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INTISARI  

Keberadaan jaringan pipa minyak dan gas yang ada di bawah permukaan tanah merupakan 
salah satu tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha di sektor industri konstruksi. Adapun 
salah satu solusi untuk dapat mengetahui keberadaan pipa minyak dan gas yakni dengan 
melakukan upaya deteksi bawah permukaan tanah dengan menggunakan pipe metals and 
cable locators. Hal tersebut penting untuk diketahui dan dilakukan untuk menghindari 
permasalahan pada proses konstruksi yang akan dilakukan. Pada pendeteksian kali ini, 
terdeteksi jaringan pipa minyak dan gas sepanjang 637 meter pada rentang kedalaman 1,61 
- 3,89 meter di bawah permukaan tanah.  
Kata kunci: Pipa minyak dan gas, Pipe and Cable Locator 
 

ABSTRACT 

The existence of oil and gas pipelines that are below ground level is one of the challenges 
for business actors in the construction industry sector. As for one solution to be able to 
know the existence of oil and gas pipeline is to make a ground-level detection efforts using 
pipe metals and cable locators. It is important to know and do to avoid problems in the 
construction process that will be done. In this detection, the oil and gas pipelines were 
detected for 637 meters at a depth range of 1.61-3.89 meters below ground level. 
Keywords: Pipe Oil and Gas, Pipeline, Pipe metal and Cable power Locator,  
 

I. PENDAHULUAN 

Beberapa tahun belakangan ini, penataan dan pembangunan infrastruktur di 
Indonesia mulai gencar untuk digalakkan. Hal ini tentunya menjadi tantangan 
tersendiri bagi pelaku usaha di sektor industri konstruksi pada umumnya untuk 

memberikan karya terbaik bagi bangsa dan negara tanpa menimbulkan 
permasalahan baru di kemudian hari. Adapun salah satu permasalahan yang timbul 

dan menjadi sorotan yakni terbakarnya pipa Bahan Bakar Minyak (BBM) 
Pertamina di Desa di Kampung Mancong, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi 
Selatan akibat pengaruh dari proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung 

pada Selasa (22/10) 1. Tentunya hal tersebut luput dari perkiraan bahwasannya jalur 
pipa minyak dan gas tertanam di bawah permukaan tanah. Salah satu upaya 

antisipasi yang dapat dilakukan yakni dengan adanya kajian yang lebih lengkap dan 
mendalam sebagai salah satu upaya perencanaan yang baik. Adapun dasar dari 
perlunya dilakukan kajian perencanaan tersebut yakni UU No. 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang, Kep. Menteri ESDM RI No. 300.K/38/M.pe/1997 tentang 

 
1 KCIC Akui Kebakaran Pipa Pertamina Terkait Kereta Cepat 
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Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang di 
Dalam Bumi 2. Salah satu metode dalam kajian tersebut yakni dengan melakukan 

penentuan lokasi dan keberadaan jalur pipa dengan menggunakan Pipe metal and 
Cable Power Locators. 

Pipe Metal and Cable Power Locator merupakan salah satu teknologi 

penentuan lokasi menggunakan gelombang elektromagnetik (Electromagnetic 
Location Technology). Pipe metal and cable power locators merupakan suatu alat 

ukur yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan benda berbahan metal 
dan kabel beraliran arus listrik yang terkubur di bawah permukaan tanah pada 
kedalaman tertentu. Adanya teknologi Pipe metal and cable locator yang 

penggunaannya relatif mudah, efektif dan efisien ini tentunya sangat membantu 
para pelaku industri konstruksi untuk menghindari resiko yang mungkin ada dan 

dapat terjadi. Pada kesempatan ini, akan dibahas mengenai pentingnya penggunaan 
Pipe metal and cable locator untuk mendeteksi letak dan kedalaman utilitas (pipa 
metal dan kabel power) yang tertanam di bawah permukaan tanah.  

 

II. DASAR TEORI 

1. Gelombang Elektromagnetik 

Gelombang merupakan rambatan energi getaran yang merambat melalui 
medium atau tanpa melalui medium [3]. Gelombang elektromagnetik merupakan 

jenis gelombang yang terbentuk dari medan magnetik dan medan listrik yang mana 
kedua medan ini bergetar dalam arah yang saling tegak lurus. Adapun pembentuk 

penjalaran gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal, yang arah 
rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Jika gelombang elektromagnetik 
merambat pada medium bermedan listrik atau magnet, maka akan terjadi pemutaran 

bidang getar. Metode elektromagnetik (EM) merupakan salah satu geofisika yang 
memanfaatkan penjalaran gelombang elektromagnetik, sehingga dalam 

pelaksanaanya dilakukan dengan mengukur respons medan elektromagnetik yang 
diinduksikan ke suatu objek deteksi (tanah, metal: pipa, kabel).  

  

Gambar 1. Komponen Dasar Gelombang Elektromagnetik 

Komponen Elektrik (E) dan Magnetik (H) [4]. 

