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KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

KM 263 TAHUN 2020
TENTANG

PROSEDUR PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT TUMPAHAN MINYAK
(TIER 3) DI LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

:

a.

bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (7) huruf a
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang
Penanggulangan

Keadaan

Darurat

Tumpahan

Minyak di Laut perlu ditetapkan prosedur tetap Tier
3 (skala nasional);
b.

bahwa

berdasarkan

dimaksud

dalam

pertimbangan

huruf

a,

sebagaimana

perlu

menetapkan

Keputusan Menteri Perhubungan tentang Prosedur
Penanggulangan

Keadaan

Darurat

Tumpahan

Minyak (Tier 3) di Laut;
Mengingat

:

1. Undang-Undang
Pelayaran

Nomor

(Lembaran

17 Tahun
Negara

2008

Republik

tentang
Indonesia

Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

-
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-

3. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang
Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak
di Laut;
4. Keputusan

Menteri

Perhubungan

Nomor

KP 355

Tahun 2008 tentang Pembentukan Pusat Romando
dan

Pengendali

Nasional

Operasi

Penanggulangan

Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Maritim;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun
2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan
dan

Pelabuhan

Maritim

(Berita

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 731);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang
Perubahan

atas

Peraturan

Menteri

Perhubungan

Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelanggaraan
Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1867);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan

(Berita

Negara

Republik

Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1756);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:

KEPUTUSAN

MENTERI

PERHUBUNGAN

TENTANG

PROSEDUR PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT
TUMPAHAN MINYAK (TIER 3) DI LAUT.
PERTAMA

:

Menetapkan Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat
Tumpahan

Minyak

(Tier

3)

di

Laut

sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

-

KEDUA

3

-

Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak (Tier 3) di Laut sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA mencakup:
a.

pengaturan

operasional

instansi/lembaga

terkait

yang

melibatkan

dengan

pembagian

tanggung jawab dan tugas yang jelas;
b.

pengaturan prosedur tanggap darurat yang efektif
dan operasional;

c.

pengaturan sistem pelaporan dan komunikasi yang
efektif; dan

d.

pengaturan dan koordinasi pengajuan ganti kerugian
operasional

penanggulangan

keadaan

darurat

tumpahan minyak (Tier 3).
KETIGA

Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Kepala Pusat
Komando

dan

Pengendali

Nasional

Operasi

Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di
Laut

(PUSKODALNAS)

melakukan

pembinaan

dan

pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri
ini.

-

KEEMPAT

:

4

-

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2020
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Minerai;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Menteri Keuangan;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
11. Panglima TNI;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Para Gubernur;
14. Para Bupati/Walikota;
15. Sekretaris

Jenderal,

Inspektur

Jenderal,

dan

Direktur

Jenderal

Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
16. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi.

-
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Lampiran I
Keputusan Menteri Perhubungan
tentang
Standar
Operasional
Prosedur Penanggulangan Keadaaan
Darurat Tumpahan Minyak (Tier 3)
di Laut
Nomor
: KM 263 Tahun 2020
Tanggal
: 28 September 2020

A. LATAR BELAKANG
Bahwa kegiatan di laut yang meliputi kegiatan pelayaran,

kegiatan

pengusahaan minyak dan gas bumi, dan kegiatan lainnya mengandung
risiko

terjadinya

tumpahan

kecelakaan

minyak

yang

yang

dapat

dapat

mengakibatkan

mencemarkan

terjadinya

dan/atau

merusak

lingkungan laut sehingga memerlukan tindakan penanggulangan secara
cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Berdasarkan

Peraturan

Presiden

Nomor

109

Tahun

2006

tentang

Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut diatur
keanggotaan Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan
Minyak di Laut (yang selanjutnya disebut Tim Nasional) yang salah satu
tugas dan dan fungsinya menetapkan Prosedur Tetap (Protap) Tier 3
sebagai pedoman pengembangan sistem kesiagaan dan penyelenggaraan
penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak dan bahan lainnya di
laut.
Tindakan penanggulangan terhadap kecelakaan tumpahan minyak dan
bahan lainnya memerlukan perencanaan awal yang baik untuk menjamin
bahwa dampak tumpahan minyak dapat diminimalkan. Hai ini dapat
diatasi dengan suatu pola penanggulangan keadaan darurat dimana pola
dimaksud mengatur sistem pelaporan dan komunikasi, serta prosedur
tindakan penanggulangan yang harus dilakukan secara cepat, tepat, dan
efektif.

-

2

-

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan dari Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat
Tumpahan Minyak (Tier 3) di Laut selanjutnya disebut PROTAP Tier 3
merupakan pengaturan untuk membagi tugas dan tanggung jawab suatu
organisasi operasional termasuk membentuk mekanisme dan prosedur
penanggulangan, serta membentuk sistem pelaporan dan komunikasi
sebagai

pedoman

teknis

operasi

penanggulangan

keadaan

darurat

tumpahan minyak di laut.
PROTAP Tier 3 bertujuan untuk membangun kerjasama antara instansi
terkait guna mengoptimalkan penggunaan bersama sumber daya yang
tersedia bagi suatu operasi penanggulangan tumpahan minyak di perairan
Indonesia serta untuk memastikan waktu dan efektivitas suatu tindakan
penanggulangan telah memenuhi kegunaan bersama terhadap upaya
pencegahan atau meminimalkan dampak tumpahan minyak terhadap
lingkungan laut dan sosial ekonomi masyarakat.
C. RUANG LINGKUP
PROTAP Tier 3 berlaku untuk menghadapi tumpahan minyak yang terjadi
di wilayah Laut Teritorial, Laut Kepulauan, dan Laut Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) Indonesia, juga berlaku untuk menghadapi tumpahan
minyak yang terjadi di perairan Pelabuhan apabila tidak mampu ditangani
oleh sarana, prasarana, dan personil yang tersedia di Pelabuhan atau unit
pengusahaan Minyak dan Gas Bumi atau unit kegiatan lain, termasuk
apabila menyebar melintasi batas wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.

Tugas dan tanggung jawab
penanggulangan

dari

setiap

tumpahan minyak Tier

unsur
1

dalam operasi

yaitu melaksanakan

penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut tingkatan
Tier 1.
2.

Tugas dan tanggung jawab
penanggulangan

dari

setiap

tumpahan minyak Tier

unsur
2

dalam operasi

yaitu melaksanakan

penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut tingkatan
Tier 2.

-

3.

Tugas

dan

3

tanggung jawab

penanggulangan

tumpahan

-

dari

setiap

minyak Tier

unsur
3 yaitu

dalam

operasi

melaksanakan

penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut tingkatan
Tier 3.
E. DEFINISI
Dalam Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak (Tier
3) di Laut yang dimaksud dengan:
1.

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di
perairan,

kepelabuhanan,

keselamatan

dan

keamanan,

serta

perlindungan lingkungan maritim.
2.

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan
kepulauan dan perairan pedalamannya.

3.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan
dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang,
berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan
fasilitas

keselamatan

dan

keamanan

pelayaran

dan

kegiatan

penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan
antarmoda transportasi.
4.

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat
oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan
dan

melakukan

pengawasan

terhadap

dipenuhinya

ketentuan

peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan
keamanan pelayaran.
5.

Keselamatan
terpenuhinya

dan

Keamanan

persyaratan

Pelayaran

keselamatan

adalah
dan

suatu

keadaan

keamanan

yang

menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan
maritim.
6.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang
digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya,
ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung
dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan
bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

-

7.

4

-

Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut adalah
tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk mencegah dan
mengatasi penyebaran tumpahan minyak di laut serta menanggulangi
dampak

lingkungan

akibat

tumpahan

minyak

di

laut

untuk

meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut.
8.

Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan pejabat yang
bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasi penanggulangan
keadaan darurat tumpahan minyak di laut untuk jangka waktu
tertentu.

9.

Tumpahan Minyak di Laut adalah lepasnya minyak baik langsung
atau tidak langsung ke lingkungan laut yang berasal dari kegiatan
pelayaran, kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi, atau kegiatan
lain.

10. Minyak adalah minyak bumi dalam bentuk apapun termasuk minyak
mentah, minyak bahan bakar, minyak kotor, kotoran minyak, dan
hasil olahan pemurnian seperti berbagai jenis aspai, bahan bakar
diesel, minyak pelumas, minyak tanah, bensin, minyak suling, naptha,
dan sejenisnya.
11. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang
dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau
padat, termasuk aspai, lilin minerai atau ozokerit, dan bitumen yang
diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara
atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh
dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan
Gas Bumi.
12. Laut adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial,
dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
13. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan
pada

pelabuhan

atau terminal

khusus yang digunakan

secara

langsung untuk kegiatan pelabuhan.
14. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling
daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan
untuk menjamin keselamatan pelayaran.
15. Unit Kegiatan Lain adalah pengelola unit pengeboran minyak dan
fasilitas penampungan minyak di perairan;

-

16. Koordinator

Misi

adalah
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pejabat yang

bertanggung jawab

atas

penyelenggaraan operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan
minyak di laut.
17. Pusat Komando dan Pengendali Nasional Operasi Penanggulangan
Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, yang selanjutnya disebut
PUSKODALNAS adalah pusat komando dan pengendalian operasi
dalam penanggulangan tumpahan minyak di laut dan penanggulangan
dampak lingkungan akibat tumpahan minyak di laut.
18. Prosedur Tetap Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak
di

Laut,

yang

selanjutnya disebut

PROTAP

adalah

pengaturan

mengenai struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi, dan tata kerja
organisasi operasional,

sistem pelaporan dan komunikasi,

serta

prosedur dan pedoman teknis operasi penanggulangan keadaan
darurat tumpahan minyak di laut.
19. Tier 1 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan
minyak yang terjadi di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja
(DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan, atau
unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang
mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personil yang tersedia
pada pelabuhan atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau
unit kegiatan lain.
20. Tier 2 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan
minyak yang terjadi di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja
(DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan, atau
unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang
tidak mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personil yang
tersedia pada pelabuhan atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi
atau unit kegiatan lain berdasarkan tingkatan tier 1.
21. Tier 3 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan
minyak yang terjadi di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja
(DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan atau
unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang
tidak mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personil yang
tersedia di suatu wilayah berdasarkan tingkatan tier 2, atau menyebar
melintasi batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

-
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F. DASAR HUKUM
Kebijakan penanggulangan terhadap tumpahan minyak yang tertuang
dalam PROTAP Tier 3 ini didasarkan atas aturan hukum nasional dan
aturan Konvensi Internasional yakni:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan
Lingkungan Maritim;
3. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan
Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut;
4. Keputusan

Presiden Nomor

18

Tahun

1978

tentang

Ratifikasi

International Convention on Civil Liability For Oil Pollution Damage 1969;
5. KeputusanPresiden

Nomor

19

Tahun

1978

tentang

Ratifikasi

International on The Establisment of International Fund for Oil Pollution
Damage 1971;
6. Keputusan

Presiden Nomor

65 Tahun

1980 tentang Pengesahan

Konvensi International mengenai SOLAS 1974;
7. Keputusan

Presiden Nomor

46 Tahun

1986 tentang Pengesahan

Konvensi International mengenai pengesahan Konvensi International
mengenai Pencegahan Pencemaran dari kapal tahun 1973 dan Protocol
Tahun 1978 mengenai Pencegahan Pencemaran dari kapal;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 355 Tahun 2008 tentang
Pembentukan

Pusat

Komando

dan

Pengendali

Nasional

Operasi

Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak.
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2013 tentang
Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan.
G. TIM

PENANGGULANGAN

PROSEDUR

PENANGGULANGAN

KEADAAN

DARURAT TUMPAHAN MINYAK (TIER 3) DI LAUT
1. Penyelenggaraan penanggulangan prosedur keadaan darurat tumpahan
minyak Tier 1 yaitu:
a. Syahbandar atau pimpinan unit pengusahaan minyak dan gas atau
penanggung jawab

kegiatan

lain wajib

membentuk Tim

Lokal

Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.
b. Tim Lokal mempunyai tugas dan fungsi untuk menetapkan PROTAP
Tier 1 yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Direktur
Jenderal selaku Kepala PUSKONDALNAS.

-
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c. Dalam pelaksanaan penanggulangan darurat tumpahan minyak Tier
1,

Syahbandar atau pimpinan unit pengusahaan minyak dan gas

atau penanggung jawab kegiatan lain wajib berkoordinasi dengan
Syahbandar terdekat.
2. Penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak
Tier 2 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yaitu:
a. Gubernur/bupati/walikota

wajib

membentuk

Tim

Daerah

Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, yang
selanjutnya disebut Tim Daerah.
b. Gubernur/bupati/walikota

menetapkan

protap

Tier

2

untuk

Gubernur

dalam

daerahnya masing-masing.
c. bupati/walikota
membentuk

Tim

wajib

berkoordinasi

Daerah

dan

dengan

melaksanakan

penanggulangan

keadaan darurat tumpahan minyak di laut.
d. Biaya penanggulangan tumpahan minyak di laut tingkatan Tier 2
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak
Tier 3 yaitu:
a. Kementerian Perhubungan memiliki peran dan tanggung jawab
sebagai Pusat Koordinasi Tumpahan Minyak Nasional (Coordination
Center) dengan Menteri Perhubungan sebagai Ketua Tim Nasional.
b. Tim

Nasional

bertanggung

jawab

untuk

melakukan

supervisi/mengawasi, memonitor, dan mengevaluasi penanggulangan
tumpahan minyak termasuk desiminasi informasi kepada publik dan
media serta mengajukan laporan kepada Presiden.
c. Direktur Jenderal memiliki peran dan tanggung jawab sebagai Kepala
Pusat

Komando

dan

Pengendali

Tumpahan

Minyak

Nasional

(PUSKODALNAS).
d. PUSKODALNAS mempunyai tanggung jawab memberikan laporan
kepada Instansi terkait untuk membentuk Pusat Komando serta
mengakhiri (terminating) ketika suatu operasi penanggulangan telah
selesai.

8

-

-

e. Biaya penanggulangan tumpahan minyak Tier 3 dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing instansi
yang tergabung dalam Tim Nasional

Penanggulangan

Keadaan

Darurat Tumpahan Minyak di Laut.
f. setiap

instansi

anggota

Tim

Nasional

menyiapkan

anggaran

penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut.
H. PENETAPAN

PEDOMAN

PROSEDUR

PENANGGULANGAN

KEADAAN

DARURAT TUMPAHAN MINYAK
1. Syahbandar dan/atau Unit Kegiatan Lain di Perairan dan Pelabuhan
wajib

menetapkan

Prosedur

Penanggulangan

Keadaan

Darurat

Tumpahan Minyak Tier 1 sesuai dengan wilayah Daerah Lingkungan
Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan
setempat.
2. Gubernur/bupati/walikota wajib menetapkan Prosedur Penanggulangan
Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Tier 2 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.
3. Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Tier 3
atau digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Prosedur Tier 2
dan Prosedur Tier 1 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri
ini.
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BUDI KARYA SUMADI

ADJI HERPRIARSONO

-
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Lampiran II
Keputusan Menteri Perhubungan
tentang
Standar
Operasional
Prosedur Penanggulangan Keadaaan
Darurat Tumpahan Minyak (Tier 3)
di Laut
Nomor
: KM 263 Tahun 2020
Tanggal
: 28 September 2020

ORGANISASI , TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB
A. TIM NASIONAL PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK TIER 3
Kementerian Perhubungan memiliki peran dan tanggung jawab sebagai
Pusat Koordinasi Tumpahan Minyak Nasional (Coordination Center) dengan
Menteri Perhubungan sebagai Ketua Tim Nasional.
Tim Nasional bertanggung jawab untuk mensupervisi, memonitor dan
mengevaluasi penanggulangan tumpahan minyak, termasuk desiminasi
informasi kepada publik dan media serta mengajukan laporan kepada
Presiden.
Susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi tim nasional sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 tentang Penanggulangan
Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.
B. PUSKODALNAS
Direktur Jenderal selaku Kepala PUSKODALNAS memiliki peran dan
tanggung jawab sebagai Kepala Pusat Komando dan Pengendali Tumpahan
Minyak Nasional (Command Center).
PUSKODALNAS mempunyai tanggung jawab memberikan laporan kepada
Instansi terkait untuk membentuk Pusat Komando serta mengakhiri
(terminating) ketika suatu operasi penanggulangan telah selesai.
PUSKODALNAS juga

bertanggung jawab

untuk

melaporkan

operasi

penanggulangan tumpahan minyak Tier 3 kepada Ketua Tim Nasional,
mendesiminasi informasi terkait kepada media, dan mengkoordinasikan
seluruh kegiatan dengan Instansi terkait termasuk mengumpulkan buktibukti untuk aksi legai kepada pihak yang mengakibatkan timbulnya
tumpahan minyak guna memperoleh penggantian atau kompensasi dari
biaya operasi penanggulangan yang telah dikeluarkan.
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1. Struktur Organisasi PUSKODALNAS
Keanggotaan PUSKODALNAS dimaksud terdiri atas wakil dari instansi
Tim Nasional, dengan susunan sebagai berikut:
Kepala

:

Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Wakil Kepala

:

Deputi Bidang Pengendali Konservasi SDA dan
Pengendali

Kerusakan

Kementerian

Lingkungan

Lingkungan,
Hidup

dan

dan

Gas,

Kehutanan.
Direktur

Wakil Kepala II :

Jenderal

Minyak

Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerai
Sekretaris

Kepala

Biro

Hukum,

Kementerian

Perhubungan.
Anggota

: 1. Direktur

Jenderal

Pemerintahan

Umum,

Kementerian Dalam Negeri.
2.

Direktur

Jenderal

Hukum

dan

Perjanjian

Internasional, Kementerian Luar Negeri.
3.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4.

Direktur

Bina

Pelayanan

Medik

Dasar,

Kementerian Kesehatan.
5.

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alam,

Kementerian

Lingkungan

dan Kehutanan Kehutanan.
6.

Direktur

Jenderal

Anggaran,

Kementerian

Keuangan.
7.

Direktur

Jenderal

Bea

dan

Cukai,

Kementerian Keuangan.
8. Direktur Jenderal Keimigrasian, Kementerian
Hukum dan HAM.
9.

Direktur

Harmonisasi

Peraturan

Perundangan-undangan, Kementerian Hukum
dan HAM
10. Waaster Panglima TNI
11. Direktur Kepolisian Perairan POLRI

12. Deputi Operasi SKK MIGAS BPH MIGAS
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2. Tugas dan Fungsi
PUSKODALNAS mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. melaksanakan koordinasi operasi penanggulangan keadaan darurat
tumpahan minyak di laut tingkatan Tier 3;
b. memberikan

dukungan

advokasi

kepada

setiap

orang

yang

mengalami kerugian akibat tumpahan minyak di laut;
c. menyusun Prosedur Tetap (PROTAP) Tier 3;
d. melaksanakan komando dan pengendalian operasi penanggulangan
keadaan darurat tumpahan minyak di laut tingkatan Tier 3, sesuai
Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat
Tumpahan Minyak di Perairan dan Pelabuhan Tier 3 atau disebut
PROTAP Tier 3;
e.

mengawasi ketersediaan sarana, prasarana, dan personil terlatih
untuk mendukung pelaksanaan operasi penanggulangan keadaan
darurat tumpahan minyak di laut

f.

menyusun persyaratan minimal kesiagaan sarana, prasarana dan
personil

di

pelabuhan,

terminal

atau

platform

untuk

operasi

penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut;
g.

menyusun persyaratan minimal kesiagaan sarana, prasarana dan
personil di daerah untuk operasi penanggulangan keadaan darurat
tumpahan minyak di laut; dan

h. menyampaikan

laporan

kepada

Tim

Nasional

pelaksanaan

penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut.
C. PUSAT KOMANDO DAN PENGENDALI DAERAH (PUSKODALDA)
Dalam rangka keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan keadaan
darurat tumpahan minyak di laut tingkatan Tier 2, bupati/walikota wajib
membentuk Tim Daerah Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan
Minyak di Laut yang selanjutnya disebut Tim Daerah. Untuk Daerah
Khusus

Ibukota

Jakarta,

Tim

Daerah

dibentuk

oleh

Gubernur.

