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BAB II 
STUDI PUSTAKA 

 

2.1.  Pelabuhan Khusus Gas Alam 
Menurut KM Nomor 55 Tahun 2002 ( lihat Lampiran 8 ), Pelabuhan khusus 

diartikan sebagai pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna kegiatan 

tertentu, sedangkan hirarki peran dan fungsi dari pelabuhan khusus tergolong 

menjadi 3, yaitu : ( KM Nomor 53 Tahun 2002 ) 

a. Pelabuhan khusus nasional/ internasional 

b. Pelabuhan khusus regional 

c. Pelabuhan khusus lokal 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelabuhan khusus gas alam 

merupakan pelabuhan yang hanya melayani rangkaian kegiatan bongkar muat gas 

alam seperti tempat bertambatnya kapal tanker,  pemuatan gas alam dan tempat 

penimbunan gas alam sementara sebelum dikapalkan. Sama halnya dengan 

pelabuhan umum, pelabuhan khusus juga dikuasai, dikelola, dan diusahakan oleh 

pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen 

Perhubungan. Namun akibat adanya kendala-kendala seperti keterbatasan dana, 

sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki, maka pemerintah 

bekerjasama dengan PT. PERTAMINA ( Perusahaan Pertambangan Minyak dan 

Gas Bumi Negara ). Adapun komponen-komponen fasilitas dalam suatu pelabuhan 

khusus gas alam adalah sebagai berikut (Pertamina, 1996)  : 

2.1.1.  Fasilitas pendukung kelancaran operasi lepas/ sandar tanker 

a. Alur pelayaran 

Merupakan jalur keluar/ masuknya kapal tanker dengan lebar serta 

kedalaman tertentu, yang disesuaikan dengan draft kapal paling besar 

yang masuk pelabuhan diukur dari pasang surut ( LWS ). Sedangkan 

kedalaman alur pelayaran sebaiknya 1,5 s/d 2 kali full loa  kapal yang 

berlayar pada alur tersebut. Agar lebih teliti dalam menetapkan 

kedalaman yang dibutuhkan, perlu memperhatikan beberapa faktor 

berikut ini : 

- draft kapal terbesar, 

- pengaruh pasang surut, 

- pengaruh gerakan kapal pada waktu oleng/ mengangguk, 

- faktor lainnya seperti  sedimentasi. 
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Sedangkan untuk menentukan lebar alur pelayaran, didasarkan pada : 

- lebar, kecepatan serta karakteristik kapal ( maneuver bility ), 

- keadaan kapal saling menyusul, 

- kedalaman alur, 

- pengaruh ombak, angin dan arus, 

- luas perairan yang tersedia 

b. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran ( SBNP ) 

Sarana Bantu Navigasi Pelayaran ( SBNP ) merupakan pelengkap dan 

komponen dari peralatan navigasi yang ditempatkan di pelabuhan. 

Gambar 3 menunjukkan tipe sarana bantu navigasi. Melihat fungsi 

penggunaannya, maka sarana bantu navigasi ini dapat diarahkan pada 3 

fungsi utamanya, yaitu : 

- untuk menandakan adanya bahaya 

- untuk menentukan lokasi/ posisi kapal 

- menandakan batas alur pelayaran  

Secara keseluruhan keberadaan sarana bantu navigasi ditujukan untuk 

keselamatan pelayaran. Tanda-tanda yang dipakai dalam sarana bantu 

navigasi, yaitu : 

- tanda lateral, digunakan untuk membatasi alur pelayaran 

- tanda kardinal, dipakai untuk menunjukkan perairan aman yang 

dapat dilayari 

- tanda perairan aman, menunjukkan di sekeliling posisinya terdapat 

perairan aman yang dapat dilayari 

- tanda bahaya terpencil, digunakan untuk menunjukkan terdapat 

bahaya terpencil dikelilingi oleh perairan yang aman 

- tanda-tanda khusus, digunakan untuk menunjukkan suatu 

kawasan khusus seperti, tanda kapal bawah laut, tanda pipa, dll. 

c. Kapal tunda 

Merupakan kapal penarik yang digunakan untuk menarik kapal yang akan 

berlabuh/ keluar dari pelabuhan dan dapat juga digunakan untuk 

menggeser kapal, seperti terlihat pada Gambar 4. 

d. Kapal kepil 

Dipergunakan untuk membawa tali/ cross dari kapal ke mooring post/ 

bolder, kapal kepil yang dioperasikan dimodifikasi dengan pelampung 

karet disekelilingnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5. 



