teridentifikasi. 

Terdapat minimal 

satu prosedur untuk 

masing-masing faktor 

eskalasi yang 

teridentifikasi.  

Sumber: (Singh, 2012) 
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3.4.6 BowTieXP 

BowTieXP merupakan perangkat lunak berbayar yang dikeluarkan oleh CGE Risk Management 

Solutions dan pada penelitian ini digunakan untuk konstruksi diagram bowtie. Setelah perangkat 

lunak ini berhasil diunduh, maka tampilan awal dari BowTieXP akan muncul seperti pada Gambar 

3.3. 

 

Gambar 3. 3 Tampilan Awal BowTieXP 

Pada penelitian ini, terdapat spesifikasi tampilan barrier bowtie yang diatur dalam perangkat lunak 

BowTieXP. Spesifikasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.4. Spesifikasi tampilan barrier yang 

digunakan dan ditampilkan pada penelitian ini yaitu accountable, barrier type, brf code, dan 

effectiveness.  

 

Gambar 3. 4 Pengaturan Tampilan Barrier 

Komponen dalam preventive barrier dan mitigation barrier yaitu sebagai berikut: 

1. Tipe barrier 

Barrier merupakan perangkat yang digunakan untuk mencegah atau memitigasi skenario kecelakaan 

yang tidak diinginkan. Intervensi yang dilakukan oleh barrier memiliki urutan sebagai berikut: untuk 
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mendeteksi, memutuskan, dan bertindak (detect, decide, act). Maka dari itu, terdapat lima tipe 

barrier berdasarkan subjek yang melakukan langkah-langkah tersebut. 

Tabel 3. 3 Tipe Barrier 

Kategori Detect Decide Act 

Behavioral Manusia Manusia Manusia 

Active hardware Teknologi Teknologi Teknologi 

Socio technical Teknologi/manusia Teknologi/manusia Teknologi/manusia 

Continuous hardware N/A N/A Teknologi 

Passive hardware N/A N/A N/A 

Sumber: (Fiorentini & Marmo, 2018) 

2. Accountable 

Langkah pertama dalam sistem manajeman keselamatan adalah menempatkan karyawan atau pekerja 

dibidang tertentu sehingga mampu bertanggungjawab untuk suatu barrier sesuai dengan bidangnya 

(CGE Risk, 2018). Dalam aplikasi BowTieXP, terdapat beberapa pihak-pihak atau divisi yang 

bertanggungjawab atas sebuat barrier yaitu corporate, HSE department, operations, engineering, 

maintenance, third party, dan supply chain.   

3. BRF Code 

BRF code merupakan kode untuk menunjukkan basic risk factor (BRF) dari barrier yang telah 

ditetapakan. Daftar BRF code dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut. 

 

Gambar 3. 5 Daftar BRF Code 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini, akan dilakukan evaluasi risiko pada proses operasional di kapal floating liquified 

natural gas (FLNG). Identifikasi bahaya terkait proses operasional FLNG dilakukan secara terpisah 

di penelitian lainnya menggunakan metode ENVID dan NATECH. Dua metode tersebut akan 

mengidentifikasi bahaya dan tingkat keparahan yang akan ditimbulkan pada kapal FLNG. Setelah 

didapatkan bahaya dengan tingkat keparahan tertinggi, dilakukan evaluasi risiko menggunakan 

metode bowtie. Langkah pertama adalah dilakukan analisis terhadap penyebab dari bahaya tersebut 

serta penghalang (control) yang dapat meminimasi dampak yang ditimbulkan. Kemudian dilakukan 

analisis konsekuensi untuk mengetahui dampak kerusakan yang ditimbulkan khususnya dampak 

lingkungan.  

Hasil dari evaluasi risiko akan menghasilkan dua kesimpulan yaitu peristiwa puncak yang dapat 

ditoleransi dan peristiwa puncak yang tidak dapat ditoleransi. Apabila hasilnya berada di area 

ALARP, maka akan dilakukan mitigasi berupa rangkaian proteksi dari sistem-sistem yang gagal. 

Namun apabila hasil yang ditunjukkan berada di zona merah (zona tidak ditoleransi) maka akan 

dilakukan pengkajian ulang terhadap sistem serta melakukan perlindungan sehingga mencegah 

kecelakaan yang akan terjadi.  

4.1 Gambaran Wilayah Studi 

Blok Masela adalah kawasan kilang minyak dan gas yang terletak di lepas pantai, yaitu Laut Arafura, 

Provinsi Maluku. Secara spesifik, Blok Masela berada sejauh 155 km arah barat daya dari Kota 

Saumlaki, dan perairan Indonesia-Australia berada pada sebelah selatan blok tersebut. Jarak sumur 

terdekat yang akan dibor adalah 85 km dari ujung selatan Kepulauan Tanimbar. Daerah sumur tidak 

termasuk dalam kawasan konservasi dan tidak berada pada jalur pelayaran.  

Blok Masela sering disebut sebagai lapangan abadi karena kekayaan kandungan hidrokarbon yang 

dimilikinya. Nama blok ini diambil dari salah satu pulau terluar di Kepulauan Babar yaitu Pulau 

Masela. Pulau Masela adalah salah satu pulau terluar yang terletak di Kabupaten Maluku Barat Daya, 

Kepulauan Babar dan berbatasan langsung dengan dua negara yakni Australia dan Timor Leste. 

Secara administratif, Pulau Masela terletak di Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, 

Provinsi Maluku dan secara geografis berada di koordinat 08o05’25,29” – 08o13’58,94” LS dan 

129o48’11” – 129o56’9,55” BT. Pulau Masela dibatasi oleh sebelah selatan Laut Timur, sebelah utara 

Laut Babar, sebelah timur Laut Arafura dan sebelah barat Laut Arafura. Letak dari Blok Masela 

dapat dilihat pada Gambar 1.2. 

Cadangan gas di Blok Masela secara resmi ditemukan pada tahun 2000. Cadangan tersebut 

ditemukan pada Lapangan Abadi (Abadi Gas Field) pada kedalaman laut sekitar 457 meter dan total 

kedalaman 4.230 meter. Diperkirakan cadangan gas tersebut mencapai 6,05 trilliun cubic feet (TCF) 

dan 8.400 barel perhari untuk produksi kondensat (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2018). 
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4.2 Pengumpulan Data 

4.2.1 Data FLNG 

Data FLNG yang dihimpun adalah data kapal dan data lapangan tempat FLNG beroperasi yaitu di 

Blok Masela, Maluku.  

1. Data Kapal FLNG 

Berikut merupakan data dari objek yang akan diteliti yaitu kapal FLNG. 

Tabel 4. 1 Data Kapal FLNG 

Parameter Nilai Satuan 

Tipe Floating Liquified Natural Gas 

(FLNG) 

- 

Length Over All (LOA) 355 Meter 

Breath 70 Meter 

Tank Type Self-supported Prismatic Cargo 

Tank “Type B” 

- 

Tank Capacity 225.000 M3 

LNG Carrier Capacity 177.000 M3 

Process Plan N2 Expander and Dual Mixed 

Refrigerant 

- 

Capacity Production 2,5 MTPA 

Condensant Production 8.400 Barrel per day 

Offloading Type Side-by-side configuration - 

Crewship 60 orang 

Sumber: (Muradi, 2015) 

2. Data Lapangan FLNG di Blok Masela 

Data lapangan atau lingkungan merupakan kondisi lingkungan dimana kapal beroperasi. Data ini 

akan digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan mengetahui seberapa besar dampak yang 

ditimbulkan dengan lokasi yang sedemikian rupa. Data lapangan tempat FLNG beroperasi dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. 2 Data Lapangan 

Parameter Nilai Satuan 

Perairan Perairan Laut Aru Indonesia - 

Kecepatan angin 5,7 m/s m/s 

Arah angin Scenario from west - 

Ketinggian pergerakan angin 20 meter Meter 

Temperatur udara 28oC oC 

Temperatur air laut 30oC oC 

Kelembaban 70-80% % 

Sumber: met-ocean Data Laut Arafuru 
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4.2.2 Data Pipa Gas Bawah Laut  

Data pipa gas bawah laut yang digunakan merupakan pipa bawah laut yang beroperasi di Lapangan 

Abadi, Blok Masela, Maluku. 

1. Data Pipa Gas Bawah Laut 

Parameter Nilai Satuan 

Panjang pipa 312 km 

Diameter luar 355,6 mm 

Ketebalan dinding 

Pipeline (KP 0-0,5) 12,7 mm 

Pipeline (KP 0,5-300,59) 11,1 mm 

Corrosion allowance 3 mm 

Wall thickness 10% corroded 12,4 mm 

Inner diameter 330,2 mm 

Maximum ovality 1,50 % 

Pipeline Material 

Pipe grade API 5L X65  

Pipe manufacturing type HFERW  

SMYS 535 Mpa 

SMTS 450 Mpa 

Modulus Young 207.000 Mpa 

Densitas baja 7850 Kg/m3 

Poisson ratio 0,3  

Weld joint factor 1  

Thermal expantion coefficient 11,7 x 10-6  

Thermal conductivity 45 W/m.K 

Structural damping 0,126  

Densitas 3044 Kg/m3 

Sumber: (Findasari, 2016) 

2. Data Lapangan Pipa Gas Bawah Laut 

Data lapangan adalah data lingkungan yang berkaitan dengan temperatur air, pasang surut, dan tanah 

terkait letak pipa gas bawah laut di BP Tangguh LNG.  

Tabel 4. 3 Data Temperatur Air Laut 

Parameter Nilai Unit 

Temperatur terendah 23,5 oC 
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Parameter Nilai Unit 

Temperatur tertinggi 30,5 oC 

Massa jenis 1025 Kg/m3 

Viskositas kinematik 9,6x10-7  

Sumber: (Findasari, 2016) 

Tabel 4. 4 Data Pasang Surut 

Deskripsi Nilai LAT (m) 

Kedalaman air 600 

Highest Astronomical Tide (HAT) 4,74 

Mean Sea Level (MSL) 2,53 

LAT -1,62 

Sumber: (Findasari, 2016) 

4.3 Identifikasi dan Penilaian Risiko 

4.3.1 Identifikasi dan Penilaian Risiko FLNG 

Langkah identifikasi bahaya dan risiko berguna untuk memperoleh risk event. Identifikasi risiko 

dilakukan dengan melakukan observasi pada proses operasional FLNG serta melakukan kuesioner 

yang disebarkan ke 12 orang responden dari Komunitas Migas Indonesia. 

1. Identifikasi Risiko FLNG  

Operasional FLNG melibatkan berbagai macam pengolahan gas bumi mentah hingga menjadi LNG. 

Gas bumi diambil dari sumur bor kemudian ditampung pada slug catcher. Risiko yang mungkin 

terjadi pada proses ini adalah kebocoran gas mentah dan air limbah hasil gas lifting dan kebisikan 

pada generator saat gas lifting. Gas mentah membawa produced water saat diambil dari sumur bor 

sehingga perlu adanya pengolahan terhadap produced water tersebut pada unit pengolahan air. Risiko 

yang mungkin terjadi adalah kebocoran air dingin hasil pengolahan. Selanjutnya, dilakukan 

stabilisasi kondensat pada unit stabilisai kondensat agar kondensat dapat diubah menjadi prosuk lain 

yang berguna. Risiko yang telah diidentifikasi yaitu kebocoran flash gas, kebocoran kondensat dan 

kebisingan generator. Selanjutnya gas disimpan pada unit penyimpanan sehingga menimbulkan 

risiko tumpahan atau kebocoran pada tangki penyimpanan kondensat. Gas mentah kemudian masuk 

ke unit pemisah gas high pressure (HP) sehingga memungkinkan terjadinya kebocoran gas. 

Kandungan H2S dan CO2 pada gas mentah dihilangkan pada unit gas sweetening dan pada tahap ini 

risiko yang teridentifikasi adalah kebocoran amine, H2S dan CO2 serta tumpahan kondensat cair. Gas 

yang telah dihilangkan kandungan H2S dan CO2nya kemudian masuk ke unit sulphur recovery dan 

unit pengolahan tail gas. Pada tahap ini mungkin terjadi kebocoran gas H2S, CO2, SOx, dan NOx 

serta kebocoran limbah katalis. Kandungan air yang masih ada pada gas dihilangkan pada unit 

dehidrasi gas sehingga ada dua risiko yaitu kebocoran limbah air dan gas hidrokarbon. Kemudian 

gas masuk ke unit NGL recovery dan terdapat kemungkinan kebocoran hidrokrbon cair. Selanjutnya 

gas bumi akan diubah fase menjadi likuid (LNG) dengan cara didinginkan pada unit likuifasi. Pada 

tahap ini terdapat risiko kebocoran hidrokarbon cair, CO2, SOx, dan NOx, serta partikulat lainnya. 

