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KATA PENGANTAR 

Sehubungan dengan amanat UU No.17 tahun 2003, tentang keuangan 

negara berbasis perencanaan jangka menengah dan berkinerja tinggi melalui 

sistem pengelolaan keuangan yang terpadu (unified budgeting), maka Badan 

Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Energi dan Sumber Daya Mineral 

telah menindaklanjuti dengan menyusun arah dan tahapan-tahapan yang terkait 

kinerja organisasi melalui penetapan rencana strategis Balitbang ESDM. 

Terkait dengan rencana strategis, maka setiap satuan kerja di lingkungan 

Balitbang ESDM harus dapat menyusun dan menjabarkan arah dan tujuan 

organisasi melalui kegiatan-kegiatan yang sinkron dengan sasaran yang hendak 

dicapai. 

Dengan adanya aspek-aspek kinerja organisasi yang menjadi fokus dalam 

penilaian kinerja organisasi, maka setiap satuan kerja sudah mempunyai arah 

terhadap kinerja organisasi yang diukur. Diharapkan melalui penilaian terhadap 

aspek-aspek kinerja organisasi, setiap satuan kerja sudah dapat menjabarkan 

aspek-aspek kinerja kedalam indikator capaian kegiatan-kegiatan di unit sesuai 

dengan tugas fungsinya. 

Laporan kegiatan ini merupakan salah satu buku yang memberikan 

informasi ringkasan kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi 

Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB) “LEMIGAS” tahun 2010 berdasarkan 

sasaran kinerja program litbang (litbang hulu dan litbang hilir), sasaran kinerja 

program pendukung litbang, dan sasaran kinerja program jasa teknologi.  

Melalui buku laporan ini dapat diketahui secara umum tentang arah 

program kegiatan yang difokuskan dilakukan sepanjang tahun 2010 di 

lingkungan PPPTMGB ”LEMIGAS”. 

Kiranya buku ini dapat menjadi bahan referensi, masukan ataupun 

perbaikan dalam peningkatan kinerja organisasi. 
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Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” 
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Dra. Yanni Kussuryani, M.Si. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

A. Tugas Pokok dan Fungsi 

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM) Nomor 18 Tahun 2010 Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan 

Gas Bumi (PPPTMGB) “LEMIGAS” mempunyai tugas dan fungsi sebagai pusat litbang 

pemerintah khususnya pada Kementerian ESDM dengan unit eselon I Badan Penelitian dan 

Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.  

PPPTMGB “LEMIGAS” mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, 

perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei serta pelayanan jasa di bidang minyak dan gas 

bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, PPPTMGB “LEMIGAS” 

menyelenggarakan fungsi: 

 Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, 

pengembangan, perekayasaan teknologi, dan pengkajian survei di bidang minyak 

dan gas bumi; 

 Pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan 

survei serta pelayanan jasa, pengelolaan pengetahuan dan inovasi bidang minyak 

dan gas bumi; 

 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan 

perekayasaan teknologi, dan pengkajian di bidang minyak dan gas bumi; dan  

 Pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak 

dan Gas Bumi "LEMIGAS". 

Struktur organisasi PPPTMGB ”LEMIGAS” (Gambar 1) sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian ESDM, terdiri dari: 

 Bagian Tata Usaha; 

 Bidang Program; 

 Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan; 

 Bidang Afiliasi dan Informasi; 

 Kelompok Jabatan Fungsional 
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Gambar 1. Struktur Organisasi PPPTMGB “LEMIGAS” 

B. Visi dan Misi 

Berdasarkan pertimbangan lingkungan dinamis bidang minyak dan gas bumi dengan 

asumsi-asumsi faktor perkembangan ekonomi dan teknologi sampai tahun 2014, maka 

LEMIGAS telah menetapkan visi sebagai lembaga litbang yang unggul, profesional, dan 

bertaraf internasional di bidang migas
1
. Pencapaian visi tersebut dituangkan melalui misi: 

 Meningkatkan peran LEMIGAS dalam memberikan masukan bagi penyusunan 

kebijakan pemerintah guna meningkatkan iklim yang kondusif bagi pengembangan 

industri minyak dan gas bumi; 

 Meningkatkan kualitas jasa penelitian dan pengembangan untuk memberikan nilai 

tambah bagi klien LEMIGAS; 

 Menciptakan produk unggulan dan mengembangkan produk andalan. 

C. Tujuan LEMIGAS 

Untuk mencapai misi tersebut, maka LEMIGAS menyusun tiga (3) tujuan (goals) 

organisasi yang berkaitan terhadap sasaran yang hendak dicapai berdasarkan persfektif 

balance scorcard.  

 Ter"deliver" nya solusi teknologi terintegrasi dalam rangka memecahkan 

permasalahan stakeholder industri migas (S-1/S-4) 

 Terwujudnya sistem manajemen terintegrasi dalam rangka membangun Keunggulan 

Daya Saing IP-1/IP-6) 

 Terwujudnya Sumberdaya Organisasi yang unggul dan berdaya saing. (LG-1/LG-4) 

                                                      
1
 Renstra LEMIGAS 
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Selanjutnya untuk mesinergikan antara tujuan dengan sasaran dan indikator kinerja yang 

hendak dicapai, maka masing-masing persfektif (stakeholders, Internal Proses, dan learning 

and growth) dijabarkan dalam bentuk tabel pada Sasaran berikut. 

D. Sasaran dan Indikator 

Dalam melaksanakan misi tersebut, maka ketiga tujuan tersebut dijabarkan/ disinergikan 

terhadap tiga sasaran persfektif  melalui persfektif Balance Scorcard seperti terlihat pada 

Tabel 1, dan seperti dijelaskan berikut ini: 

Tabel 1. Sasaran Strategis LEMIGAS 

Perspektif 

Stakeholder 

 Terwujudnya solusi persoalan pemerintah (S-1) 

 Terwujudnya solusi persoalan pelanggan (S-1) 

 Tumbuhnya perolehan dan distribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) (S-2) 

Perspektif Proses 

Internal 

 Terselengaranya perencanaan dan pengelolaan anggaran dengan efektif, 

transparan dan akuntabel (IP-1) 

 Terselenggaranya manajemen operasi yang efektif, efisien dan produktif 

(IP-2) 

 Terselenggaranya manajemen pelanggan yang prima (IP-3) 

 Terselenggaranya proses pengembangan pengetahuan dan inovasi dengan 

prima (IP-4) 

 Terselenggaranya pengelolaan portofolio litbang terapan yang merespon 

persoalan pemerintah dan industri (IP-5) 

 Terselenggaranya litbang solusi persoalan industri (IP-6) 

 Terselenggaranya litbang solusi persoalan pemerintah (IP-7) 

Perspektif 

Pembelajaran dan 

Pertumbuhan 

 Tercapainya kesiapan sumber daya manusia (human capital readiness) 

(LG-1) 

 Tersedianya sistim informasi/teknologi strategis yang terintegrasi (LG-2) 

 Terciptanya kultur kewirausahaan dan inovasi (LG-3) 

 Terbangunnya strategy-focused organization (LG-4) 

 

Untuk tercapainya sasaran tersebut, telah ditetapkan indikator-indikator dalam tiga 

sasaran persfektif seperti disajikan pada Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 berikut ini. 

Tabel 2. Tujuan, sasaran dan indikator perspektif stakeholder 

TUJUAN 

SASARAN 

URAIAN INDIKATOR 
TARGET 

2010 2011 2012 2013 2014 

Ter"deliver" 

nya solusi 

Mewujudkan Solusi 

persoalan pemerintah/ 

% solusi dengan 

indeks kepuasan 
75 80 85 88 90 
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TUJUAN 

SASARAN 

URAIAN INDIKATOR 
TARGET 

2010 2011 2012 2013 2014 

teknologi 

terintegrasi 

dalam rangka 

memecahkan 

permasalahan 

stakeholder 

industri migas 

(S-1/S-4) 

industri (S-1) >80% 

Mewujudkan 

Pertumbuhan PNBP (S-

2) 

Total perolehan PNBP 

(Rp. Juta) 
45,495 54,594 65,513 78,616 94,339 

Menjadi lembaga 

litbang migas yang 

profesional, unggul 

dan bertaraf 

internasional (S-3) 

Rasio pendanaan 

pemerintah/ industri 
100:0 95:5 90:10 85:15 80:20 

Malcom Badridge 

Criteria for 

Performance 

Excellence (MBCFPE) 

- - - - 450 

Tabel 3. Tujuan, sasaran dan indikator perspektif Internal Process 

TUJUAN  

SASARAN  

URAIAN  INDIKATOR  
TARGET  

2010 2011 2012 2013 2014 

Terwujudnya 

sistem 

manajemen 

terintegrasi 

dalam rangka 

membangun 

Keunggulan 

Daya Saing IP-

1/IP-6) 

Mewujudkan 

Perencanaan/pengelol

aan anggaran yang 

efektif/transparan/ 

akuntabel (IP-1) 

 Opini auditor 

independen Wajar 

Tanpa 

Syarat 

Wajar 

Tanpa 

Syarat 

Wajar 

Tanpa 

Syarat 

Wajar 

Tanpa 

Syarat 

Wajar 

Tanpa 

Syarat 

Mewujudkan 

Manajemen operasi 

yang efektif/produktif 

(IP-2)  

 Jumlah temuan audit 

per sertifikasi  
10 8 6 5 5 

Mewujudkan 

Manajemen pelanggan 

yang prima (IP-3)  