BAB  II   STUDI PUSTAKA                                                                          8  
 
 

  
LAPORAN TUGAS AKHIR  
Analisis Kapasitas Terpasang Pelabuhan Khusus Terhadap Produksi dan  Arus Muatan LNG 
( Studi Kasus : PT. Badak NGL Bontang, Kalimantan Timur ) 

 

e. Komunikasi radio 

Fasilitas ini diperlukan bagi kapal-kapal yang akan berlabuh untuk 

mengetahui kondisi pelabuhan dan untuk melaporkan kedatangan kepada 

pihak pelabuhan. Komunikasi radio ini melalui radio pantai, radio vhf, atau 

dengan handy talky. 

2.1.2.  Fasilitas penunjang kegiatan muat 

a. Dermaga 

Untuk pelsus gas alam digunakan dermaga tipe jetty yang terdiri atas jetty 

head sebagai tempat meletakkan peralatan-peralatan bongkar muat 

seperti loading arm dan structure trestle yang menghubungkan jetty head 

ke pantai, seperti terlihat pada Gambar 6 yang dijumpai pada Pelabuhan 

Khusus Gas Alam Bontang. 

b. Breasthing Dolphin 

Breasthing dolphin berfungsi untuk menumpu kapal pada saat bersandar       

( dengan pengaruh arus dan angin ) sehingga beban benturan tidak 

diterima oleh jetty head. Untuk itu strukturnya harus kuat menahan 

berthing energy dari kapal pada kondisi full load. Breasthing dolphin, 

seperti terlihat pada Gambar 7 juga harus dapat menumpu lambung kapal 

pada paralel middle body sehingga jarak breasthing dolphin ditentukan 

antara 0,25 s/d 0,4 kali Loa. 

c. Mooring post 

Mooring post adalah sarana menambat tros/ tali kapal agar pada waktu 

kapal bersandar kapal tidak bergerak oleh pengaruh arus, angin, dan 

gelombang yang bekerja pada badan kapal sehingga operasi bongkar 

muat dapat berjalan lancar dan aman. Detilnya dapat dilihat pada Gambar 

8. Mooring post seyogyanya diletakkan pada lokasi yang aman bagi 

pelaksanaan penambatan, pekerjaan muatan, serta harus cukup kuat 

untuk menopang gaya yang ditimbulkan oleh kapal terbesar. Letak dan 

tinggi mooring post sedemikian rupa sehingga sudut vertikal dari tali 

tambat sekecil mungkin dan pada keadaan tertentu tidak lebih dari 30° 

dari bidang horisontal dengan panjang tali tambat antara 35 s/d 50 meter.  

d. Fender 

Fender adalah suatu alat untuk meredam/ menyerap energi tumburan 

kapal agar kapal tidak langsung membentur konstruksi breasthing 

dolphin, melainkan diterima dahulu oleh fender dan untuk selanjutnya 
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energi tumbukannya disalurkan ke breasthing dolphin. Fender harus 

mampu menyerap energi kinetik dari kapal sandar dan meredam gaya 

horisontal dari kapal sandar dengan pengaruh angin, arus dan ombak. 

Kriteria yang digunakan dalam memilih fender adalah bahwa penyerapan 

energi harus lebih besar dari energi tumbukan. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 9. 

e. Catwalk dan tangga 

Catwalk, seperti terlihat pada Gambar 10 merupakan jembatan untuk 

menghubungkan jetty head dengan breasthing dolphin, yang digunakan 

untuk pergerakan orang pada saat menambatkan/ melepas tali border, 

sedangkan tangga merupakan sarana penghubung antara kapal dan 

terminal yang harus dilengkapi dengan jaring keselamatan ( safety net ) 

serta pelampung dengan tali keamanan tersedia di sekitar tangga 

tersebut. 

f. Mooring Buoy 

Sarana tambat apung ( mooring buoy ) banyak digunakan dalam kegiatan 

tambat lepas kapal tangker khususnya yang mengangkut minyak. Hal ini 

ditempuh selain dari faktor ekonomis juga pertimbangan faktor 

keselamatan, draft kapal dan praktis karena sarana ini dapat dipindah-

pindahkan sesuai kebutuhan migas. Gambar 11 menunjukkan tipikal 

mooring buoy. Beberapa sarana buoy tambat : 

- CBM ( Conventional Buoy Mooring ) terdiri dari beberapa 

rangkaian buoy antara lain 3 sampai 8 buoy. 