Gas nitrogen perlu dihilangkan pada unit nitrogen rejection sehingga memungkinkan adanya 

kebocoran gas nitrogen. LNG yang telah terbentuk disimpan pada unit penyimpanan namun terdapat 
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risiko kebocoran LNG. Proses terakhir adalah pemisahan fraksi pada unit fraksinasi. Pada tahap ini 

risiko yang mungkin terjadi adalah kebocoran gas propana dan etana.  

Tabel 4. 5 Identifikasi Risiko pada FLNG 

No. Kegiatan Identifikasi Risiko 

1 Pengumpulan gas mentah pada slug 

catcher 

Kebocoran gas mentah 

Kebocoran air limbah hasil gas lifting 

Kebisingan saat proses gas lifting  

2 Pengolahan produced water dari slug 

catcher pada unit pengolahan air. 

Kebocoran pada unit pengolahan air 

Kebocoran air dingin hasil pengolahan 

3 Stabilisasi kondensat pada unit penstabil 

kondensat 

Kebocoran flash gas  

Kebocoran kodensat 

Kebisingan generator  

4 Penyimpanan condensate Kebocoran pada tangki kondensat 

5 Pemisahan gas pada unit high pressure 

(HP) separator 

Kebocoran gas 

6 Penghilangan H2S dan CO2 pada unit 

gas sweetening 

Kebocoran amine, H2S, dan CO2 

Tumpahnya kondensat cair 

7 Pengolahan gas pada unit sulphur 

recovery dan unit pengolahan tail gas 

Kebocoran gas CO2, SOx, H2S, dan NOx 

Kebocoran limbah katalis 

8 Penghilangan kandungan uap air pada 

feed gas di unit dehidrasi gas 

Kebocoran limbah cair 

Kebocoran gas hidrokarbon 

9 Penghilangan dan pemulihan 

hidrokarbon pada unit NGL recovery 

Kebocoran hidrokarbon cair 

10 Pendinginan dan pencairan gas pada unit 

likuifaksi 

Kebocoran hidrokarbon cair, CO2, SOx, H2S, 

NOx, serta partikulat lainnya 

11 Penghilangan nitrogen pada unit 

nitrogen rejection 

Kebocoran gas NOx 

12 Penyimpanan LNG Kebocoran LNG pada tangki penyimpanan 

13 Pemisahan fraksi pada unit fraksinasi Kebocoran gas propana dan etana 

14 Penyimpanan LGP Kebocoran LPG pada tangki penyimpanan  
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Sumber: (Khairunnisa, 2021) 

2. Penilaian Risiko FLNG 

a. Frekuensi Kejadian (Likelihood) 

Likelihood atau frekuensi merupakan parameter yang menilai kemungkinan suatu risiko dapat terjadi 

(Pujiono, Tama, & Efranto, 2013) atau parameter yang menilai seberapa besar peluang atau 

seringnya suatu risiko dapat terjadi dalam satu kurun waktu tertentu (Dumara, 2017). Berikut 

merupakan tingkatan frekuensi atau likelihood yang akan digunakan untuk menilai risiko di FLNG 

Blok Masela. 

Tabel 4. 6 Tingkat Frekuensi Kejadian 

Tingkat Kategori Deskripsi Frekuensi 

1 Almost 

impossible 

Langka terjadi pada industri minyak dan 

gas 

<10-6 tiap tahun 

2 Very low Pernah terjadi pada industri minyak dan gas 10-6-10-4 tiap tahun 

3 Low Pernah terjadi di FLNG Blok Masela dalam 

kurun waktu 100 tahun 

10-4-10-2 tiap tahun 

4 Medium Pernah terjadi di FLNG Blok Masela 

hingga sekali tiap tahun atau mungkin 

terjadi selama FLNG Blok Masela 

beroperasi hingga satu kali tiap tahun 

10-2-1 tiap tahun 

5 High Terjadi lebih dari satu kali tiap tahunnya di 

FLNG Blok Masela dan diperkirakan 

mungkin terjadi lebih dari satu kali tiap 

tahun di FLNG Blok Masela 

>1 tiap tahun 

Sumber: (Dumara, 2017) 

b. Konsekuensi Kejadian (Severity) 

Kejadian yang telah terjadi akan menimbulkan dampak yang beragam. Tingkat severity merupakan 

parameter yang digunakan untuk menilai seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh risiko 

tersebut (Dumara, 2017). Tingkat severity khususnya yang berdampak pada lingkungan dapat dilihat 

pada Tabel 4.7. 

Tabel 4. 7 Tingkat Severity 

Tingkat Kategori Deskripsi 

1 Slight Kerusakan sedikit: 

- Luas wilayah kebocoran gas <100 ft2 

- Dikategorikan sebagai aliran yang alami 

2 Minor Kerusakan ringan atau kecil: 



 

Universitas Pertamina - 35 

 

Tingkat Kategori Deskripsi 

- Luas wilayah akibat kebocoran gas 100-1.000 ft2 

- Kerusakan lingkungan masih dalam batas lokasi (lokal) 

- Kegiatan kontrol dan pemulihan dapat dilakukan di lokasi 

- Kerusakan yang ditimbulkan sedikit dan ringan 

- Lingkungan tidak sensitif dan mampu dipulihkan hingga 

kondisi semula 

3 Moderate Kerusakaan sedang: 

- Luas wilayah akibat kebocoran gas 1.000-10.000 ft2 

- Tingkat kerusakan lingkungan parah dan berpeluang 

melebihi batas lokasi 

- Perusahaan berpotensi untuk diminta melakukan pemulihan 

terhadap lingkungan terkontaminasi hingga kondisi awal 

- Pemulihan membutuhkan bantuan dari luar (tie 2 oil spill 

response) 

- Dalam jangka panjang, reseptor sulit untuk menyerap atau 

beradaptasi dan pulih dari dampak 

4 Major Kerusakan berat: 

- Luas wilayah akibat kebocoran gas 10.000-100.000 ft2 

- Tingkat kerusakan lingkungan parah melebihi batas lokasi 

- Perusahaan harus melakukan pemulihan pada lingkungan 

yang terdampak ke kondisi awal 

- Pemulihan membutuhkan bantuan dari luar (tie 2 oil spill 

response) 

- Dalam jangka panjang, lingkungan yang terdampak 

(reseptor) sulit menyerap, beradaptasi dan memulihkan 

dampak  

5 Catastrophic Kerusakan besar dan mencakup daerah yang luas: 

- Luas wilayah akibat kebocoran gas >100.000 ft2 

- Tingkat kerusakan lingkungan parah dan melebihi batas 

lokasi 

- Proses pemulihan (recovery) membutuhkan bantuan dari luar 

- Dalam jangka panjang, lingkungan yang terdampak 

(reseptor) sulit menyerap, beradaptasi, dan memulihkan 

dampak sehingga menyebabkan potensi kerusakan yang 

permanen 

- Ada potensi kompensai dari perusahaan terhadap masyarakat 

terdampak 

Sumber: (Dumara, 2017) dan (Khairunnisa, 2021) 
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c. Penilaian Risiko 

Penilaian risiko pada penelitian ini menggunakan matriks risiko berdasarkan standar yang ditetapkan 

oleh Det Norske Veritas (DNV) G101 tahun 2010 tentang risk based inspection of offshore topsides 

static mechanical equipment. Matriks risiko merupakan pemetaan menggunakan dua dimensi yaitu 

pemetaan frekuensi kejadian dan tingkat keparahan dari kejadian tersebut. Matriks risiko dapat 

dilihat pada Gambar 4.1.  

 

Gambar 4. 1 Matriks Risiko 

Sumber: (DNV-RP-G101, 2010) 

Pada Tabel 4.8 dapat dilihat hasil penilaian risiko menggunakan metode environmental identification 

(ENVID) berdasarkan hasil wawancara dengan ahli/expert judgement (Khairunnisa, 2021).  

Tabel 4. 8 Penilaian Risiko 

No. Kegiatan Identifikasi Risiko Penilaian Risiko Nilai 

Risiko 

Kategori 

Risiko 
Likelihood Severity 

1 Pengumpulan 

gas mentah 

pada slug 

catcher 

Kebocoran gas mentah 4 3 12 Medium 

Kebocoran atau tumpahan 

produced water 

4 5 20 Tinggi 

Kebisingan saat proses gas 

lifting  

1 1 1 Rendah 

2 Pengolahan 

produced 

Kebocoran atau tumpahan 

produced water 

4 5 20 Tinggi 
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No. Kegiatan Identifikasi Risiko Penilaian Risiko Nilai 

Risiko 

Kategori 

Risiko 
Likelihood Severity 

water dari slug 

catcher pada 

unit 

pengolahan 

air. 

Perbedaan temperatur air pada 

bagian keluaran (outlet) 

4 3 12 Medium 

3 Stabilisasi 

kondensat 

pada unit 

penstabil 

kondensat 

Kebocoran flash gas  4 3 12 Medium 

Kebocoran kodensat cair 4 5 20 Tinggi 

Kebisingan generator atau 

kompresor 

1 1 1 Rendah 

4 Penyimpanan 

kondensat 

Kebocoran pada tangki 

kondensat 

4 3 12 Medium 

5 Pemisahan gas 

pada unit high 

presure (HP) 

separator 

Kebocoran gas 4 3 12 Medium 

Kebisingan pada kompresor 

atau generator 

1 1 1 Rendah 

6 Penghilangan 

H2S dan CO2 

pada unit gas 

sweetening 

Kebocoran amine, H2S, dan 

CO2 

4 3 12 Medium 

Tumpahnya kondensat cair 4 2 8 Medium 

Kebisingan pada generator 

atau kompresor 

1 1 1 Rendah 

7 Pengolahan 

gas pada unit 

sulphur 

recovery dan 

unit 

pengolahan 

tail gas 

Kebocoran gas CO2, SOx, H2S, 

dan NOx 

4 3 12 Medium 

Kebocoran kondensat cair 4 2 8 Medium 

 Kebisingan pada generator 

atau kompresor 

1 1 1 Rendah 

8 Penghilangan 

kandungan uap 

air pada feed 

gas di unit 

dehidrasi gas 

Kebocoran gas hidrokarbon, 

N2, CO2 

4 2 8 Medium 

Kebisingan pada generator 

atau kompresor 

1 1 1 Rendah 

9 Kebocoran hidrokarbon cair 4 2 8 Medium 
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No. Kegiatan Identifikasi Risiko Penilaian Risiko Nilai 

Risiko 

Kategori 

Risiko 
Likelihood Severity 

Penghilangan 

dan pemulihan 

hidrokarbon 

pada unit NGL 

recovery 

Kebisingan pada generator 

atau kompresor 

1 1 1 Rendah 

10 Pendinginan 

dan pencairan 

gas pada unit 

likuifaksi 

Kebocoran cairan mix 

component refrigerant (MCR) 

3 3 9 Medium 

Kebisingan pada generator 

atau kompresor 

1 1 1 Rendah 

11 Penghilangan 

nitrogen pada 

unit nitrogen 

rejection 

Kebocoran cairan kriogenik 4 3 12 Medium 

Kebisingan pada generator 

atau kompresor 

1 1 1 Rendah 

12 Penyimpanan 

LNG 

Kebocoran LNG pada tangki 

penyimpanan 

4 3 12 Medium 

13 Pemisahan 

fraksi pada 

unit fraksinasi 

Kebocoran gas propana dan 

etana 

4 2 8 Medium 

Kebisingan pada generator 

atau kompresor 

1 1 1 Rendah 

14 Penyimpanan 

LGP 

Kebocoran LPG pada tangki 

penyimpanan  

4 3 12 Medium 

Sumber: (Khairunnisa, 2021) 

Terdapat tiga risiko dengan katogori risiko tinggi yang apabila dipetakan dalam matriks risiko berada 

pada zona merah. Ketiga risiko ini akan diidentifikasi sehingga salah satu risiko akan menjadi 

peristiwa puncak (top event) pada diagram bowtie. Tiga risiko tersebut adalah: 

a. Tumpahan produced water di unit slug catcher 

b. Tumpahan produced water pada unit pengolahan air 

c. Tumpahan kondensat cair pada unit stabilisasi kondensat.  