 % Nilai PNBP 

"problem solving"  
10 20 30 40 50 

 % Retensi Customer  60 65 70 80 90 

Implementasi Proses 

Pengembangan 

pengetahuan dan 

inovasi (IP-4)  

J umlah rekaman (Tb)  20 40 60 100 150 

 ∑ diseminasi hasil 

litbang  
60 60 60 60 60 

 ∑ Kerjasama inovasl 

Litbang  
10 10 15 15 20 

Mewujudkan 

Portofolio litbang (IP-

5)  

 % litbang yang 

mencapai target 

indikator solusi (S-1) 

70 75 80 85 90 

Mewujudkan Litbang 

solusi persoalan 

 Usulan Paten dan Hak 

Cipta  
2 3 4 4 5 
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TUJUAN  

SASARAN  

URAIAN  INDIKATOR  
TARGET  

2010 2011 2012 2013 2014 

industri (IP-6)  Jumlah Makalah 

Ilmiah yang 

dipublikasikan pada 

Jurnal Nasional/ 

Internasional dan 

Laporan Ilmiah  

19 15 10 23 24 

Jumlah Pilot/ Demo 

Plant atau Rancangan 

Produk/Rancang 

Bangun Teknologi 

Unggulan bidang 

ESDM  

2 2 2 2 2 

 Mewujudkan Litbang 

solusi persoalan 

pemerintah (IP-7) 

Jumlah Makalah 

Ilmiah yang 

dipublikasikan Pada 

Jurnal Nasional/ 

Internasional dan 

Laporan Ilmiah  

40 42 42 26 23 

Jumlah Masukan/ 

Rekomendasi 

Kebijakan 

9 11 13 14 18 

Jumlah Pilot/ Demo 

Plant atau Rancangan 

Produk/Rancang 

Bangun Teknologi 

Unggulan bidang 

ESDM  

1 2 2 1 1 

 Tambahan prospek 

Sumberdaya migas 

dan CBM (MMBOE)  

400 500 600 700 800 

 Tambahan cadangan 

migas baru yang 

diusulkan (MMSTB)  

0 10 20 30 40 
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Tabel 4. Tujuan, sasaran dan indikator perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

TUJUAN 

SASARAN 

URAIAN INDIKATOR 
TARGET 

2010 2011 2012 2013 2014 

Terwujudnya 

Sumberdaya 

Organisasi 

yang unggul 

dan berdaya 

saing. (LG-

1/LG-4) 

Mewujudkan 

Kesiapan SDM (LG-1) 

% kesiapan aset SDM 

(human capital 

readiness) 

65 70 75 80 85 

Mewujudkan Sistim 

informasi yang 

terintegrasi (LG-2) 

% kesiapan portofolio 

sistim informasi  
65 70 75 80 85 

Mewujudkan Kultur 

Kewirausahaan dan 

Inovasi (LG-3) 

% proposal inovasi 

per total karyawan 

yang mendapatkan 

nilai > 80 dari 

Scientific Board 

10 12 14 16 20 

Index leadership 6.5 7 7.5 8 8.5 

Mewujudkan 

strategy-focused 

organization (LG-4) 

% proposal kegiatan 

yang sesuai dengan 

renstra 

60 70 80 85 90 

E. Strategi Program Litbang 

LEMIGAS telah menentukan program kegiatan litbang migas mengarah terhadap dua 

kelompok program litbang yang meliputi program litbang hulu dan program litbang hilir.  

Program litbang hulu mempunyai 4 buah pohon litbang yaitu (Gambar 2): 

 Penambahan sumber daya dan cadangan migas; 

 Pengembangan gas unconventional; 

 Peningkatan cadangan dan produksi migas; 

 Carbon capture and storage (CCS). 

Untuk program litbang hilir mempunyai 4 program litbang yaitu (Gambar 3) : 

 Pengembangan teknologi pengolahan migas dan hasil olahannya; 

 Pengembangan teknologi biofuel; 

 Pengembangan teknologi penyimpanan dan transportasi gas; 

 Pengurangan emisi CO2 
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Gambar 2. Program Litbang Hulu Migas 

 

Gambar 3. Program Litbang Hilir Migas 

F. Strategi Program Pendukung Litbang 

Program pendukung litbang merupakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh unit 

struktural dalam mendukung kegiatan litbang untuk mewujudkan program/kegiatan 
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peningkatan sumberdaya organisasi yang berdaya saing (persfektif pembelajaran dan 

pertumbuhan),  peningkatan internal proses yang terintegrasi, transparan dan akuntabel.  

Program pendukung litbang ini terdiri dari 8 program yang dikaitkan terhadap aspek 

kriteria kinerja organisasi yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Badan Penelitian dan 

Pengembangan ESDM dengan urutan sebagai berikut: 

 Program pengelolaan pengetahuan dan inovasi. Kegiatan dalam program ini 

diarahkan untuk pengembangan pengetahuan dan kultur organisasi yang meliputi 

kultur inovasi dan kewirausahaan. 

 Program pengembangan sistem mutu kelitbangan. Kegiatan pada program ini 

diarahkan untuk menyusun prosedur kerja, peningkatan pelayanan birokrasi, dan 

keselamatan lingkungan kerja. 

 Program pengelolaan sumberdaya manusia kelitbangan. Kegiatan pada program ini 

diarahkan untuk menyiapkan sumberdaya pegawai kelitbangan melalui: 

 a). Perencanaan pegawai kelitbangan dan Pengembangan kepribadian pegawai 
 b). Rekruitmen pegawai 
 c). Penempatan pegawai 
 d). Diklat pegawai 
 e). Pegembangan karir dan Pengembangan sistem informasi 

 Program revitalisasi sarana dan prasaran kelitbangan. Kegiatan pada program ini 

terkait terhadap pengembangan laboratorium dan sarana perkantoran 

 Program pengembangan jejaring kerja dan promosi litbang. Termasuk dalam 

kegiatan ini adalah workshop, promosi, forum diskusi, kerjasama dan sinkronisasi 

program kegiatan 

 Program perencanaan dan evaluasi kelitbangan. Arah kegiatan pada program ini 

adalah penyiapan rencana dan rencana strategis, penetapan kinerja, analisis, 

monitoring dan evaluasi capaian kinerja organisasi. 

 Program peningkatan pelayanan keuangan, rumah tangga, dan pengelolaan 

perlengkapan. Arah kegiatan pada program ini adalah perawatan/perbaikan barang 

inventaris organisasi dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. 

 Program kebijakan. Mengarah kepada penyusunan kebijakan teknis litbang, dan 

penyusunan prosedur kebijakan organisasi 

Untuk melihat kaitan antara program dan kegiatan pendukung litbang dengan unit 

pelaksana yang terkait kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini. 

Tabel 5. Kaitan Program dan Kegiatan Pendukung Litbang 

PROGRAM KERJA KEGIATAN NO. KRITERIA KEGIATAN 
UNIT 

PELAKSANA 

1 2 3 4 5 

Pengelolaan 

pengetahuan dan 

inovasi 

Pengembangan 

pengetahuan 

dan kultur 

organisasi 

1 Knowledge audit/assessment 

BLM 4 
2 Knowledge repository 

3 Pengembanga kultur 

kewirausahawan inovasi 
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PROGRAM KERJA KEGIATAN NO. KRITERIA KEGIATAN 
UNIT 

PELAKSANA 

1 2 3 4 5 

Pengembangan 

sistem mutu 

kelitbangan 

Pengembangan 

sistem 

manajemen 

mutu dan LK3 

1 Standar prosedur kerja 

BLM 2 dan 

BLM 10 

2 Standar pelayanan prima 

3 Manajemen pelayanan 

4 Manajemen lingkungan 

keselamatan kerja 

Pengelolaan 

sumberdaya 

manusia 

kelitbangan 

Pengembangan 

sumberdaya 

pegawai 

kelitbangan 

1 Pengembangan kepribadian 

pegawai 

BLM 1 

2 Perencanaan pegawai 

3 Rekruitmen pegawai 

4 Penempatan pegawai 

5 Diklat pegawai 

6 Penilaian kinerja pegawai 

7 Pengembangan karir pegawai 

8 Pengembangan sistem reward and 

punishment 

9 Pengembangan sistem informasi 

pegawai 

Revitalisasi sarana 

dan prasarana 

kelitbangan 

Revitalisasi 

gedung/ 

laboratorium 

dan peralatan 

1 Revitalisasi sarana dan prasarana 

gedung kantor BLM 1 dan 

BLM 2 2 Revitalisasi sarana dan prasarana 

gedung laboratorium  

Pengembangan 

jejaring kerja dan 

promosi litbang 

Pengembangan 

kerjasama 

litbang 

1 Kerjasama litbang 
BLM 3 dan 

BLM 4 
2 

Sinkronisasi litbang 

Pengembangan 

diseminasi hasil 

litbang 

1 Publikasi ilmiah 

BLM 4 dan 

BLM 11 

2 Workshop hasil litbang 

3 Forum diskusi litbang 

4 Ceramah ilmiah 

5 Pengembangan sistem informasi 

diseminasi hasil litbang 

Perencanaan dan 

evaluasi 

kelitbangan 

Penyiapan 

rencana 

1 Penyiapan rencana kerja 

BLM 3 2 Penyiapan rencana strategis 

3 Penetapan kinerja 

Analisis dan 

Evaluasi 

kegiatan 

1 Kajian pelaksanaan kegiatan 

BLM 3 
2 Monitoring pelaksanaan kegiatan 

triwulanan 

3 Evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Peningkatan Pengelolaan 1 Gaji dan tunjangan BLM 1 
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PROGRAM KERJA KEGIATAN NO. KRITERIA KEGIATAN 
UNIT 