-  SPM/ SBM ( Single Point Mooring ) yaitu struktur yang memiliki 

sistem penambatan dan cargo transferI yang terintegrasi dimana 

tangker dapat bertambat pada haluannya dan memungkinkan 

loading hose  berputar mengikuti posisi tanker yang dipengaruhi 

oleh angin dan arus selama pelaksanaan bongkar muat. 

g. Loading Arm 

Loading Arm adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan antara 

manifold pompa pada kapal dan pipa-pipa penyalur. Fasilitas ini 

dilengkapi dengan lengan ( arm ) yang dapat mengikuti gerak naik turun 

kapal oleh pasang surut, bongkar/ muat, dan pergerakan horisontal posisi 

kapal karena arus dan meregangnya kapal oleh pengaruh melintasnya 

kapal lain, seperti terlihat pada Gambar 12. Instalasi loading arm 

dilengkapi dengan alarm yang dapat memberikan peringatan terhadap 
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gerakan horisontal yang melampaui batas. Loading arm dilengkapi 

dengan counter balance, sehingga berat loading arm dan cairan muatan 

di dalamnya tidak menimbulkan tegangan pada manifold. Beberapa 

loading arm dengan diameter yang cukup besar, biasanya dilengkapi 

dengan penyangga/ dongkrak.  

2.1.3.  Fasilitas tangki penimbun 

Tangki penimbun adalah tangki yang digunakan untuk menyimpan sementara 

hasil produksi dari kilang pengolahan sebelum dikapalkan oleh kapal-kapal tanker. 

Tangki penimbun, seperti terlihat pada Gambar 13 digunakan untuk menyimpan gas 

alam cair dalam jumlah besar ( lebih besar dari 5000 ton ), tempat penyimpanannya 

berpendingin pada umumnya dianggap lebih ekonomis. Kebocoran cairan dari 

tempat penyimpanan tidak akan menyala secara adiabatis karena cairan yang keluar 

memerlukan panas untuk evaporasi dan dispersi. Sumber panas yang paling siap 

adalah tanah atau permukaan tempat jatuhnya cairan, makin luas permukaan, 

sumber panas makin besar dan akan meningkatkan penguapan. Penggunaan 

dinding yang mengitari tangki  berpendingin dengan diameter minimal dan tinggi 

yang cukup akan mengurangi bahaya potensial dari uap dengan mencegah 

penyebaran cairan yang bocor. Dimensi tangki penimbun dapat dilihat pada Gambar 

14. Tangki yang biasanya digunakan untuk menyimpan gas pada kondisi 

berpendingin antara lain : 

- single wall tanks 

Tipe tangki ini masih tradisional, LNG yang dingin disimpan dalam tangki 

berdinding tunggal, seperti pada gambar 15 yang banyak dijumpai di seluruh 

dunia. Detail tiap tangki bervariasi namun pada dasarnya sama yaitu 

cangkang baja bersuhu rendah diinsulasi untuk meminimalkan timbulnya 

panas pada saat terjadinya kebocoran dengan insulasi berupa tahan air yang 

dipasang pada sisi luar. Insulasi juga dipasang di atas muka cairan berbentuk 

langit-langit yang menggantung dan didasar tangki terdapat kumparan panas 

dan celah udara untuk menghindari pembekuan tanah di bawah tangki dan 

kerusakan pondasi oleh kebekuan tersebut. Pengisian tangki dapat melalui 

dasar tangki atau dasar atas tangki. Pengeluaran dari tangki melewati bawah 

tangki dapat menggunakan pompa eksternal. Kebocoran cairan yang terjadi 

dapat ditampung di daerah sekitar tangki. Desain tangki seperti ini 

memerlukan bund untuk menampung tumpahan dengan volume sama 

dengan volume tangki untuk mengantisipasi “ kegagalan “ tangki. Tipe ini 

dapat diklasifikasikan sebagai single containtment system ( sistem 
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penyimpanan tunggal ). 

- Double wall tanks 

Pada instalasi ini, tangki menggunakan kulit dalam yang ditutupi kulit luar. 

Kulit luar tidak didesain untuk menyimpan kebocoran dari tangki dalam tetapi 

untuk mendukung dan melindungi insulasi serta menampung uap dan 

tekanan uap. Gambar 16 menunjukkan tipikal tangki dinding ganda untuk 

LNG dengan celah sekitar 460 mm. Celah pada tangki tersebut dapat diisi 

dengan material insulasi granular seperti perlit dan nitrogen. Sistem 

pernafasan disediakan untuk mengakomodasi perubahan volume akibat 

perubahan tekanan atmosfer, isi tangki dan lain-lain. Atap yang menggantung 

dalam kubah tangki luar sesuai dengan tangki dalam. Jenis terakhir dari 

desain ini dilengkapi dengan dinding beton yang tinggi di dekat tangki, 

biasanya dalam jarak 1-2 meter. Gambar 17 menunjukkan tipe lain dari tangki 

dinding ganda dan pondasi yang ditinggikan untuk menghilangkan masalah 

kebekuan dan penutup kubah pada tangki dalam untuk memungkinkan 

pendeteksian kebocoran pada gas nitrogen di ruang insulasi. Dinding yang 

melengkapi tangki akan menampung kebocoran cairan juga meminimalkan 

laju didih dari kebocoran dengan mencegah cairan dari penyebaran ke area 

yang lebih luas. Keuntungan lain adalah uap yang dilepaskan pada 

ketinggian yang cukup membantu pendispersian awan. 

