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ABSTRAK 

Evaluasi tapak merupakan salah satu tahapan proses perijinan yang harus dilakukan oleh pemohon izin untuk 
mendapatkan izin dalam pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir di Indonesia. Salah satu evaluasi tapak yang 
perlu dianalisis adalah aspek bahaya eksternal akibat ulah manusia. Salah satu permasalahan dalam aspek bahaya 
eksternal akibat ulah manusia yang perlu dikaji adalah lepasan fluida berbahaya dan beracun serta ledakan dari industri 
petrokimia dimana analisis tersebut harus bisa memodelkan penjalaran kecelakaan (efek domino) untuk masing-masing 
aspek. Untuk tujuan tersebut, aspek bahaya ekstenal akibat ulah manusia terutama untuk lepasan bahan berbahaya dan 
ledakan dari industri petrokimia ini dilakukan menggunakan perangkat lunak ALOHA (Areal Locations of Hazardous 
Atmospheres). Telah dilakukan pemodelan dengan dua skenario analisis bahaya yaitu terjadi kebocoran etilen dari 
lubang pada tangki silinder, sehingga diasumsikan etilen yang mudah terbakar lepas dari tangki tetapi tidak terjadi 
kebakaran dan skenario yang kedua adalah terjadi kebocoran etilen dari lubang pada tangki silinder, sehingga 
diasumsikan bahan kimia yang mudah terbakar lepas dari tangki dan terdapat sejumlah gas mudah  terbakar dari awan 
lepasan tersebut. Terlihat bahwa berdasarkan pemodelan terdapat beberapa keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan 
dalam Perka BAPETEN No. 6 Tahun 2008 yang tidak dapat diselesaikan dengan perangkat lunak ini. 
 
Kata kunci: evaluasi tapak, ALOHA, pemenuhan persyaratan 
 
ABSTRACT 

Site evaluation is one part of the licensing process that must be submitted by applicant to obtain license to construct 
and operate nuclear installation in Indonesia. One of the site evaluations that need to be analyzed is human-induced 
external event. One of the problems in the human-induced external hazard aspect that needs to be studied is the release 
of toxic fluid as well as explosions from the petrochemical industry where this analysis should be able to model the 
propagation of accidents (domino effects) for each aspect. For this purpose, the human-induced external event for the 
release of hazardous and explosive materials from the petrochemical industry are carried out using ALOHA software 
(Areal Locations of Hazardous Atmospheres). Modelling has been done in two scenarios to cope with this hazard, first 
is assumed that ethylene is susceptible to release from the tank and there is no fire occurred and the second scenario is 
assumed that the ethylene are released from the tank and there are some  flammable gas from the vapor cloud. Based 
on this modeling there are lack of fulfillment of requirements in BCR No. 6 Year of 2008 that cannot be solved with this 
software. 
 
Keywords: site evaluation, ALOHA, fulfillment of requirement 
 
I. PENDAHULUAN 

Evaluasi tapak merupakan salah satu tahapan 
proses perijinan yang harus dilakukan oleh pemohon 
izin untuk mendapatkan izin dalam pembangunan dan 
pengoperasian instalasi nuklir di Indonesia. Dalam Pasal 
1 Perka BAPETEN No. 5 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Keselamatan Evaluasi Tapak Reaktor Nuklir 
Evaluasi tapak adalah kegiatan analisis atas setiap 
sumber kejadian di tapak dan wilayah sekitarnya yang 
dapat berpengaruh terhadap keselamatan reaktor nuklir 
[1]. 

Berdasarkan Bab II Pasal 4 butir a Perka 
BAPETEN No 5 Tahun 2007, dalam evaluasi tapak, 
PET (Pemohon Evaluasi Tapak) harus 
mempertimbangkan aspek berikut: pengaruh kejadian 
eksternal di tapak dan wilayah sekitarnya baik yang 
berasal dari kejadian alam antara lain kejadian geologi, 

seismologi, meteorologi maupun kejadian akibat 
kegiatan atau ulah manusia terhadap keselamatan 
reaktor nuklir antara lain berasal dari instalasi kimia, 
lepasan racun dan gas mudah terbakar, dan jatuhnya 
pesawat terbang [1].  