PELAKSANA 

1 2 3 4 5 

pelayanan 

keuangan, rumah 

tangga, dan 

pengelolaan 

perlengkapan 

keuangan 2 Sistem informasi pengelolaan 

keuangan 

Pengelolaan 

Rumah Tangga 

1 Sistem informasi pengelolaan 

inventaris barang 

BLM 1 

2 pengadaan barang 

3 Invantarisasi barang 

4 Mutasi barang 

5 Pengelola DIPA 

6 Perawatan gedung kantor/lab dan 

sarana 

7 Perawatan halaman gedung 

kantor/lab 

8 Perawatan kendaraan dinas (roda 

2/4/6) 

Kebijakan 
Kebijakan teknis 

litbang 

1 Kebijakan teknis litbang migas 

BLM 2 dan 

BLM 3 

2 Penyusunan kebijakan prosedur  

organisasi 

3 Pengembangan sitem informasi 

kebijakan litbang migas 

 

Penjelasan lebih lanjut terdapat pada bab berikut yang memberikan gambaran terhadap 

ketiga strategi program yang dilaksanakan dan sejauh mana capaian indikator kinerja yang 

dilakukan dalam tahun 2010 oleh unit kerja (unit pelaksana) yang ada di LEMIGAS. 
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BAB 2. PROGRAM LITBANG HULU MIGAS 

A. SASARAN 

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan penelitian pada program penelitian dan 

pengembangan hulu migas pada tahun 2010 seperti terlihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Persentase Capaian Sasaran Kegiatan Litbang Hulu Migas Tahun 2010 

NO. PROGRAM LITBANG HULU MIGAS 
% SASARAN 

TAHUN 2010 

1 Penambahan sumberdaya dan cadangan migas  32% 

2 Pengembangan Gas “Unconventional” 16% 

3 Peningkatan cadangan dan produksi migas 42% 

4 Carbon capture and storage (CCS) dan EOR  11% 

Fokus di program litbang hulu tahun 2010 lebih banyak dilaksanakan pada kegiatan 

Peningkatan Cadangan dan Produksi Migas dengan jumlah kegiatan sebanyak 8 judul (42%) 

kemudian diikuti oleh kegiatan Penambahan Sumber Daya dan Cadangan Migas sebanyak 6 

judul (32%), kegiatan Pengembangan Gas Unconventional 3 judul (16%), dan kegiatan 

Carbon Capture and Storage (CCS) sebanyak 2 judul (11%). 

Adapun 6 judul kegiatan pada program Penambahan sumberdaya dan cadangan migas 

sebagai berikut: 

 Evaluasi Lahan Migas Sub-Cekungan Upper Kutei Bagian Utara; 

 Pengembangan Atlas Sidikjari Minyak Bumi Kawasan Indonesia Barat (lanjutan); 

 Pengembangan Metode Seismo-Radio Nuklida untuk Eksplorasi Migas; 

 Kajian Pengembangan Sumberdaya Migas di Cekungan Indonesia Barat; 

 Paleogeografi dan Potensi Hidrokarbon Cekungan Frontier Sula, Maluku Utara; 

 Perancangan sistem monitoring Sumur-Sumur CBM Secara On Line. 

3 Judul kegiatan pada Program Pengembangan Gas “Unconventional” sebagai berikut: 

 Kajian Potensi Gas Metana Batubara di Kalimantan Timur; 

 Lanjutan Proses Uji Produksi (Dewatering) untuk Menghasilkan Gas Methana dari 

Sumur Batubara; 

 Kerja Ulang Optimalisasi Sumur CBM di Lapangan Rambutan Untuk Percepatan 

Produksi Gas Pada Proses Dewatering. 

Untuk penelitian Peningkatan cadangan dan produksi migas terdiri atas 8 judul kegiatan 

sebagai berikut: 

 Studi Eksperimental Desain untuk Menentukan Parameter Ketidakpastian dalam 
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Perhitungan Cadangan pada Reservoir Rekah Alami; 

 Inventarisasi dan Analisis Data Cadangan Migas Indonesia 01 Januari 2010; 

 Penelitian dan Pengembangan Aditif Gas Block dalam Kaitannya dengan Desain 

Formulasi Semen Pemboran; 

 Penelitian dan Pengembangan Oil Base Mud yang Berbasis pada Penggunaan Base 

Oil dari Minyak Nabati; 

 Pembuatan Surfaktan untuk Aplikasi Pendesakan Minyak dengan Injeksi Kimia; 

 Penyusunan Database Data Fluida Reservoir Migas (Data PVT Wilayah Sumatera 

Selatan, Jawa dan sekitarnya); 

 Pengembangan Lanjut Metoda Pemonitoran Profile Pendesakan Fluida dengan 

Menggunakan CT-Scan; 

 Studi Pencegahan dan Penanganan Penyumbatan Minyak Berat Berdasarkan 

Analisis Laboratorium. 

Selanjutnya Carbon capture and storage (CCS) dan EOR meliputi terhadap 2 judul 

kegiatan sebagai berikut: 

 Potensi Penyimpanan CO2 di Formasi Geologi; 

 Kajian Sekuestrasi CO2 Skala Laboratorium pada Coal Bed Reservoir. 

B. KELUARAN 

Capaian atau keluaran dari program litbang hulu adalah telah menghasilkan rencana 

usulan paten, sertifikat paten dengan tahun usulan April 1999, masukan kebijakan, rancang 

bangun, prospek peningkatan sumber daya migas dan CBM sebanyak 763,1 MMBOE dan 

penulisan ilmiah (Tabel 7). 

Tabel 7. Keluaran kegiatan hulu tahun 2010 

NO. 
INDIKATOR 

KELUARAN 
JUDUL KEGIATAN 

1 Usulan Paten  Pengembangan Metode Seismo-Radio Nuklida untuk 

Eksplorasi Migas 

2 Sertifikat Paten Metode Untuk Menentukan Kandungan Minyak/Gas 

Bumi di Sekitar Sumur Pengeboran Dengan Memakai 

Impedansi Akustik Yang Dikalibrasi oleh Analisis Log 

3 Masukan Kebijakan Evaluasi Lahan Migas Sub-Cekungan Upper Kutei 

Bagian Utara 

Pengembangan Atlas Sidikjari Minyak Bumi Kawasan 

Indonesia Barat (lanjutan) 

Kajian Pengembangan Sumberdaya Migas di Cekungan 

Indonesia Barat 

4 Rancang Bangun Pengembangan Metode Seismo-Radio Nuklida untuk 
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NO. 
INDIKATOR 

KELUARAN 
JUDUL KEGIATAN 

Eksplorasi Migas 

5 Jumlah Sumberdaya 

Migas dan CBM 

tambahan Yang 

Diprospekkan 

(MMBOE) 

Evaluasi Lahan Migas Sub-Cekungan Upper Kutei 

Bagian Utara = 250 

Kajian Pengembangan Sumberdaya Migas di Cekungan 

Indonesia Barat = 200 

Paleogeografi dan Potensi Hidrokarbon Cekungan 

Frontier Sula, Maluku Utara = 313.1 

6 Penulisan ilmiah 40 judul (lampiran A) 

C. HASIL 

 Usulan paten dari kegiatan Pengembangan Metode Seismo-Radio Nuklida untuk 

Eksplorasi Migas berguna meningkatkan kegiatan eksplorasi migas untuk 

mengetahui kandungan hidrokarbon dalam suatu struktur lapangan migas melalui 

perhitungan korelasi antara sebaran konsentrasi gas Radon dengan deposit 

hidrokarbon; 

 Sertifikat paten dengan judul Metode Untuk Menentukan Kandungan Minyak/Gas 

Bumi di Sekitar Sumur Pengeboran Dengan Memakai Impedansi Akustik Yang 

Dikalibrasi oleh Analisis Log diharapkan dapat meningkatkan kegiatan pelayanan 

jasa teknologi LEMIGAS; 

 Masukan kebijakan kepada pemerintah bagi peningkatan potensi cadangan dan 

peningkatan penawaran lahan migas di Kutei bagian utara dan Cekungan Jawa 

selatan, serta menentukan jenis minyak di daerah Kawasan Indonesia Barat dalam 

membantu mencari sumber pencemaran lingkungan; 

 Rancang bangun Pengembangan Metode Seismo-Radio Nuklida untuk Eksplorasi 

Migas berguna meningkatkan kegiatan eksplorasi migas; 

 Jumlah sumberdaya migas dan CBM tambahan yang diprospekkan untuk 

peningkatan perhitungan jumlah potensi cadangan di wilayah Kutei utara, Jawa 

selatan dan Maluku Utara. 