- tangki penyimpanan ganda  

Tangki penyimpanan ganda merupakan perkembangan dari tangki dinding 

tunggal, dengan menyediakan peningkatan margin keamanan terhadap 

kebocoran tangki dengan penambahan tangki dalam ekstra. Gambar 18 

menggambarkan desain ini dimana cairan ditempatkan pada cangkang dalam 

yang dikelilingi cangkang luar yang juga terbuat dari baja dingin. Fungsi 

cangkang luar sama seperti fungsi bund dalam menampung kebocoran 

cairan dari cangkang dalam. Selain itu kelebihan yang dimilikinya yaitu 

menghindari adanya pelepasan uap ke atmosfer. Bund kecil disediakan untuk 

menampung kebocoran kecil dari katup-katup pipa dan flens. Variasi lebih 

jauh dari penyimpanan ganda ditunjukkan oleh gambar 19 dimana tangki 

dalam dikelilingi oleh membran baja dingin yang didukung oleh dinding beton 

bertulang di bagian luarnya dan timbunan tanah untuk lebih meyakinkan 

kekuatannya dalam menerima beban dari atas dan beban dari dalam maupun 

luar. Tangki ini memiliki atap baja yang menyatu dengan beton.  

2.1.4.  Fasilitas  pengangkut LNG 
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Kapal yang digunakan sebagai pengangkut LNG disebut tanker. Tanker 

dapat juga digolongkan sebagai kapal bulk carrier tapi karena kapal pengangkut 

muatan cair ini mempunyai kekhususan maka kapal tanker dianggap jenis kapal 

tanker tersendiri. Karena barang cair yang berada di dalam ruangan kapal dapat 

bergerak horisontal ( memanjang atau melintang ), sehingga dapat membahayakan 

stabilitas kapal, maka ruangan kapal dibagi-bagi menjadi beberapa buah 

kompartemen ( bagian ruangan ) yang berupa tangki-tangki, seperti terlihat pada 

Gambar 20. Dengan pembagian ini maka tekanan zat cair dapat dipecah sehingga 

tidak membahayakan stabilitas kapal. Tetapi sebaliknya dengan pembagian itu 

diperlukan lebih banyak perlengkapan pompa dan pipa-pipa untuk menyalurkan LNG 

yang masuk dan keluar kapal. 

Ukuran kapal tanker pada umumnya sangat besar dan berat, yang diangkut 

pun bervariasi antara beberapa ribu ton sampai ratusan ribu ton. Kapal terbesar bisa 

mencapai 560.000 DWT ( ULCC tanker yang mempunyai panjang 460 m, lebar 70 

m, dan sarat 24,7 m ). Negara Jepang dan Eropa merupakan produsen utama kapal-

kapal pengangkut minyak dan gas bumi. Dalam Lampiran 3 diperlihatkan 

karakteristik dari kapal-kapal tanker. 

2.1.5. Jaringan kerja kegiatan ekspor pelsus gas alam 

Untuk mengenal lebih jauh operasional dari pelsus gas alam, sebelumnya 

perlu dimengerti beberapa istilah yang berkaitan dengan kegiatan pemuatan LNG 

pada terminal tersebut, antara lain : 

a. Waiting Time, adalah waktu tunggu kapal sejak tiba sampai dengan kapal 

bergerak menuju tambatan dan kesiapan dari dermaga untuk kegiatan 

pemuatan/ loading barang yang akan diangkut. 

b. Berthing Ttime, adalah waktu kapal di pelabuhan yang digunakan sejak kapal 

ikat tali pertama di tambatan sampai kapal lepas tali terakhir dari tambatan. 

c. Berthing Working Time, adalah jumlah jam kerja pemuatan yang tersedia 

selama berada di tambatan. 

d. Not Operation Time, adalah jumlah jam yang direncanakan tidak bekerja 

selama berada di tambatan, termasuk waktu istirahat. 