Aspek kegiatan atau ulah manusia dalam Perka 
BAPETEN No. 5 Tahun 2007 tersebut dibahas lebih 
rinci dalam Perka BAPETEN No 6 Tahun 2008 tentang 
Evaluasi Tapak Reaktor Daya untuk Aspek Kejadian 
Eksternal Akibat Ulah Manusia. Dalam Pasal 2 ayat 1 
Perka BAPETEN No. 6 Tahun 2008 berbunyi Peraturan 
Kepala BAPETEN ini mengatur PET dalam melakukan 
evaluasi tapak reaktor daya untuk aspek kejadian 
eksternal akibat ulah manusia yang tidak disengaja dan 
berasal dari sumber di sekitar tapak yang tidak secara 
langsung terkait dengan status operasi di reaktor daya 
meliputi, a. jatuhnya pesawat terbang, b. lepasan fluida 
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berbahaya dan beracun, c. ledakan, d. kejadian eksternal 
lainnya yang diakibatkan ulah manusia dan e. bahan 
berbahaya dan beracun dari fasilitas lain yang terletak 
pada tapak yang sama yang ditangani selama tahap 
konstruksi, operasi dan dekomisioning [2].  

Perka tersebut mensyaratkan bahwa untuk 
analisis aspek bahaya eksternal akibat ulah manusia 
harus bisa memodelkan penjalaran kecelakaan (efek 
domino) untuk masing-masing aspek, seperti yang 
tercantum dalam lampiran Bab II No. 13 bahwa 
penjalaran kecelakaan misalnya kebakaran yang 
menyebar dari satu tangki ke tangki yang lain harus 
dipertimbangkan [2]. 

Salah satu permasalahan dalam aspek bahaya 
eksternal akibat ulah manusia yang perlu dikaji adalah 
lepasan fluida berbahaya dan beracun serta ledakan dari 
industri petrokimia. 
 Makalah ini membahas contoh analisis 
keselamatan aspek kejadian eksternal akibat ulah 
manusia untuk lepasan bahan kimia dan berbahaya serta 
ledakan, terutama untuk industri petrokimia yang 
menggunakan bahan kimia etilen yang akan dianalisis 
menggunakan perangkat lunak ALOHA yang bertujuan 
untuk mengkonfirmasi apakah perangkat lunak ini 
memadai untuk analisis penjalaran kecelakaan tersebut 
seperti yang dipersyaratkan dalam Perka BAPETEN 
No. 6 Tahun 2008. 
 
II. METODOLOGI 

Perangkat Lunak ALOHA 

Aloha merupakan perangkat lunak yang 
dikembangkan dan didukung oleh National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) dan bekerjasama 
dengan Office of Emergency Management of the 
Environmental Protection Agency (EPA)[3]. 

ALOHA didesain untuk memberikan batas atas 
di dalam jarak ancaman terkait dengan tumpahan bahan 
kimia biasanya untuk kecelakaan transportasi dengan 
jangkauan ancaman 100 – 10.000 m. ALOHA dibatasi 
untuk bahaya pada uap kimia atau zat kimia yang dapat 
menguap[3].  

ALOHA memberikan estimasi spasial bahaya 
terkait dengan lepasan kecelakaan jangka pendek dari 
volatile dan bahan kimia mudah terbakar. Terdapat 
beberapa kombinasi model kekuatan sumber, skenario 
dan kategori bahaya yang dimungkinkan dalam 
ALOHA (Tabel 1)[3].  