 
2 Aturan dan Undang-Undang Penggunaan Tata Ruang Bawah Tanah Untuk Pemasangan 

Utilitas Dengan Metode Horizontal Directional Drilling (HDD) 
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2. Electromagnetic Locators 

Penggunaan Electromagnetic Locators sebagai pendeteksi keberadaan 
benda/objek berbahan metal dirasa diperlukan, hal ini dilakukan untuk ditanam di 

bawah permukaan tanah guna memberikan kenyamanan dan keselamatan. Sekarang 
ini penggunaan Electromagnetic Locators memungkinkan untuk mendeteksi dan 
melokalisir keberadaan benda/objek berbahan metal dengan akurat. Ilmu tentang 

lokasi utilitas elektromagnetik didasarkan pada prinsip bahwa arus yang mengalir 
di sepanjang konduktor menciptakan medan magnet, sehingga medan magnet yang 

bersifat pasif dapat dideteksi melalui Receiver (Rx), sementara itu untuk induksi / 
aktif dengan menggunakan Transmitter (Tx). Penggunaan mode induktif yakni 
dengan cara mengkaitkan objek/benda yanga akan dideteksi terhadap frekuensi 

yang dipancarkan oleh Transmitter. Adapun kategori penggunaan Pipe Metal and 
Cable Power Locator ditunjukkan oleh Tabel 1.  

Tabel 1. Kategori Penggunaan EML Pada Mode Direct Inductive [5] 

Parameter Pipe Metal and Cable Power Locators Direct Inductive 

Alat yang digunakan Transmitter Receiver 
Jenis Material Pipa Metal, Steel,  

Akurasi Akurat pada domain frekuensi. 
Frekuensi 256 Hz; 491 Hz; 512 Hz; 982 Hz 

Arus  ~ 1 A 

Sensitivitas 512 Hz, 400 μA 

Kelebihan - Teknologi yang andal untuk deteksi pipa metal 
- Non Destructive Test (NDT) 
- Operasional relatif Mudah 
- Efektif dan Efisien 

Kekurangan - Terpengaruh oleh keadaan jenis tanah 
- Terganggu oleh adanya Transmisi tegangan tinggi 
- Terganggu oleh adanya Transmisi sinyal radio 
- Terganggu oleh adanya utilitas yang berdekatan 

 

3. Jaringan Perpipaan Minyak dan Gas 

Industri distribusi perminyakan dan gas bumi di Indonesia pada umumnya 

menggunakan jaringan perpipaan. Sistem perpipaan (Pipeline) merupakan salah 
satu sarana transportasi fluida yang dianggap paling efektif dan aman. Jalur pipa 

tersebut meyalurkan suatu fluida (baik minyak bumi maupun gas bumi) dari suatu 
tempat ke tempat lainnya.  

Pipa yang digunakan untuk pendistribusian minyak dan gas bumi umumnya 

terbuat dari logam. Maka, tentunya akan terdapat suatu permasalahan untuk 
pemasangan dan perawatannya. Jaringan perpipaan yang tertanam di bawah 

permukaan tanah tentunya akan terkena kontak langsung dengan lingkungan 
sekitarnya (tanah, air dll). Kontak pipa dengan lingkungan tersebut dapat 
menimbulkan masalah baru, yaitu korosi. Korosi adalah kerusakan suatu material 

benda khususnya logam secara umum akibat reaksi oksidasi (kimiawi). 
Permasalahan tersebut sangat membutuhkan perhatian, dikarenakan akan 

berdampak pada kerugian ekonomis dan teknisantara lain menurunnya fatigue life 
serta tensile strength, berkurangnya sifat mekanis material, hingga dapat 
menyebabkan kebocoran pada pipa penyalur. 
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III. PERALATAN YANG DIGUNAKAN 

Adapun peralatan yang digunakan pada metode Electromagnetic 
Locator dengan Pipe metal and Cable power locator sebagai berikut; 

Peralatan 

 
Transmitter 

 

Receiver 

Gambar 3. Ilustrasi Peralatan Receiver dan Transmitter Pipe and Cable Locator [5] 

Adapun metode yang digunakan pada kegiatan deteksi ini adalah metode 

induksi aktif dengan mode Direct Connection. Mode Direction Connection  
yakni dengan memberikan sinyal elektromagnetik dari Transmitter (Tx) secara 

langsung kepada objek benda metal dengan kabel penghubung. 
Pembangkitan/pengkaitan sinyal transmitter kepada objek/benda metal yang 
ditujukan untuk memisahkan secara pasti antara jaringan pipa satu dengan yang 

lainnya.  

IV. METODE PENGAMBILAN DATA  

   

Gambar 4. Metode Pemindaian dengan Pipe Metals and Cable Power Locators; 

a) Pola Pendeteksian, b) Penentuan Posisi dan Tracing (5) 

  
Gambar 5. Proses Pemindaian dengan Pipe Metals and Cable Power Locators 

a.) b.) 