D. RINGKASAN KEGIATAN 

Adapun ringkasan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi hulu migas (19 

judul penelitian) adalah sebagai berikut: 

 1. Evaluasi Lahan Migas Sub-Cekungan Upper Kutei Bagian Utara 

Dengan semakin menipisnya cadangan migas di Indonesia, maka dipandang perlu 

untuk melakukan kegiatan eksplorasi secara intensif pada cekungan sedimen yang 

berstatus frontier. Sub-cekungan Upper Kutai bagian utara dapat diklasifikasikan sebagai 

salah satu kawasan frontier dengan tingkat aktifitas eksplorasi yang masih sangat terbatas, 

untuk nantinya dapat dikembangkan sebagai suatu lahan investasi di bidang industri 

migas (Gambar 4). 
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Gambar 4. Peta Lokasi Daerah Penelitian 

Aktifitas eksplorasi di sub-cekungan Upper Kutai bagian utara dilakukan oleh 

LASMO Runtu Ltd pada tahun 1990 dengan melakukan pemboran 5 sumur eksplorasi di 

daerah tersebut. Tahun 1980, sumur Mawai-1 dibor oleh mobil pada lapisan sedimen over 

mature berumur Miosen Awal-Oligosen. Pemboran yang dilakukan pada sumur 

Tengkawang-1, Maau-1 dan Wahau-1 dilakukan oleh Lasmo sekitar tahun 1997-1998 dan 

ditemukan minyak dan gas show.  

Metodologi yang diaplikasikan terhadap data primer dan sekunder adalah 

interpretasi data citra satelit Palsar, penelitian lapangan dan analisis laboratorium, evaluasi 

data bawah permukaan, analisis sistem petroleum, dan pemetaan daerah prospek dan lead 

serta perhitungan sumberdaya hidrokarbon.   

Interpretasi citra Palsar diutamakan pada pengenalan unit batuan dan struktur 

geologi yang terjadi di daerah studi. Dari interpretasi citra Palsar terdapat 3 satuan batuan 

dan 2 jenis struktur geologi. 

Secara regional, proses sedimentasi yang terjadi di daerah studi dimulai pada umur 

Eosen Tengah-Atas dengan diendapkannya sedimen kipas aluvial dan lakustrin dari 

formasi Keham Haloq. Kemudian sedimentasi diikuti oleh endapan fasies kipas delta 

Formasi Beriun dan endapan serpih laut dalam dari formasi Mengkupa. Selama Oligosen, 

diendapkan fasies turbidit Eosen Atas dan serpih laut dalam. Pada waktu fase ekstensi, 

karbonat formasi batu hidup diendapkan pada tepi-tepi cekungan pada Oligosen Atas. 

Kemudian sedimentasi diikuti oleh kipas turbidit dan serpih batial dari Formasi Telen 

yang berumur Miosen Bawah. Selama Miosen Tengah-Pliosen, terjadi fase inversi di 

cekungan tersebut.  

Berdasarkan pemetaan geologi bawah permukaan di daerah penelitian terdapat 4 

horison reservoar yaitu; horison merah yang setara dengan basment berumur kapur, 
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horison kuning yang setara dengan top eosen menghasilkan 4 daerah prospek (E-3,E-4, E-

5, dan E-6) dan 3 daerah Lead (E-1,E-2a, dan E-2b), horison biru yang setara dengan top 

oligosen awal menghasilkan 1 daerah prospek (E-03) dan 3 daerah lead (EO-1a, EO-1b, 

danEO-2) dan horison hijau yang setara dengan top oligosen Akhir yang mengasilkan 2 

daerah prospek (LO-2 dan LO-3), dan 2 daerah Lead (LO-1a dan LO-1b). 

Hasil perhitungan sumberdaya hidrokarbon pada masing-masing daerah prospek dan 

lead sebesar P10= 1.905,29 MMBO; P50=536,80 MMBO; dan P90=83,79 MMBO (Tabel 

8). 

Tabel 8. Perhitungan Sumberdaya Minyak Cekungan Upper Kutai Bagian Utara 

No. Prospek/Lead Sumberdaya Terambil 

P10 P50 P90 

MMBO 

1 Lead E-1 53,33 17,27 3,74 

 Lead E-2A 24,48 7,93 1,72 

 Lead E-2B 1,35 0,44 0,09 

 Prospek E-3 277,66 89,93 19,48 

 Prospek E-4 180,00 39,23 4,15 

 Prospek E-5 97,82 21,32 2,26 

 Prospek E-6 54,19 11,81 1,25 

2 Lead EO-1A 76,68 24,54 3,78 

 Lead EO-1B 166,11 53,16 8,18 

 Lead EO-2 259,51 83,04 12,78 

 Prospek EO-3 20,62 3,88 0,39 

3 Lead LO-1A 37,13 11,88 1,83 

 Lead LO-1B 108,60 34,75 5,35 

 Prospek LO-2 243,76 80,48 13,00 

 Prospek LO-3 304,04 57,14 5,79 

TOTAL 1.905,29 536,80 83,79 

 2. Pengembangan Atlas Sidikjari Minyak Bumi Kawasan Indonesia Barat 

(lanjutan) 

Sebagai salah satu dari lembaga pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan 

migas, PPPTMGB “LEMIGAS” seringkali diminta untuk membuat rekomendasi bagi 

pemecahan permasalahan dari banyak perusahaan minyak dan gas di Indonesia, dimulai 

dari problem eksplorasi, produksi sampai dengan permasalahan lingkungan yang 

disebabkan oleh  aktifitas-aktifitas perusahaan minyak. Seiring dengan perkembangan 

teknologi dalam industri perminyakan, permasalahan yang ditimbulkan menjadi semakin 

besar, bervariasi dan lebih kompleks. Kondisi tersebut mendorong PPPTMGB 

“LEMIGAS” semakin mengembangkan kemampuan teknologinya untuk memperoleh 

hasil penelitian yang lebih baik dan akurat dalam waktu yang tidak lama.   
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Sidikjari minyak bumi merupakan salah satu dari data pendukung untuk 

mendapatkan kesimpulan final dari permasalahan menjadi lebih mudah. Ketersediaan 

basis data yang lengkap, kredibel dan mudah di akses sangat dibutuhkan untuk 

memperoleh hasil-hasil yang benar dan akurat dalam waktu yang relatif singkat. Basis 

data ini akan sangat bermanfaat bagi pemecahan permasalahan lingkungan khususnya 

untuk kasus kasus tumpahan minyak di perairan Indonesia dimana dengan melakukan 

analisis data tumpahan minyak lalu membandingkan dengan data pustaka yang sudah ada 

akan sangat mudah dan cepat dibuat kesimpulan mengenai problem yang ada. Disamping 

permasalahan lingkungan, basis data juga mempunyai fleksibilitas yang besar untuk 

dikembangkan setiap saat guna memberikan akses kepada pemecahan permasalahan 

lainnya seperti produksi sumur, alokasi produksi pada sumuran dengan reservoar lebih 

dari satu lapisan dan permasalaha-permasalahan lain yang muncul dari aktifitas migas.   

Studi pengembangan basis data ini dimulai dengan pemetaan kegiatan industri 

minyak di setiap cekungan hidrokarbon di wilayah Indonesia barat (Sumatra, Kalimantan 

sebagian dari Jawa pada periode ini) kemudian mengumpulkan sampel minyak yang 

mewakili geografi dan reservoar dari setiap cekungan. Setelah analisis geokimia (GC dan 

GCMS-MS) selesai, segera dibuat akses masuk untuk menyelaraskan seluruh data ke 

dalam sistim basis data GIS (Gambar 5).  

Sebanyak 344 sampel minyak bumi dikumpulkan pada tahun 2010 dari cekungan-

cekungan Kutai, Barito, Tarakan-Bunyu, Natuna Barat, Jawa Barat Utara lepas pantai, 

Jawa Barat Utara daratan dan Jawa Timur Utara. 

 

 

Gambar 5. Sumuran dan Info Detil 
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 3. Pengembangan Metode Seismo-Radio Nuklida untuk Eksplorasi Migas 

Metode pengembangan radionuklida dirancang untuk menyelidiki hubungan antara 

intensitas pancaran radioakif dalam hal ini gas radon dan kemungkinan adanya akumulasi 

hidrokarbon(gas bumi dan atau minyak bumi), apabila terdapat suatu hubungan maka 

metode ini dapat digunakan untuk memperkuat dugaan dalam penentuan kandungan 

minyak dan gas bumi.  

Beberapa publikasi riset luar negeri memang telah mengindikasikan adanya korelasi 

positif antara deposit hidrokarbon dan akumulasi gas radon yang dipancarkan.  Untuk 

merealisasikan harapan ini maka dilakukan pengukuran-pengukuran dibeberapa lapangan 

minyak dan gas bumi di daerah sekitar Cepu (Jawa Tengah).  Pengukuran dilaksanakan 

dilapangan minyak seperti Lusi, Ledok, dan Nglobo.  Di setiap lapangan tersebut 

dilakukan pengkuran intensitas radiasi gas radon dibanyak titik yang ada di sekitar sumur 

maupun yang jauh di luar sumur.   

Pelaksanaan investigasi akumulasi gas radon di sekitar sumur minyak dilakukan 

menggunakan beberapa metode baik pasif maupun aktif. Pada metode aktif pengukuran 

dilakukan secara langsung menggunakan metode dwi tapis dan RAD-7, penggunaan 

metode dwi tapis berfungsi untuk mengetahui konsentrasi data radon di udara sehingga 

sering disebut sebagai out door Radon monitoring.  

Dalam metode dwi tapis terdapat dua proses penting yaitu capture and counting. 

Sampel udara ditangkap menggunakan kertas filter dengan bantuan alat vacum dengan 

laju 50 ltr/menit selama 10 menit setelah itu kertas filter tersebut dicacah menggunakan 

pencacah sintilasi alfa selama 10 menit (waktu cacah sama dengan lama waktu 

penangkapan sampel udara).  