Bupati/Walikota wajib berkoordinasi dengan Gubernur dalam membentuk
Tim

Daerah

dan

melaksanakan

penanggulangan

keadaan

darurat

tumpahan minyak di laut.
Tim Daerah mempunyai tugas dan fungsi untuk menetapkan PROTAP Tier
2, yang terlebih dahulu harus di approvai oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut selaku Kepala PUSKODALNAS.
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Guna membantu terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan keadaan
darurat tumpahan minyak di laut tingkatan Tier 2, Tim Daerah membentuk
dan membina Pusat Romando dan Pengendalian Daerah (PUSKODALDA).
1. Struktur Organisasi PUSKODALDA
Susunan keanggotaan Tim Daerah paling sedikit terdiri atas wakil dari
instansi yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi : perhubungan,
lingkungan hidup, energi dan sumber daya minerai, kelautan dan
perikanan,

kesehatan,

kehutanan,

kepolisian,

dan

Syahbandar

Koordinator yang bertindak sebagai Koordinator Misi 2.
2. Tugas dan Fungsi PUSKODALDA
PUSKODALDA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. melaksanakan koordinasi operasi penanggulangan keadaan darurat
tumpahan minyak di laut tingkatan Tier 2;
b. menyusun Prosedur Tetap (PROTAP) Tier 2;
c.

melaksanakan komando dan pengendalian operasi penanggulangan
keadaan darurat tumpahan minyak di laut tingkatan Tier 2, sesuai
Prosedur Tetap (PROTAP) Tier 2.

D. PUSAT KOMANDO DAN PENGENDALI LOKAL (PUSKODALOK)
Dalam rangka kesiagaan penanggulangan darurat tumpahan minyak di
laut tingkatan Tier 1,

Syahbandar atau pimpinan unit pengusahaan

minyak dan gas atau penanggung jawab kegiatan lain wajib membentuk
Tim Lokal Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.
Tim Lokal mempunyai tugas dan fungsi untuk menetapkan PROTAP Tier 1,
yang

terlebih

dahulu

harus

di

approvai

oleh

Direktur

Jenderal

Perhubungan Laut selaku Kepala PUSKONDALNAS.
Dalam pelaksanaan penanggulangan darurat tumpahan minyak di laut
tingkatan Tier 1,

Syahbandar atau pimpinan unit pengusahaan minyak

dan gas atau penanggung jawab kegiatan lain wajib berkoordinasi dengan
Syahbandar terdekat.
Untuk

membantu

terlaksananya

penyelenggaraan

penanggulangan

keadaan darurat tumpahan minyak di laut tingkatan Tier 1, Tim Lokal
membentuk dan membina PUSKODALOK.
PUSKODALOK mempunyai tugas dan fungsi;

-
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1. melaksanakan koordinasi operasi penanggulangan keadaan darurat
tumpahan minyak di laut tingkatan Tier 1;
2. menyusun Prosedur Tetap (PROTAP) Tier 1;
3. melaksanakan komando dan pengendalian operasi penanggulangan
keadaan darurat tumpahan minyak di laut tingkatan Tier 1, sesuai
Prosedur Tetap (PROTAP) Tier 1;
E. ORGANISASI OPERASIONAL PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK
Unit Operasional penanggulangan tumpahan minyak harus terdiri dari
perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, BASARNAS, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan,
Kementerian Hukum dan HAM, TNI-AL, POLRI,

SKKMIGAS, BPHMIGAS,

Gubernur, bupati/walikota yang sebagian wilayahnya mencakup laut serta
Perusahaan Minyak dan Gas. Unit operasi harus melaksanakan operasi
penanggulangan

tumpahan

minyak

sebagaimana

ditunjuk

oleh

PUSKODALNAS, serta harus melaporkan secara kontinyu perkembangan
operasi [progress) dan kesulitan-kesulitan yang dialami di lokasi kepada
PUSKODALNAS.
Unit operasional penanggulangan terbagi atas Unit Utama dan Unit
Pendukung dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Unit Utama
Dalam penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut yang
menjadi Unit Utama meliputi perwakilan dari Kementerian Perhubungan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI-AL, BASARNAS,
SKKMIGAS, BPH MIGAS dan Perusahaan Minyak dan Gas.
Adapun tanggung jawab dari masing-masing perwakilan adalah:
a. Kementerian
koordinasi

Perhubungan
operasi

dan

bertanggung
penentuan

jawab

strategi

melaksanakan
penanggulangan

tumpahan minyak dan operasi perlindungan daerah sensitif di dekat
pantai.
b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab
memberikan masukan teknis operasi pembersihan pantai serta
perhitungan biaya ganti kerugian atas kerusakan lingkungan.
c.

BASARNAS bertanggung jawab memberikan masukan teknis dan
bantuan dalam operasi penyelamat korban jiwa di laut .
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d. TNI-AL bertanggung jawab memberikan masukan teknis tentang
keamanan nasional termasuk bantuan air surveillance, transportasi
udara dan penyebaran dispersant.
e.

SKK

MIGAS

bertanggung

jawab

memberikan

bantuan

teknis

tambahan peralatan dan personil operasi penanggulangan tumpahan
minyak.
f.

BPH MIGAS bertanggung jawab mengkoordinir mobilisasi bantuan
peralatan

dan

personil

KKKS

pada

operasi

penanggulangan

tumpahan minyak.
g. Perusahaan Minyak dan Gas bertanggung jawab memberikan dukung
informasi dalam pelaksanaan verifikasi atas tumpahan minyak,
berpartisipasi dalam penanggulangan tumpahan minyak bersamasama dengan pemerintah.
h. Perusahaan atau badan hukum Indonesia yang sudah mendapatkan
pengesahan sebagai perusahaan penanggulangan pencemaran dari
Kementerian Perhubungan bertanggung jawab berpartisipasi dalam
penanggulangan

tumpahan

minyak

bersama-sama

dengan

pemerintah serta memberikan bantuan peralatan dan personil.
i.

Perusahaan atau badan hukum Indonesia yang sudah mendapatkan
pengesahan

sebagai

perusahaan

pelatihan

penanggulangan

pencemaran dari Kementerian Perhubungan bertanggung jawab
berpartisipasi dalam penanggulangan tumpahan minyak bersamasama dengan pemerintah serta memberikan pelatihan personil.
j.

Perusahaan atau badan hukum Indonesia yang sudah mendapatkan
pengesahan

sebagai

perusahaan

penilaian

penanggulangan

pencemaran dari Kementerian Perhubungan bertanggung jawab
berpartisipasi dalam penanggulangan tumpahan minyak bersamasama dengan pemerintah serta melakukan peniliana awal dampak
tumpahan, penentuan strategi dan peralatan yang diperlukan dan
evaluasi akhir penanggulangan pencemaran
2. Unit Pendukung
Dalam penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut yang
menjadi Unit Pendukung meliputi perwakilan dari Kementerian Energi
dan Sumber Daya Minerai, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar
Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan,
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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan,
Kementerian Hukum dan HAM, POLRI, dan pemerintah daerah.
Adapun tanggung jawab dari masing-masing perwakilan adalah:
a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerai bertanggung jawab
memberikan

masukan

teknis

mengenai

operasional

peralatan

penanggulangan tumpahan minyak.
b. Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab memberikan masukan
teknis tentang lokasi tempat penyimpanan sementara pembuangan
limbah minyak.
c.

Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab memberikan masukan
dan berkoordinasi dengan negara lain, bila dibutuhkan.

d. Kementerian Keuangan bertanggung jawab memberikan bantuan
finansial penyediaan dana ori cali yang diperuntukan bagi operasional
termasuk bantuan mobilisasi peralatan dan personil penanggulangan
tumpahan minyak dari luar negeri.
e.

Kementerian

Kelautan

dan

Perikanan

bertanggung

jawab

memberikan masukan teknis untuk perlindungan industri perikanan,
serta perhitungan biaya ganti kerugian bagi nelayan.
f.

Kementerian Kesehatan bertanggung jawab memberikan bantuan
teknis kesehatan bagi personil penanggulangan tumpahan minyak
serta perawatan korban.

g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab
memberikan masukan teknis tentang prioritas lokasi konservasi atau
taman laut.
h. Kementerian Hukum dan HAM

bertanggung jawab memberikan

masukan teknis penyiapan klaim ganti kerugian biaya operasional
termasukbantuan

mobilisasi

personil

asing

penaggulangan

tumpahan minyak.
i.

Kepolisian

Negara Republik

Indonesia

bertanggung

jawab

memberikan masukan teknis pengamanan di lokasi musibah.
j.

Pemerintah

daerahbertanggung jawab

menyusun

Peta

Indeks

Kepekaan Lingkungan-IKL di wilayahnya masing-masing sebagai rona
awal lingkungan, mengkoordinir operasi pembersihan pantai serta
merekomendasikan tempat pembuangan sementara limbah minyak.
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Koordinator

Misi

(MC)

berwenang

mengerahkan sumber daya manusia/personil, peralatan, dan logistik dari
instansi/lembaga untuk melakukan tanggap darurat akibat tumpahan
minyak di laut.
Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia/personil, peralatan,
dan logistik pada operasi penanggulangan tumpahan minyak di laut
dilaksanakan di bawah kendali Kepala PUSKODALNAS.
Instansi/lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah, melalui Pengendali
Operasi Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut/ Koordinator Misi (MC)
dan/atau Pengendali Operasi Penanggulangan Dampak Lingkungan Akibat
Tumpahan Minyak di Laut wajib memberikan dukungan kepada Komandan
Satuan Tugas (OSC) dalam rangka operasi penanggulangan tumpahan
minyak di laut dan penanggulangan dampak lingkungan akibat tumpahan
minyak di laut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
1. Struktur Organisasi Unit Operasional
Keanggotaan dimaksud terdiri atas wakil dari instansi Tim Nasional,
dengan susunan Koordinator Misi (Misssion Coordinator -MC), Komandan
Satuan Tugas (On-Scene Commander-OSQ, dan Wakil Komandan Satuan
Tugas (Deputy OSC) dengan penjelasan sebagai berikut :
a. Koordinator Misi (Misssion Coordinator-MQ
Dalam hai tumpahan minyak yang terjadi masuk dalam kategori Tier
3, PUSKODALNAS wajib segera melakukan koordinasi pelaksanaan
operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut,
dan Kepala PUSKODALNAS bertindak selaku Koordinator Misi (MC)
Tier 3.
Pengendali Operasi Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut atau
Koordinator Misi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
1) Menunjuk dan mengukuhkan Komandan Satuan Tugas (On-Scene
Commander) dan Deputy OSC dalam Penanggulangan Tumpahan
Minyak
2) Mengkoordinasikan pengerahan dukungan sumberdaya personil,
peralatan,

dan

dukungan

lainnya

untuk

menunjang

tugas

Komandan Satuan Tugas (On-Scene Commander) dalam rangka
operasi penanggulangan tumpahan minyak.
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3) Menyatakan pemberhentian operasi penanggulangan tumpahan
minyak dan penanggulangan dampak lingkungan dengan terlebih
dahulu menerima laporan dari OSC.
Atas pelaksanaan tugasnya, Koordinator Misi bertanggung jawab
kepada Ketua Tim

Nasional

Penanggulangan

Keadaan

Darurat

Tumpahan Minyak di Laut.
b. Komandan Satuan Tugas (On-Scene Commander-OSC)
Komandan Satuan Tugas (On Scene Commander) ditunjuk oleh dan
bertanggung jawab kepada Koordinator Misi dan memiliki tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut:
1) Memimpin serta memegang komando dan pengendalian terhadap
tim yang berada dibawah tanggung jawabnya dalam operasi
penanggulangan

tumpahan

minyak

dan

penanggulangan

dampak lingkungan.
2)

Mengkoordinasikan tindakan pendahuluan yang mencakup :
a) Upaya penyelamatan manusia, jika diperlukan.
b) Stabilisasi,

pengendalian dan pengamanan objek sumber

tumpahan minyak dari kemungkinan situasi yang semakin
memburuk.
c)

Pencegahan,

pengendalian

dan

penghentian

tumpahan

minyak dari sumbernya.
d) Pengambilan contoh minyak pada atau disekitar sumber
tumpahan, guna analisis finger print untuk pembuktian
sumber pencemar.
e)

Identifikasi pihak yang bertanggungjawab atas tumpahan
minyak yang terjadi.

f)

Pengamatan lapangan atas situasi tumpahan minyak yang
mencakup

sumber

dan

lokasi

tumpahan,

jenis

dan

karakteristik minyak, volume dan pola penyebaran tumpahan
minyak,

serta

pengamatan

parameter

utama

kondisi

hidrodinamika laut dan cuaca terkait dengan penanggulangan
tumpahan minyak.
g)

Evaluasi tingkat ancaman dan dampak tumpahan minyak
terhadap lingkungan dan masyarakat.

h) Analisis dan penentuan strategi pola operasi penanggulangan.

-

18

-

3) Mengkoordinasikan operasi pembersihan minyak baik di laut
maupun di pantai dan biota, serta upaya lainnya dalam rangka
mitigasi atau pencegahan timbulnya ancaman dari tumpahan
minyak terhadap lingkungan dan sumber daya pesisir dan
kepentingan sosial ekonomi masyarakat;
4) Jika diperlukan, meminta dukungan peralatan, tenaga ahli, dan
personil kepada instansi manapun di wilayah kerjanya;
5) Mengarahkan,

memantau dan mengkoordinasikan dukungan

tindakan dan pengerahan sumberdaya dari berbagai lembaga
pemerintah, pemerintah daerah dan

swasta dalam rangka

penanggulangan tumpahan minyak dan penanggulangan dampak
lingkungan;
6) Melaporkan

penghentian

operasi

penanggulangan

tumpahan

minyak dan penanggulangan dampak lingkungan kepada MC,
bilamana telah berkonsultasi dengan seluruh tim yang berada di
bawah tanggung jawabnya dan pihak lain yang terkait dalam
pelaksanaan operasi penanggulangan tumpahan minyak dan
penanggulangan dampak lingkungan, bahwa tingkat efektifitas
pengangkatan dan pembersihan minyak yang diinginkan telah
tercapai, dan atau operasi penanggulangan lebih lanjut tidak
dimungkinkan atau tidak akan memberi hasil yang efektif.
Atas

pelaksanaan

tugasnya,

Komandan

Satuan

Tugas

(OSC)

bertanggung jawab kepada Koordinator Misi (MC).
c. Wakil Komandan Satuan Tugas (Deputy OSC)
Wakil

Komandan

Satuan Tugas

(Deputy

OSC)

penanggulangan

keadaan darurat di laut terdiri atas :
1) Deputy OSC untuk Penanggulangan Tumpahan Minyak yang
memiliki tugas
memimpin

dan tanggung jawab untuk

operasi

membersihkan

dalam

pencemaran

rangka
di

membantu OSC

menanggulangi

laut yang

dan

disebabkan oleh

tumpahan minyak;
2) Deputy OSC untuk Penanggulangan Dampak Lingkungan yang
memiliki tugas

dan tanggung jawab untuk

membantu OSC

memimpin operasi penanggulangan lingkungan dalam rangka
meminimalisasi

dampak

tumpahan minyak.

pencemaran

yang

disebabkan oleh
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Deputy OSC Penanggulangan Tumpahan Minyak dan Deputy OSC
untuk Penanggulangan Dampak Lingkungan bertanggung jawab
kepada Komandan Satuan Tugas (OSC) dan Koordinator Misi (MC).
Organisasi Operasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan
Minyak di Laut Tier 3 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.
2. Personil Operasional Penanggulangan Tumpahan Minyak
Dalam operasi penanggulangan tumpahan minyak, personil operasional
terdiri

atas

Tim

Penanggulangan

Penanggulangan

Dampak

Tumpahan

Lingkungan

dengan

Minyak

dan

penjelasan

Tim

sebagai

berikut:
a. Tim Penanggulangan Tumpahan Minyak
Dalam pelaksanaan tugas, Deputy OSC Penanggulangan Tumpahan
Minyak dibantu oleh :
1) Unit Pengamatan Lapangan (Surveillance)
Unit Pengamatan Lapangan memiliki tugas dan tanggung jawab
untuk melakukan:
a) Pengamatan awal situasi tumpahan minyak yang mencakup
lokasi tumpahan, jenis dan karakteristik minyak, volume, dan
pola

penyebaran

tumpahan

minyak,

serta

pengamatan

parameter utama kondisi hidrodinamika laut dan cuaca terkait
dengan penanggulangan tumpahan minyak;
b) Evaluasi tingkat ancaman dan dampak tumpahan minyak
terhadap lingkungan dan masyarakat; dan
c) Analisis dan penentuan strategi pola operasi penanggulangan.
Atas

pelaksanaan

tugasnya,

Unit

Pengamatan

Lapangan

bertanggung jawab kepada Deputy OSC untuk Penanggulangan
Tumpahan Minyak.
2) Unit Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
Unit Pencarian dan Penyelamatan memiliki tugas dan tanggung
jawab untuk:
a) Memberikan pertolongan dan evakuasi kepada para korban
akibat

kecelakaan

penanggulangan

atau

tumpahan

dalam

menjalankan

minyak

dengan

operasi

dibantu

Search and Rescue (SAR) Laut dan staf Kesehatan; dan

oleh
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b) Mengkoordinasikan operasi penyelamatan kapal (salvage).
Atas Pelaksanaan tugasnya, Unit Pencarian dan Penyelamatan
bertanggung jawab kepada Deputy OSC untuk penanggulangan
Tumpahan Minyak.
3) Unit Pemadam Kebakaran (Fire Fighting)
Unit Pemadam Kebakaran memiliki tugas dan tanggung jawab
untuk melakukan

pemadaman kebakaran.

Atas pelaksanaan

tugasnya, Unit Pemadam Kebakaran bertanggung jawab kepada
Deputy OSC untuk Penanggulangan Tumpahan Minyak.
4) Unit Penanggulangan Tumpahan Minyak (Oil Spili Combating)
Unit Penanggulangan Tumpahan Minyak memiliki tugas dan
tanggung jawab untuk:
a) Menghentikan sumber tumpahan minyak dan bahan lainnya;
b) Melokalisasikan

tumpahan

minyak

menggunakan

menggunakan oil boom atau Chemical boom atau teknik lain
yang mungkin untuk mencegah penyebaran minyak lebih luas
dan memudahkan dalam penghisapan atau pengangkatan
minyak;
c)

Menghisap

atau

mengangkat

minyak

yang

berada

di

permukaan dengan menggunakan oil skimmer atau gelling agen
untuk bahan lainnya atau teknik lain yang mungkin, dan
selanjutnya memasukkan atau menempatkan minyak yang
terkumpul

ke

dalam

barge

atau

tanki,

atau

wadah

penampungan sementara yang tersedia; dan
d) Membersihkan tumpahan minyak yang keluar dari lingkaran
oil boom dengan cara menggunakan bahan penyerap (sorbent)
padat dan untuk menyerap lapisan tipis minyak (oil film),
namun

apabila

masih

ada

yang

tersisa,

menggunakan

dispersant untuk menghancurkannya.
Atas pelaksanaan tugasnya, Unit Penanggulangan Tumpahan
Minyak

bertanggung

jawab

kepada

Penanggulangan Tumpahan Minyak.

