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ABSTRAK 
 
 

 Kebakaran yang disebabkan oleh penimbunan bahan bakar minyak 
merupakan kebakaran dengan kerugian yang besar $ 1,342,000.00 di Amerika Serikat 
pada rentang tahun 1998-1999 (Marsh, 2001). Tangki timbun milik PT. McDermott 
Indonesia memiliki kapasitas yang besar terletak di komplek tangki timbun yang 
berpotensi menimbulkan kebakaran hebat. Tujuan penelitian ini adalah membuat 
pemodelan kebakaran tangki timbun bahan bakar minyak.  
 Penelitian ini adalah penelitian observasional terapan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah Action Study, dengan desain penelitian cross sectional. Penelitian 
ini merupakan penelitian kuantitatif yang diajabarkan secara deskriptif Objek 
penelitian ini adalah tangki timbun premium dan tangki timbun solar Intermac 312 & 
313 yang dilakukan sejak bulan Februari hingga April 2012. Pemodelan dilakukan 
menggunakan perangkat lunak Areal Location of Hazardous Material Atmosphere 
(ALOHA) dan digambar dalam model 3 dimensi menggunakan perangkat lunak 
Google SketchUp.. 
 Efek radiasi panas pool fire tangki timbun premium  di PT. McDermott 
Indonesia pada 10 meter dari pusat kebakaran berpotensi menimbulkan kematian, 
pada 15 meter dari pusat kebakaran menimbulkan luka bakar tingkat 2, dan pada 25 
meter dari pusat kebakaran menimbulkan luka-luka. Efek sebaran racun karbon 
dioksida kebakaran BLEVE tangki timbun solar  di PT. McDermott Indonesia pada 
270 meter dari pusat kebakaran membutuhkan perlindungan tingkat 1 dan pada 350 
meter dari pusat kebakaran membutuhkan perlindungan tingkat 2 dan 3. Perhitungan 
efek sebaran tekanan panas karbon monoksida kebakaran BLEVE tangki timbun solar  
di PT. McDermott Indonesia pada 52 m dari pusat kebakaran menyebabkan 
kerusakan tangki, dan 55 meter dari pusat kebakaran menyebabkan luka serius, 75 
meter dari pusat kebakaran menyebabkan kaca pecah. Area berbahaya ledakan tangki 
timbun bahan bakar di PT. McDermott adalah 7,5 Hektoare dari area tangki timbun. 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah pemodelan kebakaran berpotensi 
berbahaya pada area sekitar tangki dengan jarak 7,5 Hektoare. Dari hasil penelitian 
ini disarankan untuk melakukan upaya mitigasi kebakaran dan deteksi dini kebakaran. 
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