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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 
 Beberapa dekade terakhir manusia mulai berpikir untuk memperoleh sumber 

energi baru sebagai pengganti sumber energi yang banyak dikenal dan digunakan, 

seperti minyak bumi dan batubara karena ketersediaan sumber-sumber energi 

tersebut di alam semakin menurun, dan telah terbukti menimbulkan pencemaran 

terhadap lingkungan. Hal ini sangat tidak diinginkan karena akan menyebabkan 

kerusakan alam yang semakin besar. Berbagai usaha telah dilakukan untuk 

memperoleh sumber energi pengganti yang dapat memenuhi kebutuhan energi 

dalam jumlah besar dan jangka waktu lama, serta ramah terhadap lingkungan. Salah 

satu sumber energi yang saat ini mulai diminati adalah gas alam. Gas alam seperti 

juga minyak bumi merupakan campuran senyawa hidrokarbon yang terbentuk dari 

timbunan fosil-fosil organik yang berada dalam lapisan perut bumi sejak berjuta-juta 

tahun lalu. Bedanya dengan minyak bumi, gas alam lebih banyak mengandung 

senyawa hidrokarbon ringan terutama CH4   ( metana ) dan dapat ditemukan baik 

bersamaan dengan minyak bumi ( associated gas ) maupun terpisah dari minyak 

bumi ( non-associated gas ).  

 Gas alam yang mula-mula ditemukan merupakan associated gas dan 

langsung dibakar ( flared ) karena dianggap tidak berharga, bahkan dianggap 

sebagai pengotor pada industri minyak bumi. Kesulitan dalam penyimpanan dan 

transportasi mengakibatkan perhatian pada gas alam secara komersial terhitung 

relatif muda bila dibandingkan dengan teknologi minyak bumi. Pemanfaatannya 

sendiri baru dimulai pada tahun 1914 di Virginia, Amerika Serikat, sementara 

penggunaan fasilitas penyimpanannya baru dilakukan tahun 1941 di Cleveland, 

Ohio, Amerika Serikat. Untuk mengatasi masalah penyimpanan dan transportasi 

kepada konsumen, pencairan gas alam dianggap cara terbaik. Dengan cara ini gas 

alam dapat disimpan lebih kecil 1/ 600 kali dibandingkan dengan volumenya dalam 

keadaan gas. Pada prinsipnya teknologi ini meliputi pencairan gas alam dengan 

menggunakan refrigerant. Gas Alam yang dicairkan ini disebut dengan Liquified 

Natural Gas ( LNG ).  

 LNG adalah gas alam cair dengan kandungan unsur utama adalah metana          

( CH4 ). Pada umumnya gas alam ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk 

perumahan dan industri, serta dapat pula dipergunakan sebagai bahan baku bagi 

industri petrokimia. Indonesia merupakan negara dengan cadangan gas alam yang 
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cukup besar. dan merupakan penghasil LNG terbesar di dunia, disusul Algeria dan 

Malaysia. Dengan dua sumber utamanya yaitu Kalimantan Timur dan Laut Natuna, 

Indonesia berusaha mencukupi kebutuhan ekspor ke negara-negara pemakai LNG 

terbesar di Asia yaitu Jepang, Korea, dan Taiwan. Bahkan saat ini satu sumber lagi 

sedang dalam proses pembangunan yakni di Irian Jaya. LNG yang diperoleh dari 

hasil penambangan tidak dapat dipergunakan secara langsung karena harus melalui 

proses pemurnian terlebih dahulu dalam kilang LNG.  