Produced water adalah produk sampingan (byproduct) dari proses pengambilan minyak dan gas. 

Sifat fisik dan kimia dari produced water tergantung dari lokasi reservoir secara geografis, formasi 

geologi, dan jenis hidrokarbon yang akan diproduksi. Penanganan terhadap produced water dapat 

dilakukan dengan cara menginjeksikan kembali produced water melalui injection well yang 

berfungsi untuk meningkatkan produksi minyak dan gas (Andarani & Rezagama, 2015). Produksi 

dari produced water cukup banyak sehingga dapat dimanfaatkan untuk hal lainnya seperti 

diinjeksikan untuk meningkatkan produksi minyak, irigasi, dan peternakan (Tiana, 2015). Hal ini 

menunjukkan bahwa produced water dapat diolah dan digunakan kembali (recycle) sehingga tidak 



 

Universitas Pertamina - 39 

 

membahayakan lingkungan. Limbah produced water yang mengalami kebocoran tidak langsung 

masuk ke badan air (laut) karena dapat dideteksi secara dini dengan memasang sistem leak detection 

and prevention (Ground Water Protection Council , 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

kebocoran produced water baik di unit slug catcher maupun unit pengolahan air, tidak menimbulkan 

dampak signifikan bagi lingkungan. 

Kegiatan kondensasi pada unit stabilisasi kondensat menimbulkan risiko kebocoran atau tumpahan 

kondensat cair. Kondensat akan menguap dengan sangat cepat dengan perkiraan tingkat penguapan 

mencapai 75% dalam waktu 24 jam setelah kebocoran (Guyomarch & Chever, 2020). Hal ini akan 

berdampak pada burung laut. Beberapa data kebocoran kondensat dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. 9 Beberapa Tragedi Kebocoran Kondensat Hidrokarbon 

Tempat Kejadian Tahun Keterangan 

Uniacke G-72 oil 

drilling, Nova 

Scotia 

1984 Terjadi letupan gas dan kondensat yang tidak terkendali di 

bawah permukaan laut dan berlangsung selama 10 hari. 75% 

kondensat menguap setelah 24 jam.  

Montara offshore 

oil field, Laut Timor 

2009 Erupsi hidrokarbon terjadi pada kepala sumur (well head) 

sehingga 4,8 ribu ton hidrokarbon terlepas ke lautan. 

Hidrokarbon tersebar sepanjang 136 km dan selebar 40 km.  

Elgin production 

platform, Lautan 

Utara  

2012 Kebocoran gas dan kondensat terjadi pada sumur tertutup 

produksi pun ditutup selama satu tahun. Kebocoran disebabkan 

korosi yang tidak terduga dari sumur. Hal ini mengakibatkan 

lapisan tipis pada permukaan laut dan pencemaran metana bagi 

hewan laut. 

MT Sanchi, Laut 

China Timur 

2018 Tabrakan antar kapal mengakibatkan kapal karam dan 

sebanyak 136.000 ton kondensat terbakar dengan cepat di 

permukaan dan menyebabkan polusi udara yang parah. 

Sumber: (Guyomarch & Chever, 2020) 

Sesuai dengan Tabel 4.6, nilai frekuensi atau kemungkinan risiko ini terjadi adalah 4 yaitu pernah 

terjadi di FLNG Blok Masela hingga sekali tiap tahun atau mungkin terjadi selama FLNG Blok 

Masela beroperasi hingga satu kali tiap tahun sedangkan tingkat keparahannya adalah 5 yaitu 

merupakan kerusakan berat dan mencakup wilayah yang luas (catastrophic). Dari data kuesioner 

didapatkan pula bahwa dua responden menyatakan tumpahan minyak atau kondensat serta kebocoran 

hidrokarbon merupakan kejadian yang pernah terjadi pada perusahaan minyak dan gas. 

Apabila nilai risiko tersebut dipetakan dalam matriks risiko pada Gambar 4.1, maka risiko tersebut 

merupakan risiko tingkat tinggi (high). Risiko tingkat tinggi perlu segera ditangani dengan cara 

memberikan penghalang (barrier) sehingga frekuensi dan dampak dari risiko dapat berkurang 

(Purwanto, Handayani, & Hardiyo, 2015). Oleh sebab itu, kebocoran konsendat cair pada unit 

stabilisasi kondensat akan menjadi top event atau peristiwa puncak dalam konstruksi diagram 

bowtie. 
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4.3.2 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko Pipa Gas Bawah Laut 

Operasi FLNG didukung pula oleh fasilitas bawah lautnya. Bahaya fasilitas bawah laut yang 

diidentifikasi adalah bahaya yang terjadi pada proses operasional perpipaan bawah laut. Tahapan 

proses identifikasi bahaya pada fasilitas bawah laut menggunakan standar dan data dari Standard 

DNV RP F-107 tahun 2010 tentang Risk Assessment of Pipeline Protection.  

1. Identifikasi Bahaya (Hazard Identification) 

Bahaya yang ada pada aktivitas perpipaan bawah laut adalah gas hidrokarbon. Kegiatan-kegiatan 

yang berkaitan dengan operasional pipa gas bawah laut menimbulkan risiko yaitu kebocoran pipa 

gas. Aktivitas yang menyebabkan kerusakan pada pipa yaitu objek yang jatuh dan manimpa pipa gas 

bawah laut. Objek yang jatuh meliputi aktivitas jangkar ataupun kapal yang tenggelam. Penyebab 

lainnya yaitu aktivitas pukat, korosi internal dan eksternal, kelebihan tekanan pada pipa, kondisi 

fatigue pada perpipaan, dan faktor alam seperti gempa bumi.  

Tabel 4. 10 Identifikasi Bahaya dan Risiko Pipa Gas Bawah Laut 

No. Kegiatan Identifikasi Bahaya Risiko 

1 Aktivitas yang 

menggunakan jangkar 

seperti menjatuhkan 

dan menyeret jangkar 

Gas hidrokarbon Kerusakan akibat benturan, 

kebocoran gas, ledakan 

2 Aktivitas pengangkatan 

yang dapat 

menjatuhkan objek ke 

laut 

Gas hidrokarbon Kerusakan pipa akibat 

hantaman/benturan, kebocoran gas 

3 Operasi bawah laut 

seperti tabrakan ROV 

dan kegagalan manuver 

etika pemasangan atau 

pemindahan peralatan 

Gas hidrokarbon Kerusakan pipa akibat tabrakan, 

kebocoran gas 

4 Aktivitas pukat Gas hidrokarbon Kerusakan akibat benturan, gesekan, 

dan tarikan 

5 Tanker, supply vessel 

and commercial ship 

traffic. Terjadinya 

tabrakan kapal atau 

kapal tenggelam 

Gas hidrokarbon Kerusakan pipa akibat tabrakan, 

kaitan, dan benturan 

6 Korosi internal dan 

eksternal pada pipa 

Gas hidrokarbon Kebocoran atau retakan halus pada 

pipa 

7 Kelebihan tekanan pada 

pipa 

Gas hidrokarbon Kebocoran atau retakan halus pada 

pipa 
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No. Kegiatan Identifikasi Bahaya Risiko 

8 Kondisi fatigue pada 

perpipaan 

Gas hidrokarbon Kebocoran atau retakan halus pada 

pipa 

9 Faktor alam (gempa 

bumi) 

Gas hidrokarbon Kerusakan (patah dan bocor) pada 

pipa akibat guncangan 

Sumber: (DNV-RP-F107, 2010) 

2. Penilaian Risiko Pipa Gas Bawah Laut 

Penilaian risiko pipa gas bawah laut merupakan hasil perkalian frekuensi dan konsekuensi risiko. 

Frekuensi dan konsekuensi dari kecelakaan pipa gas bawah laut diestimasi berdasarkan engineering 

judgement atau pengalaman kerja operator. 

a. Frekuensi Risiko 

Frekuensi terjadinya kecelakaan kerja diberikan rangking atau tingkatan dari 1 (frekuensi rendah) 

hingga 5 (frekuensi tinggi) yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.11.  

Tabel 4. 11 Tingkat Frekuensi Risiko Pipa Gas Bawah Laut 

Tingkat Deskripsi 
Frekuensi 

Tahunan 

1 Frekuensi kejadian sangat rendah dan dapat diabaikan <10-5 

2 Kejadian jarang terjadi 10-4>10-5 

3 Kejadian tidak diperkirakan terjadi namun apabila data diringkas 

dipercaya terjadi satu kali dalam satu tahun 

10-3>10-4 

4 Mungkin terjadi satu kali selama usia saluran pipa 10-2>10-3 

5 Mungkin terjadi lebih dari satu kali selama usia saluran pipa >10-2 

Sumber: (DNV-RP-F107, 2010) 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Energy Institute dan Oil & Gas UK dalam laporan berjudul 

Pipeline and riser loss of containment 2001-2012 (PARLOC 2012), berikut merupakan variasi 

frekuensi kegagalan yang didasarkan pada diameter dan panjang pipa.  

Perhitungan frekuensi dari loss of containment menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑎𝑔𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 (𝑘𝑚−𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛)
                                         (4.1) 
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Tabel 4. 12 Variasi Frekuensi Kegagalan Berdasarkan Diameter Pipa 

Diameter 

(inch) 

Estimasi angka 

kejadian 

Pipa yang 

beroperasi  

(km-tahun) 

Frekuensi  

(per km-tahun) 

<= 6 32,4 47.051,6 6,88x10-4 

>6 sampai 10 32,4 27.913,5 1,16x10-3 

>10 sampai 16 20,9 36.004,5 5,82x10-4 

>16 7,0 108.195,4 6,45x10-5 

Total 92,7 219.165,0 4,23x10-4 

Sumber: (Energy Institute, 2015) 

Tabel 4. 13 Variasi Frekuensi Kegagalan Berdasarkan Panjang Pipa 

Panjang (km) Estimasi angka 

kejadian 

Masa Layan  

(km-tahun) 

Frekuensi  

(per km-tahun) 

<= 3 16,9 4.128,4 4,10x10-4 

>3 sampai 10 29,5 27.453,1 1,07x10-3 

>10 sampai 30 35,7 48.107,6 7,43x10-4 

>30 10,7 139.475,9 7,64x10-5 

Total 92,8 219.165,0 4,23x10-4 

Sumber: (Energy Institute, 2015) 

Rata-rata variasi frekuensi kegagalan berdasarkan diameter dan panjang pipa baja (steel pipelines) 

adalah 4,23x10-4 per km-tahun. Maka dari itu, berdasarkan Tabel 4.10 tingkat frekuensi kejadiannya 

adalah 3, yaitu kejadian tidak diperkirakan terjadi namun apabila data diringkas dipercaya terjadi 

satu kali dalam satu tahun.  

b. Konsekuensi Risiko 

Pada standar DNV RP F-107 tentang Risk Pipeline, telah ditentukan tabel untuk merangking 

penilaian konsekuensi yang dibagi menjadi beberapa kategori yaitu: 

• Minor damage (D1) merupakan kerusakan tidak membutuhkan perbaikan dan tidak 

mengakibatkan pelepasan hidrokarbon. 

• Moderate damage (D2) merupakan kerusakan yang perlu diperbaiki namun tidak atau belum 

melepaskan gas hidrokarbon. 

• Major damage (D3) merupakan kerusakan yang dapat menyebabkan lepasnya hidrokarbon, 

air, atau lainnya.  

Dalam kasus major damage (D3), klasifikasi pelapasan dijabarkan sebagai berikut: 
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• No release (R0) yang berarti tidak ada pelepasan gas hidrokarbon. 

• Small release (R1) yang berarti pelepasan melalui lubang kecil hingga sedang pada 

permukaan pipa.  

• Major release (R2) yang berarti pelepasan gas dari pipa yang pecah atau full rupture.  

Tabel 4. 14 Tingkat Konsekuensi 

Tingkat Dent/ 

Diameter 

(%) 

Deskripsi Kerusakan 

Kemungkinan (Probability) 

D1 D2 D3 R0 R1 R2 

1 <5 Kerusakan minor 1,0 0 0 1,0 0 0 

2 5-10 Kerusakan mayor (leakage 

anticipated) 

0,1 0,8 0,1 0,9 0,1 0 

3 10-15 Kerusakan mayor (leakage 

and rupture anticipated) 

0 0,75 0,25 0,75 0,2 0,05 

4 15-20 Kerusakan mayor (leakage 

and rupture anticipated) 

0 0,25 0,75 0,25 0,5 0,25 

5 >20 Pecah 0 0,1 0,9 0,1 0,2 0,7 

Sumber: (DNV-RP-F107, 2010) 

Data pada PARLOC 2012 menunjukkan bahwa 9% kebocoran pada pipa baja (steel pipelines) adalah 

akibat pipa yang pecah atau rupture. Pada Tabel 4.14 dapat dilihat rata-rata diameter pipa yang 

mengalami kejadian pecah. 