 
Tabel 1. Kategori bahaya yang dapat dimodelkan di 

ALOHA 

Skenario/ 

Sumber 

Sumber 

langsung 
Tangki Genangan 

Jalur 

pipa 

gas 

Awan uap 
Uap 

beracun 
Uap 

beracun 
Uap 

beracun 
Uap 

beracun 

Awan uap 
(nyala api) 

Wilayah 
mudah 

terbakar 

Wilayah 
mudah 

terbakar 

Wilayah 
mudah 

terbakar 

Wilayah 
mudah 

terbakar 

Awan uap 
(ledakan) 

Tekanan 
berlebih 

Tekanan 
berlebih 

Tekanan 
berlebih 

Tekanan 
berlebih 

Kebakaran 
kolam 

- 
Radiasi 
panas 

Radiasi 
panas 

- 

Bleve - Radiasi - - 

(Nyala api 
bola) 

panas 

Api jet - 
Radiasi 
panas 

- 
Radiasi 
panas 

 
ALOHA memberikan tingkatan perhatian 

(LOC/level of concern) untuk menjelaskan akibat dari 
keluk (plume) udara beracun, kebakaran dan ledakan ke 
populasi manusia. LOC memberikan berapa level 
(konsentrasi ambang) paparan kimia dapat 
membahayakan manusia jika mereka menghirupnya 
pada rentang waktu yang ditentukan[4]. 

LOC ini dalam ALOHA berupa PAC yang 
merupakan sistem didasarkan pada tingkatan dari sistem 
pedoman paparan ke masyarakat, dimana pedoman ini 
ditujukan untuk memprediksi bagaimana anggota 
masyarakat akan terpengaruh (yaitu keparahan bahaya) 
jika mereka terpapar zat kimia pada kondisi keadaan 
darurat[4]. 

ALOHA memungkinkan untuk menetapkan 
tiga LOC, sehingga dapat ditentukan nilai PAC-1, PAC-
2 dan PAC-3 untuk membuat estimasi zona ancaman 
dimana zona kuning, oranye dan merah 
mengindikasikan wilayah dimana nilai LOC dipredikasi 
terlampaui pada beberapa titik setelah terjadi lepasan zat 
kimia. Zona merah mengindikasikan LOC yang paling 
berbahaya[4]. 
 Model dispersi yang digunakan dalam ALOHA 
adalah Model Gaussian, dimana rumus umum untuk 
model keluk Gaussian adalah sebagai berikut[5]: 
 

Χ(x,y,z)=                      ]{exp[-
                             

 
Dimana: 
χ  = konsentrasi atmosfer (mg/m3) untuk lepasan kimia 
Q  = laju lepasan suku sumber (mg/s) untuk lepasan 
kimia 
x  = jarak downwind (relatif ke lokasi sumber) [m] 
y  = jarak crosswind (relatif ke pusat keluk) [m] 
z  = jarak vertikal axis (relatif ke tanah) [m] 
H  = ketinggian lepasan efektif (relatif ke tanah) [m] 
σy = koefisien dispersi horizontal (fungsi x), 
menggambarkan penyimpangan standar dari distribusi 
konsentrasi dalam arah axis crosswind [m] 
σz = koefisien dispersi vertikal (fungsi x), 
menggambarkan penyimpangan standar dari distribusi 
konsentrasi dalam arah vertikal axis crosswind [m] 
u  = kecepatan angina rata-rata (m/s) 
 