Kilang LNG Badak adalah satu dari dua kilang gas alam yang mendukung 

bisnis LNG di Indonesia, berlokasi di Bontang, Kalimantan Timur. Pembangunannya 

dimulai pada pertengahan tahun 1974 dengan mengandalkan hasil produksi saat itu 

hanya dari 2 train. Selama lebih dari 25 tahun, seiring dengan meningkatnya 

permintaan akan LNG, Kilang LNG Badak telah sukses dengan penambahan 6 

kilang sampai dengan tahun 2004 beserta penambahan fasilitas-fasilitas lainnya 

seperti :  penambahan pipa penyalur yang semula 1 buah pipa Ø 36”  menjadi 2 

buah pipa Ø 36” dan 2 buah lagi Ø 42” yang mensuplai gas alam dari ladang gas, 

diikuti dengan penambahan 2 loading dock sehingga total dock  yang dimiliki adalah 

3 loading dock. Dilihat dari data-data yang ada di Pelsus Gas Alam PT. Badak NGL 

Bontang, menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan konsumen akan LNG dengan 

tingkat pertumbuhan arus muatan LNG rata-rata sebesar 1,49 % tiap tahunnya, 

dimana volume muatan LNG untuk tahun 2004 adalah sebesar 43,115,092 m3 

dengan jumlah produksi LNG sebesar 43,115,605 m3. Kenaikan arus muatan yang 

diikuti dengan kenaikan jumlah produksi LNG tersebut dikhawatirkan pada tahun 

2010 melebihi kapasitas dermaga saat ini. Untuk itu, diperlukan suatu analisis 

kebutuhan fasilitas pada Pelabuhan Khusus Gas Alam PT. Badak Natural Gas 

Liquefaction ( NGL ) Bontang untuk periode tahun 2006-2010, meliputi : fasilitas 

tangki penimbun, pipa penyalur dan dermaga akibat pertumbuhan produksi dan 

peningkatan arus muatan LNG guna pengembangan pelabuhan di tahun-tahun 

mendatang, sehingga akan tercipta suatu pelabuhan yang mampu melayani  

pemenuhan kebutuhan LNG di masa yang akan datang. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan 
 Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis bermaksud meninjau kapasitas 

terpasang ( kemampuan ) dari Pelabuhan Khusus Gas Alam PT. Badak NGL 

Bontang, seperti kapasitas dermaga, kapasitas tangki penimbun untuk menampung 

sementara hasil produksi LNG, dan kapasitas pipa penyalur dalam menangani 

kegiatan penyaluran LNG terhadap peningkatan produksi dan arus muatan LNG 
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hingga tahun 2010. Selain itu, dengan mengadakan penelitian di PT. Badak NGL, 

penulis dapat mengetahui secara langsung kondisi riil dari PT. Badak NGL yang 

dapat dijadikan sebagai suatu masukan untuk mengaktualisasikan konsep link and 

match antara dunia kampus dengan dunia kerja yang akan menciptakan kerjasama 

saling menguntungkan. 

   Dengan mengetahui kapasitas terpasang saat ini, serta proyeksi dari 

pertumbuhan produksi dan arus muatan LNG untuk tahun 2010, maka dapat 

diketahui besarnya kebutuhan fasilitas pada periode tahun tersebut, sehingga dapat 

digunakan untuk menjawab pertanyaan perlukah penambahan dan atau optimalisasi 

dari fasilitas-fasilitas yang ada di Pelabuhan Khusus Gas Alam PT Badak NGL 

Bontang untuk periode tahun tersebut. Selain itu juga untuk menambah wawasan di 

kalangan akademisi tentang operasional kilang gas alam cair. 

 

1.3. Ruang Lingkup  
 Mengingat luasnya cakupan mengenai analisis kapasitas terpasang 

Pelabuhan Khusus Gas Alam PT Badak NGL Bontang, maka batasan-batasan 

pembahasan objek dan penulisan Tugas Akhir ini meliputi beberapa butir berikut : 

1. Analisis kapasitas terpasang hanya meninjau sistem transportasi LNG dari 

tangki penimbun ke dermaga dan terbatas pada fasilitas pokok seperti : 

tangki penimbun, pipa penyalur, dan dermaga di Pelabuhan Khusus Gas 

Alam PT. Badak NGL Bontang, Kalimantan Timur. 