Deputy

OSC

untuk

-
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5) Unit Pengamanan (Security)
Unit Pengamanan (Security) memiliki tugas dan tanggung jawab
untuk mengamankan daerah pencemaran minyak supaya tidak
terganggu

atau

dilewati

oleh

kegiatan

di

luar

operasi

penanggulangan.
Atas pelaksanaan tugasnya, Unit Pengamanan bertanggung jawab
kepada Deputy OSC untuk Penanggulangan Tumpahan Minyak.
b. Tim Penanggulangan Dampak Lingkungan
Dalam pelaksanaan tugas,

Deputy OSC untuk Penanggulangan

Dampak Lingkungan dibantu oleh :
1) Unit Pengumpulan Bahan dan Keterangan
Unit Penanggulangan Bahan dan Keterangan memiliki tugas dan
tanggung jawab untuk :
a) Mengambil sampel di sumber pencemar dan dilengkapi dengan
berita acara pengambilan sampel;
b) Mengambil sampel di perairan dan dilengkapi dengan berita
acara pengambilan sampel;
c)

Melakukan pemotretan atau mengambil gambar atau photo
yang berkaitan dengan kecelakaan dan dilengkapi dengan
berita acara pengambilan gambar atau photo;

d) Memberikan penjelasan tentang kawasan rawan pencemaran
minyak (sensitive area) kepada Komandan Satuan Tugas (OSC)
dan Wakil Komandan Satuan Tugas (Deputy OSC) untuk
Penanggulangan Tumpahan Minyak (PTM);
e)

Memantau informasi dari OSC dan Deputy OSC PTM, apakah
tumpahan minyak menuju ke darat, Jika benar terjadi maka
menginformasikan hai tersebut kepada Deputy OSC untuk
Penanggulangan Dampak Lingkungan (Deputy PDL);

f)

Mengambil sampel minyak pada setiap media atau ekosistem
yang terkena minyak;

g)

Mengambil sampel tanaman (flora) dan/atau hewan (fauna)
yang terkontaminasi oleh tumpahan minyak, baik yang masih
hidup maupun yang telah mati (jika ada);

h) Menandai dan mencatat keterangan tentang :
(i)

Koordinat setiap pengambilan sampel.

(ii)

Waktu/jam.

-

i)

(iii)

Cuaca.

(iv)

Lokasi.
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Mencatat nama 2 (dua)

orang saksi yang melihat atau

menyaksikan pengambilan setiap sampel, memintakan tanda
tangan dan keterangan-keterangan tambahan yang diperlukan;
j)

Membuat dokumentasi dari setiap kegiatan;

k) Mencatat

setiap

keterangan

yang

diberikan

masyarakat/nelayan mengenai:
(i)

Jumlah hasil tangkapan per hari.

(ii)

Nilai jual hasil tangkapan per hari

(iii)

Lokasi/daerah tempat menangkap ikan.

(iv)

Jenis kapal/perahu yang dipergunakan untuk melaut
sehari-hari.

(v)

Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk sekali melaut per
setiap jenis kapal/perahu.

(vi)

Jumlah Anak Buah Kapal (ABK) yang ikut serta setiap trip
melaut.

(vii) Berapa lama tidak dapat melaut dengan adanya kejadian

malapetaka tumpahan minyak.
(viii) Alat tangkap apa saja yang terkena minyak dan berapa

jumlahnya.

l)

(ix)

Berapa harga beli per jenis alat tangkap.

(x)

Dan lain-lain informasi yang dianggap perlu.

Mencatat identitas nara sumber yang dimintai keterangan,
mengenai :
(i)

Nama.

(ii)

Umur.

(iii) Alamat.

m) Mencatat data tentang hasil perikanan di daerah tersebut pada
3 (tiga) tahun sebelumnya di bulan yang sama dengan sat
terjadinya malapetaka;
n) Mencatat jumlah pengunjung wisata per hari di kawasan
tersebut , termasuk juga pengunjung hotel yang terdekat serta
jenis akomodasi lainnya;
o)

Mencatat informasi tentang data-data pemotretan;

p) Melakukan

prosedur

resmi

pengumpulan

keterangan untuk kepentingan penyidikan;

bahan

dan

-
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q) Membuat berita acara seluruh kegiatan tim pulbuket (berikut
tanda tangan para saksi).
Atas

pelaksanaan

tugasnya,

Keterangan bertanggung

Unit

jawab

Pengumpulan

kepada

Deputy

Bahan
OSC

dan

untuk

Penanggulangan Dampak Lingkungan.
2) Unit Pembersihan Biota
Unit Pembersihan Biota memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
(a) mengidentifikasi

dan/atau

mengumpulkan

tanaman

(flora)

dan/atau hewan (fauna), yang masih hidup namun telah
terkontaminasi oleh tumpahan minyak;
(b) mencatat nama daerah dan nama latin (jika diketahui) dari
tanaman

(flora)

dan/atau

hewan

(fauna)

yang

telah

diidentifikasi atau dikumpulkan, sebagaimana tersebut pada
huruf (a);
(c) mencatat lokasi, waktu dan tanggal identifikasi dan/atau
pengumpulan

tanaman

(flora)

dan/atau

hewan

(fauna),

sebagaimana tersebut pada huruf (a);
(d) melakukan upaya pembersihan, sejauh dimungkinkan secara
teknis dan pertimbangan ekologis, terhadap tanaman (flora)
dan/atau hewan (fauna) yang masih hidup namun telah
terkontaminasi oleh tumpahan minyak;
(e) melakukan

upaya

rehabilitasi

dan/atau

pengkondisian

terhadap tanaman (flora) dan/atau hewan (fauna) agar dapat
kembali

berfungsi

atau

dikembalikan

ke

lingkungan/habitatnya secara normal;
(f) Pertimbangan ekologis sebagaimana dimaksud dalam huruf (d),
adalah sedemikian sehingga upaya pembersihan terhadap
tanaman (flora) dan/atau hewan (fauna) tidak menimbulkan
dampak yang semakin memburuk terhadap tanaman (flora)
dan/atau hewan (fauna).
Atas pelaksanaan tugasnya, Unit Pembersihan Biota bertanggung
jawab kepada kepada Deputy OSC untuk Penanggulangan Dampak
Lingkungan.

-
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3) Unit Pembersihan Pantai
Unit Pembersihan Pantai memiliki tugas dan tanggung jawab
untuk:
a) Membersihkan dan/atau mengambil seluruh minyak yang
terdampar di pantai,

baik di pasir,

pantai berbatu dan

sebagainya;
b) Mengumpulkan

minyak

yang

bercampur

dengan

media

lingkungan tersebut pada tempat yang telah ditentukan;
c)

Membersihkan seluruh minyak yang menempel pada semua
tanaman yang terkena minyak.

d) Minyak yang terkumpul selanjutnya ditangani sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Atas pelaksanaan tugasnya, Unit Pembersihan Pantai bertanggung
jawab kepada kepada Deputy OSC untuk Penanggulangan Dampak
Lingkungan.
4) Unit Evaluasi
Unit Evaluasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
a) Menghimpun seluruh data dan informasi yang didapat oleh
masing-masing pimpinan tim;
b) Menyusun penghitungan klaim ganti kerugian;
c)

Segera mungkin menerbitkan biaya-biaya yang dikeluarkan
oleh

operasi

penanggulangan

dampak

lingkungan

guna

pengajuan ganti kerugian, antara lain :
(i) kehilangan pendapatan masyarakat.
(ii) Kehilangan pendapatan dari pemanfaatan property right
(hotel, retribusi, dan lain-lain).
(iii) Biaya pembersihan pantai.
(iv) Biaya-biaya lain yang timbul akibat diselenggarakannya
operasi PDL.
(v) Kerusakan ekosistem pesisir dan laut akibat pencemaran
minyak.
Atas

pelaksanaan

tugasnya,

Unit

Pembersihan

Pantai

bertanggung]awab kepada Deputy OSC Penanggulangan Dampak
Lingkungan.

-
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Gambar 1
Organisasi Struktural Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak
di Perairan dan Pelabuhan

-
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Gambar 2
Organisasi Operasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Tier 3

-
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PERENCANAAN DAN KESIAGAAN OPERASIONAL PENANGGULANGAN
A.

KONSEPSI TIER DALAM OPERASI PENANGGULANGAN TUMPAHAN DI
INDONESIA
Kegiatan

operasional

penanggulangan

keadaan

darurat

akibat

umpahan minyak di laut dilaksanakan berdasarkan konsepsi Tier
yang diartikan sebagai suatu kondisi persebaran tumpahan minyak
yang menjadi kategorisasi dan dasar untuk operasi penanggulangan
tumpahan

minyak,

berdasarkan:

wilayah

tanggung jawab

dan

kemampuan penanggulangan.
Konsepsi Tier yang dianut dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2006
yaitu:
1. Wilayah Tumpahan minyak; dan
2. Kemampuan Menanggulangi.
Di Indonesia mengenal 3 (tiga) tingkatan tier yaitu:
1. Tier 1
Koordinator Misi Penanggulangan Tier 1 adalah Syahbandar
2. Tier 2
Koordinator

Misi

Penanggulangan Tier

2 adalah

Syahbandar

Koordinator.
3. Tier 3
Koordinator Misi Penanggulangan Tier 3 adalah Direktur Jenderal
Perhubungan Laut.
Masing-masing tingkatan Tier saling berhubungan satu sama lain
dan konsepsi penyusunan Prosedur Tetap (PROTAP) Tier 1 dan Tier
2 berpedoman

pada

PROTAP Tier

3.

Pola

Penanggulangan

dilaksanakan berdasarkan Contingency Pian atau PROTAP yang
telah tersedia sesuai dengan tingkatan tier tumpahan minyak yang
terjadi.

-

Struktur

konsepsi
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penanggulangan

tumpahan

sebagaimana

ditunjukkan pada gambar

Struktur Konsepsi Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di
Perairan dan Pelabuhan Tier 3

-

B.
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PERJANJIAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
1. Kerjasama

Bilateral

dan

Multilateral

Dalam

Penanggulangan

Tumpahan Minyak
Mengingat

pada

menyatakan

dasarnya

tidak

secara sendiri

ada

mampu

satupun

negara

menanggulangi

dapat

tumpahan

minyak di laut, dan adanya amanah dari UNCLOS yakni bagi setiap
negara pantai berbatasan diwajibkan untuk melakukan kerjasama
di bidang penanggulangan pencemaran di laut. Untuk saling
bekerjasama

dalam

memajukan

melestarikan

lingkungan

keselamatan

lautnya

tersebut

pelayaran

maka

serta

pemerintah

Indonesia telah melaksanakan kerjasama bilateral dengan negara
tetangga. Adapun kerjasama bilateral dan multilateral yang telah
dijalin oleh pemerintah Indonesia meliputi:
a. MOU Sulawesi Sea Oil Spili Network Response Pian, 1980 yaitu
kerjasama pemerintah Indonesia, Malaysia dan Philippina untuk
menghadapi

tumpahan

minyak

di

laut

Sulawesi

sebagai

konsekuensi kawasan ini ditetapkan sebagai jalur alternatif bagi
pelayaran kapal tanker dari Teluk Persia ke Utara Pacific, yang
tidak memenuhi persyaratan memiliki Under Keel Clearence
minimum 3,5 m untuk melewati Selat Malaka;
b. SOP for Joint Oil Spili Combat in thè Straits of Malacca and
Singapore, 1987yaitu sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama
antara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menanggulangi
tumpahan minyak di Selat Malaka dan Selat Singapura, yang
tertuang dalam MOU antara Pemerintah Indonesia, Malaysia dan
Singapura disatu pihak dengan Malacca Straits Council mewakili
Japanese Non-Govermantal Association di pihak lain, untuk
membentuk sebuah lembaga pengelola dana bergulir (Revolving
Fund Committee-RFQ.

-
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Dana ini hanya dapat digunakan sebagai biaya pendahuluan dari
operasi penanggulangan tumpahan minyak di perairan yang
telah disepakati.
c. MoU between The Governments of Australia and Indonesia on Oil
Pollution Preparedness and Response 1996 yakni kesepakatan
bersama antara pemerintah Indonesia dengan Australia untuk
saling bekerjasama di dalam kesiagaan dan penanggulangan
tumpahan minyak.
Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk:
a. mengadakan

kunjungan

penanggulangan

tumpahan

penanggulangan

termasuk

bersama
minyak
pada

antara

untuk

saat

personil

kesiagaan

terjadinya

dan

tumpahan

minyak;
b. mengadakan

pelatihan

dan

latihan

bersama

untuk

penanggulangan tumpahan;
c. meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pelaksanaan
operasi penanggulangan; dan
d. memfasilitasi pengiriman personil, material, dan peralatan dalam
penanggulangan.
2. Kerjasama Regional Dalam Penanggulangan Tumpahan Minyak
Kerjasama regional yang telah dijalin oleh pemerintah Indonesia
yaitu:

MoU ASEAN Oil Spili Response Action Plan-OSRAP’1992 yakni
kesepakatan bersama antara negara-negara di Asia Tenggara untuk
meningkatkan kemampuan dari negera-negara peserta dalam
menanggulangi tumpahan minyak. Negara Peserta dalam MOU
tersebut

adalah

Indonesia,

Brunei

Darussalam,

Malaysia,

Philippine, Singapura, dan Thailand sebagai peserta awal dan
kemudian

diratifikasi

oleh

negara

Kamboja,

Myanmar,

dan

-

Vietnam. Tujuan dari
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MOU ini adalah untuk meningkatkan

kerjasama dalam penanggulangan tumpahan minyak dan saling
memberikan bantuan pada negara-negara pe serta khususnya
dalam

hai

terjadinya

tumpahannya

yang

tidak

mampu

ditanggulangi oleh sumber daya dari suatu negara.
3. Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Bantuan Luar Negeri
Seluruh bentuk bantuan dari atau ke luar negeri harus disalurkan
melalui

Tim

Nasional.

Aplikasi

bantuan

peralatan

yang

mensyaratkan lintas-batas antara negara berbeda, harus diajukan
aplikasi

kepada

Direktorat

Jenderal

Bea

Cukai

(melalui

perwakilannya pada Tim Nasional) dan aplikasi untuk personil
asing harus diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi (melalui
perwakilannya pada Tim Nasional).
Pada prinsipnya pengajuan dan pemberian bantuan luar negeri
diatur dalam MoU atau kerjasama yang telah di sepakati oleh 2
(dua) negara atau lebih dan kerjasama regional.
Prosedur lintas-batas mengacu perundangan nasional dan MoU
yang telah ditandatangani RI dengan Negara negara lainnya yang
meliputi:
a. Prosedur Bea Cukai;
b. Prosedur Imigrasi;
c. MoU Indonesia, Malaysia dan Philippines (Sulawesi Sea Oil Spili
Response, 1981);
d. MoU Indonesia, Malaysia dan Singapore (SOP Joint Oil Spili
Combat in thè Straits of Malacca and Singapore, 1987);
e. MoU ASEAN Oil Spili Response Action Plan-OSRAP’1993; dan
f. MoU between The Govemments of Australia and Indonesia on Oil
Pollution Preparedness and Response 1996.

-
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Pengajuan atau pemberian bantuan ke luar negeri dapat berupa
bantuan

persomi

bantuan

maka

permintaan

dan/atau
negara

bantuan

peralatan.

pemohon

personil

Dalam hai

harus

dan/atau

pengajuan

mengajukan
peralatan

surat
dengan

melengkapi isian mobilisation check list dan selanjutnya negara
yang akan memberikan bantuan memberitahukan peralatan dan
personil yang dapat disiapkan.
Pemberian atau pengajuan bantuan peralatan harus dilakukan
dengan cepat dan negara pemohon harus membebaskan dari
pembayaran

bea

dan

cukai

serta

mempermudah

prosedur

(simplified procedure), untuk bantuan personil dikeluarkan flight
clearance, dan uisa ori arrivai air bagi crew.
Pengiriman

personil

penanggulangan

dan/atau

peralatan,

disesuaikan dengan permintaan dari negara pemohon. Negara yang
memberikan bantuan akan mengirimkan personil penanggulangan
dan/atau peralatan tersebut dengan memberitahukan transportasi
yang digunakan, jumlah peralatan yang dikirim, daftar nama
personil, dan jam pemberangkatan peralatan.
Personil bantuan dalam operasi penanggulangan akan mengikuti
perintah dan komando dari OSC negara pemohon.
Bantuan yang masuk dari luar negeri, baik bantuan berupa
personil asing, peralatan, maupun logistik diberikan kemudahan
akses

berupa

kemudahan

proses

dan

pelayanan

dibidang

keimigrasian dan cukai. Kemudahan akses juga termasuk dalam
menggunakan peralatan yang dibawa oleh personil asing.
Pimpinan instansi/lembaga yang berwenang memberikan izin
khusus terhadap pemasukan bantuan personil asing, peralatan
maupun logistik memberikan kemudahan akses kepada Kepala
PUSKODALNAS.

-

Peralatan

atau
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logistik

-

yang

digunakan

dalam

operasi

penanggulangan tumpahan minyak yang masuk ke wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, diberikan kemudahan akses berupa
pembebasan dari pengenaan bea masuk beserta pajak masuk
lainnya.
Kemudahan

atas

peralatan

atau

logistik

tersebut

diberikan

berdasarkan rekomendasi Kepala PUSKODALNAS.
Prosedur/mekanisme

pengajuan

impor

sementara

terhadap

peralatan yang digunakan untuk operasi penanggulangan keadaan
darurat tumpahan minyak untuk saat ini mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan No. 140 PMK 04 Tahun 2007 tentang Impor
Sementara.
Ketentuan Impor Sementara dan ketentuan Kepabenan bersifat
dinamis

dan

selalu

menyesuaikan/mengikuti

ketentuan

internasional, sehingga ketentuan impor sementara tersebut dapat
berubah.
Barang

impor

sementara

dapat

diberikan

pembebasan

atau

keringanan bea masuk. Barang impor yang dapat diberikan bea
masuk

antara

demonstrasi

lain barang untuk

dan

penanggulangan

peralatan
bencana

keperluan

khusus
alam,

yang

peragaan

digunakan

kebakaran

dan

atau
untuk

gangguan

keamanan.
Untuk peralatan yang digunakan pada operasi penanggulangan
keadaan darurat tumpahan minyak dapat dikategorikan pada
peralatan khusus yang digunakan untuk penanggulangan bencana
alam, kebakaran, dan gangguan keamanan (Pasal 3 ayat (2) point m
Peraturan Menteri Keuangan No. 140 PMK 04 Tahun 2007).
Terhadap barang impor sementara yang diberikan pembebasan bea
masuk, importir wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor

-

Pabean.