Jumlah konsentarsi radon yang dihasilkan dalam satuan Bq/m3 diperoleh dengan 

melakukan perhitungan menggunakan persamaan khusus yang merupakan fungsi dari 

jumlah cacah dalam sampel, efesiensi pencacahan, koreksi pertumbuhan dan peluruhan 

tabung volume tabung, dan fraksi luruhan radon yang mengendap pada kertas filter.  

Metode aktif lain yang digunakan dalam kegiatan survei adalah menggunakan 

survei meter RAD-7. Pengunaan metode ini berfungsi untuk menentukan jumlah 

konsentrasi radon pada permukaan tanah (surface radon monitoring), sama seperti pada 

metode dwi tapis prinsip survei meter juga terdiri dari capture and counting. Akan tetapi 

dalam penggunaan metode ini luasan area survei diisolasi menggunakan tabung stainless 

steal dengan dimensi 50x20 cm yang dipasang pada permukaan tanah.  Agar dapat 

dilakukan pengukuran maka tabung tersebut dihubungkan dengan survei meter RAD-7 

untuk kemudian dilakukan pengambilan sampel dan pencacahan selama 20 menit. Karena 

gas radon memiliki karakteristik mudah berikatan dengan air maka pada pipa penghubung 

antara tabung dengan survei meter dipasang silika gel yang berfungsi sebagai filter uap 

air.  Hasil pengukuran pengukuran mengunakan RAD-7 ditampilkan pada LCD display 

dan dicetak langsung. 

Pengukuran menggunakan metode pasif dilakukan dengan memasang sebuah 

detektor gas radon selama 3 hari. Jenis detektor yang digunakan adalah SSNTD (Solid 

State Nuclear Tracer Detector) tipe Cr-39. Cr 39 merupakan film tipis yang terbuat dari 

dari bahan polimer orgaik (allidiglicol carbonat) dan sangat sensitif terhadap radiasi gas 

Radon (radiasi alfa). Hasil keluaran thin film Cr-39 berbentuk jejak radiasi yang 

merupakan hasil reaksii antara gas Radon dengan film tersebut.  Melalui pengamatan 

laboratorium yang dilakukan di BATAN konsentrasi gas Radon diketahui dengan 
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menghitung luasan jejak gas radon dalam Cr-39 dibagi dengan lama pemasangan detektor, 

setelah itu dilakukan perhitungan menggunakan faktor konversi untuk menentukan 

konsentasri gas Radon dalam satuan Bq/m
3
. Hasil analisa laboratorium menunjukkan 

terdapat perbedaan distribusi konsentasri gas Radon antar lapangan uji (Gambar 6). 

Selain melakukan pengukuran konsentrasi gas radon, pada setiap titik pengambilan 

data juga dilakukan pengukuran paparan radiasi alamiah menggunakan survei meter 

LUDLUM-USA model 19. Pengukuran radiasi ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui 

kemungkinan apakah ada kontribusii limbah pada daerah sekitar sumur. 

Uji awal stastistik yang dilakukan yaitu menggunakan NPP (Normal Probability 

Plot) menunjukkan setiap lapangan uji memiliki batas konsentrasi background yang 

berbeda-beda, selain itu diketahui pula adanya perilaku anomali dari sebaran data 

pengamatan. Untuk mengetahui pola sebaran data dan korelasinya dengan lokasi sumur 

dilakukan konturing/pemetaan sebaran data gas radon yang kemudian dioverlay-kan pada 

peta lokasi sumur. 

 

Gambar 6. Sketch of gas seepage 

Informasi yang muncul dari interpretasi data menunjukkan adanya korelasi positif 

antara sebaran data gas Radon terhadap lokasi sumur, akan tetapi untuk memperkuat 

informasi awal tersebut masih diperlukan beberapa korelasi dengan data seismik dan data 

geologi regional daerah pengukuran.  

Berdasarkan tahapan kegiatan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sementara bahwa terdapat suatu korelasi positif antara akumulai konsentrasi gas Radon 

terhadap peta lokasi sumur. 

 4. Kajian Pengembangan Sumberdaya Migas di Cekungan Indonesia Barat 

Kajian sumberdaya migas di cekungan indonesia bagian barat pada tahun anggaran 

2010 ini mengkhususkan untuk kawasan Jawa Tengah selatan. Kegiatan kajian ini 

meliputi analisis data geologi dan geofisika, analisis data primer, analisis sistem 

hidrokarbon dan perhitungan sumberdaya hidrokarbon. Hasil keluaran studi ini 

diharapkan dapat menunjang dan membantu evaluasi sistem hidrokarbon untuk 

menentukan kebijakan dalam penentuan lahan eksplorasi migas. 
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Analisis bawah permukaan menggunakan seismik telah dilakukan dan menghasilkan 

beberapa peta sebagai penunjang penentuan potensi hidrokarbon daerah penelitian. Selain 

itu penelitian geologi lapangan yang disertai analisis laboratorium dari perconto batuan 

juga telah terselesaikan. Sehingga diharapkan berdasarkan hasil tersebut, maka tujuan 

akhir penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang mendekati kebenaran. 

Pola struktur geologi di daerah Jawa Tengah selatan yaitu: barat laut-tenggara 

(Sesar Pamanukan-Cilacap) dan timur laut-barat daya (Sesar Kebumen-Muria). Kedua 

sesar tersebut diduga sebagai sesar geser menganan, yang membatasi beberapa struktur 

setengah terban. 

Pada kala eosen tengah - atas di kawasan Jawa Tengah selatan runtunan sediment 

dibentuk oleh sedimen lingkungan transisi sampai dengan laut terbuka. 

Pada kala oligosen awal, di beberapa lokasi di kawasan Jawa Tengah selatan 

ditandai dengan adanya pengangkatan dan aktivitas volkanisme yang dapat 

dikelompokkan ke dalam rutunan bagian bawah dari formasi andesit tua (lower sequence 

of Old Andesite/LOA ). Pengendapan sedimen oligosen awal yang teramati berupa 

endapan napal dan lempung laut dalam atau dikenal sebagai globigerina marl. 

Aktifitas vulkanik menerus samai kala oligosen akhir dicirikan peningkatan 

aktivitas vulkanisme yang terjadi di seluruh kawasan Jawa selatan. Aktifitas tersebut 

ditunjukkan oleh terbentuknya formasi gabon serta kebobutak(Jawa selatan.) 

Pada miosen awal di kawasan Jawa Tengah selatan didominasi oleh pengendapan 

sedimen laut yang berhubungan langsung dengan adanya fase genang laut regional di 

kawasan tersebut. 

Pada awal miosen tengah kawasan Jawa Tengah selatan didominasi oleh endapan 

laut terbuka yang disetarakan dengan formasi halang bawah/rambatan. Sementara itu ke 

arah selatan (kawasan lepas pantai ) diinterpretasikan sebagian berupa daratan dan yang 

lain paparan karbonat setara dengan formasi Kalipucang. 

Batuan induk hidrokarbon (source rock) berasal dari sedimen Paleogen (formasi 

Karangsambung, dan Nanggulan) dan sedimen Neogen dari formasi Pemali. Kandungan 

organik karbon (TOC) untuk sedimen paleogen menunjukkan tingkat kematangan tidak 

matang-awal matang. Type kerogen yang berkembang adalah type III. Sedangkan 

sedimen neogen menunjukkan tingkat kematangan awal matang, type kerogen type II. 

Batuan reservoar ditafsirkan berupa batupasir formasi Nanggulan dengan porositas 

berkisar 7.5% - 18.50%. Reservoar tersebut diharapkan dapat bertindak sebagai play 

hidrokarbon di kawasan ini. Sedangkan play berumur Neogen diharapkan berasal dari 

batugamping formasi Kalipucang. Selain itu yang kemungkinan dapat bertindak sebagai 

reservoar adalah batupasir formasi Gabon dengan porositas 5% - 13.5%, batupasir formasi 

halang bawah/rambatan berupa volcanic felsdphatic greywacke, calcareous litharenit 

dengan porositas berkisar 7.5% - 9.75%. 

Batuan penyekat berasal dari sedimen klastika halus berumur miosen awal-tengah 

(formasi Pemali), dan batulempung karbonatan miosen akhir (formasi Halang). Perangkap 

hidrokarbon yang berkembang berupa perangkap struktur antiklin dan sesar, sedangkan 

perangkap stratigrafi berupa sembulan karbonat (carbonate build up), dan lensa-lensa 

batupasir. 
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Berdasarkan analisis GCMS diduga rembesan minyak berkomposisi bahan organik 

dengan karakter resin tidak sama. Batuan sumber untuk rembesan telah matang secara 

termal. Daerah Tipar Kidul batuan sumbernya menunjukkan tingkat kematangan termal 

yang lebih rendah dibandingkan Cipari. Tingginya kandungan senyawa-senyawa asal 

tumbuhan darat mengindikasikan bahwa batuan sumber hidrokarbon berasal dari 

lingkungan yang berasosiasi dengan delta. 

Kawasan Jawa Tengah selatan dire komendasikan untuk dilakukan eksplorasi lanjut. 

Beberapa play hidrokarbon yang cukup potensial teridentifikasi di kawasan ini. Play 

dimaksud adalah batu gamping Miosen Tengah yang setara dengan formasi Kalipucang 

(Gambar 7). Selain itu batu pasir formasi Halang dan formasi Rambatan dapat pula 

bertindak sebagai reservoar. Adapun daerah yang direkomendasikan adalah daerah selatan 

Cilacap-Wangon sampai daerah Kulon Progo. 