2. Prediksi terhadap peningkatan produksi dan arus muatan LNG, serta 

kebutuhan fasilitas hanya berdasarkan data peningkatan secara eksponensial 

dan linier sesuai dengan data produksi dan arus muatan dari tahun 1977 

sampai dengan tahun 2004, tanpa memasukkan kondisi perekonomian dan 

politik saat ini dan tanpa meninjau asal serta tujuan LNG tersebut. 

3. Perhitungan akan kapasitas terpasang tangki penimbun, pipa penyalur, dan 

dermaga didasarkan atas data kapasitas maksimum fasilitas tersebut, 

sedangkan perhitungan kebutuhan peralatan tersebut didasarkan atas 

proyeksi pertumbuhan produksi dan arus muatan LNG hingga tahun 2010. 

  Wilayah studi yang ditinjau dalam penulisan Tugas Akhir ini terbatas di 

lingkungan internal Pelabuhan Khusus Gas Alam PT. Badak NGL, kota Bontang, 

Propinsi Kalimantan Timur, yang terletak pada posisi 00°05’50” U dan  117°28’47” T. 

Untuk lebih jelasnya situasi Pelsus Gas Alam PT. Badak NGL Bontang dapat dilihat 

pada Gambar 1, sedangkan jaringan supply gas dapat dilihat pada Gambar 2. 

1.4. Sistematika Penulisan 
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 Sistematika penulisan yang akan disajikan dalam Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penulisan Tugas Akhir, 

maksud dan tujuan penulisan Tugas Akhir, ruang lingkup, serta sistematika 

penulisan. 

 

BAB II  : STUDI PUSTAKA  

 Dalam bab ini berisi uraian mengenai pengertian pelabuhan khusus gas alam 

berikut fasilitasnya, rumus-rumus serta peraturan-peraturan maupun ketentuan-

ketentuan yang diperlukan untuk tahap analisis arus muatan dan produksi LNG, 

analisis kapasitas terpasang, serta analisis kebutuhan fasilitas terhadap arus muatan 

dan produksi tahun 2010. 

 

BAB III  : METODOLOGI 

 Dalam  bab ini diuraikan mengenai metode penulisan Tugas Akhir meliputi 

kerangka penulisan yang berisi langkah-langkah, serta teknik yang digunakan dalam 

analisis data. 

 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM 

 Gambaran umum merupakan bagian yang menceritakan tentang kondisi 

eksisting PT. Badak NGL, termasuk di dalamnya sejarah PT. Badak NGL, struktur 

organisasi, infrastruktur Pelsus Gas Alam Bontang, kapasitas produksi dan arus 

muatan LNG, train process, storage and loading process, penanganan bahaya 

limbah dan kebakaran, serta fasilitas lindungan perairan dan keamanan internasional 

pada Pelsus Gas Alam PT. Badak NGL Bontang. 

 

BAB V  :   PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

  Dalam bab ini dilakukan proyeksi terhadap arus muatan dan produksi LNG 

hingga tahun 2010, baik secara linier maupun eksponensial untuk selanjutnya 

dianalisis terhadap kapasitas terpasang peralatan di Pelabuhan Khusus Gas Alam 

PT. Badak NGL Bontang sehingga akan diketahui kebutuhan tangki penimbun, pipa 

penyalur serta dermaga untuk tahun 2010. 

 

 

BAB VI  :   PEMBAHASAN DAN OPTIMASI  
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  Bab ini berisi pembahasan dari hasil analisis data pada bab sebelumnya  

beserta alternatif efisiensi dan efektifitas pemanfaatan fasilitas di Pelabuhan Khusus 

Gas Alam PT. Badak NGL Bontang berikut perhitungannya.  

 

BAB VII :   PENUTUP 

  Pada bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh serta saran-saran yang 

penulis dapat berikan untuk perkembangan Pelabuhan Khusus Gas Alam PT. Badak 

NGL Bontang di masa yang akan datang. 