e. Idle Time, adalah jumlah jam kerja yang tidak terpakai selama waktu kerja 

bongkar muat di tambatan, tetapi tidak termasuk waktu istirahat. 

f. Berth Occupancy Ratio ( BOR ), adalah perbandingan antara jumlah waktu 

pemakaian tiap dermaga yang tersedia dengan jumlah waktu siap operasi 

dermaga selama satu periode ( bulan atau tahun ) yang dinyatakan dalam 

persentase ( % ). 
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g. Dead Weight Tonnage ( DWT ), adalah berat total muatan dimana kapal 

dapat mengangkut dalam keadaan pelayaran optimal 

h. Berth Through Put ( BTP ), adalah jumlah barang ( ton/m3 ) yang dimuat oleh 

kapal-kapal yang bertambat di dermaga tertentu pada suatu periode tertentu. 

Aktivitas kerja untuk pelabuhan gas alam yang melayani kegiatan ekspor 

sangat kompleks karena melibatkan beberapa tahap. Diawali dengan pengambilan 

hasil eksploitasi di ladang-ladang gas yang kemudian disalurkan ke kilang 

pengolahan untuk diproses lebih lanjut sehingga dihasilkan produk yang dinamakan 

LNG. Setelah melalui proses pengolahan ini, LNG kemudian disimpan dalam tangki 

penimbun. Muatan yang siap untuk diekspor disalurkan melalui pipa-pipa menuju 

jetty head dengan menggunakan pompa yang berada di tangki penimbun. Untuk 

menghubungkan antara pipa dan kapal, digunakan loading arms yang berada di jetty 

head yang disambungkan ke manipold dalam kapal. Pada penulisan Tugas Akhir ini 

aktivitas kerja yang ditinjau adalah jaringan dari tangki penimbun ke jetty head. 

Dalam Gambar 21 dapat dilihat garis besar jaringan kerja dari kegiatan pemuatan 

LNG untuk keperluan ekspor. 

 

2.2. Prediksi Arus Muatan dan Produksi LNG  
 Untuk memperkirakan arus muatan, produksi LNG dan arus kapal di 

Pelabuhan Khusus Gas Alam Bontang digunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan 

produksi dan arus muatan LNG, serta kedatangan kapal tanker di waktu yang lalu 

menunjukkan suatu keteraturan dan tidak memperhitungkan faktor krisis ekonomi 

dan politik sehingga kemungkinan besar laju pertumbuhan yang sama akan dialami 

di masa yang akan datang. Berdasarkan asumsi tersebut dapat diperkirakan laju 

pertumbuhan produksi dan arus muatan LNG serta kedatangan kapal dengan 

menggunakan 2 metode perhitugan regresi, yaitu : metode eksponensial dan linear, 

dimana nilai X menyatakan variabel bebas yang mempengaruhi yaitu waktu, 

sedangkan nilai Y adalah yang dicari, dalam hal ini adalah jumlah arus muatan dan 

produksi LNG, serta kedatangan kapal. 

2.2.1. Pola hubungan fungsi eksponensial 

 Persamaan umum dari regresi eksponensial adalah sebagai berikut                

( Triatmodjo, 1996 ) :  

 Y = a* e b*x 

Persamaan tersebut dapat dilinierkan dengan menggunakan logaritma natural 

sehingga menjadi : 

 Ln Y = ln a + b* x 
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Koefisien a dan b diperoleh den gan pemecahan secara simultan dari persamaan 

berikut ini : 

 b = n* ∑ Xi * ln Yi  -  ∑ Xi * ∑ ln Yi  

       n* ∑ Xi2  -  ( ∑Xi )2 

 a = log  [ ( ∑ Xi / n )  -  b* ( ∑ ln Yi / n ) ] 

Koefisien korelasi : 

 r =   Dt 
2 – D2 

     Dt 
2 

dengan 

             n 

 Dt 
2 =    ∑     ( Yi – Y )2 

           i = 1 
 
             n 
 D2  =    ∑    ( Yi – a0 – a1* X )2 
           i = 1 

Tampilan model grafik perhitungan dengan metode eksponensial 

 

   Arus Muatan,          Y = a* eb* X            

      Produksi LNG 

 

 

 

Tahun 

2.2.2. Pola hubungan garis lurus  

Persamaan umum dari regresi linier adalah sebagai berikut  (Triatmodjo, 

1996 ) : 