 

Gambar 7. Distribusi lead Formasi Kalipucang 

Berdasarkan pemetaan seismic telah dijumpai 32 (tiga puluh dua) tutupan (closure) 

yang dapat bertindak sebagai lokasi reservoar. Beberapa tutupan tersebut sangat 

dikendalikan oleh pola deformasi, seperti yang terdapat di utara rendahan lepas pantai 

selatan Jawa Tengah. Perhitungan sumberdaya hidrokarbon terhadap seluruh tutupan 

(closure) menghasilkan potensi sumberdaya hidrokarbon seperti pada Tabel 9. 

Tabel 9. Perhitungan sumber daya hidrokarbon 

POTENSI HC P(90) P(50) P(10) 

Minyak di tempat (MMBOE) 246,6 548,7 1.694,2 

Minyak yang dapat diambil (MMBOE) 40,9 174,1 313,5 

Gas di tempat (BCFG) 453,6 1.049,8 3.241,4 

Gas yang dapat diambil (BCFG) 197,2 591,5 1.826,2 



Laporan Kegiatan LEMIGAS 2010 27 

  

 

Untuk penelitian lebih lanjut, adalah perlu dilakukannya identifikasi perkembangan 

sistem terban berarah timur laut-barat daya. Hal ini memerlukan survei seismik yang 

lintasannya berarah barat laut-tenggara (tegak lurus sistem terban). 

Disarankan untuk melakukan evaluasi rinci potensi batuan induk dari sedimen eosen 

maupun miosen bawah di daratan Jawa Tengah selatan, terutama di daerah antara 

Karangbolong sampai dengan bagian timur Kulon Progo. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui distribusi dapur hidrokarbon yang mungkin hadir di kawasan tersebut. 

 5. Paleogeografi dan Potensi Hidrokarbon Cekungan Frontier Sula, Maluku Utara 

Daerah penelitian meliputi Cekungan Sula yang terletak di utara Kepulauan 

Banggai-Sula, mempunyai bentuk relatif memanjang arah Barat-Timur yang secara 

geografis berada diantara bujur 123
o
45'-126

o
45' BT dan lintang 0

o
45' - 2

o
 LS, dengan luas 

kurang lebih 12.580 km
2
. Daerah penelitian ini aktif secara tektonik akibat interaksi tiga 

lempeng besar yaitu Lempeng Asia, Australia dan Pasifik. Kepulauan Banggai-Sula 

merupakan mikrokontinen yang berasal dari barat laut benua Australia yang terbentuk 

pada Paleozoikum yang kemudian terseret ke arah barat sampai pada posisinya pada saat 

ini, sehingga disebut sebagai Allochthonous Paleozoic Microcontinent. Pergerakan 

mikrokontinen ini dikontrol oleh sesar geser mengiri yang dikenal sebagai sistem sesar 

sorong. Mikrokontinen Banggai-Sula dikenal sebagai Banggai-Sula Platform yang 

merupakan kompleks batuan yang terdiri atas batuan metamorfik berumur karbon, batuan 

plutonik dan volkanik Permo-Trias, yang ditumpangi secara tidak selaras oleh seri batuan 

sedimen passive margin yang berumur jura, kalsikutit kapur dan karbonat platform tersier.  

Studi paleogeografi bukan dimaksudkan untuk merekontruksi posisi geografis 

daerah penelitian yang pada pra-tersier terletak jauh di selatan menempel benua Australia, 

tetapi mempelajari lingkungan pengendapan purba pada umur ini. Daerah penelitian 

berada pada posisinya seperti saat ini pada umur neogen. Studi ini membuktikan bahwa 

sedimen pra-tersier di Cekungan Sula kaya kandungan fosil flora dan fauna yang 

memungkinkan untuk merekonstruksi lingkungan pengendapan purba 

(paleoenvironment). Ini adalah untuk pertama kalinya mengakses kandungan fosil-fosil 

tersebut sepanjang sedimen umur jura-kapur. Terdapat 7 sekuen pengendapan, yang 

masing-masing sekuen umumnya terdiri dari transgressive dan highstand system tracts. 

Lowstand system tract hanya terjadi di awal pengendapan. Sekuen 1 (formasi Bobong), 2, 

3 dan 4 (formasi Buya) berumur Jura, sedangkan sekuen 5, 6 dan 7 (formasi Buya) 

berumur kapur. Secara umum lingkungan pengendapan menjadi lebih dalam dari selatan 

ke utara. Lingkungan pengendapan terdangkal adalah darat (non-marine), sedangkan yang 

terdalam adalah outer neritic (100m-200m). Meskipun demikian, diperlukan data 

tambahan untuk memastikan bahwa depocenter Cekungan pra-tersier Sula terletak di utara 

daerah penelitian (Gambar 5). 

Batuan sumber (sourcerock) utama hidrokarbon adalah serpih formasi Buya dan 

formasi Bobong yang berumur jura-kapur dan memiliki tipe kerogen III (gas prone). 

Batuan reservoir utama adalah batupasir formasi Bobong berumur Jura dan batugamping 

formasi Salodik berumur miosen. Meskipun demikian, batuan dasar granit yang telah 

mengalami perekahan dapat pula berfungsi sebagai reservoir. Kandidat batuan tudung 

(cap rock) adalah serpih formasi Tanamu dan formasi Salodik (Miosen). Mengingat 

mekanisme pemerangkapan hidrokarbon terkait dengan sistem sesar Sorong, maka pada 

dasarnya perangkap yang terbentuk dominan adalah perangkap struktural (seperti lipatan). 

Perangkap bersifat stratigrafi sangat mungkin terbentuk terutama pada batugamping 
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terumbu formasi Salodik yang berumur miosen. Pembentukan hidrokarbon dimulai pada 

6.3 Ma (Miosen Akhir) yang dicirikan dengan adanya saturasi hidrokarbon walaupun 

masih relatif rendah (< 10 %). Pada umur ini belum terjadi ekspulsi/migrasi karena 

saturasi masih rendah. Tetapi kemungkinan pada saat yang sama sudah terjadi ekspulsi/ 

migrasi hidrokarbon di tempat yang lebih dalam. Migrasi hidrokarbon dari batuan induk 

ke dalam batuan reservoar dapat terjadi melalui jalur patahan atau bidang-bidang 

perlapisan ke arah atas (interlayer updip). 

Perhitungan sumberdaya hipotetik terhadap 1 prospect dan 11 lead memperlihatkan 

jumlah total sumberdaya gas (in Place) di daerah penelitian adalah sebesar 2,372.344 

BCF. Besarnya sumberdaya yang dapat terambil (recoverable resources) adalah 

1,779.258 BCF gas. 

 

Gambar 5. Peta Sebaran Prospek-Lead pada Top Formasi Bobong, Kep.Sula 

 6. Perancangan sistem monitoring Sumur-Sumur CBM Secara On Line 

Coalbed Methane atau Gas Metana Batubara adalah gas bumi yang merupakan gas 

yang terbentuk secara alamiah dalam proses pembentukan batubara (coalification) dan 

dalam kondisi terperangkap dan terserap dalam lapisan batubara. Gas Metana Batubara 

atau CBM adalah gas bumi dengan komponen utama gas metana. Pada umumnya lapisan 

batubara di jenuhi oleh air yang mengakibatkan gas metana ini tertahan dalam lapisan 

batubara. Untuk mengambilnya harus mengeluarkan airnya terlebih dahulu.  

Proses pengurasan air untuk membantu lepasnya gas metana ini disebut dewatering. 

Proses dewatering ini bisa memakan waktu sampai 3 tahun atau lebih dan pada awalnya 

produksi air ini akan mempunyai laju air tinggi dengan laju gas rendah. Berangsur-angsur 

terjadi penurunan produksi air sedangkan produksi gas berangsur angsur terjadi kenaikan.  
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Keberhasilan proses dewatering dan produksi ini perlu di dukung dengan 

penyediaan data yang cepat dan akurat. Untuk maksud tersebut perlu di lakukan 

monitoring sumur secara simultan. Untuk itu perlu di kembangkan metode monitoring 

sumur-sumur CBM secara on line dan terpadu atau biasa di sebut SCADA. SCADA 

merupakan kependekan dari Supervisory Control And Data Acquisition. Sistim 

konfigurasi ini banyak dipakai di lapangan produksi minyak dan gas (upstream), Jaringan 

Listrik Tegangan Tinggi (Power Distribution) dan beberapa aplikasi sejenis dimana 

sistem dengan konfigurasi seperti ini dipakai untuk memonitor dan mengontrol areal 

produksi yang tersebar di area yang cukup luas. Masing-masing sumur CBM terpasang 

suatu sistem (RTU) yang memonitor dan mengontrol perilaku sumur tersebut diantaranya 

rate gas, rate air, level cairan di tanki dan separator serta tekanan kepala sumur dan 

beberapa titik kinerja sumur lainnya. Data di kirim menggunakan jaringan radio ke stasion 

kendali. Setiap ada perubahan kondisi sumur akan termonitor di stasion dan segera dapat 

di lakukan penanganan (Gambar 6).   

Sumur CBM dengan karakteristik hampir sama dengan sumur migas adalah sangat 

tepat untuk menggunakan sistem ini karena disamping jumlah sumur yang banyak juga 

lokasi yang berjauhan. Dengan menggunakan sistem monitoring seperti ini akan 

mengurangi biaya operasi dan efisiensi waktu. Program ini sejalan dengan keinginan 

pemerintah untuk mengembangkan CBM sebagai sumber energi alternatif selain minyak 

dan gas bumi. 