Kewajiban
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tersebut

dapat

dikecualikan

dengan

pertimbangan dari Kepala Kantor.
Pengajuan fasilitas impor sementara paling sedikit memuat :
a. Rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai
pabean barang impor sementara;
b. Pelabuhan tempat pemasukan barang impor sementara;
c. Tujuan penggunaan barang impor sementara;
d. Lokasi penggunaan barang impor sementara;
e. Jangka waktu impor sementara.
Dalam hai terjadi kerusakan berat atau musnah karena keadaan
memaksa (force majeure), importir dapat dibebaskan dari kewajiban
untuk

mengekspor

kembali

barang

impor

sementara

serta

dibebaskan dari kewajiban melunasi kekurangan bea masuk dan
sanksi administrasi berdasarkan persetujuan Kepala Kantor, dan
keadaan memaksa tersebut harus didukung dengan pernyataan
dari Kepala PUSKODALNAS.
Bagi personil asing yang masuk ke Indonesia dalam membantu
operasi penanggulangan tumpahan minyak, diberikan kemudahan
akses dibidang keimigrasian berupa proses dan pelayanan visa, izin
masuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar.
Personil asing tersebut setelah masuk kedalam wilayah Negara
Kesatuan

Republik

Indonesia

wajib

melapor

kepada

instansi/lembaga yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang
keimigrasian.
Kemudahan akses yang diberikan dalam pemberian visa, izin
masuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar diberikan setelah
mendapat rekomendasi dari Kepala PUSKODALNAS.
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C. ADMINISTRASI, LOGISTIK DAN KEUANGAN
Pengaturan Administrasi dalam penanggulangan tumpahan minyak
diperlukan untuk :
1. Memberikan

bimbingan

teknis

perencanaan,penganggaran,

atas

personil,

pelaksanaan
dan

logistik

fungsi
operasi

penanggulangan tumpahan minyak di laut.
2. Menyusun Program Kerja dan Anggaran bagi Tim Penanggulangan
serta memadukan penyusunan Program Kerja dan Anggaran yang
tersedia.
3. Menyusun dan menyiapkan laporan yang berkenaan dengan fungsi
pembinaan

dalam

penyelenggaraan

penanggulangan

tumpahan

minyak.
Bagian Logistik dalam penanggulangan tumpahan minyak mempunyai
fungsi dan tugas untuk :
1. Melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan dalam pelaksanaan
penanggulangan tumpahan minyak.
2. Menyiapkan kebutuhan logistik dari masing-masing Unit Tugas dalam
operasi penanggulangan tumpahan minyak yang didukung oleh
instansi induk masing-masing unsur.
3. Memberikan dukungan antar unit dan/atau antar instansi selama
operasi

penanggulangan

tumpahan

minyak

sejauh

mungkin

dilaksanakan, dengan memperhatikan kebijaksanaan yang berlaku di
masing-masing instasi yang bersangkutan.
4. Menyiapkan

dan

mendistribusikan

peralatan

dan

penanggulangan tumpahan minyak.
5. Memelihara peralatan penanggulangan tumpahan minyak
6. Mengendalikan data inventaris.

bahan
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Bagian Logistik dalam penanggulangan tumpahan minyak mempunyai
fungsi dan tugas untuk :
1. Menyiapkan semua kebutuhan keuangan yang diperlukan dalam
penanggulangan tumpahan minyak di laut
2. Memberikan bimbingan dan petunjuk penggunaan keuangan
3. Memberikan bimbingan keuangan dalam hai telah adanya penilaian
terjadinya kerusakan atau kerugian masyarakat serta memberikan
bantuan keuangan atas perencanaan dan penanggulangan perbaikan
kerusakan tersebut.
4. Menyiapkan

laporan

pertartanggung jawaban

atas

penggunaan

keuangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
D. HUBUNGAN MASYARAKAT
Hubungan masyarakat yang efektif ditentukan oleh petugas HUMAS yang
handal dan pengelolaan data/informasi yang tepat, baik di tingkat pusat
maupun di daerah.
Hubungan dengan masyarakat hanya boleh dilakukan oleh Petugas yang
telah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk itu.
Adapun tujuan dari pengaturan fungsi hubungan masyarakat, melalui
penunjukan seorang petugas HUMAS adalah dimaksudkan :
1. Informasi yang disampaikan kepada publik berasal dari satu sumber,
untuk menjamin konsistensi dan akurasi informasi yang diberikan;
2. Mengurangi resiko kepanikan massa dan spekulasi, khususnya pada
saat awal penanganan keadaan darurat, dan dampak lain yang tidak
semestinya akibat informasi yang salah atau berlebihan.
3. Menetapkan garis komunikasi antara pemerintah dan media
4. Mengembangkan dan menetapkan petunjuk press konference dan
briefing.
5. Menyiapkan bahan/infornasi dan fakta dari kejadian yang ada di
lapangan
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E. LATIHAN DAN PELATIHAN
Pelatihan

dikembangkan

kompetensi

manajemen

dan
dan

dilaksanakan
teknis

yang

mencakup

terkait

berbagai

dengan

operasi

penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut.
Persyaratan untuk pelatihan harus dikembangkan pada setiap level,
termasuk keterlibatan Kru Kapal dan Pesawat, operator peralatan,
personil pembersih pantai dan Tim Nasional sebagai generai controller.
International Maritime Organization-IMO menyiapkan guidance berjudul
“IMO Model Training and Trainer Training”, yang telah diaplikasikan oleh
Maritime

Administrator

di

Indonesia

yaitu

Direktorat

Jenderal

Perhubungan Laut.
Guidance IMO ini difokuskan pada 3 (tiga) levels training yakni:
1. IMO Level 1 untuk First Responder.
2. IMO Level 2 untuk Middle Management, On Scene Commander-OSC
3. IMO Level 3 untuk Senior Management.
Pelaksanaan Training harus di

approvai oleh Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut selaku Maritime Administrator dan bagi pemegang
sertifikat Oil Spili ResponseTraining yang belum disahkan oleh Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut dapat diajukan permintaan dengan terlebih
didahului kegiatan refreshment training oleh instruktur yang ditunjuk
oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Pengiriman personil untuk mengikuti level latihan dimaksud akan
membantu latihan internai maupun latihan eksternal yang diadakan oleh
pemegang PROTAP untuk mengevaluasi efektifitas PROTAP dan hanya
melibatkan personil dan resources pemegang PROTAP.
Latihan Eksternal akan melibatkan dari Pemerintah atau Industri di luar
struktur tanggungjawab dari Pemegang PROTAP.
Latihan

Eksternal

akan

menyiapkan

suatu

kesempatan

mempelajari bagaimana PROTAP akan berinteraksi baik.

untuk

-
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Dipersyaratkan pemegang PROTAP untuk melaksanakan secara berkala
latihan mobilisasi dan penggelaran personil, peralatan dan material
untuk memastikan ketersediaan dan performance, disamping menjamin
personil yang diberi tanggung jawab dalam PROTAP paham dan dapat
melaksanakan tugasnya secara efektif.
Khusus untuk meningkatkan keterampilan personil penanggulangan
tumpahan minyak, terutama untuk pengenalan/pemahiran dengan alatalat baru, maka perlu diadakan latihan-latihan secara berkala dalam
bentuk latihan individu/unit atau gabungan yang dilaksanakan baik
secara bersama-sama maupun masing-masing instansi terkait
Setiap latihan baik internai maupun eksternal yang diadakan oleh
pemegang PROTAP harus diinformasikan dan/atau dihadiri oleh Tim
Nasional selaku General Controller.
Keterlibatan pemegang pian dalam latihan nasional yang dikoordinir oleh
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut harus diintegrasikan sebagai
kewajiban bagi pemegang pian atas penunjukan Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut.
Dari hasil latihan, selanjutnya dilakukan evaluasi guna menyusun
rencana penyempurnaan program pelatihan dan latihan.
Latihan di tingkat daerah dan nasional menentukan kesiapan Indonesia
dalam menghadapi latihan di tingkat regional.
Bentuk latihan yang dilakukan meliputi:
1. Latihan Komunikasi dan Pelaporan
a. Bertujuan untuk menguji prosedur kesiagaan dan penanggulangan
terhadap pelaporan insiden tumpahan minyak.
b. Latihan

dilakukan

dengan

menggunakan

telepon

atau

alat

komunikasi lainnya dengan mengacu Oil Spili Contingency Pian.
c. Untuk menguji sistem komunikasi, kesiagaan dan ketersediaan
persomi.
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d. Mengevaluasi pilihan cara untuk mencapai sasaran atau rute yang
cepat dan aman.
e. Melaksanakan kajian terhadap kemampuan melakukan pengiriman
maupun penerimaan berita secara cepat dan tepat.
f. Dilaksanakan secara berkala latihan setiap 3 (tiga) bulan.
2. Latihan Kering (Table Top Exercise)
a. Bertujuan untuk menguji tugas dan tanggung jawab masing-masing
untuk menanggapi dan mengatasi suatu insiden tumpahan yang
diperkirakan
b. Latihan dilakukan terdiri dari diskusi interaktif antara para anggota
tim penanggulangan untuk menghadapi

suatu

skenario yang

disimulasikan.
c. Tidak melaksanakan mobilisasi personil maupun peralatan
d. Diselenggarakan pada satu ruangan atau beberapa ruangan yang
dapat

saling dihubungkan

dengan jaringan

komunikasi atau

telepon.
e. Difokuskan pada peran dari masing-masing gugus,

kelompok

maupun pelaku.
f. Para pelaku akan memeriksa serta membahas pola di dalam Oil Spili
Contingency Pian, halaman demi halaman.
g. Dilaksanakan secara berkala latihan setiap 3 (tiga) bulan.
3. Latihan Penggelaran Alat (Deployment Equipment Exercise)
a. Bertujuan

untuk

menguji

kemampuan

Tim

penanggulangan

setempat untuk mengendalikan jenis tumpahan Tier 1 maupun Tier
2.
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b. Mencakup penggelaran peralatan dan sumber daya lain pada suatu
tempat

atau

lokasi

tertentu

yang

telah

ditentukan

untuk

menanggapi suatu skenario insiden tumpahan minyak, sesuai
strategi yang ada dalam Oil Spili Contingency Pian.
c. Memberikan pengalaman lapangan terhadap kondisi setempat serta
skenario tumpahan.
d. Meningkatkan keterampilan individu serta kerjasama tim/gugus
kerja. Pihak luar dapat berperan sebagai bagian dari operasi
penanggulangan,

misalnya

untuk

menyediakan

transportasi,

membantu logistik.
e. Perlu dilakukan secara berkala sampai dengan tim/gugus tugas
serta masing individu memahami dan mengerti akan tugasnya
dengan baik.
f. Dilaksanakan secara berkala latihan setiap 6 (enam) bulan.
g. Dari hasil latihan, selanjutnya dilakukan evaluasi guna menyusun
rencana penyempurnaan program pelatihan dan latihan.
4. Latihan

Nasional

Penanggulangan

Tumpahan

Minyak

(National

MARPOLEX)
a. Latihan secara berkala dilaksanakan, sekurang-kurangnya sekali
dalam 1 (satu) tahun di tingkat nasional, dan untuk menjamin
personil yang diberi tanggung jawab tertentu paham dan dapat
melaksanakan tugasnya secara efektif, serta pelaporan, komunikasi,
kesiagaan dan peralatan berfungsi dengan baik
b. Latihan di tingkat daerah dan nasional menentukan kesiapan
Indonesia dalam menghadapi latihan di tingkat regional.

-

5. Latihan

Regional
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Penanggulangan

Tumpahan

Minyak

(Regional

MARPOLEX)
Latihan secara berkala dilaksanakan, sekurang-kurangnya sekali
dalam 2 (dua) tahun di tingkat regional, dengan melibatkan instansi
anggota Tim Nasional dan stakeholders.
6. Latihan Manajemen Insiden (Incident Management Exercise)
a. Bertujuan untuk mengatur semua keahlian yang dibutuhkan dalam
operasi penanggulangan tumpahan minyak.
b. Latihan ini dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga.
c. Membutuhkan perencanaan yang matang dan upaya yang besar
termasuk pengembangan skenario dan kemungkinan lain yang
terkait.
d. Memakan waktu satu hari penuh.
e. Dilaksanakan secara berkala latihan 1 (satu) kali dalam setahun.

SISTEM KOMUNIKASI DAN PELAPORAN
A. SISTEM KOMUNIKASI
Sistem dan prosedur komunikasi yang efektif antara Komandan Satuan
Tu gas (OSC), personil di lokasi, kapal dan pesawat udara yang terlibat
dalam

operasi

PUSKODALNAS

penanggulangan

tumpahan

minyak,

maka

pada

selaku pusat komunikasi telah dilengkapi dengan

telepon, telex dan sistem komunikasi radio.
PUSKODALNAS dapat berkomunikasi dengan pelabuhan-pelabuhan yang
telah ditetapkan oleh IMO sebagai penerima dan pendistribusi berita
musibah

pencemaran di laut.

Khusus untuk

komunikasi

antara

PUSKODALNAS dengan kapal dapat menggunakan “Marine Channel 16”
dan “SSB/Frekuensi 2182 KHz ”.
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Disamping itu, PUSKODALNAS memiliki petugas siaga-24 jam dengan
Alamat dan nomor standy-by sebagai berikut:
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Gedung Karsa Lt. 4
Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta
Tel : (021) 3456614
Fax: (021) 3456614
HP : 0811 9620 9700
Telex

: 44373, 46784 DJPL IA

Adapun di luar frekuensi “Marine Channel 16”, Tim Nasional akan
memfasilitasi

kepada

instansi

berwenang

untuk

mengalokasikan

“frekuensi khusus” untuk operasi penanggulangan keadaan darurat
tumpahan minyak di laut.
Untuk mencadangkan sistem komunikasi, Tim Nasional perlu memiliki
sarana pendukung (telepon satelit).
B. PELAPORAN TUMPAHAN MINYAK DI LAUT
1. Laporan Rutin
Adanya

amanat

Peraturan

Presiden

Nomor

109

Tahun

2006,

Kewajiban Syahbandar, Pimpinan unit pengusahaan minyak dan gas
bumi atau penanggung jawab unit kegiatan pengusahaan minyak
lepas pantai, dan Pimpinan atau penanggung jawab kegiatan lain
untuk melaporkan secara rutin tentang posisi dan kondisi peralatan
anti-pencemaran laut, persediaan dan pemakaian dispersant serta
laporan bulanan atas terjadinya pencemaran.
Untuk

kewajiban

Syahbandar

untuk

melaporkan

secara

rutin

pencemaran dengan menggunakan formulir pelaporan pencemaran
lingkungan laut (model PLL 3, 4 dan 6) sebagaimana ditetapkan dalam
Instruksi Dirjen Hubla No.UM/48/27/28/1985 tanggal 07 Desember
1985 tentang Petunjuk Pengisian Formulir Pencemaran Laut.
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(Diagram Alir Pelaporan pada gambar 4)
Untuk kewajiban Pimpinan unit pengusahaan minyak dan gas bumi
atau penanggung jawab unit kegiatan pengusahaan minyak lepas
pantai dapat menggunakan formulir pelaporan kejadian tumpahan
minyak di perairan (model KKP 3) dengan tembusan kepada Tim
Nasional.
2. Laporan Terjadinya Pencemaran (Pollution Reporting-POLREP)
Sistem pelaporan pencemaran (Pollution Reporting System/POLREPs)
digunakan untuk bertukar informasi pada saat terjadinya pencemaran
di laut dan/atau ketika ancaman tersebut akan terjadi.
POLREP terbagi menjadi 3 (tiga) bagian :
a. Pollution Warning (POLWARN) Point 1-5
Memuat

informasi

awal

atau

peringatan

terhadap

terjadinya

pencemaran atau adanya ancaman pencemaran.
b. Pollution Information (POLINF) Point 40-60
Memuat informasi tambahan yang terperinci serta laporan situasi
lanjutan.
c. Pollution Facilities (POLFAQ Point 80-99
Berkaitan

dengan

permintaan

fasilitas

atau

peralatan

penanggulangan pencemaran maupun bahan yang diperlukan
dalam operasi penanggulangan.
Pembagian

POLREP dimaksud

menjadi

3

(tiga)

bagian yang

bertujuan hanya untuk identifikasi. Untuk alasan tersebut, tidak
menggunakan

Point yang bertalian.

Hai tersebut menjadikan

penerima informasi dapat mengenali hanya dengan melihat point
tersebut pada Bagian I (Point 1-5), Bagian II (Point 40-60) maupun
Bagian III (Point 80-90).
Metode pembagian tersebut tidak termasuk cara penggunaan
seluruh point dalam suatu laporan lengkap atau penggunaan
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sebagian point dari tiap bagian maupun penggunaan suatu point
dari bagian yang berbeda disatukan dalam satu laporan.
Secara

Garis

Besar

pelaporan

terjadinya

tumpahan

minyak

(POLREPj harus berisikan informasi sebagai berikut :
a. Nama orang yang melaporkan peristiwa;
b. Nomor telepon (kantor/rumah ) atau sarana komunikasi lainnya;
c. Tanggal dan waktu pengamatan;
d. Lokasi (misalnya lintang dan bujur atau posisi relatif terhadap
garis pantai);
e. Sumber dan sebab pencemaran (misalnya nama dan jenis kapal,
tubrukan atau kandas);
f. Jenis

dan

perkiraan jumlah

minyak yang

tergenang

(dan

kemungkinan pencemaran lanjut);
g. Data meteorologi (temperatur udara dan air laut) dan kondisi
cuaca (panas, mendung/berawan atau hujan), dan keadaan laut;
h. Data oceanografi (arah dan kecepatan angin, arus, dan arus
pasang surut); dan
i. Tindakan yang diambii atau dimaksudkan untuk menanggulangi
kejadian (format pelaporan terjadinya pencemaran-lampiran 1).
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Gambar 4
Diagram Alir Pelaporan
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OPERASIONAL PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK
A. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN KEJADIAN TUMPAHAN MINYAK
Setelah menerima informasi tersebut di atas, Direktorat yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang teknik dan lingkungan minyak dan gas
bumi pada kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
kegiatan usaha minyak dan gas bumi, pemerintah daerah atau Unsur
pemerintah lain yang terdekat wajib segera menginformasikan kepada
Syahbandar atau Kepala PUSKODALNAS.
Syahbandar yang menerima pelaporan terjadinya tumpahan minyak
segera aksi untuk memastikan kebenaran laporan yang diterima dengan
memerintahkan patroli laut dan atau meminta pesawat udara komersil
untuk melakukan pengecekan
Syahbandar yang telah menerima informasi terjadinya tumpahan
minyak wajib segera menginformasikan kepada Kepala PUSKODALNAS.
1. Pengecekan Awal
Syahbandar atau Kepala PUSKODALNAS setelah menerima informasi
terjadinya tumpahan minyak dapat melakukan pengecekan atas
kebenaran laporan yang diterima.
Pengecekan dapat dilakukan oleh Tim Pengamatan Laut maupun
Udara (Sea Surveillance).
2. Kajian Tumpahan Dan Pergerakan Tumpahan Minyak
Suatu taksiran yang cepat atas ancaman yang ditimbulkan oleh suatu
keadaan darurat tumpahan minyak sangat penting.
Dalam hai tumpahan minyak benar terjadi di laut, maka OSC segera
memberangkatkan unit pengamat dan pengkaji untuk menilai dan
melaporkan antara lain sebagai berikut:
a. lokasi tumpahan minyak;
b. sumber tumpahan minyak;
c. jenis/macam minyak;

-
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d. perkiraan jumlah dan arah penyebaran minyak;
e. keadaaan

cuaca,

kecepatan

dan

arah

angin/arus,

ombak,

temperatur udara dan air laut serta kelembaban dan pasang surut;
f. hai lain yang dianggap perlu.
Jika telah terjadi penyebaran tumpahan minyak, maka unit pengamat
dan pengkaji dapat memperkirakan jumlah tumpahan dengan “Metoda
Visual Minyak di Atas Permukaan Laut-Appearance of Oil on Water.
(sebagaimana terlampir pada Lampiran - 4).
Pengamatan di laut dapat dilakukan dengan menggunakan pesawat
bersayap

tetap

atau

helikopter

serta

alat

penginderaan jauh.