Tabel 4. 15 Diameter Pipa yang Mengalami Kejadian Pecah 

Diameter pipa (inch) Hole Diameter (mm) 

16 406,4 

12 304,8 

10 273,1 

10 254 

10 254 

4 114,3 

4 101,6 

3 88,9 

Sumber: (Energy Institute, 2015) 
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c. Penilaian Risiko 

Matriks risiko dibawah menunjukkan hasil perkalian dari frekuensi kejadian dan konsekuensi. Maka 

dari itu, dilakukan perhitungan dari data yang telah didapatkan seperti pada Tabel 4.14. Hasil yang 

didapatkan dari perhitungan akan dibandingkan dengan Gambar 4.2 untuk mengetahui tingkat risiko 

dari kejadian tersebut. 

 

Gambar 4. 2 Matriks Risiko 

Sumber: (DNV-RP-F107, 2010) 

Tabel 4. 16 Perhitungan Matriks Risiko 

No. Kegiatan/ 

Penyebab 

Risiko Dampak Fk Kk Nilai 

Risiko 

Kategori 

Risiko 

1 Proses 

meletakkan 

jangkar (rig 

and lay vessel 

operations) 

Kerusakan akibat 

benturan, kebocoran 

gas, ledakan 

Kebocoran 

pipa gas 

3 4 12 Not 

acceptable  

Kerusakan pipa akibat 

gesekan dan benturan, 

pipa terseret, 

kebocoran gas 

Kebocoran 

pipa gas 

3 4 12 Not 

acceptable 

Kerusakan pipa akibat 

gesekan dan benturan, 

kebocoran gas 

Kebocoran 

pipa gas 

3 4 12 Not 

acceptable 

2 Aktivitas 

pengangkatan 

(lifting 

activities) 

Kerusakan pipa akibat 

hantaman/benturan, 

kebocoran gas 

Kebocoran 

pipa gas 

3 4 12 Not 

acceptable 
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No. Kegiatan/ 

Penyebab 

Risiko Dampak Fk Kk Nilai 

Risiko 

Kategori 

Risiko 

3 Operasi bawah 

laut 

(simultaneous 

operations) 

Kerusakan pipa akibat 

tabrakan, kebocoran 

gas 

Kebocoran 

pipa gas 

3 4 12 Not 

acceptable 

Kerusakan pipa akibat 

benturan, tarikan, dan 

abrasi, kebocoran gas 

Kebocoran 

pipa gas 

3 4 12 Not 

acceptable 

4 Aktivitas pukat Kerusakan akibat 

benturan, gesekan, dan 

tarikan 

Kebocoran 

pipa gas 

3 4 12 Not 

acceptable 

5 Tanker, supply 

vessel and 

commercial 

ship traffic 

Kerusakan pipa akibat 

tabrakan 

Kebocoran 

pipa gas 

3 4 12 Not 

acceptable 

Kerusakan pipa akibat 

benturan dan kaitan 

Kebocoran 

pipa gas 

3 4 12 Not 

acceptable 

Kerusakan pipa akibat 

tabrakan atau benturan 

Kebocoran 

pipa gas 

3 4 12 Not 

acceptable 

6 Operasional 

pipa 

Korosi internal dan 

eksternal pipa 

Kebocoran 

pipa gas 

3 4 12 Not 

acceptable 

Kelebihan tekan pada 

pipa 

Kebocoran 

pipa gas 

3 4 12 Not 

acceptable 

Kondisi fatigue pada 

pipa 

Kebocoran 

pipa gas 

3 4 12 Not 

acceptable 

Faktor alam (gempa 

bumiI) 

Kebocoran 

pipa gas 

3 4 12 Not 

acceptable 

 

Pada tabel diatas, seluruh risiko memiliki tingkat frekuensi 3 yang berarti kejadian tidak diperkirakan 

terjadi namun apabila data diringkas dipercaya terjadi satu kali dalam satu tahun. Sedangkan nilai 

konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan adalah 4 yang berarti pipa mengalami pecah atau 

kerusakan berat. Sehingga ketika nilai tersebut dikalikan dan dipetakan dalam matriks risiko pada 

Gambar 4. 2, risiko-risiko tersebut termasuk dalam risiko tingkat tinggi.  

Masalah perpipaan gas bawah laut disebabkan beberapa penyebab dan semuanya mengarah ke suatu 

peristiwa puncak yaitu kebocoran pipa gas atau loss of contaiment. Salah satu responden pada 

kuesioner menyatakan bahwa kecelakaan yang pernah terjadi pada perusahaan produksi minyak dan 

gas dalah kebocoran pipa gas bawah laut (lihat Lampiran 3, Tabel 6). Maka dari itu, dalam 

konstruksi bowtie, peristiwa puncak yang akan digunakan adalah kejadian loss of containment dari 

sumur bor hingga surface facilities. 
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4.4 Diagram Bowtie FLNG 

Konstruksi diagram bowtie menggunakan perangkat lunak BowTieXP dapat dilihat pada Gambar 

4.3 di bawah ini. Bowtie pada gambar tersebut menunjukkan peristiwa puncak pada bagian tengah, 

tujuh penyebab di sayap kiri, dan dua konsekuensi di sayap kanan.  

 

Gambar 4. 3 Diagram Bowtie FLNG 

Bowtie diagram yang dikonstruksi memiliki dimensi yang cukup besar sehingga tidak dapat dimuat 

dalam satu halaman. Beberapa gambar dibawah ini adalah perbesaran dari setiap penyebab dan 

konsekuensi. Masin-masing penyebab dan konsekuensi memiliki beberapa barrier atau penghalang. 

Perbesaran penyebab dan barriernya dapat dilihat pada Gambar 4.4 hingga Gambar 4.10. 

Perbesaran dari konsekuensi beserta barriernya dapat dilihat pada Gambar 4.11 dan Gambar 4.12.  
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Gambar 4. 4 Penyebab dan Barrier Ke-1 Bowtie FLNG 

 

Gambar 4. 5 Penyebab dan Barrier Ke-2 Bowtie FLNG 
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Gambar 4. 6 Penyebab dan Barrier Ke-3 Bowtie FLNG 

 

Gambar 4. 7 Penyebab dan Barrier Ke-4 Bowtie FLNG 



 

Universitas Pertamina - 49 

 

 

Gambar 4. 8 Penyebab dan Barrier Ke-5 Bowtie FLNG 

 

Gambar 4. 9 Penyebab dan Barrier Ke-6 Bowtie FLNG 
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Gambar 4. 10 Penyebab dan Barrier Ke-7 Bowtie FLNG 

 

Gambar 4. 11 Konsekuensi dan Barrier Ke-1 Bowtie FLNG 
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Gambar 4. 12 Konsekuensi dan Barrier Ke-2 Bowtie FLNG 

4.4.1 Penjelasan Penyebab dan Prevention Barrier 

Produksi kondensat melibatkan beberapa tahap dan salah satunya adalah stabilisasi kondesat. Pada 

tahap ini, tekanan uap kondensat dikurangi sehingga fase uap tidak terjadi saat mengalirkan cairan 

ke tangki penyimpangan dengan tekanan atmosfer (Mokhatab & Mak, Handbook of Natural Gas 

Transmission and Processing, 2019). Peristiwa puncak dari operasional FLNG adalah tumpahnya 

kondensat cair pada unit stablisisasi kondensat. Berikut merupakan penjelasan mengenai penyebab 

peristiwa puncak, barrier, faktor eskalasi, dan barrier eskalasinya: 

1. Pipa kondensasi mengalami fatigue 

Penyebab dan barrier ini dapat dilihat pada Gambar 4.4. Seiring berjalannya waktu, pipa kerap kali 

mengalami fatigue dan penipisan material (Apriani, Rizeki, & Nugroho, 2016). Pipa yang fatigue ini 

dapat menyebabkan kebocoran sehingga terjadilah tumpahan kondensat cair. Maka dari itu, 

dilakukan pencegahan dengan cara: 

a. Kondisi operasional tidak boleh melebihi batas desain yang telah ditentukan dalam standar 

desain. Pencegahan ini memiliki kelemahan dikarenakan ada kemungkinan operator tidak 

mematuhi aturan tersebut sehingga perlu adanya SOP yang berlaku dan edukasi kepada 

operator. 

b. Melakukan pengawasan, inspeksi, dan pemeliharaan. Perlu adanya pemeliharaan secara 

berkala dan penggantian pipa akibat umur pemakaian. Namun, beberapa inspektor tidak 

mampu mengidentifikasi risiko atau tidak mampu melihat kondisi pipa dengan baik dan teliti 

sehingga diperlukan pelatihan identifikasi bahaya dan risiko bagi inspektor secara berkala.  

 

2. Pipa mengalami overpressure 

Hal ini kerap terjadi akibat kondisi operasi yang tidak sesuai standar (lihat Gambar 4.5). Maka dari 

itu, perlu pencegahan berupa: 

a. Kondisi operasional tidak boleh melebihi batas desain yang telah ditentukan dalam standar 

desain. Pencegahan ini memiliki kelemahan dikarenakan ada kemungkinan operator tidak 
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mematuhi aturan tersebut sehingga perlu adanya SOP yang berlaku dan edukasi kepada 

operator. 

b. Operator intervention (manually closed). Operator bertanggungjawab untuk mematikan alur 

operasi apabila terjadi kebocoran. 

c. Automatic function, merupakan alat yang akan menutup alur produksi secara otomatis 

apabila terdeteksi kebocoran. 

 

3. Pipa mengalami erosi 

Penyebab ini dapat menyebabkan tumpahan kondensat cair (lihat Gambar 4.6). Barrier pencegahan 

yang dapat diaplikasikan adalah: 

a. Menghindari belokan tajam pada instalasi pipa 

b. Kondisi operasional tidak boleh melebihi batas desain yang telah ditentukan dalam standar 

desain (erosion allowance). 

c. Operator memperhatikan kecepatan aliran gas. Terdapat kelemahan pada barrier ini yaitu 

operator kurang berpengalaman, sehingga perlu edukasi atau training yang diadakan oleh 

perusahaan dan operator wajib berpedoman pada standar desain.  

d. Pipa suction dibuat pendek dan diameter lebih besar 1 nomor 

e. Melakukan pengawasan, inspeksi, dan pemeliharaan 

 

4. Flange dan baut yang tidak dipasang dengan baik (improper connection) 

Flange merupakan bagian sambungan dari pipa dan disatukan menggunakan baut. Bagian ini sering 

mengalami kebocoran akibat tidak dipasang dengan baik dan teliti (Svendsen, 2014) Pencegahan 

yang perlu diterapkan agar penyebab ini tidak menimbulkan peristiwa puncak yaitu (lihat Gambar 

4.7): 

a. Proper flange management 

b. Menyediakan peralatan maintenance yang sesuai dengan standar 

c. Membuat SOP atau daftar checklist saat maintenance pipa dan flange 

d. Melakukan pengawasan, inspeksi, dan pemeliharaan 

 

5. Pipa mengalami corrosion under insulation (CUI) 

Salah satu penyebab dari tumpahan atau kebocoran kondensat adalah karena pipa mengalami 

peristiwa CUI (Svendsen, 2014). CUI merupakan korosi yang terjadi dibawah lapisan insulasi, maka 

dari itu, perlu dilakukan hal-hal berikut untuk mencegah penyebab ini menimbulkan peristiwa 

puncak (lihat Gambar 4.8): 

a. Memilih bahan insulasi yang hidrofobik atau anti air 

b. Menginstalasi protective jacketing dengan bahan aluminium atau baja 

c. Melakukan pengawasan, inspeksi, dan pemeliharaan secara berkala 

d. Memasang external protective coating 

 