Berdasarkan hasil survey lapangan, parameter kinerja untuk sumur-sumur CBM 

adalah: 

 Tekanan Casing (Pannulus) 

 Tekanan Tubing (Ptubing) 

 Laju Alir Air (Qw) 

 Laju Alir Gas (Qg) 

 Level Cairan di separator (LL) 

Titik-titik tersebut merupakan indikator apakah sumur sudah berproduksi dalam hal 

ini proses dewatering secara optimum atau belum. Kelima indikator diatas saling 

berhubungan, misalnya apabila level cairan turun berarti ada penurunan produksi air. 

Penurunan ini di sebabkan oleh apa, bisa di check di tekanan tubing dan laju alir untuk 

menentukan apakah pompa sudah bekerja dengan baik atau pompa mati. 

Untuk sistem protocol dan komunikasi  yang di gunakan menggunakan HART 

modem dengan protocol 101-0007. Sedangkan data yang di akuisisi oleh instrumentasi 

lapangan akan di catat oleh sensor kemudian melalui RTU kemudian di kirim melalui 

jaringan komunikasi. RTU yang di gunakan di pilih menggunakan RTU Micrologic 1100 

dengan alasan bahwa RTU tersebut sudah termasuk bahasa pemrograman dan komplit 

dengan monitor. Setelah data terkumpul di RTU, kemudian dikirim melalui jaringan 

komunikasi . Penggunaan jaringan komunikasi yang sudah ada dirasakan sudah tepat 

karena jaringan wi-fi yang ada sangat tepat dengan kondisi geografis lapangan dan 

efisiensi biaya karena ada sebagian jaringannya yang masih tersisa bisa di manfaatkan. 

Untuk pembuatan MMI atau Man Machine Interface di gunakan bahasa Delphi. Pemilihan 

bahasa pemrograman maupun hardware di dasarkan pada kebutuhan teknis dan efisiensi. 
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Hasil perancangan di pasang dan di uji coba di tiga sumur CBM Lapangan 

Rambutan yaitu di sumur CBM # 3, CBM # 4 dan CBM # 5 (Gambar 7). 
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Gambar 6. Diagram Alir Kajian SCADA 

 

Gambar 7. Lokasi Sumur-sumur CBM di Lapangan Rambutan 
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 7. Kajian Potensi Gas Metana Batubara di Kalimantan Timur 

Kegiatan penelitian kajian potensi gas metana batubara di Kalimantan Timur yang 

dilakukan di cekungan Kutai merupakan rangkaian dari kegiatan penelitian untuk 

menyusun sebuah database potensi gas metana batubara di cekungan sedimentasi di 

Indonesia. Gambaran potensi gas metana batubara di cekungan Sumatra Selatan yang 

merupakan cekungan sedimentasi dengan sumberdaya CBM terbesar di Indonesia (183 

Tcf) telah diketahui sejak dilakukan Pilot Project di lapangan rambutan. 

Cekungan Kutai menempati peringkat ketiga sumberdaya CBM terbesar (80,4 Tcf) 

setelah cekungan Barito (101,6 Tcf), namun dalam penelitian ini cekungan Kutai terlebih 

dahulu dilakukan penelitian kajian potensi gas metana batubara dikarenakan di cekungan 

Kutai telah terbangun infrastruktur migas sebagai pendukung jika CBM di kembangkan di 

Kalimantan Timur. Selain itu industri petrokimia telah berdiri di Kalimantan timur 

sebagai pasar bagi CBM dalam produksinya kelak. 

Penelitian tahun anggaran 2010 akan dilakukan dengan melakukan pengambilan 

contoh batubara dengan metode wireline coring. Batubara yang diperoleh dari metode ini 

akan dianalisis kandungan gas dan komposisi gas secara langsung dilapangan untuk 

mendapatkan gambaran kondisi batubara dibawah permukaan sebagai batuan sumber dan 

reservoar CBM. Analisis lanjutan akan dilakukan di laboratorium CBM di LEMIGAS, 

Jakarta. Analisis lanjutan ini berupa volume gas yang tersisa dalam batubara, absorbsi 

isothermal gas metana, proksimat batubara dan analisis densitas, petrografi dan 

kematangan batubara, serta porositas dan permeabilitas absolut batubara. 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan 

Timur. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2009 telah dilakukan 

penelitian pada bagian selatan cekungan Kutai, maka tahun 2010 akan dilakukan pada 

bagian utara untuk melengkapi database CBM di cekungan Kutai. Proses pemboran yang 

memerlukan sumur referensi sebagai acuan dalam pengambilan contoh batubara 

mengharuskan adanya kerjasama dengan Pertamina sebagai pemilik lahan untuk 

penggunaan data (Gambar 8). 

Program pengambilan sampel batubara di Cekungan Kutai pada tahun 2010 tidak 

dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya untuk memenuhi perijinan 

dan peralatan yang memenuhi standar yang berlaku. Keterlambatan ini disebabkan 

penandatanganan MoU antara Balitbang ESDM dan Pertamina sebagai pemilik lahan 

lokasi penelitian berjalan sangat lambat dan baru ditandatangani pada tanggal 17 

September 2010. Dan setelah ditandatangani, Pertamina mengharuskan tersertifikasinya 

alat dan tenaga ahli yang akan digunakan untuk proses pengambilan sample (SILO). 

Dengan keterbatasan dana yang ada dan waktu yang sempit, sangat sulit untuk 

menyediakan peralatan dan tenaga yang tersertifikasi. Terlebih dengan hanya satu titik 

pengambilan contoh batubara yang akan dilakukan. 

Dengan melakukan analisis log densitas pada sumur S-181 yang direncanakan 

digunakan sebagai acuan dalam melakukan proses pengambilan sampel, menggunakan 

persamaan Muller (1989) didapatkan besaran sumberdaya CBM sebesar 4,52 TCF atau 

setara dengan 798 MMBOE. Namun persamaan Muller tidak dapat digunakan 

sepenuhnya karena batubara dari tiap cekungan memiliki karakteristik yang berbeda. 

Persamaan Muller (1989) perlu dilakukan reformulasi untuk Cekungan Kutai sesuai 

dengan data-data batubara dari Cekungan Kutai. Karena itu proses pengambilan contoh 
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batubara untuk mengetahui besaran sumberdaya CBM di Cekungan Kutai dan cekungan 

sedimentasi batubara lainnya di Indonesia tetap perlu dilakukan. 

 

Gambar 8. Peta lokasi Sumur ST-181 

 8. Lanjutan Proses Uji Produksi (Dewatering) untuk Menghasilkan Gas Methana 

dari Sumur Batubara 

Penelitian potensi gas metan yang terkandung di dalam batubara telah dilakukan 

oleh LEMIGAS, dengan membuat desain dari 5 sumur proyek percontohan 

pengembangan CBM di lapangan Rambutan di Kabupaten Muara Enim di Sumatera 

Selatan di wilayah kerja PT MEDCO E&P Indonesia. Pada akhir tahun 2008, program 

dewatering diakhiri karena dana kegiatan untuk CBM tidak dialokasikan lagi. Tetapi pada 

tahun 2010 pelaksanaan dewatering kembali diadakan, berkenaan dengan tugas dari 

pemerintah yang menetapkan bahwa pada tahun 2011 di Indonesia sudah harus mengalir 

gas metana yang ditindaklanjuti dengan menghasilkan produksi listrik 

Berdasarkan evaluasi dewatering yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya dan 

kenyataan bahwa produksi air menurun, sehingga pada tahun 2010 dilakukan penggantian 

pompa dengan menggunakan PCP (Progressing Cavity Pump)   untuk mengoptimalkan 
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operasi dewatering pada sumur, CBM 3, 4, dan 5 yang sebelumnya menggunakan pompa 

SuckerRod (Gambar 9). 

 

 

Gambar 9. Pompa PCP yang telah terpasang 

Pada awal dewatering diadakan kembali di sumur CBM, beberapa pengamatan 

dilakukan pada komposisi air yang dihasilkan, untuk mengamati apakah air yang 

dihasilkan sudah merupakan air formasi, atau air yang dihasilkan masih terkontaminasi 

oleh fluida komplesi. Dari data pengujian terakhir air formasi, konsentrasi cholride 

terukur (CL-) adalah 400 ppm, dan untuk saat ini, air yang dihasilkan dikirim ke lapangan 

Jene untuk penanganan lebih lanjut oleh  MEDCO.  

Dengan melakukan kerja ulang pada ketiga sumur CBM yang ada, gas metana 

batubara telah berproduksi kembali dari sumur CBM 3 dan 4 dengan peningkatan 

produksi gas yang cukup signifikan pada sumur CBM 4 yaitu sekitar 10 MSCF/hari. 

 9. Kerja Ulang Optimalisasi Sumur CBM di Lapangan Rambutan Untuk 

Percepatan Produksi Gas Pada Proses Dewatering 

Penelitian tentang potensi gas methan yang terkandung dalam batubara mulai 

dilakukan oleh LEMIGAS dengan membuat rancangan 5 sumur pailot projek 

pengambangan CBM di Lapangan Rambutan Kabupaten Muara Enim Sumatera Seletan 

wilayah kerja PT. Medco E&P Indonesia. Pada awalnya sesuai dengan anggaran yang 

diberikan oleh pemerintah telah dibuat 1 sumur CBM  di tahun 2004 dengan mengambil 

sejumlah core pada seam batubara hingga kedalaman 600 meter untuk diteliti potensinya. 