Pengamatan udara memungkinkan diperolehnya informasi tentang
gerakan dan besarnya tumpahan minyak sehingga Komandan Satuan
Tugas (OSQ dapat mengambil tindakan penanggulangan yang tepat.
Pengamatan udara juga bermanfaat untuk menentukan luasnya
pencemaran di pantai dan pada ekosistem pesisir dan laut, namun hai
ini harus ditindak lanjuti dengan pengecekan di lapangan. Selama
tahap operasi pembersihan mungkin diperlukan pengamatan yang
terus menerus.
3. Operasi Penanggulangan Tumpahan Minyak
Operasi penanggulangan tumpahan harus sesegera mungkin untuk
mengurangi atau menghentikan sumber tumpahan minyak. Operasi
penanggulanganan terdiri atas :
a. Pengambilan Sampel Tumpahan Minyak
Pengambilan

sampel

tumpahan

minyak

dilakukan

oleh

Tim

Pulbaket yang ditunjuk oleh OSC. Sampel diambii pada sumber
tumpahan,

perairan,

dan

ekosistem

yang

tercemar

dengan

dilengkapi berita acara dan 2 (dua) orang saksi yang melihat atau
menyaksikan pengambilan setiap sampel.
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Sampel tumpahan minyak yang diambii harus diberi label dengan
memuat data-data antara lain sebagai berikut;
1) tanggal dan waktu pengambilan sampel
2) tempat pengambilan sampel (lokasi koordinat)
3) nama dan seri angka dari setiap sampel
4) nama petugas yang mengambil sampel
5) jenis analisis yang diperlukan
Adapun teknis pengambilan sampel harus merujuk pada Section IV
IMO Marmai Combating Oil Spili
b. Melokalisir dan Mengumpulkan Tumpahan Minyak
Melokalisir dan menggumpulkan tumpahan minyak dilakukan oleh
Tim Penanggulangan Tumpahan

Minyak.

Langkah awal yang

dilakukan adalah dengan menghentikan sumber tumpahan minyak
dan melokalisir tumpahan. Cara melokalisir tumpahan minyak
dilakukan dengan menggunakan oil boom atau teknik lain yang
memungkinkan untuk mencegah penyebaran minyak lebih luas,
serta memudahkan dalam operasi penghisapan dan/atau operasi
pengangkatan minyak.
Setelah minyak dilokalisir, maka dilakukan penghisapan dan/atau
pengangkatan

minyak

yang

berada

di

permukaan

dengan

menggunakan oil skimmer atau teknik lain yang memungkinan, dan
selanjutnya
terkumpul

memasukkan
ke

dalam

atau

tongkang

menempatkan
atau

penampungan sementara yang tersedia.

tanki,

minyak
atau

yang
wadah
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c. Penggunaan Dispersant
Minyak yang ke luar dari lingkaran oil boom dapat dibersihkan
dengan

cara menggunakan

bahan

penyerap

(sorbent),

untuk

menyerap lapisan tipis minyak (oil film), namun apabila masih ada
yang tersisa, dapat menggunakan dispersant.
Teknik pembersihan minyak dengan cara penyemprotan dispersant
hanya dapat diterapkan jika

penggunaan

dispersant diyakini

memberi dampak lingkungan yang lebih kecil dibanding jika minyak
yang tumpah dibiarkan mengalami dispersi alamiah dan evaporasi
dengan

dilakukannya

penilaian

dampak

lingkungan

(Net

Enuiromental Benefit Analysis/Shoreline Impact Mitigation Analysis).
Penyemprotan dispersant harus sekecil mungkin menimbulkan efek
peracunan terhadap lingkungan, harus mempertimbangkan kondisi
angin, arus, serta jarak dari pantai dan kawasan ekosistem, dan
habitat yang sensitif yang bernilai tinggi.
Penyemprotan dispersant harus menggunakan bahan kimia yang
sudah

disetujui

oleh

Instansi

Pemerintah

yang

berwenang

dibuktikan tidak beracuan sesuai dengan peraturan yang berlaku
dan efektif untuk tumpahan minyak tersebut mengikuti izin
pencampuran air dan dispersant (dilution rate) yang sudah diberikan
dari instansi terkait dan juga sesuai MSDS (Material Safety Data
Sheet), dan dilakukan monitoring dengan sampling dan fluorometry
memastikan efektifitas dan tidak menimbulkan pencemaran di luar
ambang batas yang ditentukan dalam peraturan untuk baku mutu
air dan tanah.
Dispersant tidak boleh digunakan pada perairan sungai, perairan
sekitar lokasi pintu masuk air untuk instalasi industri (water
intake), perairan dekat pelabuhan, perairan dangkal (kedalaman
kurang dari 20 meter), perairan dekat pantai dengan pola sirkulasi
dan aliran air keluar (flushing) yang rendah, perairan disekitar
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daerah ekosistem pesisis dan laut (terumbu karang, mangrove dan
padang lamun), kawasan budidaya laut, kawasan pemijahan ikan
kecuali

yang

telah

diijinkan

oleh

Instansi

Pemerintah yang

berwenang.
(Bagan Kerja Operasi Pembersihan Minyak pada gambar 5)
d. Pembersihan Pantai
Pembersihan pantai dilakukan apabila minyak telah mencemari
daerah pantai dan ekosistem pesisir. Operasi pembersihan pantai
dilakukan untuk membersihkan

minyak dan gumpalan yang

terdampar di pantai baik pasir, batu, flora dan fauna.
Dalam operasi pembersihan pantai dilakukan juga pembersihan
biota guna mengidentifikasi dan/atau mengumpulkan tanaman
(flora) dan/atau hewan (fauna) yang masih hidup namun telah
terkontaminasi oleh tumpahan minyak, dan melakukan upaya
rehabilitasi
dan/atau

dan/atau
hewan

dikembalikan

pengkondisian

(fauna)

ke

agar dapat

terhadap

tanaman

kembali

lingkungan/habitatnya

(flora)

berfungsi atau
secara

normal.

Pembersihan terhadap tanaman (flora) dan/atau hewan (fauna)
dilakukan

agar

tidak

menimbulkan

dampak

yang

semakin

memburuk terhadap tanaman (flora) dan/atau hewan (fauna).
e. Pembuangan Akhir Tumpahan Minyak
Peralatan atau tempat penyimpanan sementara untuk pengelolaan
minyak yang terkumpul dan sampah berminyak tergantung pada
sifat dan tingkat kontaminasi.
Karena jumlahnya besar maka pengelolaan minyak yang terkumpul,
sampah berminyak dan pasir berminyak dapat menimbulkan
permasalahan tertentu. Oleh karenanya direkomendasikan untuk

-

51

-

mengenali tempat pengolahan akhir yang tepat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun

lokasi

pembuangan

akhir

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan.
B. REVISI

STANDAR

KEADAAN

OPERASIONAL

DARURAT

TUMPAHAN

PROSEDUR
MINYAK

PENANGGULANGAN
DI

PERAIRAN

DAN

PELABUHAN TIER 3 ATAU DISEBUT PROTAP TIER 3
Dalam hai operasi penanggulangan tumpahan minyak telah selesai
dilaksanakan, maka Ketua Unit Tim Penanggulangan Tumpahan Minyak
dan Penanggulangan Dampak Lingkungan melaporkan hasil kegiatan
kepada Deputy OSC Penanggulangan Tumpahan Minyak dan Deputy OSC
Penanggulangan Dampak Lingkungan. Hasil laporan tersebut kemudian
disampaikan kepada Komandan Satuan Tugas (OSC).
Dari hasil pelaporan tersebut, dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan
operasi penanggulangan tumpahan minyak di laut dalam rangka
pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan
operasi penanggulangan.
Dalam

pelaksanaan

evaluasi,

dilakukan

penyempurnaan-

penyempurnaan guna selanjutnya dijadikan bahan masukan dalam
revisi Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat
Tumpahan Minyak di Perairan dan Pelabuhan Tier 3 atau disebut
PROTAP Tier 3.
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Gambar 5
Bagan Kerja Operasi Pembersihan Minyak
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KLAIM DAN PROSEDUR PENGAJUAN GANTI RUGI
A. BIAYA PENANGGULANGAN
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 telah menetapkan bahwa
setiap pemilik atau operator kapal, pimpinan tertinggi pengusahaan
minyak dan gas bumi atau penanggung jawab tertinggi kegiatan
pengusahaan minyak lepas pantai atau pimpinan atau penanggung
jawab kegiatan lain, yang karena kegiatannya mengakibatkan terjadinya
tumpahan minyak di laut, bertanggung jawab mutlak atas biaya
penanggulangan tumpahan minyak di laut, penanggulangan dampak
lingkungan akibat tumpahan minyak di laut, kerugian masyarakat
akibat tumpahan minyak di laut; dan kerusakan lingkungan akibat
tumpahan minyak di laut. Penjelasan untuk masing-masing biaya
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut
Adapun rincian biaya operasi penanggulangan tumpahan minyak,
yang meliputi:
a. Biaya personil,
b. Biaya Sewa Kapal,
c. Biaya Peralatan Penanggulangan Tumpahan Minyak,
d. Biaya Bahan/Material habis pakai,
e. Biaya Transportasi Darat/Udara.
Analisa Biaya Operasi Penanggulangan Tumpahan Minyak meliputi;
1) Ringkasan kejadian termasuk uraian pekerjaan yang dilaksanakan
dan metode kerja yang dipilih berkenaan dengan keadaan yang ada
selama kejadian;
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2) Bukti analisa dan/atau yang menghubungkan minyak dengan kapal
yang

terlibat

dalam

kejadian

tersebut

antara

lain

dengan

menggunakan data finger prìnt, atau data yang relevan: seperti data
arus/angin, dan data pengamatan terhadap pergerakan aliran
minyak.
3) Tanggal kegiatan yang telah dilaksanakan termasuk besarnya biaya
yang telah dikeluarkan;
4) Biaya tenaga kerja (jumlah dan golongan pekerjaan, rata-rata
pembayaran perhari/jam, total biaya);
5) Biaya barang (jenis barang yang dipakai, harga beli, jumlah yang
digunakan, total biaya);
6) Biaya keseluruhan operasi penanggulangan pencemaran, termasuk
perbaikan

dan/atau

penggantian

peralatan

penanggulangan

pencemaran.
Terdapat pada Format Analisa Biaya Operasi Penanggulangan
Tumpahan Minyak Terlampir.
Pengecualian

prinsip

tanggung jawab

mutlak

tersebut

dapat

dikecualikan apabila pencemaran terjadi diakibatkan:
a) Keadaan perang, permusuhan, perang saudara, pemberontakan
atau huru-hara, phenomena alam yang tidak dapat dihindarkan
atau keadaan darurat lainnya;
b) Tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak ketiga,
dengan maksud menyebabkan pencemaran;
c) Kecelakaan yang disebabkan karena tidak berfungsinya sarana
bantu navigasi (perbuatan atau kelalaian dari negara pantai yang
bertanggung jawab atas pemeliharaan mercu suar dan sarana
bantu navigasi lainnya).
Pembatasan tanggung jawab mutlak atas pencemaran yang terjadi
dapat dilakukan dengan menempatkan sejumlah dana (fund),
dengan jumlah keseluruhan tertentu sehingga dapat mewakili batas

-

tanggung
berwenang.

jawabnya
Dana
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kepada
tersebut

-

pengadilan
dapat

atau

ditempatkan

pejabat
baik

yang
dengan

menyerahkan sejumlah uang atau penerbitan suatu bank garansi
atau jaminan lainnya yang diterima berdasarkan ketentuan yang
berlaku.
2. Penanggulangan Dampak Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak di
Laut
Persyaratan mendasar bagi suksesnya respon terhadap oil spili adalah
kemampuan untuk memobilisasi sumberdaya yang tepat ke daerah
pesisir

yang

diduga

akan

terkena

tumpahan

minyak

sebelum

mencemari pantai. Kunci penting dalam mencapai tujuan ini adalah
informasi waktu, lokasi, jenis dan dampak minyak bila sampai ke
pantai. Penggunaan modeling tumpahan minyak dapat menjawab
keperluan tersebut. Sehingga pengerahan jenis oil boom di sekitar
pantai untuk melindungi minyak ke pantai dapat dilakukan se-efektif
mungkin.
Sehubungan bahwa operasi penanggulangan tumpahan minyak agar
tidak menyebar ke pantai sama dengan upaya penanggulangan
tumpahan minyak di laut, maka komponen biaya yang ditimbulkan
hampir mendekati sama, yaitu:
a. Ringkasan kejadian termasuk uraian pekerjaan yang dilaksanakan
dan metode kerja yang dipilih berkenaan dengan keadaan yang ada
selama kejadian beserta tanggal kejadian.;
b. Biaya analisa dan/atau yang menghubungkan minyak dengan kapal
yang

terlibat

dalam

kejadian

tersebut

antara

lain

dengan

menggunakan data finger print, atau data yang relevan: seperti data
arus/angin, dan data pengamatan terhadap pergerakan aliran
minyak.
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c. Biaya tenaga kerja (jumlah dan golongan pekerjaan, rata-rata
pembayaran perhari/jam, total biaya);
d. Biaya barang (jenis barang yang dipakai, harga beli, jumlah yang
digunakan, total biaya) seperti dispersant,sorbent;
e. Biaya transportasi darat/laut/udara bagi pengerahan peralatan dan
personil (baik jenis dan jumlah sarana transportasi yang digunakan,
jumlah hari/jam operasi, harga sewa, total biaya);
f. Biaya keseluruhan operasi penanggulangan pencemaran, termasuk
perbaikan

dan/atau

penggantian

peralatan

penanggulangan

pencemaran.
g. Biaya operasi monitoring di pantai dengan menggunakan rubber
boat atau perahu nelayan. Apabila ditemukan minyak diambii
contoh minyaknya dengan menggunakan botol sampel dan diuji lab.
3. Kerugian Masyarakat Akibat Tumpahan Minyak di Laut
Kerugian masyarakat akibat tumpahan minyak adalah kerugian
terhadap masyarakat pesisir yang umumnya bermata pencaharian
sebagai

nelayan walau

ada juga

bermata pencaharian

sebagai

petambak, pengelola hotel, dan pantai serta pedagang kecil, dimana
hai ini berbeda-beda antara pantai yang satu dengan lainnya.
Jenis kerugian masyarakat yang dapat digantikan dengan dibuktikan
dengan foto ceceran minyak ataupun dari ceceran minyak yang
dikumpulkan, kemudian objek yang terkena tumpahan minyak ada
pemiliknya dengan dibuktikan hak kepemilikan, serta luasan yang
diganti/dihitung kerugiannya seluas sebaran minyak di dalam luasan
dari suatu objek. Adapun jenis kerugian yang dapat diganti kerugian
adalah:
a. Kerusakan kepemilikan: perahu, kapal pesiar, alat tangkap ikan,
rumpon
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b. Kehilangan pendapatan: alat tangkap terkena minyak sehingga tidak
bisa melaut, daerah penangkapan ikan tercemar, area tambak
terkena minyak, menurunnya kunjungan wisatawan
c. Kerugian akibat kematian ikan /kerang laut dan hasil perikanan
lainnya.
4. Kerusakan Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak di Laut
Kerusakan

lingkungan

yang

diperhitungkan

adalah

kerusakan

ekosistem terumbu karang, mangrove, padang lamun serta pasir
pantai itu sendiri yang terkontaminasi minyak. Sementara kerugian
lingkungan laut yang terkontaminasi minyak dengan pendekatan
perhitungan penurunan pendapatan nelayan serta kerugian akibat
kematian ikan dan mahluk laut lainnya yang telah tercakup di dalam
kerugian sosial ekonomi masyarakat.
Yang perlu diketahui guna menghitung kerugian lingkungan adalah
luasan

ekosistem

yang

terkena

pemulihannya. Biaya pemulihan

dampak

serta

proses

menjadi komponen untuk ganti

kerugian disamping biaya pengumpulan dan pembuangan minyak
terkumpul serta biaya kegiatan studi/survey untuk menghitung
kerusakan lingkungan.
Kematian biota di pesisir dapat diperhitungkan ganti kerugiannya.
Seperti kematian burung, dan mahluk hidup lainnya di pantai.
Biaya kerugian lingkungan hanya untuk pemulihan lingkungan agar
lingkungan yang terkena tumpahan minyak dikembalikan ke kondisi
semula

atau

mendekati

kondisi

sebelum

terkena

tumpahan

minyak, dengan mempertimbangkan unsur-unsur reasonable (biaya
pemulihan

haruslah

wajar

dan

terjangkau),

proposional

(biaya

pemulihan haruslah proposional dengan hasil yang diharapkan),
appropriate (upaya pemulihan harus sesuai dan memiliki prospek yang
cukup memadai dalam hai tingkat keberhasilannya).
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B. PROSEDUR PENGAJUAN GANTI RUGI
Pada prinsipnya, setiap orang atau badan umum/swasta termasuk
lembaga

umum

dalam

negara

yang

mengalami

kerugian

akibat

tumpahan minyak di laut berhak mengajukan tuntutan ganti rugi.
Klaim ganti rugi ditujukan kepada pemilik atau operator kapal, pimpinan
tertinggi perusahaan minyak dan gas bumi atau penanggung jawab
tertinggi kegiatan perusahaan minyak lepas pantai atau pimpinan atau
penanggung jawab kegiatan lain di perairan.
Setiap tahapan kejadian darurat, informasi dan aksi tindak serta
mobilisasi sumber daya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan
keadaan

darurat

terdokumentasi

tumpahan
secara

minyak
akurat,

di

laut

harus

lengkap

dan

tercatat

dan

sistematis.