 Y = a + b* X 

Dimana a dan b adalah konstanta yang dapat diperoleh dengan pemecahan secara 

simultan dari kedua persamaan berikut : 

 a =     ∑ X2 * ∑ Y2 - ∑ X * ∑ XY 

           n* ∑ X2 – ( ∑ X )2 

 b =     n* ∑ XY - ∑ X* ∑ Y 

      n* ∑ X2 – ( ∑ X )2 

koefisien korelasi : 

 r =     r . δ . Y 



BAB  II   STUDI PUSTAKA                                                                          15  
 
 

  
LAPORAN TUGAS AKHIR  
Analisis Kapasitas Terpasang Pelabuhan Khusus Terhadap Produksi dan  Arus Muatan LNG 
( Studi Kasus : PT. Badak NGL Bontang, Kalimantan Timur ) 

                 δ . X      

dimana nilai dari r, δ, X, dan Y dapat diperoleh sebagai berikut : 

 r =          n . ∑ XY – ( ∑ X ) ( ∑Y ) 

          √ [ n* ∑ X2 – ( ∑ X )2 ] [ n* ∑ Y2 – ( ∑ Y )2 ] 

 δ . Y = 1 * ∑ ( Yi – Y ) 
     n 

 δ . X = 1 * ∑ ( Xi – X ) 
     n 

  Y = Y 
                     n 
 

 X = X 
                  n 

Tampilan model grafik perhitungan dengan regresi linier 

 

Arus Muatan,                       

Produksi  LNG      Y              

           X 

 

 

Tahun 

 

2.3 Fasilitas Tangki Penimbun 
Fasilitas tangki penimbun mutlak diperlukan dalam terminal khusus migas 

karena dapat menampung sementara hasil produksi migas yang siap diekspor ke 

negara-negara  pembeli.  Selain tangki penimbun, yang berpengaruh  adalah pompa-

pompa yang berada pada tangki penimbun tersebut. Namun dalam tugas akhir ini 

tidak akan dibahas  tentang kapasitas dari pompa-pompa yang ada pada tangki 

penimbun tersebut. 

2.3.1. Kapasitas terpasang tangki penimbun 

Kapasitas terpasang tangki penimbun adalah kapasitas maksimum dari 

tangki penimbun dalam menampung hasil produksi LNG dalam satu tahun sebelum 

disalurkan ke terminal migas melalui pipa-pipa penyalur. Pada perhitungan kapasitas 

terpasang  tangki penimbun dianggap kapasitas pompa yang ada mampu memenuhi 

kapasitas pipa-pipa penyalur.  Selain itu diasumsikan hasil buangan gas yang 

berlebihan dianggap tidak ada. Rumus perhitungan kapasitas tangki penimbun  

adalah sebagai berikut ( Mulyana, 2001 ) :  
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Ktt   =   Kpp  *   n 

 

dimana :  

Ktt :  Kapasitas terpasang tangki penimbun  ( m3 ) 

Kpp :  Kapasitas maksimum tangki penimbun ( m3 ) 

n :  Jumlah tangki penimbun hingga maksimum level 100 %. 

2.3.2. Kebutuhan tangki penimbun 

Peningkatan arus muatan LNG akan mempengaruhi fasilitas tangki 

penimbun. Dengan adanya peningkatan permintaan pasar akan LNG, maka produksi 

LNG akan meningkat pula. Kebutuhan fasilitas tangki penimbun diperhitungkan 

apabila sisa hasil produksi dengan arus muatan kapal yang terjadi  melebihi dari 

jumlah kapasitas terpasang dari tangki penimbun. Untuk menampung sisa tersebut 

diperlukan penambahan tangki penimbun agar tidak terjadi pemborosan yang cukup 

tinggi. Dalam instalasi kilang pengolahan LNG, bila terjadi kelebihan produksi maka 

gas tersebut akan dibuang melalui cerobong asap. Untuk menghindari pembuangan 

gas, maka yang paling baik adalah melakukan penambahan fasilitas tangki 

penimbun agar gas sisa produksi dapat ditampung sementara sebelum dikapalkan. 

 

2.4  Fasilitas Pemuatan 
Fasilitas pemuatan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah pipa-

pipa penyalur yang bertugas menyalurkan muatan dar tangki penimbun ke dermaga. 