6. Kondisi buka tutup valves berada pada posisi yang salah setelah maintenance 

Berdasarkan proyek dari Norwegian Oil and Gas, sebanyak 36 dari 56 kebocoran disebabkan oleh 

manusia dan 8 diantaranya adalah kasus posisi valves yang salah setelah maintenance. Penyebab ini 

perlu dicegah dengan barrier sebagai berikut (lihat Gambar 4.9): 

a. Edukasi pada teknisi agar selalu mematuhi SOP 

b. Membuat daftar checklist setelah maintenance yang berpedoman pada SOP 
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7. Pipa yang tidak terinsulasi mengalami korosi eksternal 

Sebanyak 119 kejadian kegagalan pipa yang melibatkan cairan berbahaya di Amerika Serikat 

disebabkan oleh korosi eksternal (Restrepo, Simonoff, & Zimmerman, 2008). Pencegahan yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: (lihat Gambar 4.10) 

a. Melakukan deteksi korosi eksternal secara berkala melalui third party 

b. Memasang proteksi katodik pada pipa 

c. Melakukan eksternal coating pada pipa 

Tabel 4. 17 Penyebab, Barrier Pencegahan, dan Faktor Eskalasi dalam Bowtie FLNG 

No. Peristiwa 

Puncak 

Penyebab Barrier Pencegahan Faktor 

Eskalasi 

Barrier 

Eskalasi 

1 

Tumpahan 

kondensat 

cair pada 

unit 

stabilisasi 

kondensat 

Pipa 

kondensasi 

mengalami 

fatigue 

Kondisi operasional 

tidak boleh melebihi 

batas desain yang 

telah ditentukan 

dalam standar desain 

Operator tidak 

mematuhi aturan 

tersebut 

Membuat SOP 

dan 

mengedukasi 

operator 

Melakukan 

pengawasan, inspeksi, 

dan pemeliharaan 

Inspektor tidak 

mampu 

mengidentifikasi 

risiko 

Memberikan 

pelatihan 

identifikasi 

bahaya dan 

risiko bagi 

inspektor 

2 Overpressure Kondisi operasional 

tidak boleh melebihi 

batas desain yang 

telah ditentukan 

dalam standar desain 

Operator tidak 

mematuhi aturan 

tersebut 

Membuat SOP 

dan 

mengedukasi 

operator 

Operator intervention 

(manually closed) 

- - 

Automatic function - - 

3 Pipa 

mengalami 

erosi 

Menghindari belokan 

tajam pada instalasi 

pipa 

- - 

Kondisi operasional 

tidak boleh melebihi 

batas desain yang 

telah ditentukan 

dalam standar desain 

(erosion allowance) 

Operator tidak 

mematuhi aturan 

tersebut 

Membuat SOP 

dan 

mengedukasi 

operator 

Operator 

memperhatikan 

kecepatan aliran gas 

Operator kurang 

berpengalaman 

Perusahaan 

memberikan 

edukasi 

Operator 

berpedoman 

pada standar 

desain 

Pipa suction dibuat 

pendek dan diameter 

lebih besar 1 nomor 

- - 

Melakukan 

pengawasan, inspeksi, 

dan pemeliharaan 

Inspektor tidak 

mampu 

Memberikan 

pelatihan 

identifikasi 
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No. Peristiwa 

Puncak 

Penyebab Barrier Pencegahan Faktor 

Eskalasi 

Barrier 

Eskalasi 

mengidentifikasi 

risiko 

bahaya dan 

risiko bagi 

inspektor 

4 Flange dan baut 

yang tidak 

dipasang 

dengan baik 

(improper 

connection) 

Proper flange 

management 

- - 

Menyediakan 

peralatan 

maintenance yang 

sesuai dengan standar 

- - 

Membuat SOP atau 

daftar checklist saat 

maintenance pipa dan 

flange 

Perusahaan 

memiliki 

mekanisme 

sendiri sehingga 

mengabaikan 

SOP 

Perusahaan 

mengeluarkan 

kebijakan yang 

saling 

terintegrasi 

Meningkatkan 

awareness 

dalam 

perusahaan 

Melakukan 

pengawasan, inspeksi, 

dan pemeliharaan 

Inspektor tidak 

mampu 

mengidentifikasi 

risiko 

Memberikan 

pelatihan 

identifikasi 

bahaya dan 

risiko bagi 

inspektor 

5 Pipa 

mengalami 

corrosion 

under 

insulation 

(CUI) 

Memilih bahan 

insulasi yang 

hidrofobik atau anti 

air 

- - 

Menginstalasi 

protective jacketing 

(berbahan aluminium 

atau baja) 

- - 

Melakukan 

pengawasan, inspeksi, 

dan pemeliharaan 

terhadap sistem 

insulasi 

Inspektor tidak 

mampu 

mengidentifikasi 

risiko 

Memberikan 

pelatihan 

identifikasi 

bahaya dan 

risiko bagi 

inspektor 

Memasang external 

protective coating 

- - 

6 Kondisi buka 

tutup valves 

berada pada 

posisi yang 

salah setelah 

maintenance 

Edukasi pada teknisi 

agar selalu mematuhi 

SOP 

Materi pelatihan 

terlupakan 

Memberikan 

pelatihan 

berkelanjutan 

(renewal 

training) 

Membuat checklist 

after maintenance 

(SOP) 

- - 

7 Pipa tidak 

terisulasi 

mengalami 

korosi eksternal 

Melakukan deteksi 

korosi eksternal 

secara berkala melalui 

third party 

Kurang 

pengawasan 

terhadap 

Melakukan 

pengawasan thd 

third party agar 

sesuai kriteria 
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No. Peristiwa 

Puncak 

Penyebab Barrier Pencegahan Faktor 

Eskalasi 

Barrier 

Eskalasi 

pekerjaan third 

party 

Memasang proteksi 

katodik pada pipa 

Adanya 

kesalahan sirkuit 

atau arus salah 

arah 

Mempekerjakan 

teknisi dan 

pengawas yang 

terlatih 

Melakukan external 

coating pada pipa 

- - 

 

4.4.2 Penjelasan Konsekuensi dan Mitigation Barrier 

Berdasarkan penyebab-penyebab yang telah dijabarkan, maka berikut merupakan konsekuensi dari 

tumpahan kondensat cair adalah sebagai berikut: 

1. Berbahaya dan/atau dapat membunuh bagi hewan di udara (burung laut) apabila kondensat 

menguap 

Untuk mengurangi dampak akibat konsekuensi ini, maka barrier mitigasi yang diterapkan adalah: 

(lihat Gambar 4.11) 

a. Operator intervention (manually closed). Mitigasi ini dilakukan oleh operator yang bertugas 

dimana sistem dinonaktifkan apabila terjadi kebocoran atau tumpahan. 

b. Memasang safety early warning system. Sistem ini akan mendeteksi tumpahan atau 

kebocoran sehingga operator dapat melakukan tindakan mitigasi. 

c. Shutdown operation. Menonaktifkan kegiatan operasi dapat menurunkan besarnya dampak 

yang akan terlepas ke lingkungan. 

d. Emergency response on FLNG. Kesiapsiagaan tanggap darurat memerlukan rencana dari 

perusahaan. Emergency response dianggap efektif dan kecepatan respon perlu terus 

ditingkatkan (International Association od Oil & Gas Producers, 2016).  

 

2. Mengkontaminasi lautan beserta biotanya 

Langkah mitigasi yang perlu dilakukan sama dengan konsekuensi pertama. Perbedaan hanya terletak 

pada tindakan emergency response yang dilakukan. Berikut merupakan barrier mitigasi yang 

diterapkan: (lihat Gambar 4.12) 

a. Operator intervention (manually closed) 

b. Memasang safety early warning system 

c. Shutdown operation 

d. Emergency response by standby vessel. Kesiapsiagaan tanggap darurat dilakukan oleh kapal 

yang berjaga-jaga di area tumpahan kondensat. 

Tabel 4. 18 Penyebab, Barrier Mitigasi, dan Faktor Eskalasi dalam Bowtie FLNG 

No Peristiwa 

Puncak 

Konsekuensi Barrier Mitigasi Faktor 

Eskalasi 

Barrier 

Eskalasi 

1 
Tumpahan 

kondensat 

cair pada 

unit 

stabilisasi 

kondensat 

Berbahaya 

dan/atau dapat 

membunuh bagi 

hewan di udara 

(burung laut) 

apabila kondensat 

menguap 

Operator intervention 

(manually closed) 

- - 

Memasang safety 

early warning system 

Alat tidak 

berfungsi saat 

kejadian/ 

mengalami 

kerusakan 

Melakukan 

pemeliharaan 

terhadap alat 
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No Peristiwa 

Puncak 

Konsekuensi Barrier Mitigasi Faktor 

Eskalasi 

Barrier 

Eskalasi 

Shutdown operation - - 

Emergency response 

on FLNG 

- - 

2 Mengkontaminasi 

lautan beserta 

biotanya 

Operator intervention 

(manually closed) 

- - 

Memasang safety 

early warning system 

Alat tidak 

berfungsi saat 

kejadian/ 

mengalami 

kerusakan 

Alat tidak 

berfungsi saat 

kejadian/ 

mengalami 

kerusakan 

Shutdown operation - - 

Emergency response 

by standby vessel 

- - 

 

4.4.3 Identifikasi ECE  

Environmental critical element (ECE) merupakan segala sesuatu terkait perangkat keras atau 

program komputer yang kegagalannya akan menyebabkan atau berkontribusi pada peristiwa 

lingkungan, atau tujuannya adalah untuk mencegah atau membatasi efek dari peristiwa lingkungan 

(Seldal, 2014). Berikut merupakan ECE yang teridentifikasi dari barrier pencegahan: 

Tabel 4. 19 Identifikasi ECE Barrier Pencegahan Bowtie FLNG 

No. Peristiwa 

Puncak 

Penyebab Barrier Pencegahan ECE 

Yes/No 

1 

Tumpahan 

kondensat 

cair pada 

unit 

stabilisasi 

kondensat 

Pipa 

kondensasi 

mengalami 

fatigue 

Kondisi operasional tidak boleh melebihi 

batas desain yang telah ditentukan dalam 

standar desain 

- 

Melakukan pengawasan, inspeksi, dan 

pemeliharaan 

- 

2 Overpressure Kondisi operasional tidak boleh melebihi 

batas desain yang telah ditentukan dalam 

standar desain 

- 

Operator intervention (manually closed) - 

Automatic function - 

3 Pipa 

mengalami 

erosi 

Menghindari belokan tajam pada instalasi 

pipa 

- 

Kondisi operasional tidak boleh melebihi 

batas desain yang telah ditentukan dalam 

standar desain (erosion allowance) 

- 

Operator memperhatikan kecepatan aliran 

gas 

- 

- 

Pipa suction dibuat pendek dan diameter 

lebih besar 1 nomor 

- 

Melakukan pengawasan, inspeksi, dan 

pemeliharaan 

- 

4 Flange dan baut 

yang tidak 

dipasang 

dengan baik 

Proper flange management - 

Menyediakan peralatan maintenance yang 

sesuai dengan standar 

- 

Membuat SOP atau daftar checklist saat 

maintenance pipa dan flange 

- 

- 
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No. Peristiwa 

Puncak 

Penyebab Barrier Pencegahan ECE 

Yes/No 

(improper 

connection) 

Melakukan pengawasan, inspeksi, dan 

pemeliharaan 

- 

5 Pipa 

mengalami 

corrosion under 

insulation 

(CUI) 

Memilih bahan insulasi yang hidrofobik atau 

anti air 

- 

Menginstalasi protective jacketing (berbahan 

aluminium atau baja) 

- 

Melakukan pengawasan, inspeksi, dan 

pemeliharaan terhadap sistem insulasi 

- 

Memasang external protective coating - 

6 Kondisi buka 

tutup valves 

berada pada 

posisi yang 

salah setelah 

maintenance 

Edukasi pada teknisi agar selalu mematuhi 

SOP 

- 

Membuat checklist after maintenance (SOP) - 

7 Pipa tidak 

terisulasi 

mengalami 

korosi eksternal 

Melakukan deteksi korosi eksternal secara 

berkala melalui third party 

- 

Memasang proteksi katodik pada pipa ECE 

Melakukan external coating pada pipa  

 

Berdasarkan International Association of Oil and Gas Procedures (IOGP) Report 544, 

environmental critical element (ECE) pada preventive barrier tergolong dalam kategori 5 yaitu 

protection systems. Berikut merupakan ECE yang teridentifikasi: 

• Memasang proteksi katodik. Sama halnya dengan instalasi inhibitor korosi, proteksi katodik 

juga meupakn perangkat keras yang dapat menghambat lepasnya bahaya ke lingkungan. 