Display  Receiver Detect (Freq. 512 Hz) 

Direct Connection 

(Freq. 512 Hz – Gas Pipe) 
Connecting Cathodic Protection 
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Kegiatan pendeteksian jaringan pipa minyak dan gas dilakukan deng  an mode 

Direct Connection. Penggunaan mode direct Mode pada pipa minyak dan gas 
memiliki perbedaan yakni dengan menghubungkan Transmitter pada jaringan pipa 

secara langsung kepada Cathodic Protection. Keberadaan Cathodic Protection  
pada jaringan gas berfungsi sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir korosi 
pada pipa metal serta penanda, sehingga sudah tentu cathodic protection dapat 

mewakili hubungan langsung antara transmitter terhadap objek/benda yang akan 
dideteksi. 

Pemindaian tersebut dilakukan dengan menghubungkan antar perangkat 
sumber tegangan ke main unit transmitter, selanjutnya dalah menyamakan 
frekuensi transmitter dan receiver. Pemindaian objek/benda metal dilakukan 

dengan mengayunkan perlahan receiver untuk menemukan arah dan data yang tepat 
terhadap objek/benda metal yang ada di bawah permukaan tanah. Tabel 2 

menunjukkan parameter yang digunakan dalam melakukan pendeteksian pipa yang 
terkubur di bawah permukaan tanah. 

Tabel 2. Parameter Penggunaan Pipe and Cable Locator 

Parameter  Pipe Metal and Cable Power Locators 

Objek Material Deteksi Pipa Minyak dan Gas 

Frekuensi 512 Hz 
Sumber Tegangan AC ~ 220 V 

Arus Transmitter ~ 1 A 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari deteksi dengan menggunakan alat pipe metal and cable power 
locator pada kesempatan ini yakni ditujukan khusus pada jaringan pipa distribusi 

minyak dan gas. Pada Gambar 6 menunjukkan hasil dari pinpointing yang berisi 
terkait dengan data yang diperoleh (Distance, Depth, Currents, Frequency, 

Peakarrow) dan Tabel 2 Data hasil Pipointing sedangkan Gambar 6 menunjukkan 
korelasi hasil pinpointing dan kontur elevasi pada lokasi pemindaian.  

 
Gambar 6. Hasil Pinpointing Pipe metal and Cable Power Locator  

Berdasarkan Gambar 6, data yang diperoleh dari alat pipe metal and cable 

power locator yakni jaringan pipa minyak dan gas berada pada rentang kedalaman 
1,6 s/d 3,89 meter di bawah permukaan tanah. Data pinpointing tersaji pada Tabel 
3. 
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Tabel 3. Data Hasil Pinpointing Pipe and Cable Locator 

No. 

Pinpointi

ng 

Distance 

(m) 

Depths 

(m) 

Input 

Currents 

(mA) 

Measurement 

Currents 

(mA) 

Frequency 

(Hz) 

36 37 2,04  
1000 

385  
512 37 95 2,44 365 

38 158 1,61 166 

39 347 3,89 64 

Dari Tabel 3. menunjukkan bahwasannya dengan pendeteksian menggunakan 

pipe metal and cable power locator frekuensi 512 Hz, arus input 1 Ampere dapat 
digunakan untuk pemindaian sejauh 637 meter. Sedangkan arus yang terukur akan 

berkurang seiring dengan bertambahnya jarak pinpointing dari satu ke yang lainnya 
pada saat pemindaian. Namun, tidak memungkiri bahwasannya hal tersebut dapat 
terjadi oleh adanya jenis material pipa, medium dan kedalaman pipa serta keadaan 

lain yang mempengaruhi.  

Sementara itu, pada Gambar 7. Menunjukkan kondisi kontur elevasi 

permukaan tanah dan jarak berdasarkan tampilan satellite google (Google Earth). 
Sehingga hal ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk mengetahui keberadaan 
jalur pipa existing yang terpasang di bawah permukaan tanah.  

 
Gambar 7. Korelasi Antara Kontur Elevasi dan Rute Pipa hasil Pinpointing 

VI. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penggunaan pipe metal and cable power 
locator pada pemindaian/deteksi jaringan pipa minyak dan gas dapat disimpulkan 

bahwa;  

1. Penggunaan Pipe Metal and Cable Power Locator merupakan salah satu 
metode dan peralatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan jalur 

pipa, kedalaman pipa yang tertanam berada pada rentang kedalaman 1,6 s/d 
3,89 meter di bawah permukaan tanah dan mengikuti kontur elevasi di daerah 

pinpointing. 
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VII. SARAN 

Keberadaan jaringan pipa minyak dan gas yang ada di bawah permukaan tanah 
merupakan suatu upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Hasil 

penggunaan pipe metal and cable locators sebagai salah satu instrument Non 
Destructive Test untuk upaya perbaikan, perawatan dan pembukuan (maintenance 
and inventory) tentunya perlu divalidasi dengan melakukan test pit.  
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