Pendokumentasian tersebut penting untuk mendukung penyiapan klaim
ganti kerugian.
Gugatan dapat diajukan melalui Menteri Perhubungan cq. Dirjen Hubla
selaku Ketua Tim Nasional, dalam hai diketahui masyarakat menderita
kerugian akibat pencemaran yang mempengaruhi peri-kehidupan pokok
masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di
bidang

lingkungan

hidup

dapat

bertindak

untuk

kepentingan

masyarakat (class action).
Pengajuan

tuntutan

ganti

rugi

yang

diajukan

kepada

Menteri

Perhubungan cq. Ditjen Hubla oleh pejabat yang ditunjuk selaku Mission
Coordinator (MC) dan/atau On Scene Commander (OSC) dilengkapi
dengan:
1. Ringkasan

kronologis

kejadian

dan

kegiatan

penanggulangan

tumpahan minyak;
2. Jurnal-jurnal yang terkait dengan kegiatan operasi penanggulangan,
serta harus dilegalisir oleh OSC;
3. Menyiapkan data pendukung.
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Pejabat Ditjen Hubla yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan
tuntutan ganti rugi biaya operasional penanggulangan, mempunyai tugas
dan bertanggung jawab:
1. Membentuk Tim Ganti Rugi, dengan keanggotaan terdiri dari tenaga
ahli dari masing-masing instansi terkait;
2. Tim bertugas untuk mengkaji berkas tuntutan ganti rugi yang
diajukan oleh penggugat atau OSC baik secara hukum, operasional
maupun secara administrasi.
3. Meneruskan berkas ganti rugi tersebut langsung kepada pencemar
yang bertanggung jawab.
Jangka waktu pengajuan klaim ganti rugi paling lambat 3 (tiga) tahun
terhitung dari tanggal ketika diketahuinya tejadinya kerusakan dan yang
telah diadakan suatu aksi pencegahan pencemaran.
Untuk pangajuan klaim harus melengkapi dokumen pendukung, antara
lain:
1. Surat Protes (Note of Protest) terjadinya tumpahan minyak yang
ditandatangani oleh

Syahbandar setempat yang ditujukan dan

ditandatangani Nakhoda/Pimpinan Unit Kegiatan yang mencemari;
2. Laporan terjadinya tumpahan minyak di perairan (Oil Spili Incident
Report);
3. Berita Acara Penanggulangan Tumpahan Minyak.
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Format -1
LAPORAN TERJADINYA TUMPAHAN MINYAK DI PERAIRAN
(OIL SPILL INCIDENT REPORT)
1.

NAMA PERUSAHAAN: .....................................................
COMPANY NAME

2.

LOKASI PARI TUMPAHAN MINYAK DI PERAIRAN : ......................
LOCATION OF POLLUTION

3.

TANGGAL/JAM TERJADINYA TUMPAHAN MINYAK : ....................
DATE/TIME OF OIL SPILL

4.

SEBAB TUMPAHAN MINYAK : ...................................................
REASON OF OIL SPILL

5.

JUMLAH PARI TUMPAHAN DALAM BARREL..............................
AMOUNT OF OIL SPILL IN BARREL

6.

JENIS DAN SPESIFIKASI PARI TUMPAHAN : ...............................
TYPE DAN SPECIFICA TION OF OIL SPILL

7.

RONDISI PERAIRAN PAPA LOKASI TUMPAHAN : .........................
WEATHER CONDITION

8.

a. KECEPATAN DAN ARAH ARUS : ....................................
CURRENT SPEED &DIRECTION

b. KECEPATAN DAN ARAH ANGIN : ....................................
WIND SPEED & DIRECTION

c. TINGGI GELOMBANG : .........................................
TIDE HEIGHT OF WAVE

8.

CARA PENANGGULANGANNYA :

METHODE OF COMBATING
a. MEKANIS : ...................
MECHANIS
b. BAHAN KIMIA : I. MEREK
MECHANICAL

BRAND
II. JUMLAH :
AMOUNT
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Format-2
DAFTAR INFORMASI YANG HARUS DIMUAT DALAM
PELAPORAN PENCEMARAN
POLLUTION REPORT/POLREP
Alamat/Address

From

To

Tanggal/Date
Identifikasi/Identification
Nomor serial/Serial number
BAGIAN I.
(POLWARNj
POLWARN berisikan laporan awal yang memuat informasi
1. Tanggal dan waktu;
2. Posisi;
3. Kejadian;
4. Jenis tumpahan (Outflow)
5. Pemyataan (Acknowledge).
BAGIAN II.
POLLUTION INFORMATION-POLINF
POLINF berisikan laporan lanjutan yang memuat informasi:
40. Tanggal dan Waktu Pelaporan;
41. Posisi;
42. Karakteristik pencemar
43.Sumber Tumpahan dan penyebab pencemaran
44. Kecepatan dan arah angin;
45. Kecepatan arus dan tinggi gelombang;
46. Jarak pandang lokasi
47. Arah aliran pencemaran
48. Ramalan cuaca dan kondisi perairan setelah penaggulangan
49.1dentitas nama dan jenis Kapal dan/atau Nama Unit Pengusaha, Alamat,
Nomor telepon Pemilik, Agen lokal atau Operator Si Pencemar
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50. Aksi Awal yang telah dilakukan (cara Penanggulangan, misal mekanis);
51. Foto atau sampel minyak
52.
Nama dari negara lain yang telah diinformasikan
53-59.Informasi cadangan
óO.Pengetahuan
BAGIAN III.
POLFAC
POLFAC berisikan laporan lanjutan yang merupakan konfìrmasi bahwa bantuan
diperlukan dengan memberikan rincian data/informasi tentang permintaan
sumber-daya yang diperlukan:
80. Tanggal dan waktu
81. Permintaan bantuan
82. Biaya
83. Pengaturan awal untuk pengantaran (delivery)
84. Bantuan untuk dimana dan bagaimana (where and how)
85. Negara lain yang diminta
86. Perubahan komando
87. Pertukaran informasi (information exchange)
88. Nama dan nomor paspor persomi
89. Deskripsi peralatan
90.Informasi Perkiraan Waktu Kedatangan (ETÀ) dan informasi kedatangan
91. Lokasi embarkasi
92.
Lokasi disembarkasi
93-98.Informasi cadangan
99. Pemyataan
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Format - 3
SURAT PROTES
(Note of Protest)

• Kepada Nakhoda/Penanggung Jawab Kegiatan
•

To thè master/Another Activity Leader

• Rapai /Kegiatan Saudara diketahui telah menumpahkan minyak di
perairan
•

Your vessel/Activity was observed to pollute thè waters of
dengan

minyak

menumpahkan

With thè spilled oil

Minyak keluar dari

•

The oil escaped
from..................................

• Setibanya kapal Saudara di
• After thè vessel arrivai at

Jam

Hours...... ..... Date.................

Di....................................
•

pada:

.............. At...........

...... Tanggal
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Telah dipersvaratkan untuk memenuhi ketentuan/pengaturan
MARPOL 1973/1978 dan
Should be requirement to comply Marine Pollution Regulation 1973/1978
and
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentane Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan
The Act No. 23 Year 1997 regarding Environment Management Act and
Keputusan Menteri Perhubungan No. 46 Tahun 1986 tentane
Pencegahan Pencemaran Minyak dari Kapal.
Ministrial Degree of Communication No. 46 year 1986 regarding
Prevention of Oil Pollution from Ships
Sebagai akibat dari kelalaian/insiden di atas kapal Saudara, telah
terjadi tumpahan minyak ke perairan.
As thè result from incident coming from your ship was spilled out oil to
thè waters
Untuk hai ini Saudara harus bertanggung jawab sepenuhnya atas
segala kerugian vane ditimbulkan oleh tumpahan minyak tersebut.
For that mentioned, you are heldfully responsible for whatever expenses
damage caused by thè oil spili.
Setelah menerima Surat Protes vane berjumlah 3 tindasan dan
ditandatangai, harus dikembalikan tindasannya kepada kami.
Saudara iuga diharapkan untuk mengisi ruangan vane tersedia
dibawah ini dengan nama pihak penjamin dari kapal bersangkutan.
Kindly acknowledge received of this protest by signing all three copies
and returning thè duplicate and triplicate to us. Would you aslo insert
thè space provided bellow thè name of thè P & I Club in wich your ship
is entered.
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Tertanda, .................................., 201
Very truly yours
Svahbandar
Harbour Master
Mengetahui:.....................
Acknowledge by
NAKHODA:.......................
Master of Ship
Pihak Penjamin/ Asuransi:
P&IClub
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Format - 4
BERITA ACARA PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK
Pada hari in i............................. tanggal............ Bulan........................
Tahun................................Jam ......................., telah terjadi tumpahan
minyak di perairan....................................... pada posisi
............................ BT/BB d an ..................................... LU/LS.
Untuk mencegah penyebaran minyak dilakukan upaya penanggulangan
sebagai berikut :
1. Uraian Penanggulangan:
1.1. Sebab/sumber tumpahan:..........................................................
1.2. Prakiraan jumlah tumpahan: .....................................................
1.3. Jenis dan spesifikasi tumpahan: ................................................
1.4. Rondisi perairan:
a. Kecepatan dan arah arus: .....................................................
b. Kecepatan dan arah angin: ...................................................
c. Tinggi gelombang: .................................................................
1.5. Kronologi penanggulangan:

2. Peralatan penanggulangan yang digunakan :
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3. Jumlah persomi penatiggulangan:

4. Material yang digunakan:

5. Sarana apung yang digunakan:

6. Waktu penanggulangan :
6.1. Waktu mobilisasi peralatan :
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6.2. Waktu penanggulangan efektif:

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama.

Polluter

Koordinator

Penanggulangan
(Perwira Rapai/Instalasi Darurat)

(

Tumpahan Minyak/OSC

)
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Format - 5
LAPORAN ANALISA BIAYA
Biaya Operasi Pembersihan
Instansi
Kecelakaan

:
:
:

Tanggal
1. BIAYA TENAGA KERJA
Normal

Persomi

Lembur
Total

Nama
Pusat/Total
Kegiatan/

Jam
Kerja

VA

VA

1%

P /4

2

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

* Atau M ata U a n g L ok al

Total

Lembur

(USD)*

(USD)*

Tingkat
Usia

Biaya

T o ta l B ia ya T e n a g a K erja (U SD ) *=
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2. BIAYA SEWA KAPAL
Total Jumlah Jam

Rapai

Harga Peijam
(USD) *

Total (USD) *

Total Biaya Sewa Rapai USD) *=..............................
3. BIAYA PERALATAN TUMPAHAN MINYAK
Peralatan

Harga Perjam
(USD) *

Total Jumlah
Jam

Total Biaya Peralatan Tumpahan Minyak (USD)*=
+ Spesifikasi disesuaikan

Panjang (m)

Total (USD) *
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4. PERALATAN LAINNYA
(Penggudangan akan diperhitungkan atas pemakaian)
Lain-lain Item

Total (USD) *

Total Biaya Peralatan Lainnya (USD) *=
* Atau Mata Uang Lokal
5. BIAYA DARI BAHAN/MATERIAL
(Nyatakan hanya material yang digunakan)
Uraian

Besaran

Total Biaya (USD) *=.....................
20 % Biaya Penggudangan (USD) *=
Total (USD) * = ............................

Biaya Per Unit

Total (USD) *
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6. BIAYA TRANSPORTASI DARAT/TRANSPORTASI UDARA
Transportasi

Penggelaran
Jam/Hari

Total Biaya Transportasi (USD) *=
KESIMPULAN
Biaya Tenaga Kerja (USD) * .............................
Biaya Sewa Rapai (USD) *...............................
Biaya Peralatan Tumpahan Minyak (USD) * ......
Biaya Peralatan Lainnya (USD) * .....................
Biaya Bahan/Material (USD) * ........................
Biaya Transportasi (USD) * ..............................
Total Biaya (USD) * ........................................
Disiapkan oleh: ....................................
Atau Mata Uang Lokal*

Biaya Jam/Hari
(USD) *

Total
(USD) *
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Format - 6
LAPORAN AIR SURVEILLANCE
(AIR SURVEILLANCE REPORT)
NO

ITE M

KETERANG AN
REM ARKS

1

P e tu g a s y a n g b e rta n g g u n g ja w a b

Person on duty
2

T ip e / n o m o r re g is tra s i p e n erb a n g a n

Type/flight registration no
3

D eta il P e m a n ta u a n

Detail of sighting
3.1 P o lu s i

Pollution
T ip e (m in ya k , la in n ya )

Type (oil, other)
L ok asi (L in ta n g .B u ju r)

L U / L S ......................... B T
N / : S .......................... :E

L o c a tio n (L a t/ L on g)

D i d a la m / lu a r w ila y a h In d o n e s ia

D i d a la m

D i lu a r

Within/out side Indonesia

Within

Outside

L o k a s i / m en u ju / ja r a k

Location / hearing / distance
P a n ja n g (± km )

..........................k m 2

Length (Approx km)

Approx...... sq km

L eb a r (± km )

..........................k m 2

Width (Approx km)
3.2 A re a y a n g d i s u rve i (

Area surveyed (sq km)

Approx...... sq km
+ km )

± ........... km

Approx......... sq km
.......... % surveyed
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3.3 W a r n a (a rea la p is a n m in ya k )

Colour (slick area)

S ilv er

C o k la t

Sii ve r

Chocolate

A b u -a b u

B iru

Orey

Blue

Pelangi

H itam

Rainbow

Black

Bini/ coklat
Blue/ chocolat
4

Tanggal

Date
5

6

7

W a k tu o b s e rv a s i

J a m .........s/d J a m

Time of observation

H r s ..........

M eto d e id e n tifik a s i

O b s e r v a s i__

Method od identification

Observation _

P e rm in ta a n T in d a k a n

8

Yes

K o n d is i cu a c a

Weather condition
9

D u ga a n p o lu si

Suspected pollutans
9.1 M a te ria l b u a n g a n

Waste material
9.2 T ip e k a p a l,

platform,

a ta u y a n g

la in n y a

Type of ship, platform, others
9 .3 N a m a / p e n d u d u k

Name/Citizen
9.4 W a rn a / b e n d e rà

Colour/flag
9 .5 J u m la h tim y a n g b e rta n g g u n g ja w a b

Member of duty team
9 .6 L ok a si

T id a k

~Ya

Requirernent for action

H r s .....

---------

No

- 769.6.1
L i n t a n g ....................°U / S ..................... °B T
9.6.2

L a t..............................°N ........................°E

9 .6 .3

L o k a s i / m en u j u /j a ra k

Location/ hearing/distance
9.7 J a ra k a n ta r a su m b e r p o lu s i d e n g a n
d a era h

y a n g te rc e m a r (±...k m )

K e ce p a ta n (kn ots)

Speed (Approx knots)

EHstance between polluted area and
pollutant (Approx Km)

10

P e la b u h a n te rd e k a t

Nearest port
11

K a p a l /platform la in y a n g te rd e k a t d e n g a n
lo k a s i tu m p a h a n

Other ships/platform nearest to thè
incident area
12

P e n g a m b ila n fo to

F ilm

Photograph taken

Stili

............

Slide ...........

Slide

No. R o ll ............

13

V id e o

..............

No. P ita ............
14

T a n g g a l /w a k tu p e la p o ra n

Date/ time reported
15

T in d a k a n o le h in s titu s i

Action by agency

P i t a ..............

- 77F o rm a t - 7

TINDAKAN OLEH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
Action by Ministry of Environment
NO

ITE M

KETERANG AN

(REMARKS)
1

P e n a h a n a n (b ila ada)

Detention (if any)
2

N a m a p e la p o r

(Name of reporter)
3

N o m o r la p o ra n p o lisi

Police report no.
4

L a p o ra n d a ri p im p in a n o p era s i m en g e n a i
p e m a n ta u a n

Brief by operation commander regarding
sighting
5

T a n g g a l d a n w a k tu p e la p o ra n d iterim a
o leh

Date and time report receivedby
6

P e n y eb a b

Cause
7

S u m b er

Source
8

K u a n tita s m in y a k

Quantity of oil
9

T in d a k a n y a n g d ia m b ii

Action taken by
10

B ia y a p e m b e rs ih a n

Clean up cost
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FORMULIR APLIKASI BANTUAN NEGARA ASING
(APPLICATION OF FOREIGN ASSISTANCE FORM)
Ketua
National Oil Spili Control Committee
c/o Kementerian Perhubungan
Ditjen Hubla
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta
Dengan hormat,
Permintaan untuk Bantuan Negara Asing
1.

Saya..................................petugas yang ditunjuk atas nama institusi
.......................................... dengan ini meminta bantuan sebagai berikut:
a.................................................................................
b.................................................................................
c.

............................................................................................................................................................................

d.................................................................................
Untuk tujuan penanggulangan tumpahan minyak yang
di........................jam............pada lokasi...........................
2.

timbul

Kami akan menanggung semua pengeluaran yang timbul sesuai dengan tarif
pemerintah. Terlampir daftar peralatan dan nomor seri untuk referensi anda.
Terima kasih,
Petugas yang ditunjuk :
Tanda tangan
:
Nama:
NIP
:
Jabatan

:

Institusi/perusahaan

:
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Format - 9
FORMULIR PENGAMBIL ALIHAN
(HANDING OVER FORM]
NO

IT E M

KETERANG AN
REM ARKS

1

In fo rm a si k e ja d ia n

Information on inccident
i)

Tanggal

Date
ii)

W a k tu

Time
iii) L o k a s i k e ja d ia n

Location of incident
2

Lat:
Long:

N a m a p e ru s a h a a n y a n g m e n a n g g u la n g i (T ier 1 / T ier
2 / T ier 3)

Name of agency responsible for (level 1/level 2/level
3)
3

T in d a k a n y a n g d ia m b ii

Action taken
i)

S itu a s i/ lo k a s i k e ja d ia n

Current situation/ location
ii)

K a p a sita s

Capacity
iii) T in d a k a n y a n g d ia m b ii

Action taken
iv) B rie fin g a ta s la p o ra n k e ja d ia n

Briefing report of incident
v)

P e m b a g ia n tu g a s

Designated officer
4

Lok asi y a n g d ia m b ii a lih

Location on handing over

L I — L2 :
L I — L3 :

- 805

K e te ra n g a n / fa k ta y a n g d ite rim a

J e n is k e te ra n g a n

J u m la h

Evidence received

Type of evidence

Quantity

i)
ii)
iii)
iv)
V)
6

K ro n o lo g i k e ja d ia n

Detail of incident
7

P e tu g a s y a n g m e n g a m b il a lih

P e tu g a s y a n g m e n e rim a

Handling over officer

Receiving officer

Tanggal

Tanggal

Date

:
:

Date

:

N am a

:

N am a

:

Name

:

Name

:

P e n u n ju k a n

Designation

:
:

P e n u n ju k a n

Designation

:

:
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FORMULIR PERTUKARAN INFORMASI
(INFORMATION EXCHANGE FORM)
No. R e fe re n si

:

No. Reference
Tanggal

:

Date
K ep a d a Yth.
D irjen P e rh u b u n g a n L a u t
K e m en teria n P e rh u b u n g a n
Jl. M ed a n M e rd e k a B a ra t No. 8
J a k a rta

P rih a l

:P e m b e rita h u a n m e n g e n a i P e ru b a h a n

In fo rm a s i d a la m

National Oil Spili

Contingency Pian (NCP)
Subject

: Notice of exchange

of information in thè National Oil Spili Control

Contingency Pian
D en ga n h orm a t,
S e h u b u n g a n d e n g a n p e rih a l di a ta s, b e rs a m a in i k a m i in fo rm a s ik a n b a h w a k a n to r k a m i
a ka n m e la k u k a n b e b e ra p a p e ru b a h a n d a la m NCP.