Bahan kimia etilen 

 Etilena merupakan senyawa hidrokarbon 
dengan rumus kima C2H4. Senyawa ini memiliki nama 
IUPAC ethene, dan dikenal juga dengan nama elayl, 
acetene, bicarburetted hydrogen, olefiant gas, 
refrigerant gas R1150. Senyawa ini memiliki titik beku 
-169,150 C dan titik didih -103,770 C. Pada suhu kamar 
dan kondisi atmosferis senyawa ini berbentuk gas yang 
berbahaya dan mudah terbakar, oleh karenanya etilen 
biasa disimpan pada tekanan tinggi atau suhu rendah 
dengan fasa cair. 
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 Sifat senyawa etilen yang reaktif menjadikan 
etilen sebagai senyawa yang penting dalam 
perindustrian. Reaksi-reaksi pada etilen diantaranya 
reaksi polimerisasi, oksidasi, halogenasi, dan 
oligomerasi. Reaksi polimerasi etilen akan 
menghasilkan low density polyethylene (LDPE), linear 
low density polyethylene (LLDPE), dan high density 
polyethylene (HDPE) sesuai dengan kondisi reaksinya. 
 Berdasarkan lembar data kimia dari Cameo 
Chemical, senyawa etilen merupakan gas yang tidak 
berwarna, sifatnya lebih ringan dari udara. Sangat 
mudah terpantik, dan api dapat cepat balik ke sumber 
kebocoran. Pada kondisi terpapar api atau panas, tangki 
penyimpan dapat meledak. Senyawa etilen ini juga jika 
bereaksi dengan air dan udara maka sangat mudah 
terbakar[6].       
 

Data Pemodelan 

 Bahan kimia yang digunakan dalam pemodelan 
adalah etilen (C2H4) seperti yang telah dijelaskan di 
awal. Etilen ini disimpan di dalam tangki silinder 
dengan diameter tangki adalah 9 m dan tinggi 11 m. 
Volume tangki ini 699.790 liter. Masa etilen yang 
disimpan dalam tangki tersebut adalah 380 ton (90% 
volume tangki).  

Masa yang digunakan dalam pemodelan ini 
melebihi nilai ambang kuantitas yang ditetapkan dalam 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI, 
No.KEP.187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan 
Kimia Berbahaya di Tempat Kerja yaitu sebesar 50 ton, 
sehingga berdasarkan Kepmen ini maka industri yang 
menggunakan bahan ini termasuk ke dalam industri 
yang mempunyai potensi bahaya besar[7]. 

Data meteorologi menggunakan kecepatan 
angin 3,5 m/s yang bertiup dari arah barat, dan diukur 
pada ketinggian 10 m. Temperatur udara 300C dengan 
kelembaban relatif adalah 75%. Kekasaran permukaan 
tanah menggunakan open country yang berarti bahwa 
kekasaran permukaan adalah 0,03 m. 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Terdapat dua skenario yang digunakan dalam 
kajian ini:  

Skenario pertama terjadi kebocoran dari lubang 
pada tangki silinder, sehingga diasumsikan bahan kimia 
yang mudah terbakar lepas dari tangki tetapi tidak 
terjadi kebakaran. Kebocoran yang diasumsikan adalah 
sebesar 3 cm secara melingkar yang terjadi pada 
ketinggian 0,9 m dari dasar tangki.  

Berdasarkan pemodelan yang dilakukan, 
terdapat potensi bahaya dari bahan kimia mudah 
terbakar yang tidak terbakar yaitu terdapatnya wilayah 
yang terkena efek bahan beracun yang terbawa arah 
angin yaitu ke arah timur (Gambar 1). 

 

 
Gambar 1. Wilayah ancaman gas beracun 

 
Dari Gambar 1 tersebut terlihat bahwa jangkauan paling 
jauh di PAC-1 (protective action criteria) adalah sejauh 
sekitar 700 m, dengan konsentrasi sebesar 600 ppm. 
PAC-2 adalah sejauh 170 m dengan konsentrasi sebesar 
6600 ppm, sedangkan PAC-3 adalah sejauh 65 m 
dengan konsentrasi 40.000 ppm.  

Untuk kekuatan lepasan dari bahan kimia 
tersebut dapat dilihat di Gambar 2.  

 

  
Gambar 2. Laju lepasan sumber 

 
 Dari Gambar 2 tersebut terlihat bahwa terjadi 
lepasan bahan beracun sebesar 350 kg/menit dengan 
laju lepasan yang relatif konstans selama 1 jam.  