Oleh sebab itu, proteksi katodik dikategorikan sebagai ECE.  

Tabel 4. 20 Identifikasi ECE Barrier Mitigasi Bowtie FLNG 

No Peristiwa 

Puncak 

Konsekuensi Barrier Mitigasi ECE 

Yes/No 

1 Tumpahan 

kondensat 

cair pada unit 

stabilisasi 

kondensat 

Berbahaya dan/atau 

dapat membunuh 

bagi hewan di udara 

(burung laut) 

apabila kondensat 

menguap 

Operator intervention (manually 

closed) 

- 

Memasang safety early warning system ECE 

Shutdown operation ECE 

Emergency response on FLNG - 

2 Mengkontaminasi 

lautan beserta 

biotanya 

Operator intervention (manually 

closed) 

- 

Memasang safety early warning system ECE 

Shutdown operation ECE 

Emergency response by standby vessel - 

Berikut merupakan penjelasan mengenai ECE dari barrier mitigasi yang teridentifikasi: 

• Safety early warning system. Digolongkan sebagai ECE karena perangkat ini berfungsi untuk 

mencegah dampak yang ditimbulkan oleh kebocoran gas yang dapat mengakibatkan 

pencemaran ke lingkungan khususnya ke udara dan laut. Berdasarkan International 

Association of Oil and Gas Procedures (IOGP) Report 544, environmental critical element 

(ECE) pada barrier mitigasi tergolong dalam kategori 4 yaitu detection systems. 
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• Shutdown operation. Perangkat ini tergolong ke ECE dikarenakan seluruh unit operasi akan 

dimatikan sehingga mencegah penyebaran kebocoran gas yang semakin parah. Berdasarkan 

International Association of Oil and Gas Procedures (IOGP) Report 544, environmental 

critical element (ECE) pada barrier mitigasi tergolong dalam kategori 6 yaitu shutdown 

systems. 

4.5 Diagram Bowtie Pipa Gas Bawah Laut  

Berikut merupakan hasil konstruksi diagram bowtie menggunakan perangkat lunak BowTieXP. 

Gambar 4.13 merupakan tampak diagram bowtie secara keseluruhan. Gambar 4.14 hingga 

Gambar 4.19 merupakan perbesaran dari diagram bowtie yang memperlihatkan penyebab peristiwa 

puncak, barrier yang digunakan, serta faktor dan kontrol eskalasinya. Gambar 4.20 dan Gambar 

4.21 merupakan perbesaran dari diagram bowtie yang menunjukkan konsekuensi dari peristiwa 

puncak, barrier mitigasi yang digunakan, serta faktor dan kontrol eskalasinya.  

 

Gambar 4. 13 Diagram Bowtie Pipa Gas Bawah Laut 
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Gambar 4. 14 Penyebab dan Barriers Ke-1 Bowtie Pipa Gas Bawah Laut 

 

Gambar 4. 15 Penyebab dan Barriers Ke-2 Bowtie Pipa Gas Bawah Laut 
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Gambar 4. 16 Penyebab dan Barriers Ke-3 Bowtie Pipa Gas Bawah Laut 

 

Gambar 4. 17  Penyebab dan Barriers Ke-4 Bowtie Pipa Gas Bawah Laut 
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Gambar 4. 18 Penyebab dan Barriers Ke-5 Bowtie Pipa Gas Bawah Laut 

 

Gambar 4. 19  Penyebab dan Barriers Ke-6 dan Ke-7 Bowtie Pipa Gas Bawah Laut 
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Gambar 4. 20 Konsekuensi dan Barriers Ke-1 Bowtie Pipa Gas Bawah Laut 

  

Gambar 4. 21 Konsekuensi dan Barriers Ke-2 Bowtie Pipa Gas Bawah Laut 

4.5.1 Penjelasan Penyebab dan Prevention Barrier 

Top event dari risiko operasi pipa gas bawah laut adalah loss of containment dari sumur bor hingga 

fasilitas permukaan (surface faciliities). Penyebab-penyebab dari loss of containment ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Faktor eksternal seperti kejatuhan jangkar dan tertarik oleh jangkar 
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Penyebab ini dapat dilihat pada Gambar 4.14 dan perlu dikendalikan yaitu dengan melakukan 

pencegahan sebagai berikut: 

a. Standby kapal patroli. Keberadaan kapal patroli dapat mencegah kapal-kapal yang melintas 

dalam melepaskan/ menjatuhkan jangkar di atas sistem perpipaan.  

b. Memberikan informasi kepada kapal yang akan melintas di atas jalur perpipaan. Informasi 

yang diberikan dengan cara memberi tanda di daerah jalur pipa sehingga kapal yang melintas 

mengetahui keberadaan pipa gas bawah laut (Devi, Ushada, Wibowo, & Mukhlash, 2017). 

c. Menginstalasi proteksi dropped objects, dan jika memungkinkan bisa dilakukan justifikasi 

dengan analisis cost and benefit. Jenis proteksi untuk pipa gas bawah laut dapat disesuaikan 

dengan anggaran perusahaan dan mempertimbangkan efektivitasnya sesuai dengan anggaran 

yang telah dikeluarkan. Proteksi ini bisa berupa melapisi pipa gas bawah laut dengan box 

culvert (Devi, Ushada, Wibowo, & Mukhlash, 2017). 

 

2. Pipa mengalami korosi internal 

Penyebab pada bowtie dapat dilihat pada Gambar 4.15. Pencegahan yang perlu dilakukan agar 

penyebab ini tidak menyebabkan peristiwa puncak yaitu: 

a. Melakukan pigging secara berkala. Pigging merupakan istilah yang digunakan untuk 

melakukan pengecekan tingkat korosi di dalam pipa tanpa menghentikan proses 

operasionalnya. Kegiatan pigging secara berkala dapat memberikan informasi tentang 

tingkat korosi di dalam pipa (Pardadi & Malau, 2010). 

b. Injeksi inhibitor korosi. Inhibitor korosi merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk 

memperlambat laju korosi pada suatu lingkungan (perpipaan). (Yanuar, Pratikno, & Titah, 

2016).  

 

3. Pipa mengalami korosi eksternal 

Berbeda dengan pipa yang mengalami korosi eksternal, berikut merupakan barrier pencegahan untuk 

korosi eksternal (lihat Gambar 4.16): 

a. Melakukan deteksi korosi eksternal secara berkala melalui third party. Pendeteksian korosi 

dan laju korosi eksternal dapat dilakukan oleh pihak profesional sehingga lebih efektif. 

Pengecekan laju korosi dapat dilakukan sekali dalam lima tahun. 

b. Memasang proteksi katodik. Proteksi katodik adalah metode pengendalian korosi dengan 

cara menganggap pipa yang diproteksi sebagai katoda dan mengalirkan arus listrik melewati 

elektrolit ke pipa tersebut (Utami, 2009). 

c. Melakukan pelapisan eksternal pada pipa (external coating). Pipa gas yang berada di dasar 

laut perlu dilapisi atau dibalut. Pemilihan jenis lapisan disesuaikan dengan biaya investasi 

perusahaan dan tingkat ketahanan terhadap korosi (Nugraha, 2011).  

d. Melakukan inspeksi dengan ROV. Pemantauan korosi secara visual dengan ROV dapat 

sekaligus memantau efektivitas dari proteksi katodik pada pipa (Zainab, Rochani, & 

Supomo) dan memonitor kondisi lapisan pipa gas bawah laut (Atsani, Agustini, & Ulfani, 

2017). Inspeksi ini dapat dilakukan setiap tahun. 

 

4. Kesalahan operasional berupa human error dimana katup downstream tertutup secara tidak 

sengaja. 



 

Universitas Pertamina - 64 

 

Kesalahan operasional (lihat Gambar 4.17) yang disebabkan oleh manusia dapat dikendalikan 

dengan: 

a. Dilakukan pelatihan pada pekerja. Pelatihan pada pekerja penting untuk dilakukan agar 

pekerja mengetahui bahaya dan cara mengatasi bahaya saat operasional pipa gas bawah laut 

(Anggun, 2019) 

b. Membuat standard operational procedure (SOP). Pada dasarnya, SOP digunakan sebagai 

pedoman agar suatu pekerjaan dapat dikontrol mulai dari alur kerja serta menjelaskan 

wewenang dan tanggungjawab setiap unit kerja (Fatimah, 2015). Maka dari itu, pembuatan 

dan penerapan SOP sangat penting.  

 

5. Pipa mengalami fatigue (kelelahan pada pipa akibat gaya yang berulang) 

Pada pipa yang mengalami fatigue (lihat Gambar 4.18), pengendalian yang dilakukan adalah: 

a. Melakukan inspeksi internal dan eksternal (tes tekanan dan perbaikan). Salah satu cara untuk 

meminimasi kerusakan pada pipa adalah dengan melakukan pemantauan secara kontinu 

sehingga dapat melihat potensi sumber kegagalan (Ho, El-Borgi, & Patil, 2019).  

b. Pengoperasian pipa disesuaikan dengan standar pipa.  

c. Standar pipa disesuaikan dengan desain masa layan pipa 

 

6. Pipa mengalami kelebihan tekanan (overpressured) 

Pencegahan yang perlu dilakukan untuk penyebab pada Gambar 4.19 yaitu: 

a. Operator intervention (manually closed). Operator yang bertugas perlu memantau tekanan 

gas pada pipa dan apabila terdapat indikasi kenaikan tekanan, valve perlu dimatikan secara 

manual.  

b. Emergency shutdown valves. Perangkat ini merupakan hal penting dalam mereduksi risiko 

dan merupakan persyaratan legal dibawah Pipeline Safety Regulations 1996 (Goff, 2016). 

c. Pengoperasian pipa disesuaikan dengan standar tekanan pipa. Operator harus mematuhi 

standar pengoperasian pipa yang sudah ada. 

 

7. Gempa bumi 

Pencegahan yang perlu dilakukan sebelum gempa bumi (lihat Gambar 4.19) terjadi yaitu dengan 

cara merancang pipa gas bawah laut agar tahan terhadap kekuatan gempa yang mungkin terjadi di 

daerah tersebut. Kajian-kajian pun perlu dilakukan agar proteksi terhadap pipa efisien dan efektif.   

Tabel 4. 21 Penyebab, Barrier Pencegahan, dan Faktor Eskalasi dalam Bowtie Pipa Gas Bawah 

Laut 

No. Peristiwa 

Puncak 

Penyebab Barrier Pencegahan Faktor 

Eskalasi 

Barrier 

Eskalasi 

1 

Loss of 

containment 

from well to 

surface 

facilities 

Faktor eskternal 

(jatuhnya 

jangkar dan 

terseret jangkar) 

Standby kapal patroli - - 

Memberikan infomasi 

kepada kapal yang 

melintas di atas jalur 

perpipaan 

Informasi 

tidak 

terbaharui  

Pihak terkait 

selalu 

memperbaharui 

informasi 

tentang jalur 

perpipaan  
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No. Peristiwa 

Puncak 

Penyebab Barrier Pencegahan Faktor 

Eskalasi 

Barrier 

Eskalasi 

Menginstalasi proteksi 

dropped objects, dan 

jika memungkinkan 

bisa dilakukan 

justifikasi dengan 

analisis cost and 

benefit 

- - 

2 Pipa mengalami 

korosi internal 

Melakukan pigging 

(intelligent pig) secara 

berkala 

Pekerja tidak 

dibekali 

dengan 

kemampuan 

khusus 

Bekerja sama 

dengan 

perusahaan lain 

(third party) 

Injeksi inhibitor korosi - - 

3 Pipa mengalami 

korosi eksternal 

Melakukan deteksi 

korosi eksternal secara 

berkala melalui third 

party 

Third party 

tidak 

melakukan 

deteksi 

dengan baik 

Ada tim 

perusahaan 

yang memantau 

kerja dari third 

party. 