Referring to thè above, tue are please to inforni that our office ivishes to make a few changes in
thè National Oil Spili Contingency Pian.
P e ru b a h a n s e b a g a i b erik u t:

The change of information is folloiv:

- 82P e ru b a h a n K a n to r

Office Exchange

A lam a t/

K a n to r L a m a

K a n to r B a ra

Previous Office

Current Office

address

No. T e le p o n /phone

number

Fax

P e ru b a h a n P etu g a s

Change of contact officer

No. T e lep o n (K a n tor)

No. Telephone (office)
No. telep o n (R u m a h / H P )
No. T e le p h o n e (H o u se / m o b ile)

P e tu g a s L a m a

P e tu g a s B a ra

Previous contact officer

Current contact officer
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Format - 11
PRESS RELEA SE
(PERNYATAAN STANDAR UNTUK MEMVERIFIKASI SUATU KEJADIAN)
CONTOH TEKS:
SEBUAH

KEJADIAN

TUMPAHAN

MINYAK

TIMBUL

DARI

KAPAL

PENUMPANG YANG TENGGELAM SUN VISTA-BAHAMA PADA LINTANG 04°
36,2’U DAN BUJUR 099 ° 52,2’ T JAM 1015 H TANGGAL 22 MEI 1999.
An oil spili incident occurred from sunken passenger vessel Sun VistaBahamas at 04° 36,2’N dan Lat 099 ° 52,2 E at 1015 Hours, 22 May 1999.
MINYAK BERUKURAN PANJANG 12 NAUTICAL MIL DAN LEBAR 0,5 NAUTIC
MILL SERTA KETEBALAN SATU INCHI SAAT INI BERGERAK MENUJU
UTARA. PADA JAM 1330 H TANGGAL 22 MEI 1999 MINYAK TERLIHAT
PADA KOORDINAT 040° 53,7’ U DAN BUJUR 0990 45,3’ T.
The oil spili, measured at 12 nautical mile in lenght/0,5 nautical mile ioide
with 1 inchi thick is currently mouing toward north. As of 1330 hours, 22 May
1999, oil patches were seen at Lat 040° 53, T N and Long 0990 45,3’ E.
KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

CQ

DITJEN

HUBLA

TELAH

MENGAKTIFKAN NATIONAL OIL SPILL CONTINGENCY PLAN-NCP UNTUK
MENANGGULANGI TUMPAHAN MINYAK. SYAHBANDAR/KEPALA KANTOR
UPP ....TELAH DITUNJUK MENJADI ON SCENE COMMANDER-OSC DAN
PANGKALAN PLP ...... MENJADI AREA KOORDINATOR UNTUK MENGAWASI
DAN MEMBERSIHKAN TUMPAHAN MINYAK.
The Ministry of Transportation cq. Directorate General of Sea transportation
has activated thè National Contingency Pian to control thè spili. The Port
Administration o f ..... has appointed as an On Scene Commander and Sea an
Coast Guard Fleet as area coordinator to control and to clean up thè spili.
DIRJEN HUBLA
KEPALA PUSKODALNAS
Director General of Sea Transportation
C.o. Chairman for National Oil Spili Control Committee
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Daftar - 1
DAFTAR LEMBAGA PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP
TINGKAT PUSAT DAN PROPINSI
NO.
1

2

U N IT

ADDRESS

TELEPH O NE/FAX

K e m e n te ria n L in g k u n g a n

Jl. D.I. P a n ja ita n Kav. 24,

T elp . (021) 8 5 9 0 5 6 3 8

H idu n (S e k reta ria t)

J a k a rta

Fax. 8 5 9 0 4 9 2 9

D K I J a k a rta :

Jl. C a s a b la n c a Kav. 1,

T elp . (021) 5 2 5 6 1 7 4

B P L H D Prop. D K I J a k a rta

K u n in ga n , J a k a rta 2 9 5 0 4

5209645
5209651
Fax. 3 8 1 2 8 7 0
6209643

3

B a n ten

Jl. T.B . S u w a n d i NO. 12

T elp . (02 54 ) 20 0 0 3 8

B a p e d a ld a Prop. B a n te n

(L in g k a r S ela ta n ), K e b o n

Fax. 2 1 6 8 2 7

J a h e, S era n g, B a n te n
4

J a w a B a ra t

Jl. N a rip a n No. 25, B a n d u n g

B P L H D Prop. J a w a B a ra t
5

T elp . (022) 4 2 0 4 87 1
Fax. 4 2 3 1 5 7 0

D .I. Y o g y a k a rta

Jl. T e n ta ra R a k y a t M a ta ra m

T elp . (02 74 ) 5 6 3 0 1 4

B a p e d a ld a Prop. D .I.

No. 53, Y o g y a k a rta 55231

Fax. 52 3 5 2 4

Jaw a Tengah

Jl. S e tia b u d i (K om p. B a d a n

T elp . (024) 7 4 7 8 8 1 2

B a p e d a ld a Prop . J a w a

D ik la t Prop. J a w a T e n g a h ),

Fax. 7 4 7 5 4 5 3

Tengah

S ron d ol, S e m a ra n g 50 2 4 2

J a w a T im u r

Jl. W is a ta M en a n gga l,

B a p e d a ld a Prop . J a w a

S u ra b a y a

Y o g y a k a rta
6

7

T im u r
8

T e lp . (031) 8 5 4 3 8 5 2
8543853
Fax. 8 5 4 3 85 1

K a lim a n ta n B a ra t

K om p . K a n to r G u b ern u r,

T e lp . (05 61 ) 7 6 4 6 1 6

B a p e d a ld a Prop. K a lb a r

B a g .B e la k a n g Lt. 3,

Fax. 7 6 4 6 1 6

P o n tia n a k
9

K a lim a n ta n T e n g a h

Jl. T jilik R iw u t No. 2,

B P L H D Prop. K a lten g

P a la n g k a ra y a

T elp . (05 36 ) 37 06 9
37 05 8
Fax. 2 3 7 5 6

10

K a lim a n ta n S e la ta n

Jl. D.I. P a n ja ita n No. 34,

T elp . (05 11 ) 53 30 4

B a p e d a ld a Prop . K a lse l

B a n ja rm a s in 70 1 1 4

Fax. 5 3 2 9 4
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11

12

U N IT

ADDRESS

TELEPHONE/FAX

K a lim a n ta n T im u r

Jl. K e su m a B a n g s a No. 1,

T elp . (05 41 ) 73 8 9 9 2

B a p e d a ld a Prop . K a ltim

S a m a rin d a

Fax. 7 4 5 4 9 0

N a n g g ro e A c e h D a ru s s a la m

Jl. T e n g k u M a lem No. 2,

T elp . (06 51 ) 63 57 21

B a p e d a ld a Prop . N A D

B an da A ceh

635722
Fax. 3 2 4 5 6

13

S u m a tera U ta ra:

Jl. T. D a u d No. 5, M ed a n

B a p e d a ld a Prop . S u m u t

14

15

T elp . (061) 4 5 3 5 2 7 9
Fax. 4 5 3 7 0 5 0

Riau:

Jl. D ip o n eg o ro No. 24,

T elp . (07 51 ) 4 5 9 4 8

B a p e d a ld a Prop. R ia u

P e k a n b a ru

Fax. 4 5 5 6 0

S u m a te ra B ara t:

Jl. KH . S u la im a n No. 22,

T elp . (07 51 ) 55231

B a p e d a ld a Prop. S u m b a r

Padang

445154
Fax. 4 4 5 2 3 2

16

17

J a m b i:

Jl. H. A g u s S a lim No. 7,

T elp . (07 41 ) 4 0 7 7 7

B a p e d a ld a Prop . J a m b i

K o ta B a rn , J a m b i

Fax. 4 0 7 7 7

B en gk u lu :

Jl. P e m b a n g u n a n No. 1,

T elp . (07 36 ) 2145 0,

B a p e d a ld a Prop . B e n g k u lu

B en g k u lu

E xt. 300
Fax. 21 0 9 2

18

S u m a te ra S elatan :

Jl. A e ro b ik No. 4, K a m p u s

B a p e d a ld a Prop . S u m sel

PO M IX, P a lem b a n g

T elp . (07 11 ) 35 6 4 8 9
355360
Fax. 3 5 1 0 2 8

19

B a n gk a B elitu n g:

Jl. S u d irm a n No. 3, P a n g k a l

T elp . (07 17 ) 4 3 7 7 0 7

B a p e d a ld a Prop . B a b el

P in a n g

E xt. 203
Fax. 4 3 8 8 5 0

20

21

22

L a m p u n g:

Jl. W o lte r M o n g in s id i No.

T elp . (07 21 ) 2 6 0 5 3 5

B a p e d a ld a Prop. L a m p u n g

223, B a n d a r L a m p u n g

Fax. 2 6 0 5 3 5

N u s a T e n g g a r a B ara t:

Jl. M a ja p a h it No. 56,

T e lp . (03 70 ) 6 3 2 5 7 2

B a p e d a ld a Prop. N TB

M a ta ra m

Fax. 6 4 4 7 8 2

N u s a T e n g g a ra T im u r:

Jl. U n tu n g S u ro p a ti No. 7,

T e lp . (03 80 ) 8 2 6 5 8 0

B a p e d a ld a Prop. N T T

Kupang

820838
Fax. 8 2 2 1 8 0 8 6 3 9 8

23

Bali:

Jl. H a ya m W u ru k No. 69,

T elp . (03 61 ) 2 2 5 0 3 6

B a p e d a ld a Prop. B a li

D en p a sa r

22 5 4 0 2
Fax. 2 4 4 0 7 0

- 86NO.
24

U N IT

ADDRESS

TELEPH O NE/FAX

S u la w es i S elatan :

Jl. U rip S u m o h a rjo N o . 269,

T elp . (04 11 ) 4 5 3 4 8 9

B a p e d a ld a Prop. S u lsel

M a k a ss a r

453965
Fax. 4 5 3 2 0 8

25

26

27

S u la w esi U tara:

J l. 17 A g u s tu s No. 69,

T elp . (04 31 ) 8 6 1 5 6 0

B a p e d a ld a Prop. S u lu t

M anado

Fax. 8 4 7 1 2 4

S u la w es i T e n g g a a ra :

Jl. B u n ga n A s o k a No. 1,

T e lp . (04 01 ) 3 2 7 7 6 0

B a p e d a ld a Prop . S u ltra

K en d a ri

Fax. 3 2 7 7 6 0

S u la w es i T e n g a h :

Jl. S u ra p to No. 42, Palu

T elp . (04 51 ) 4 5 6 8 3 3

B a p e d a ld a Prop . S u lte n g
28

M alu ku :

Fax. 4 5 6 8 3 3
Jl. P a ttim u ra No. 1, A m b o n

B a p e d a ld a Prop . M a lu k u

T elp . (09 11 ) 3 6 1 8 2 2
353118
Fax. 3 5 2 2 5 7

29

M a lu k u U tara:

Jl. P a h la w a n R e volu si,

T elp . (09 21 ) 22 04 2

B a p e d a ld a Prop. M a lu k u

T e rn a te

21 23 71 2 2 6 4 0

U ta ra
30

Fax. 3 2 7 4 1 8

Papu a:

Jl. M e g a p u ra S k ylin e,

T e lp . (09 67 ) 5 8 6 7 3 7

B a p e d a ld a Prop. P a p u a

J a y a p u ra

Fax. 5 8 7 6 9 4
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Daftar- 2
METODA PERKIRAAN JUMLAH TUMPAHAN BERDASARKAN
VISUALISASI MINYAK DI ATAS PERMUKAAN LAUT
Hubungan antara visual, Ketebalan dan Volume

No.
Gbr.

Tipe minyak

Penampakan

Perkiraan

Perkiraan

ketebalan

volume

(mm)

(m3/km2)

1

Lapisan tipis minyak

Keperakan

> 0,0001

0,1

2

Lapisan tipis minyak

Berwarna

> 0,0003

0,3

3

Minyak

Hitam / Coklat

mentah/bahan bakar
4

Emulsi

air

100,0

> 1.0

1000,0

tua

dalam Coklat / Oranye

minyak
Sumber : IMO Manual

Gambar 3

> 0,1

Gam bar 4
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Daftar - 5
DAFTAR PERALATAN PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK
WILAYAH SUMATERA UTARA, RIAU dan KEPRI

A. LOCATION : ACEH
OWNER : GULF RESOURCES
BIL

EQUIPMENT

QUANTITY

I

Oil Boom

1.

Floating Oil Boom

II

Dispersemi

1.

Spray pump ivith eductor @ 450 GPM

1 Unit

2.

Spray Pump @ 500 gpm

2 Unit

480 M

B. LOCATION : EAST COAST OF ACEH AND NORTH SUMATERA
1.

OWNER : MOBIL OIL INDONESIA
BIL

EQUIPMENT

QUANTITY

I

Oil Boom

1.

Oil Boom "Slickbard-Mk9"

700 FT

2.

Hoyle Marine "Guardian" Foam Buoyancy

3650 FT

3.

Oil Boom (Type-MklO)

1000 FT

II

Skimmer & Pump

1.

OIL Recovery Pump

1 Unit

2.

Oil Skimmer (80 gpm)

1 Unit

3.

Oil Skimmer (T30) & Power Pack

1 Set

4.

Oil Recovery Pump (60)

1 Unit

5.

Vicoma Kebab 1500

2 Unit

Ili

Dispersant

i.

Oil Dispersant Sea Spray System

3 Unit

2.

Corexit 8667

218 Drums

3.

Corexit 40

40 Drums

IV

Miscellaneous

1.

Oil Sorbent (Blanket)

2 Roti

2.

Oil Sorbent

350 Pad
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3.

Sorbent Boom

127 (@ lOft)

4.

Towing Bridle

17 Set

5.

Anchorìng System

26 Set

6.

On-shore Oil Spili Equipment Skirnmer, Absorbent,

30

Sock
2.

OWNER : JAPEX-NS
BIL

EQUIPMENT

QUANTTTY

I

Oil Boom

1.

Oil Boom Type-30

320 M

2.

Troll Boom

315 m

II

Skirnmer & Pump Unit

1.

Vikoma KMK-II Komara (capable of skimming oil of 2 Unit
2%-5% water contained)

Ili

Oil Dispersant

1.

BP-1100

2 Drum

2.

LTx

1 Drum

3.

YC-99

11 Drum

IV

Spraying System

1.

Dispersant Spray Pump (with eductor, 500 gpm)

2 Unit

2.

Spray Pump (type Hand Spray)

1 unit

V

Miscellaneous

1.

Dispersant, type megator Twin Pump

2.

Ancillary Equipment, type inflatable 6 person boat 2 unit

3.

OWNER : PERTAMINA PANGKALAN SUSU
BIL

EQUIPMENT

QUANTITY

I

Oil Boom

1.

Troil Boom

315 m

2.

Oil Boom Slickbar permanen

90 m

3.

Oil Boom Slikbar

390 m

4.

Oil Boom Taito

104 m

5.

Roulund Boom

200 m

II

Skirnmer & Pump Unit

1.

185 GTpharos marine

1 Unit
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2.

Vikoma Komara 12 K

1 Unit

3.

Cylonet 70

1 Unit

4.

Vikoma Pollutank 25 tori

1 Unit

5.

Global

1 Unit

6.

RO. Skin

1 Unit

Ili

Oil Dispersant Sprayer

1.

Frank Ayles

1 Unit

2.

Magator Pump

1 Unit

3.

Junior

1 Unit

4.

Sea Pray

1 Unit

5.

Spray

1 Unit

IV

Oil Containment Bag / Pollution

1.

Vikoma

1 Unit

2.

Vikoma

1 Unit

V

Boat

1.

Rigid Inflatable Boat

1 Unit

2.

Pollution Prigate Craft

1 Unit

4.

OWNER : PERTAMINA BELA WAN
BIL

EQUIPMENT

I

Oil Boom

1.

Oil Boom Slick Bar Harbour

II

Oil Skimmer

1.

Vikoma

Ili

Oil Containment Bag/Pollutank

1.

Vikoma

IV

Oil Dispersant

1.

Spray

QUANTITY
600 m
1 Unit
1 Unit
1 Unit
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C. LOCATION : DUMAI
1.

OWNER : PERTAMINA
EQUIPMENT

BIL

QUANTITY

I

Oil Boom

1.

Oil Boom (Troll Boom)

735 m

2.

Oil Boom Slickbar permanent

720 m

3.

Oil Boom Vikoma

10 m

4.

Oil Boom Slickbar

785 m

II

Oil Skimmer

1.

Pharos Marine GT. 185

1 Unit

2.

Vikoma Komara 12K

2 Unit

3.

Vikoma Pollutant 50 Ton

1 Unit

Ili

Boat

1.

Rigid Inftable Boat

1 Unit

2.

Pollution Prigate Craft

1 Unit

3.

Rubber Boat

1 Unit

IV.

Oil Dispersant Sprayer

1.

Frank Aylees Sea Spray

1 Unit

2.

Megator PUM

2 Unit

3.

Spratek

1 Unit

V

Oil Containment Bag / Pollutank

1.

Vikoma

2 Unit

2.

Vikoma

2 Unit

2. OWNER : PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
BIL

EQUIPMENT

QUANTITY

I

Oil Boom

1.

Oil Boom (SL 12)

5200ft

2.

Vikoma Sea Sentinel

1200 m

3.

Hydraulic Boom Reel & Powerpack

1 Unit

4.

Shorequardian Boom

120 m

5.

Water Pump

2 Unit

6.

Dispersant Spraying System YC099

11 Drum

II

Oil Skimmer

1.

Air Blower

2 Unit
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2.

Oil Skimmer (500 gpm)

3.

Oil Spili Sweeper Slicker Belt Conveyor (1500ft/H) 1 Unit

4.

"Komara" Oil Skimmer & Spate Pump

5 Unit

5.

"Vicoma" Oil Skimmer + Powerpack

1 Unit

6

Oil Recovery System

1 Unit

III

Dispersemi Spraying System

1.

Knapsack Sprayers

4 Unit

2.

Portable Spray

4 Set

3.

Mini Spray Pump

+

Dispersant Spray

1 Unit

3 Unit

Eductorf 150Lt/ min)
4.

Helicopter Spray Bucket (model TC-3)

2 Unit

5.

Spillfighter Pump

3 Unit

6.

Dispersant Spraying System

1 Unit

IV

Vessel

1.

Caltex Boat

10 Unit

2.

Rubber Boat

4 Unit

V

Miscellaneous

1.

Vikoma Hopper

1 Unit

2.

Fire Fighting (@ 750 gpm)

4 Unit

3.

Storage Tank (@ 500 Bbls)

2 Unit

4.

Storage Tank (@ 500 Gals)

4 Unit

5

5.Abasco Kivik Tank @ 2000 Glas

5 Unit

6.

Genset onan USA @ 7 kva

Unit

7.

Portcamp

2 Unit

8,

Oil Containment

2 Unit

9.

House Boat Rokan

1 Unit

10.

Vicoma Inflatable Oil Storage Barge 4,5 m3

1 Unit

D. LOCATION : RIAU
OWNER : KONDUR PSA
BIL

EQUIPMENT

QUANTITY

I

Oil Boom

1.

Inflatable Hoyle + 3 Unit ECHO

650 M

2.

Pb 200 Boom Inflator & 1 Unit ECHO -PB 450

PB.200

Boom inflator
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3.

Jakson Pollution Net and Inter Connector

II

Skimmer & Pump Unit

1.

Whale oil Vacuum Tank and Pump 1300 Gals

Ili

Dispersant Spraying System:

1.

Cooperpegler AK 100 Spray Included Pump

3 Unit

Fast Tank @ 200 Gals

10 Unit

Sorbent Pad 3 M ONSHORE Oil Pollution control

4 Box

.

2

3.

600 M
2 Unit

equipment
4.