2.4.1. Kapasitas terpasang pipa penyalur 

Kapasitas terpasang fasilitas muat adalah kapasitas maksimum pipa-pipa 

penyalur dalam menyalurkan muatan dari tangki penimbunan ke dermaga. Pada 

perhitungan kapasitas terpasang ini, manifold yang berada di dalam kapal dianggap 

mampu memenuhi kapasitas maksimum dari pipa penyaluran. Kapasitas pipa 

penyaluran tergantung dari jenis pipa, diameter pipa dan kemampuan pipa dalam 

menerima tekanan pemompaan. Semakin besar kemampuan pipa dalam menerima 

tekanan, maka muatan yang disalurkan akan semakin banyak. Perhitungan 

kapasitas terpasang pipa penyalur didasarkan pada kapasitas pipa dalam 

menyalurkan muatan dan waktu penyandaran kapal dalam satu tahun, sehingga 

didapatkan rumus sebagai berikut ( Mulyana, 2001 ) : 

Ktp = Kp * n 

dimana : 

 Ktp : Kapasitas terpasang pipa ( m3/ jam ) 

 Kp : Kapasitas pipa penyalur ( m3/ jam ) 
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 n : Jumlah pipa penyalur ( buah ) 

 

Sedangkan perhitungan kapasitas muatan LNG tiap tahunnya sebagai berikut           

( Mulyana, 2001 ) : 

Km  =  Ktp  *  T  

dimana : 

Km :  Kapasitas muatan LNG ( m3/ tahun ) 

Ktp :  Kapasitas tterpasang pipa ( m3/ jam ) 

T :  Waktu pemuatan produk ke kapal dalam satu tahun ( jam/  tahun) 

2.4.2. Kebutuhan pipa penyalur 

Bila terjadi peningkatan muatan LNG pada pelsus gas alam sehingga 

kapasitas pipa dalam menyalurkan muatan sudah tidak mencukupi berdasarkan 

waktu maksimum yang diijinkan dalam melakukan pemuatan dalam satu tahun, 

maka dibutuhkan penambahan pipa penyalur. Dengan demikian dalam menentukan 

penambahan kapasitas fasilitas peralatan sangat dipengaruhi oleh arus muatan pada 

pelsus tersebut. 

 

2.5.  Dermaga 
Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan untuk merapat dan 

menambatkan kapal yang akan melakukan bongkar muat barang dan atau menaik-

turunkan penumpang ( Triatmodjo, 1996 ). Dermaga yang melayani kapal muatan 

curah baik itu minyak bumi maupun gas alam tidak memerlukan panjang dermaga 

yang besar, karena ukuran kapal pengangkut barang curah sangat besar, dimana 

ukuran minimumnya adalah panjang 100 m, lebar kapal 16 m, draft 6 m dan bobot 

5000 DWT ( Lampiran 3 ). Dengan demikian tipe yang paling sesuai untuk dapat 

melayani ukuran kapal-kapal tersebut adalah tipe jetty atau pier. Selain itu, proses 

bongkar muat pada pelsus gas alam dikeluarkan pada satu titik yang merupakan 

tempat pengeluaran gas alam tersebut melalui pipa-pipa penyalur. Keuntungan lain 

dari dermaga jetty adalah tidak diperlukan pengerukan yang besar karena bentuknya 

berupa jembatan yang menjorok ke laut sehingga akan didapat kedalaman yang 

cukup bagi kapal tanker untuk berlabuh. 

2.5.1. Kapasitas terpasang dermaga 

 Kapasitas terpasang dermaga adalah kemampuan suatu dermaga untuk 

dapat menerima banyaknya arus muatan cair ( gas alam yang telah didinginkan ) 

dan kapal-kapal tanker, baik yang sudah atau sedang melakukan melakukan 

kegiatan pemuatan gas alam di dermaga tersebut. Kapasitas terpasang dermaga 
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pelsus gas alam tergantung oleh beberapa hal berikut ini : 

 

a.  Waiting time ( tw ) 

Waiting time adalah waktu yang diperlukan kapal untuk menunggu kesiapan 

dermaga dalam menerima penyandaran dari kapal yang berada di luar 

pelabuhan. Selain itu, waiting time juga dipengaruhi oleh waktu pemakaian 

alur pelayaran dan waktu untuk persiapan memandu kapal oleh kapal-kapal 

tunda. 

b.  Waktu pandu kapal ( tp ) 

Waktu pandu kapal adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah kapal untuk 

keluar-masuk pelabuhan. Waktu pandu kapal termasuk waktu untuk 

mempersiapkan kapal-kapal pandu yang dalam hal ini telah disediakan oleh 

pihak pelabuhan. Kapal pandu yang dipersiapkan dalam memandu kapal 

biasanya berjumlah 3 buah untuk melayani 1 kapal tanker. 

c.  Lay time ( T ) 