Skenario kedua terjadi kebocoran dari lubang 
pada tangki silinder, sehingga diasumsikan bahan kimia 
yang mudah terbakar lepas dari tangki dan terdapat 
sejumlah gas mudah  terbakar dari awan lepasan 
tersebut. Kebocoran yang diasumsikan adalah sebesar 3 
cm secara melingkar yang terjadi pada ketinggian 0,9 m 
dari dasar tangki. 

Berdasarkan pemodelan yang dilakukan, 
terdapat potensi bahaya dari bahan kimia mudah 
terbakar yaitu terdapatnya sejumlah gas yang dapat 
terbakar pada nilai 60% LEL (Gambar 3). 

LEL merupakan konsentrasi minimal dari gas 
tertentu yang mudah terbakar atau uap yang dibutuhkan 
untuk mendukung pembakaran di udara. Dibawah level 
ini, campuran terlalu sedikit untuk terbakar.  
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Gambar 3. Wilayah mudah terbakar 

 
Dari Gambar 3 tersebut bahwa terdapat 

wilayah yang mudah terbakar sampai jarak paling jauh 
280 m untuk nilai lebih dari 2700 ppm (10% LEL). 
Sedangkan untuk 60% LEL yang bernilai lebih dari 
16.200 ppm sejauh 100 m. wilayah yang mudah 
terbakar ini artinya adalah bahwa wilayah tersebut 
sangat mudah terbakar jika terdapat sumber pemantik 
akibat terdapatnya awan yang terdiri dari campuran uap 
bahan kimia mudah terbakar dan udara. 

Berdasarkan kedua skenario tersebut terlihat 
bahwa ALOHA dapat digunakan sebagai identifikasi 
awal untuk menggambarkan kondisi daerah rawan 
bahaya karena lepasnya zat berbahaya yaitu etilen. 
Berdasarkan hasil dari kedua skenario tersebut terlihat 
juga bahwa ALOHA dapat memodelkan daerah bahaya 
selama 1 jam, tidak terdapat pilihan yang dapat 
digunakan untuk mengatur berapa konsentrasi zat yang 
terlepas selama 5 menit, 10 menit, ataupun 30 menit, 
semua diasumsikan bahwa dalam waktu 0-1 jam 
konsentrasi bahan beracun yang dilepaskan adalah 
sama, begitu juga dengan wilayah mudah terbakar.  

Perangkat lunak ini merupakan perangkat 
lunak yang berdasarkan pada asumsi satu kejadian 
tunggal, sehingga perangkat lunak ini tidak mampu 
untuk memodelkan efek domino atau penjalaran 
kecelakaan, sehingga perangkat lunak ini tidak dapat 
menjawab kebutuhan akan persyaratan yang ditetapkan 
dalam Perka BAPETEN No. 6 Tahun 2008 tersebut. 

Terlepas dari beberapa keterbatasan yang ada 
dalam perangkat lunak ini, perangkat lunak ini dapat 
digunakan sebagai alat analisis awal untuk memperoleh 
gambaran analisis keselamatan aspek ledakan dan 
lepasan bahan berbahaya dan beracun secara umum. 

   
IV.  KESIMPULAN 

 Evaluasi tapak merupakan salah satu tahapan 
proses perijinan yang harus dilakukan oleh pemohon 
izin untuk mendapatkan izin dalam pembangunan dan 
pengoperasian instalasi nuklir di Indonesia. 
 Aspek bahaya ekstenal akibat ulah manusia 
terutama untuk lepasan bahan berbahaya telah dilakukan 
menggunakan perangkat lunak ALOHA.  

Berdasarkan pemodelan yang dilakukan 
dengan dua skenario terlihat bahwa terdapat beberapa 
keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan dalam Perka 

BAPETEN No. 6 Tahun 2008 yang tidak dapat 
diselesaikan dengan perangkat lunak ini yaitu bahwa 
perangkat lunak ini hanya mampu memodelkan 
langsung selama 1 jam dan juga perangkat lunak ini 
tidak mempunyai kemampuan untuk memodelkan 
penjalaran kecelakaan. 
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