Memasang proteksi 

katodik 

Terjadi 

kesalahan 

sirkuit atau 

arus salah arah 

Mempekerjakan 

teknisi dan 

pengawas yang 

terlatih 

Melakukan pelapisan 

pada pipa (coating) 

- - 

Melakukan inspeksi 

dengan ROV 

- - 

4 Kesalahan 

operasional 

Dilakukan pelatihan 

pada pekerja 

Materi 

pelatihan 

terlupakan 

Perusahaan 

memberikan 

pelatihan 

berkelanjutan 

(renewal 

training) 

Membuat standard 

operational procedure 

(SOP) 

Penolakan 

oleh operator 

akibat belum 

mengetahui 

manfaat dari 

SOP 

Uji coba SOP 

sebelum 

mengesahkan 

SOP 

5 Pipa mengalami 

fatigue 

Melakukan inspeksi 

internal dan eksternal 

(tes tekanan dan 

perbaikan) 

- - 

Pengoperasian pipa 

disesuaikan dengan 

standar pipa 

Human error Pekerjaan 

didasarkan pada 

SOP 

Standar pipa 

disesuaikan dengan 

desain masa layan pipa 

- - 

6 Overpressured Operator intervention 

(manually closed) 

- - 

Automatic function - - 
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No. Peristiwa 

Puncak 

Penyebab Barrier Pencegahan Faktor 

Eskalasi 

Barrier 

Eskalasi 

Pengoperasian pipa 

disesuaikan dengan 

standar tekanan pipa 

- - 

7  Gempa bumi Pipa didesain agar 

tahan terhadap 

kekuatan gempa yang 

mungkin terjadi di 

daerah tersebut 

- - 

 

4.5.2 Penjelasan Konsekuensi dan Mitigation Barrier 

Berdasarkan penjabaran dari penyebab peristiwa puncak, maka berikut merupakan dampak yang 

terjadi beserta langkah pengendaliannya ketika peristiwa puncak terjadi. 

1. Kontaminasi gas hidrokarbon ke udara 

Dalam rangka mengendalikan dampak yang telah terjadi (lihat Gambar 4.20), maka dilakukan hal-

hal berikut: 

a. Memasang safety early warning system.  

b. Shutdown opeartion 

c. Emergency response (termasuk perbaikan pipa bocor) 

 

2. Kontaminasi gas hidrokarbon ke biota laut 

Gas hidrokarbon yang bocor dan terlepas ke ekosistem laut menyebabkan kontaminasi pada biota 

laut (lihat Gambar 4.21) Maka dari itu, untuk mengendalikan dampak tersebut perlu adanya langkah 

mitigasi berupa: 

a. Melakukan pengawasan terhadap biota laut di wilayah sekitar pipa dan area kerja. Hal ini 

dilakukan untuk melihat besarnya dampak yang ditimbulkan dari kebocoran pipa terhadap 

biota laut.  

b. Memasang safety early warning system.  

c. Shutdown opeartion 

d. Emergency response (termasuk perbaikan pipa bocor) 

Tabel 4. 22 Tabulasi Mitigation Barrier dan Escalation Barrier 

No. Peristiwa 

Puncak 

Konsekuensi Barrier mitigasi Faktor 

Eskalasi 

Barrier 

Eskalasi 

1 

Loss of 

containment 

from well to 

surface 

facilities 

Kontaminasi 

gas hidrokarbon 

ke udara 

Memasang safety early 

warning system 

Alat tidak 

berfungsi 

Melakukan 

pemeliharaan 

terhadap alat 

Shutdown opeartion - - 

Emergency response 

(termasuk perbaikan 

pipa bocor) 

- - 

2 Kontaminasi ke 

biota laut 

Monitoring terhadap 

biota laut di wilayah 

sekitar pipa dan area 

kerja 

- - 
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No. Peristiwa 

Puncak 

Konsekuensi Barrier mitigasi Faktor 

Eskalasi 

Barrier 

Eskalasi 

Memasang safety early 

warning system 

Alat tidak 

berfungsi 

Melakukan 

pemeliharaan 

terhadap alat 

Shutdown opeartion - - 

Emergency response 

(termasuk perbaikan 

pipa bocor) 

- - 

 

4.5.3 Identifikasi ECE  

Dilakukan identifikasi ECE pada barrier pencegahan dan mitigasi sebagai berikut: 

Tabel 4. 23 Identifikasi ECE pada Prevention Barrier 

No. Peristiwa 

Puncak 

Penyebab Barrier Pencegahan ECE 

Yes/No 

1 

Loss of 

containment 

from well to 

surface 

facilities 

Faktor eskternal 

(jatuhnya 

jangkar dan 

terseret jangkar) 

Standby kapal patroli - 

Memberikan infomasi kepada kapal 

yang melintas di atas jalur perpipaan 

- 

Menginstalasi proteksi dropped 

objects, dan jika memungkinkan bisa 

dilakukan justifikasi dengan analisis 

cost and benefit 

ECE 

2 Pipa mengalami 

korosi internal 

Melakukan pigging secara berkala - 

Injeksi inhibitor korosi ECE 

3 Pipa mengalami 

korosi eksternal 

Melakukan deteksi korosi eksternal 

secara berkala melalui third party 

- 

Memasang proteksi katodik ECE 

Melakukan pelapisan pada pipa 

(coating) 

- 

Melakukan inspeksi dengan ROV - 

4 Kesalahan 

operasional 

Dilakukan pelatihan pada pekerja - 

Membuat standard operational 

procedure (SOP) 

- 

5 Pipa mengalami 

fatigue 

Melakukan inspeksi internal dan 

eksternal (tes tekanan dan perbaikan) 

- 

Pengoperasian pipa disesuaikan 

dengan standar pipa 

- 

Standar pipa disesuaikan dengan 

desain masa layan pipa 

- 

6 Overpressured Operator intervention (manually 

closed) 

- 

Automatic function - 

Pengoperasian pipa disesuaikan 

dengan standar tekanan pipa 

- 

7  Gempa bumi Pipa didesain agar tahan terhadap 

kekuatan gempa yang mungkin 

terjadi di daerah tersebut 

- 
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Berdasarkan International Association of Oil and Gas Procedures (IOGP) Report 544, ECE pada 

preventive barrier tergolong dalam kategori 5 yaitu protection systems. Berikut merupakan ECE 

yang berhasil diidentifikasi: 

• Dropped objects protection. Proteksi ini digunakan untuk menghindari pipa dari objek-objek 

yang terjatuh dari permukaan laut seperti jangkar. Proteksi ini juga merupakan perangkat 

keras yang diinstalasi agar mencegah terjadinya kebocoran gas yang akan berdampak pada 

lingkungan.  

• Menggunakan inhibitor korosi. Korosi pada pipa dapat mengakibatkan pengikisan pada 

permukaan pipa sehingga lama-kelamaan akan mengalami kebocoran sehingga 

mengkontaminasi lingkungan. Maka dari itu, perangkat yang diinstalasi untuk mencegah hal 

tersebut adalah inhibitor korosi yang merupakan ECE. 

• Memasang proteksi katodik. Sama halnya dengan instalasi inhibitor korosi, proteksi katodik 

juga merupakan perangkat keras yang dapat menghambat lepasnya bahaya ke lingkungan. 

Oleh sebab itu, proteksi katodik dikategorikan sebagai ECE.  

Tabel 4. 24 Identifikasi ECE pada Mitigation Barrier 

No. Peristiwa 

Puncak 

Konsekuensi Barrier mitigasi ECE 

Yes/No 

1 

Loss of 

containment 

from well to 

surface 

facilities 

Kontaminasi gas 

hidrokarbon ke 

udara 

Memasang safety early warning 

system 

ECE 

Shutdown operation ECE 

Emergency response (termasuk 

perbaikan pipa bocor) 

- 

2 Kontaminasi ke 

biota laut 

Monitoring terhadap biota laut di 

wilayah sekitar pipa dan area kerja 

- 

Memasang safety early warning 

system 

ECE 

Shutdown opeartion ECE 

Emergency response (termasuk 

perbaikan pipa bocor) 

- 

Berikut merupakan penjelasan mengenai ECE dari barrier mitigasi yang teridentifikasi: 

• Safety early warning system. Digolongkan sebagai ECE karena perangkat ini berfungsi untuk 

mencegah dampak yang ditimbulkan oleh kebocoran gas yang dapat mengakibatkan 

pencemaran ke lingkungan khususnya ke udara dan laut. Berdasarkan International 

Association of Oil and Gas Procedures (IOGP) Report 544, environmental critical element 

(ECE) pada barrier mitigasi tergolong dalam kategori 4 yaitu detection systems. 

• Shutdown operation. Perangkat ini tergolong ke ECE dikarenakan seluruh unit operasi akan 

dimatikan sehingga mencegah penyebaran kebocoran gas yang semakin parah. Berdasarkan 

International Association of Oil and Gas Procedures (IOGP) Report 544, environmental 

critical element (ECE) pada barrier mitigasi tergolong dalam kategori 6 yaitu shutdown 

systems. 

4.6 Rekapitulasi Kuesioner 

Kuesioner disebarkan kepada 12 responden yang tergabung dalam Komunitas Migas Indonesia. 

Tujuan dari kuesioner ini adalah: 

1. Mengetahui pentingnya identifikasi environmental critical element (ECE) menggunakan 

diagram bowtie berdasarkan jawaban responden. 
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Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 83,3% responden tidak pernah mendengar istilah 

environmental critical element (ECE) dan 66,7% responden menganggap bahwa identifikasi ECE 

sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan ECE masih jarang dilakukan padahal 

keberadaannya sangat penting. Sedangkan dari 12 responden, hanya 1 responden yang menjawab 

bahwa metode yang digunakan untuk menggambarkan skenario oleh perusahaan adalah bowtie. Hal 

ini menunjukkan bahwa penggunaan bowtie sangatlah jarang dibandingkan metode lainnya seperti 

FMEA, HAZOP, HAZID dan metode penilaian risiko lainnya. 

2. Mengetahui kecelakaan yang pernah terjadi pada industri produksi gas bumi sebagai 

pedoman untuk mengidentikasi bahaya, risiko, dan penilaian risiko.  

Salah satu data penunjang dalam penilaian risiko pada penelitian ini adalah menggunakan data 

responden dimana risiko yang mungkin terjadi pada industri gas bumi. Berikut adalah daftar 

kecelakaan yang pernah terjadi sesuai dengan pengalaman responden: 

a. Tumpahan minyak/kondensat di area kerja 

b. Kebocoran pipa gas bawah laut 

c. Kebocoran gas hidrokarbon 

d. Kebocoran limbah air pendingin 

Kuesioner yang disebarkan kepada 12 orang responden digunakan untuk mengukur urgensi dari 

penelitian ini dikarenakan tidak menutup kemungkinan penelitian ini dapat diterapkan pada 

perusahaan minyak dan gas di Indonesia. Maka dari itu, kuesioner disebarkan dalam rangka 

mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman responden terkait metode bowtie dan ECE. Selain 

itu, kuesioner juga berkontribusi dalam penilaian risiko pipa gas bawah laut. Dasar dari penelitian 

ini adalah brainstorming sehingga membutuhkan masukan dari 12 responden.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, mulai dari evaluasi risiko floating liquified natural gas 

(FLNG) dan penilaian risiko pipa gas bawah laut, kemudian dilanjutkan dengan konstruksi diagram 

bowtie dan penentuan environmental critical element (ECE), maka didapatkan beberapa simpulan 

dan saran untuk penelitian ini. 

5.1 Simpulan 

Keberadaan gas bumi di lepas pantai memerlukan teknologi berbasis maritim untuk 

mengeksploitasinya yaitu FLNG. Namun, perlu adanya penilaian dan evaluasi risiko mengingat 

tingkat kecelakaan dan risiko yang tinggi. Simpulan dari penelitian ini terkait hal tersebut yaitu: 

1. Peristiwa puncak dari operasional FLNG adalah tumpahan kondensat cair pada unit 

stabilisasi kondensat. Peristiwa puncak dari operasional pipa gas bawah laut adalah 

kebocoran gas (loss of containment) pada pipa gas bawah laut. 

2. Peristiwa puncak tersebut disebabkan oleh beberapa hal dan menimbulkan beberapa 

konsekuensi pula. Penyebab dan konsekuensi tersebut diantaranya: 

a. Penyebab dan konsekuensi peristiwa puncak FLNG yaitu pipa kondensasi mengalami 

fatigue; overpressure; pipa mengalami erosi; flange dan baut tidak terpasang dengan 

baik; pipa mengalami corrosion under insulation (CUI); kondisi buka tutup valves 

berada pada posisi yang salah setelah maintenance; dan pipa tidak terinsulasi mengalami 

korosi eksternal. Konsekuensi dari peristiwa puncak adalah mengkontaminasi udara dan 

berbahaya bagi hewan di udara khususnya burung laut; dan mengkontaminasi lautan 

beserta biotanya. 

b. Penyebab peristiwa puncak dari pipa gas bawah laut yaitu adanya faktor eksternal 

(jatuhnya jangkar dan terseret jangkar); pipa mengalami korosi internal dan eksternal; 

kesalahan operasional; pipa mengalami fatigue; kelebihan tekanan (overpressure); dan 

gempa bumi. Dari penyebab-penyebab tersebut, konsekuensi yang ditimbulkan adalah 

kontaminasi ke udara; dan kontaminasi ke biota laut. 