Lay time adalah waktu penyandaran kapal sewaktu melakukan pemuatan 

atau pembongkaran di terminal. Dalam perhitungan, waktu sandar adalah 

waktu pemuatan, waktu persiapan yang diperhitungkan sebesar setengah 

jam tiap kapal ditambah waktu pengisian bahan bakar. Standar penentuan lay 

time sangat bermacam-macam tergantung dari kesepakatan pihak 

pelabuhan, sedangkan PERTAMINA menetapkan maksimum lay time 

sebesar 36 jam ( PERTAMINA, 1996 ). Waktu penyandaran merupakan 

barometer penentuan tingkat penggunaan dermaga atau yang sering disebut 

dengan BOR  ( Berth Occupancy Ratio ). Perhitungan BOR untuk pelsus 

migas adalah ( Pertamina, 1996 ) : 

  BOR =    T     * 100 % 

     t* ty  

 dimana : 

    T : waktu penyandaran kapal dalam 1 tahun ( jam ) 

 t : jam kerja pelabuhan dalam 1 hari ( 24 jam ) 
  ty : jumlah hari dalam 1 tahun ( 365 hari ) 

  BOR : Berth Occupancy Ratio 

d.  Ukuran kapal ( DWT ) 

Ukuran kapal sangat menentukan dalam perhitungan kapasitas terpasang 

dari terminal khusus migas, karena berbanding lurus dengan banyaknya 

muatan. Semakin banyak kapal yang berkunjung maka muatan yang 
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terangkut akan semakin banyak pula. Kapasitas terpasang pelabuhan khusus 

gas alam adalah jumlah muatan kapal yang dapat berlabuh dalam 1 tahun. 

Dengan demikian, kapasitas terpasang pelabuhan khusus gas alam 

dipengaruhi oleh jumlah kapal yang dapat berlabuh dan kapasitas maksimum 

muatan yang dapat diangkut oleh kapal tersebut. Dengan mengetahui 

kapasitas terpasang pelabuhan khusus gas alam maka akan diperoleh jumlah 

muatan yang bisa dibongkar atau dimuat. Dalam menghitung jumlah kapal 

yang dapat berlabuh digunakan rumusan sebagai berikut ( Mulyana, 2001 ) :         

  BK = BORm    * ty* t 

        tmuat 

 dimana : 

BK : jumlah kapal yang berlabuh dalam 1 tahun ( buah ) 

BORm : Berth Occupancy Ratio maksimum yang diijinkan ( % ) 

Ty : jumlah hari dalam 1 tahun ( 365 hari ) 

t  : jumlah jam kerja pelabuhan dalam 1 hari ( 24 jam ) 

tmuat : waktu muat LNG dalam 1 hari ( 16 jam ) 

Setelah mengetahui jumlah kapal yang dapat berlabuh, maka kapasitas 

terpasang untuk satu dermaga dapat ditentukan sebagai berikut ( Mulyana, 2001 ) : 

 Ktd = BK * Kmk 

dimana :  

 Ktd : kapasitas terpasang dermaga ( m3/ tahun ) 

 BK : jumlah kapal yang berlabuh dalam 1 tahun ( buah ) 

 Kmk : kapasitas maksimum muatan 1 kapal ( m3 ) 

2.5.2. Kebutuhan dermaga 

Kebutuhan dermaga diperhitungkan setelah kapasitas terpasang dermaga 

sudah tidak mampu menampung arus kapal dan arus muatan dalam melakukan 

kegiatan pemuatan LNG di dermaga tersebut. Kebutuhan dermaga dalam melayani 

kapal yang bertambat didasarkan pada  tingkat penggunaan dermaga secara 

maksimum ( Berth Occupancy Ratio maximum ). 

Dalam menentukan tingkat penggunaan dermaga untuk pelabuhan khusus 

gas alam berbeda pelabuhan barang potongan, karena pada pelsus gas alam 

muatan langsung dikapalkan dan tidak ada sisa muatan yang tertahan di dermaga. 

Bila terjadi sisa muatan, melalui pipa-pipa yang berhubungan dengan tangki 

penimbun muatan tersebut dibuang melalui cerobong asap. Dalam penentuan tingkat 

penggunaan dermaga ( BOR ) pada pelabuhan khusus gas alam ditentukan 

berdasarkan lamanya waktu dalam melaksanakan kegitan pemuatan dalam satu 
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tahun. Waktu yang diijinkan untuk pemanfaatan dermaga dalam satu tahun ( BORm ) 

adalah 70 % dari waktu kerja pelabuhan dalam satu tahun ( Bagian Prasarana 

Maritim dan Kebandaran Pertamina UPPDN III, 2001). 

Dengan mengetahui jumah peningkatan muatan pelsus gas alam dan 

kapasitas terpasang dermaga berdasarkan BOR maksimum yang diijinkan, maka 

akan dapat diketahui kebutuhan dermaga untuk tahun-tahun mendatang. 

 