Oil Boom (Minipack) 4 box

22Rol

E. LOCATION ; LAUT NATUNA
1.

OWNER : CONOCO PHILIPS INDONESIA
BIL

I

QUANTITY

DISPERSANT:
.

1

II
1

EQUIPMENT

.

Corexit 9500/9527

drum

2

DISPERSANT SPRA Y SYSTEM:
Slickspray (hand lances)

1

unit

1

unit

Tipe: MK70
2

.

Vessel Mounted spray System
Tipe: on board utility vessel “Ocean Lark”

Ili
1

.

OIL BOOM:
Offshore Boom, 1 x 200m+50m

250 m

Tipe: Ro-Boom 1500
2

.

Offshore Boom, 1 x 200m+30m

230 m

Tipe: Ro Boom 1500
3.

Offshore Boom, 1 x 200m

2 0 0

m

2 0 0

m

Tipe: Ro Boom 1500
4.

Offshore Boom, 1 x 200m
Tipe: Ro Boom 1500

5

Offshore Boom, 1 x 200m+20m+30m

250 m

Tipe: Ro Boom 1500
6

.

IV
1

.

Nearshore Boom, @30m*

10 unit=300m

SKIMMER:
Integrated Skimmer
Tipe: Ro-Skim, 50 ton/ jam

1

unit
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2.

Integrateci Skimmer

1

unit

Tipe: Ro-Skim, 50 ton/ jam
3.

Disc Skimmer

1 Unit

Tipe: Ro-Disc, 60 ton/jam
4.

Disc Skimmer

1 Unit

Tipe: Slickbar
V
.

1

POWER PACK:
Powerpack

1

unit

1

unit

1

unit

1

unit

Kapasitas: 50 kW
.

2

Powerpack
Kapasitas: 20 kW

3.

Powerpack
Kapasitas: 25 kW

VI

PUMP UNTTFOR SKIMMER:
Pump Unitfor Skimmer System

VII
.

1

SORBENT:
Sorbent Boom

10 units = 30 m

Ukuran 300cm
Vili
1

.

TEMPORARY FLOATING STORAGE:
Floating Storage Tank

1

unit

2

unit

1

unit

Tipe: Ro-Tank, 1Om3
2

.

Floating Storage Tank
Tipe: Ro-Tank, 25m3

3.

Floating Tank w/Blower

IX

SKIMMER HOSE/DISCHARGE SYSTEM:

1

.

Hose for Ro-Skim, in a hose reai

40 m

2

.

Hose for Ro-Skim, in a hose reai

40 m

3.

Hose for Ro-Disc

2 0

X

SUPPORT RUBBER/FAST BOAT:

1

.

m

Resene/Rubber Boat

1

unit

Resene/Rubber Boat, 85 PK

1

unit

Rescue/Rubber Boat, MK, 40 PK

1

unit
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XI
1

SUPPORTINO VESSEL:

.

Ocean Lark (Supply Boat), with dispersant spray
System.
Deployment Vessel

2

.

Pan Marine - 9 (Crew Boat)

3.

Mikasa Maru (Tug Boat)

4.

Seda Emas (Supply Boat)

5.

Bayan (Crew Boat)
OWNER : PREMIER OIL

2.

BIL

EQUIPMENT

I

DISPERSANT:

1.

Dispersant

QUANTTTY
15 drum = 300 L

Tipe OSDA LT
II

DISPERSANT SPRA Y SYSTEM:

1.

Vessel Mounted spray System

1

unit

1

unit

Tipe: on board utility vessel “FOS Universe”,
1 0 0 0
2

.

It

Vessel Mounted spray System
Tipe: on board utility vessel “FOS Star”, 1000 It

Ili

OIL BOOM:

1.

Offshore Boom, lx200m

2 0 0

m

2 0 0

m

Tipe: Ro-Boom 1500**
2

.

Offshore Boom, lx l 70m+30m
Tipe: Ro-Boom 1500

IV

SKIMMER:

1.

Weir Skimmer

1

unit

Tipe: 100 ton/jam
V

SORBENT:

1.

Sorbent Pads, 100 cm x 100 cm

160 pcs

Sorbent Pads, 50 cm x 40 cm

1 0

2

.

3.

Sorbent Boom, 100 cm

4.

Sorbent Pads, 50 cm x 40 cm

5.

Sorbent Boom, 100 cm

6

buah

unit = 6 m
1 0
6

buah
unit

- 96-

VI

TEMPORARY FLOATING STORAGE:
Towable Bladders Elastecs, l,5m x lm

VII

TEMPORARY STORAGE:

1.

Salvage Drum (reinforced Planstic w/cover)

2

unit

1

unit

1

unit

Kapasitas: 20 Gallon
.

2

Salvage Drum (reinforced Planstic w/cover)
Kapasitas: 20 Gallon

VII

SUPPORTING VESSEL:

1.

FOS Universe (Supply Boat, with dispersant
spray System

.

2

FOS Star (Supply Boat), with dispersant spray
System

3.

OWNER : STAR ENERGY
BIL

I

EQUIPMENT

QUANTITY

DISPERSANE
.

1

Dispersant

30 Gallon

Tipe Gatra 901
.

2

Dispersant

100.7 Gallon

Tipe Gatra 901
3.

Dispersant

330 Gallon

Tipe Gatra 901
4.

Dispersant

200 Gallon

Tipe Gatra 901
5

Dispersant

103.5 Gallon

Tipe Gatra 901, on board utility vessel
.

6

Dispersant

422.67 Gallon

Tipe: Gatra 901, on board utility vessel “Swisco
9 9 »
7.

Dispersant

600 Gallon

Tipe Gatra 901, on board supply vessel “Bintang
Natuna”
II
1

.

DISPERSANT SPRAY SYSTEM:
Removable Spray System on boat
Ukuran: 1,5 m, 2 nozzel, “Bintang Natuna”

2

unit
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Removable Spray System ori boat

.

2

2

unit

Ukuran: 5 m, 4 nozzel, “Sisco 99”
Ili

OIL BOOM:

1.

Offshore Boom, lx200m

2 0 0

m

2 0 0

m

Tipe: Ro-Boom 2000
2

Offshore Boom, lx l 70m+30m

.

Tipe: Ro-Boom 2000
IV

SKIMMER:

1.

Integrateci Skimmer

1

unit

1

unit

Tipe: Ro-Skim, lOOton/jam
V

POWER PACK:

1.

Powerpack
Capacity 55 kW

VI

SORBENT:

1.

Sorbent Pads, 100 buah /box

6

box

.

Sorbent Pads, 100 buah / box

2

box

3.

Sorbent Pads, 100 buah /box

2

box

4.

Sorbent Pads, 100 buah /box

5

Sorbent Pads, 100 buah /box

Vili

TEMPORARY FLOATING STORAGE:

1.

Floating Tank, 5 m3

IX

SUPPORTING VESSEL:

1.

Bintan Natuna (Supply Boat), with dispersant

2

1,5 box
2

box

2

unit

spray System
2

Swissco 99, with dispersant spray System

.

4.

OWNER : PT Pertalahan Amebatara Natuna (PT PAN)
PERALATAN

NO.
DISPERSANT:

I
1

JUMLAH

.

Corexit 9527

700 gallon

Tipe: on board vessel “Aria Citra”
II
1

.

Ili
1

.

SUPPORT RUBBER/FAST BOAT:
Rescue/Zodiac
SUPPORTING VESSEL:
Aria Citra, with dispersant spray System

1 Unit
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F. LOCATION : SUNCAIPAKNING
OWNER : PERTAMINA
QUANTITY

EQUIPMENT

BIL
I

Oil Boom

1.

Slickbard Harbour Boom

190 M

2

.

Troill Boom

180 M

2

.

Vikoma

200 M

II

Oil Skimmer

1.

Pharos Marine GT. 185

1 Unit

Vikoma Komara 12K

1 Unit

3.

Vikoma Pollutant FR 45

1 Unit

Ili

Oil Containment Bag / Pollutank

1.

Vikoma

2 Unit

Megator

2 Unit

2

2

.

.

IV

Boat

1

.

Robber Boat

1 Unit

2

.

Out board

1 Unit

3.

Rigid of Board

1 Unit

V

Oil Dispersant Sprayer

1.

Megator Pump

1 Unit

Frank Ayless

1 Unit

2

.

LOCATION : TANJUNG UBAN
1.

OWNER : PERTAMINA
BIL

QUANTITY

EQUIPMENT

I

Oil Boom

1.

Oil Boom Slickbar permanent

210Slim

Oil Boom Slickbar Harboar

510 m

3.

Vikoma open sea

2 0 0

II

Oil Skimmer

I.

Vikoma Komara 12K

1 Unit

Pharos Marine GT. 185

1 Unit

2

2

.

.

m

Ili

Oil Containment Pollutank

1.

Vikoma Pollutant FR45

1 Unit

Vikoma Pollutank 25

1 Unit

2

.
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IV

Boat

1.

Rigid of Board

V.

OH Dispersant Sprayer

1.

Megator Pump

1 Unit

Sea Spray

1 Unit

.

2

2.

1 Unit

OWNER : COAST GUARD BASE OF TAN JUNG UBAN (INSTALLED ON KN. SAROTAMA)
BIL

I

EQUIPMENT

QUANTITY

Oil Boom

1

.

RO-BOOM 50 M

I unit

2

.

RO-BOOM 200 m

1

unit

II

Hydraulic Boom Roll

1

unit

III

JIB Arm

1

unit

IV

Oil Skimmer
2

unit

.

1

Capacity 100 m3

V

Power Pack

1

.

50 kW Power Pack with blower

1

unit

2

.

25 kW Power Pack

1

unit

2

unit

VI

Oil Tank

.

Capacity 25 m3

VII

Transfer Pump

1

.

Capacity 30 m3/hour

I unit

Vili

Tow Bar

1

unit

IX

Bridle

1

unit

1

3.

OWNER : COAST GUARD BASE OF TANJUNG PRIOK (INSTALLED ON KN. TRISULA)
BIL

EQUIPMENT

QUANTITY

I

Oil Boom

1.

RO-BOOM 50 M

1

unit

RO-BOOM 200 m

1

unit

II

Hydraulic Boom Roll

1

unit

III

JIB Arm

I unit

IV

Oil Skimmer

1.

Capacity 100 m3

V

Power Pack

2

.

2

unit
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.

50 kW Power Pack with blower

1

unit

2

.

25 kW Power Pack

1

unit

2

unit

Capacity 30 m3/hour

1

unit

Vili

Tow Bar

1

unit

IX

Bridle

1

unit

VI

Oil Tank

.

Capaciti) 25 m3

VII

Transfer Pump

1

1

.

4.

OWNER : COAST GUARD BASE OF SURABA YA (INSTALLED ON RN. ARDADEDALl)
BIL

EQUIPMENT

QUANTITY

I

Oil Boom (Hinge Connector Type)

A.

ROO 1300

1.

RO-BOOM 1300 30 m

2 Unit

.

RO-BOOM 1300 190 m

1 Unit

3.

Air Valve Cap

79 Unit

4.

Handlefor Air Valve Cap

4 Unit

B.

Tow Set

1.

Tow Rope 0 24x54m

1 Set

Buoy

1 Set

3.

Shackle

1 Set

4.

Bridle with ovai ring-2 prongs

1 Set

5.

Tow Bar

1 Set

.

Shackle

1 Set

2

2

6

.

C.

Crow Tow Set

1.

Bridle with ovai ring

1 Set

Shackle

1 Set

3.

Cross over rope

1 Set

4.

Doublé tow bar

1 Set

D.

BOOM WINDER

1.

Boom Winder

1 Set

.

Reeling wire

1 Set

3.

Lifting wire 4 prongs

1 Set

4.

Shackle

1 Set

5.

Shackle

1 Set

2

2

.
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10 kW Power Pack

1.

1 0

1 Set

Air blower hose set

1 Set

3.

Hydraulìc hose

1 Set

F.

12m JIB arm

1.

12m JIB arm

1 Set

Pontoon (Aluminium)

1 Set

3.

Goose neck (hot galvanized Steel)

1 Set

4.

A Pulley fitted at thè and of JIB arm

1 Set

5.

An eye fitted in thè middle of JIB arm

1 Set

Stay rope

1 Set

2

2

6

.

kw power pack (with convas cover)

.

.

G.

STORAGE CONTAINER

1.

20 ft Container (steel)

1 Set

Ventilation grill fitted

1 Set

3.

Securing band and fìttings on thè flour

1 Set

H.

MISCELLANEOUS

1.

Twits lock

1 Set

Twits lock base

1 Set

3.

Stop wire

1 Set

I.

SPARE PARTS AND TOOL

1.

Sparejparts for RO-BOOM 1300

1 Set

Tool set for RO-BOOM 1300

1 Set

3.

Repair kit for RO-BOOM

1 Set

4.

Spare parts for Boom winder

1 Set

5.

Spare parts for lOKw pp

1 Set

Il

OIL SKIMMER SYSTEM

2

2

2

.

.

.

OH Skimmer System (TDS200 Sea Skimmer

2 Vessels

System)
o

TDS200 Skimmer

1 Set

o

DH32H Power Pack

1 Set

o

RClOORemotr Control

1 Set

o

HP200 Hose Package

1 Set

o

Tolls and Spare parts set TDS200 Skimmer

1 Set

Pump
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III

O

Tools and Spare parts set DH32H Power pack 1 Set

O

Storage Container (1 Oft)

1 Set

OIL TRANS FER SYSTEM
Oil Transfer System (TDS 150 Coast Skimmer

2 Vessel

System)
o

TDS 150 Transfer Piimp (Skimmer Type)

1 Set

o

DH20H Power pack

1 Set

o

Hydraulic r ose set & Discharge hose set

1 Set

o

Tools and spare parts set TDS 150 Skimmer

1 Set

Pump 1

IV

o

Tools and spare parts set DH20H Power pack 1 Set

o

Storage Container (1 Oft)

OIL TANK SYSTEM
Oil Tank System (Lancer Inflatable barge B25)

V

1 Set

2 Vessel

o

Lancer InfMable batge B25 (Hull & Roof)

1 Vessel

o

Towing rope

1 Set

o

Accessories

1 Set

o

Exclusive wooden Container

1 Set

o

Air Gun

1 Set

OIL DISPERSANT SPRA Y SYSTEM
Oil Dispersant Spray System (K-4A5 Type For both 2 Vessel
sides)
o

Dispersant spray aim (Total length 5m,4

2 Sets

nozzles
o

Pump unit (Air Driven)

1 Set

o

Hose set (Suction hose 1Om, Dischsrge hose

1 Set

1Om x 2)
o

Accessories spare parts & tolls set

1 Set
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5.

OWNER : COAST GUARD BASE OF BITUNG (INSTALLED ON KN. ALUGARA)
BIL

EQUIPMENT

I

Oil Boom (Hinge Connector Type)

A

ROO 1300

QUANTTTY

1

.

RO-BOOM 1300 30 m

2 Unit

2

.

R0-B00M 1300 196 m

1 Unit

3.

Air Valve cap

79 Unit

4.

Handle for Air Valve Cap

4 Unit

B

Toro Set

1

.

Tow Rope 0 24x54m

1 Set

2

.

Buoy

1 Set

3.

Shackle

1 Set

4.

Bridle with ovai ring-2 prongs

1 Set

5.

Tow Bar

1 Set

.

Shackle

1 Set

6

C.

Crow Tow Set

1

.

Bridle with ovai ring

1 Set

2

.

Shackle

1 Set

3.

Cross over rope

1 Set

4.

Doublé tow bar

1 Set

D.

BOOM WINDER

1

.

Boom Winder

1 Set

2

.

Reeling wire

1 Set

3.

Lifting wire 4 prongs

1 Set

4.

Shackle

1 Set

5.

Shackle

1 Set

E.

10 kW Power Pack

1

.

2

.

1 0

kw power pack (with convas cover)

1 Set

Air blower hose set

1 Set

3.

Hydraulic hose

1 Set

F.

12m JIB arm

1

.

12m JIB arm

1 Set

2

.

Pontoon (Aluminium)

1 Set

3.

Goose neck (hot galvanized Steel)

1 Set

4.

A Pulley fitted at thè and of JIB arm

1 Set
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Ari eye fitteci in thè middle of JIB arm

1 Set

6.

Stay rope

1 Set

G.

STORAGE CONTAINER

1

.

20 ft Container (steel)

1 Set

2

.

Ventilation grill fitted

1 Set

3.

Securing band and fittings on thè flour

1 Set

H.

MISCELLANEOUS

1

.

Twits look

1 Set

2

.

Twits look base

1 Set

3.

Stop wire

1 Set

I.

SPARE PARTS AND TOOL

1

.

Spare parts for RO-BOOM 1300

1 Set

2

.

Tool set for RO-BOOM 1300

1 Set

3.

Repair kit for RO-BOOM

1 Set

4.

Spare parts for Boom winder

1 Set

5.

Spare parts for lOKw pp

1 Set

Il

OIL SKIMMER SYSTEM
Oil Skimmer System (TDS200 Sea Skimmer

2

Vessels

System)
o

TDS200 Skimmer

1 Set

o

DH32H Power Pack

1 Set

o

RC100 Remote Control

1 Set

o

HP200 Hose Package

1 Set

o

Tolls and Spare parts set TDS200 Skimmer

1 Set

Pump
o

Tools and Spare parts set DH32H Power pack 1 Set

o

Storage Container (1 Oft)

1 Set
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III

OIL TRANSFER SYSTEM
Oil Transfer System (TDS150 Coast Skimmer

2 Vessel

System
o

TDS150 Transfer Pump (Skimmer Type

1 Set

o

DH20H Power pack

I Set

o

Hydraulic hose set & Discharge hose set

1 Set

o

Tools and spare parts set TDS150 Skimmer

1 Set

Pump

IV

V

o

Tools and spare parts set DH20H Power pack

1 Set

o

Storage Container (1 Oft)

1 Set

OIL TANK SYSTEM
Oil Tank System (Lancer Inflatable barge B25)

2 Vessel

o

Lancer Inflatable barge B25 (Hull & Roof)

1 Vessel

o

Towing rope

1 Set

o

Accessorìes

1 Set

o

Exclusive wooden container

I Set

o

Air Gun

1 Set

OIL DISPERSANT SPRAY SYSTEM
Oil Dispersant Spray System (K-4A5 Type For both 2 Vessel
sides)
o

Dispersant spray arm (Total length 5m, 4

2 Sets

nozzles
o

Pump unit (Air Drìven)

1 Set

o

Hose set (Suction hose 1Om, Dischsrge hose

1 Set

1Om x 2)
o

Accessorìes spare parts & tolls set

1 Set
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H. LOCATION: PULAU SAMBU
OWNER : PERTAMINA
EQUIPMENT

BIL

QUANTITY

OH Boom

I
1

.

Oil Boom Slickbar permanent

300 m

2

.

Oil Boom Slickbar

390 m

3.

Oil Boom Taito

386 m

4.

Oil Boom Ttoil

450 m

5.

Oil Boom Vikoma

450 m

II

Skimmer & Pump Unit

l

Vikoma

2 Unit

.

Vikoma

1 Unit

3.

GT.185

1 Unit

Ili

Oil Containment Bag / Pollution

2

1

.

Vikoma

1 Unit

2

.

Vikoma

1 Unit

3.

Vikoma

I Unit

IV

Boat

1

.

Rubber Boat

1 Unit

2

.

Out Board

1 Unit
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