3. Environmental critical element (ECE) yang berhasil dideteksi dari dua diagram bowtie 

tersebut yaitu: 

a. Pada FLNG: proteksi katodik, safety early warning system, shutdown operation. 

b. Pada pipa gas bawah laut: dropped object protection, inhibitor korosi, proteksi katodik, 

safety early warning system, shutdown operation. 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan penelitian mengenai evaluasi risiko FLNG dan pipa gas bawah laut, maka saran 

yang dapat diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Penilaian risiko FLNG dan pipa gas bawah laut perlu didukung dengan melakukan simulasi 

atau pemodelan sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat.  

2. Pemodelan atau simulasi tersebut perlu didukung oleh data seperti kecelakaan pada FLNG 

tiap tahun, data desain pipa FLNG, data lingkungan FLNG beroperasi dan data lainnya dari 

sumber terpercaya sehingga simulasi dapat merepresentasikan kejadian secara nyata. 

3. Perlu adanya kajian mengenai efektivitas dari ECE yang telah ditentukan.  
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4. Perlu penelitian lebih lanjut untuk flexible pipelines atau kombinasi antara steel dan flexible 

pipelines dilihat dari sudut pandang instalasi subsea bed topography dan juga associated 

environmental impact. 

5. Perlu penelitian lebih lanjut untuk kuantikasi bowtie secara numeric dengan data expert 

jugdment atau reliability database. 

6. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai identifikasi safety and environmental critical 

element (SECE) pada lokasi penelitian yang sama.
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Universitas Pertamina - 70 

 

 



 

Universitas Pertamina - 71 

 

 



 

Universitas Pertamina - 72 

 

 



 

Universitas Pertamina - 73 

 

 



 

Universitas Pertamina - 74 

 

 



 

Universitas Pertamina - 75 

 

 



 

Universitas Pertamina - 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Universitas Pertamina - 77 

 

FORM BIMBINGAN PEMBIMBING II 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1. PERTANYAAN KUESIONER 
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LAMPIRAN 2. REKAPITULASI HASIL KUESIONER 

Berikut merupakan daftar pertanyaan yang diajukan pada kuesioner melalui google form.  

Data Responden: 

1. Nama lengkap 

2. Alamat email 

3. Jenis kelamin 

4. Usia 

5. Tempat bekerja 

6. Divisi atau jabatan 

7. Lama bekerja 

Pertanyaan Utama: 

1. Apakah Anda pernah mendengar istilah environmental critical element (ECE)? 

2. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang ECE! 

3. Menurut Anda, seberapa penting kita mengidentifikasi ECE? 

4. Apakah perusahaan tempat Anda bekerja mengidentifikasi major pollution atau environmental incident yang 

pernah terjadi dari HAZID dan ENVID? 

5. Apakah Anda dapat memberikan contoh-contoh major pollution atau environmental incident di perusahaan 

Anda? 

6. Apakah perusahaan tempat Anda bekerja mengidentifikasi ECE dari major environmental incident yang pernah 

terjadi? 

7. Metode evaluasi risiko apa yang digunakan dalam perusahaan Anda dalam mengidentifikasi kecelakaan kerja? 

a. HAZOP 

b. HAZID 

c. Failure-Mode Effect Analysis (FMEA) 

d. Bowtie Analysis  

e. Structure What-If Technique 

8. Metode apa yang digunakan perusahaan Anda dalam menggambarkan skenario kecelakaan kerja mulai dari 

penyebab hingga konsekuensi yang ditimbulkan? 

9. Metode apa yang digunakan untuk mengidentifikasi kontrol pencegahan dan kontrol penanganan kecelakaan 

kerja? 

10. Metode evaluasi risiko apa yang pernah Anda gunakan dan mana yang menurut Anda paling efektif? 

a. Bowtie Analysis 

b. Fault-Tree Analysis (FTA) 

c. Event -Tree Analysis (ETA) 

d. Hazard Identification and Risk Assessment Determining Control (HIRADC) 

e. Failure-Mode Effect Analysis (FMEA) 

11. Apakah Anda pernah menggunakan bowtie analysis? 

a. Ya 

b. Tidak 

12. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang bowtie analysis! 

13. Jenis pekerjaan apa yang mengharuskan Anda menggunakan bowtie analysis? 

14. Menurut Anda, pentingkah perusahaan mengkomunikasikan atau menggambarkan skenario kecelakaan kerja 

mulai dari penyebab hingga konsekuensi yang ditimbulkan? 

15. Sebutkan beberapa kecelakaan kerja yang Anda ketahui yang HANYA berdampak bagi lingkungan! 
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LAMPIRAN 3. JAWABAN KUESIONER 

Berikut merupakan data 12 responden: 

Tabel 1. Rekapitulasi Data Responden 

Nama Jenis Kelamin 

(L/P) 

Tempat Bekerja Divisi/ Jabatan Lama 

Bekerja 

Pegawai 1 L Sumbawa Engineering 5-10 tahun 

Pegawai 2 L PT. McDermott Indonesia Commissioning 

Engineer 

5-10 tahun 

Pegawai 3 L PT. Supreme Energy R. D Mechanical/ 

Performance 

>10 tahun 

Pegawai 4 L PHR Jambi Merang Field Support >10 tahun 

Pegawai 5 L Palm Refinery Fire and Safety 

Officer 

5-10 tahun 

Pegawai 6 L Badak LNG Fire and Safety 

Supervisor 

>10 tahun 

Pegawai 7 L Pertamina EP Production 

Operation 

>10 tahun 

Pegawai 8 L PT Pertamina Blending Operation >10 tahun 

Pegawai 9 L PT Pertamina Staff <5 tahun 

Pegawai 10 L PT Pertamina Cilacap HSSE <5 tahun 

Pegawai 11 P PT Pertamina Tanjung Uban QQB >10 tahun 

Pegawai 12 L Depot LPG Tanjung Uban Fire and safety 

Officer 

5-10 tahun 

 

Tabel 2. Rekapitulasi Pengetahuan Tentang ECE 

Nama Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 

Pegawai 1 Tidak Elemen yang kritis dari proses 

pengolahan yang berdampak terhadap 

lingkungan 

3 (Tidak penting) 

Pegawai 2 Tidak - 1 (Sangat penting) 

Pegawai 3 Tidak - 1 (Sangat penting) 

Pegawai 4 Tidak - 1 (Sangat penting) 

Pegawai 5 Tidak - 4 (Sangat tidak penting) 

Pegawai 6 Tidak - 1 (Sangat penting) 

Pegawai 7 Tidak - 1 (Sangat penting) 

Pegawai 8 Tidak - 3 (Tidak penting) 

Pegawai 9 Ya Kegagalan operasional yang 

menimbulkan kecelakaan besar 

1 (Sangat penting) 

Pegawai 10 Ya Environtment Critical Element adalah 

faktor lingkungan yang paling kritis 

apabila terjadi bencana katastropik, 

dalam operasi normal di pantau sesuai 

dokumen lingkungan dan dalam 

keadaan katastropik di kontrol dalam 

HIRADC. 

1(Sangat penting) 

Pegawai 11 Tidak - 4 (Sangat tidak penting) 

Pegawai 12 Tidak Proses pencegahan terhadap 

pencemaran lingkungan 

1 (Sangat penting) 
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Tabel 3. Rekapitulasi Identifikasi Major Pollution 

Nama Pertanyaan 4 Pertanyaan 5 Pertanyaan 6 

Pegawai 1 Ya Oli tumpah dari drum Ya 

Pegawai 2 Ya - Ya 

Pegawai 3 Ya Kebocoran brine pada pipa panas bumi Ya 

Pegawai 4 Ya IPAL Ya 

Pegawai 5 Tidak - Tidak 

Pegawai 6 Ya Limbah air pendingin Ya 

Pegawai 7 Ya Tumpahan minyak dan kebocoran 

hidrokarbon 

Ya 

Pegawai 8 Ya Pengolahan limbah B3 Ya 

Pegawai 9 Ya Tumpahan minyak di area kerja Ya 

Pegawai 10 Ya Lawe-lawe submarine pipeline leakage Ya 

Pegawai 11 Ya Tumpahan minyak Ya 

Pegawai 12 Ya - Tidak 

 

Tabel 4. Rekapitulasi Jawaban untuk Pertanyaan 7-10 

Nama Pertanyaan 7 Pertanyaan 8 Pertanyaan 9 Pertanyaan 10 

Pegawai 1 FMEA Metode What-If  FMEA FMEA 

Pegawai 2 FMEA, FTA Narasi HAZID FTA dan FMEA 

Pegawai 3 HAZOP, HAZID, 

FMEA 

FMEA FMEA FTA, HIRADC 

Pegawai 4 HAZOP, HAZID, 

Bowtie 

Bowtie - Bowtie 

Pegawai 5 HAZOP, FMEA PSSR HIRADC FTA, HIRADC 

Pegawai 6 HAZOP Task Risk Assessment Task Risk 

Assessment 

HAZID, 

HIRADC 

Pegawai 7 HAZOP, HAZID, 

FMEA 

HAZOP HAZID HAZID, 

HIRADC 

Pegawai 8 ISO 14001 Identifikasi HSSE patrol HAZID, 

HIRADC 

Pegawai 9 HAZOP, FMEA HRADC, HAZOP-

Hazard, FMEA 

FTA, fish-bone 

diagram 

FTA, HIRADC 

Pegawai 10 HAZOP, HAZID, 

FMEA, Bowtie 

HAZID, HAZOP, 

DOKLING, Bowtie, 

FMEA 

HIRADC dan 

dikontrol sesuai 

LCA 

Bowtie 

Pegawai 11 HAZOP Simulasi OKD HIRADC HAZID, 

HIRADC 

Pegawai 12 HAZID Teori Domino JSA HAZID, 

HIRADC 

 

Tabel 5. Rekapitulasi Pengetahuan Tentang Bowtie 

Nama Pertanyaan 11 Pertanyaan 12 Pertanyaan 13 Pertanyaan 14 

Pegawai 1 Tidak -  2 (Penting) 

Pegawai 2 Tidak -  1 (Sangat penting) 

Pegawai 3 Tidak -  1 (Sangat penting) 

Pegawai 4 Tidak -  1 (Sangat penting) 

Pegawai 5 Tidak - Unit proses 4 (Sangat tidak 

penting) 

Pegawai 6 Tidak - Incident 

investigation 

2 (Penting) 

Pegawai 7 Tidak - Investigasi 1 (Sangat penting) 
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Nama Pertanyaan 11 Pertanyaan 12 Pertanyaan 13 Pertanyaan 14 

Pegawai 8 Tidak - - 3 (Tidak penting) 

Pegawai 9 Tidak - - 1 (Sangat penting) 

Pegawai 10 Ya Bowtie adalah metode 

indentifikasi resiko dan 

penerapan kontrol 

terhadap resiko 

tersebut dengan 

kerangka pencarian 

rootcause 

Incident 

investigation 

1 (Sangat penting) 

Pegawai 11 Tidak - - 4 (Sangat tidak 

penting) 

Pegawai 12 Tidak - - 1 (Sangat penting) 

 

Tabel 6. Kecelakaan yang Pernah/Diketahui di Area Kerja 

Nama Pertanyaan 15 

Pegawai 1 Tumpahan minyak di Laut Mexico 

Pegawai 2 Drain foam yang digunakan untuk pengetesan fire fighting system 

Pegawai 3 Kebocoran gas H2S 

Pegawai 4 Limbah bahan kimia 

Pegawai 5 Pecahnya pipa 

Pegawai 6 Tumpahan bahan kimia di area kerja 

Pegawai 7 Kebocoran pipa minyak akibat illegal tapping 

Pegawai 8 Ceceran/tumpahan limbah B3 

Pegawai 9 Bau merkaptan tercium di area sekitar 

Pegawai 10 Deepwater horizon di Gulf of Mexico 

Pegawai 11 Kebocoran tangki 

Pegawai 12 Pencemaran udara dari penyimpana ethyl mercaptant 

 