Pemboran terhadap 4 sumur uji CBM berikutnya dilakukan hingga pada tahun 2006, 

dimana kedalaman rata-rata mencapai 1000 meter sampai menembus lapisan batubara 

pada seam P. Tahap penyelesaian terhadap 5 sumur uji juga telah selesai dilakukan di 

tahun 2007 dengan membuka seam 2 dan seam 3 di semua sumur yang diuji serta 

melakukan operasi dewatering di kelima sumur. 

Sebagai langkah tindak lanjut terhadap sumur uji CBM yang telah selesai dibor, 

maka pada program tahun 2010 ini dilanjutkan kembali penelitian ke tahap pelaksanaan 

kerja ulang. 

Program kerja ulang pada tahapan ini, adalah suatu program operasional dengan 

menggunakan Menara Bor (Rig) sebagai peralatan utama dan peralatan injectivity rest, 
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radial jetting sebagai peralatan pelengkap. Adapun program kerjanya meliputi : (1) 

pembersihan lubang sumur; (2) injectivity test pada seam 2, 3, dan P; (3) pendalaman 

sumur sedalam 60 ft; (4) penggantian dan pemasangan pompa PCP (Progressing Cavity 

Pump); (5) dilakukan pelubangan horizontal dengan Radial Jetting di CBM # 4 pada seam 

3 dan seam P (Gambar 10). 

 

Gambar 10. Operasional Work Over 

Kerja Ulang atau Work Over untuk mengoptimalisasikan lapisan-lapisan batubara 

pada sumur CBM di Lapangan Rambutan, guna percerpatan produksi Gas Methane pada 

proses Dewatering.  

Dari Hasil Pelaksanaan Kerja Ulang atau Work Over telah dilakukan pada sumur 

CBM # 3 yang meliputi pekerjaan work over, injectivity test, pendalaman sedalam 2 joint 

(60 feet); CBM # 4, yaitu meliputi pekerjaan work over, injectivity test, pendalaman 

sedalam 2 joint (60 feet) dan radial Jetting dan CBM # 5, yang meliputi pekerjaan work 

over, injectivity test, pendalaman sedalam 2 joint (60 feet). Pemasangan pompa PCP 

untuk masing-masing sumur telah dilakukan pada kedudukan dan posisi yang telah 

ditentukan. 

Diharapkan dari hasil pekerjaan tersebut, proses dewatering dapat berjalan dengan 

baik, sehingga produksi gas metan dari lapisan batubara dapat diproduksikan secara 

optimal. 

 10. Studi Eksperimental Desain untuk Menentukan Parameter Ketidakpastian 

dalam Perhitungan Cadangan pada Reservoir Rekah Alami 

Adanya rekahan pada reservoar rekah alami membuat parameter bawah permukaan 

terutama parameter petrofisika menjadi bagian penting dalam mengestimasi cadangan 

hidrokarbon ditempat. Sulitnya penentuan property rekahan baik dari data log sumuran 

mauapun dari data percontoh batuan menjadikan reservoar rekah alami mempunyai 

derajat ketidakpastian yang tinggi. 

Decision tree serta pengetahuan geologi dan reservoar yang baik digunakan untuk 

mempertimbangkan variabel masukan dan banyaknya kemungkinan ketidakpastian dalam 

pemodelan reservoar. Kemudian sebuah hasil pemodelan reservoar 3D pada lapangan 
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rekah alami digunakan sebagai kasus dasar untuk diteliti parameter ketidakpastiannya 

dengan mengggunakan metoda desain eksperimen untuk melihat seberapa jauh parameter 

tersebut mempengaruhi estimasi cadangan hidrokarbon ditempat. 

Hasil analisa melalui Plackett-Burman Run-20 memperlihatkan 3 buah parameter 

ketidakpastian bawah permukaan yang paling berpengaruh terhadap perhitungan 

cadangan ditempat yaitu harga batasan net to gross, porositas dan level kontak fluida yang 

masing-masing bisa mempengaruhi angka perhitungan cadangan ditempat sebesar 57%, 

23%, dan 19%. 

Selain itu sebuah persamaan korelasi yang bisa digunakan untuk memperkirakan 

distribusi cadangan ditempat serta model kemungkinan P10, P50, dan P90 bisa didapatkan 

dari metoda desain eksperimen ini (Gambar 11). 

 

Gambar 11. Estimasi IGIP dari persamaan korelasi yang dihasilkan 

Sebagai saran, perlu dilakukan kajian yang lebih dalam lagi terhadap harga batasan 

reservoar agar ketiga buah parameter ketidakpastian tersebut diatas bisa diperkecil 

efeknya terhadap perhitungan cadangan ditempat yaitu dengan jalan mendapatkan harga 

batasan reservoar yang sesuai untuk setiap zonasi reservoarnya sehingga 

ketidakpastiaanya menjadi berkurang. 

 11. Inventarisasi dan Analisis Data Cadangan Migas Indonesia 01 Januari 2010  

Laporan cadangan dan Produksi Minyak dan Gas Bumi per daerah penghasil status 

01.01.2010 disusun sebagai upaya mendukung Pemerintah dalam melaksanakan Undang-

undang mengenai Otonomi Daerah dan khususnya Undang-undang tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat (UU 33/2004) dan Pemerintah Daerah (UU 32/2004). Yang 

mana Pemerintah memerlukan informasi mengenai penyebaran produksi minyak/gas bumi 

masing-masing daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia, dengan demikian akan dapat 

diketahui daerah penghasil minyak dan gas bumi, yang pada akhirnya akan dapat 

ditentukan besarnya penghasilan dari sub-sektor Migas yang harus dialokasikan kepada 

masing-masing daerah penghasil. 
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Cadangan Minyak dan Gas Bumi Indonesia pada 01 Januari 2010 telah mengalami 

perubahan dari cadangan tahun sebelumnya. Pada umumnya perubahan Cadangan Minyak 

dan Gas Bumi tersebut disebabkan oleh : 

 Perubahan status suatu lapangan, dengan telah dimulainya produksi pada lapangan 

tersebut. 

 Adanya perhitungan ulang dengan adanya pengeboran-pengeboran baru, ataupun 

oleh adanya data penunjang baru yang lain. 

 Diketemukannya lapangan-lapangan baru/lapangan-lapangan yang baru dilaporkan. 

 Adanya studi-studi atau analisa-analisa baru yang dilakukan. 

Dalam menentukan suatu daerah sebagai daerah penghasil minyak atau gas bumi, 

yang menjadi pertimbangan utama adalah adanya alokasi kepala sumur yang berproduksi 

pada daerah yang bersangkutan. Dalam kasus suatu lapangan yang terpotong oleh garis 

batas wilayah administrative, yang mana data lokasi kepala sumur produksi pada masing-

masing wilayah tidak tersedia, maka pembagian dilakukan secara volumetric 

proporsional, berdasarkan net hidrokarbon pay yang tersedia. Dari angka split yang 

diperoleh digunakan untuk menentukan alokasi produksi yang bersangkutan. 

Peta batas wilayah daerah propinsi maupun kabupaten/kota, untuk wilayah darat 

maupun laut telah ditentukan berdasarkan peta yang dibuat oleh Bakorsurtanal. Peta 

tersebut dapat berubah setiap ada pemekaran wilayah atau baru yang disepakati antar 

Pemerintah daerah yang berkepentingan. Batas wilayah laut administrative untuk daerah 

Kabupaten/Kota adalah 0 sampai 4 mil laut, untuk daerah Propinsi adalah 4 sampai 12 mil 

laut dan diatas 12 mil laut menjadi wewenang Pemerintah Pusat. 

Dari kajian yang dilakukan, berdasarkan data status 01.01.2010 penemuan dan 

operasi produksi lapangan Minyak lebih banyak dilakukan pada daerah Onshore, yaitu 

dapat diketahui dari sisa Cadangan Minyak pada Onshore adalah sebesar  6,352.68 

MMSTB atau 82 % dari sisa cadangan yang tertinggal. Sedangkan pada Offshore sisa 

Cadangan yang tertinggal sebesar 1,411,79 MMSTB atau 18%. 

Penemuan dan operasi produksi untuk lapangan Gas lebih banyak dilakukan pada 

daerah Offshore, yaitu dapat dilihat pada sisa Cadangan Gas pada Offshore adalah sebesar 

106,951.95 BSCF atau 68 % dari sisa cadangan yang tertinggal. Sedangkan pada Onshore 

sisa Cadangan yang tertinggal sebesar 50,190.78 BSCF atau 32 %. Distribusi Cadangan 

Minyak dan Gas Bumi Indonesia berdasarkan Onshore dan Offshore dapat dilihat pada 

Gambar 12. 
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Gambar 12. Cadangan Minyak dan Gas On Shore dan Off Shore 
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Pada laporan Cadangan Minyak dan Gas status 01.01.2010 terdapat 65 Daerah 

Kabupaten/Kota pada 19 Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat ( > 12 mil ) yang 

mempunyai cadangan dan produksi minyak dan gas bumi terbukti. Cadangan terbukti 

yang tersisa pada 01.01.2010 adalah sebesar 4,230.17 MMSTB minyak dan 108,398.94 

BSCF Gas, sedangkan cadangan potensial minyak yang terdiri dari cadangan mungkin 

sebesar 1,833.19 MMSTB dan cadangan harapan 1,701.11 MMSTB. Cadangan potensial 

gas terdiri dari cadangan mungkin sebesar 25,897.60 BSCF dan cadangan harapan 

22,846.20 BSCF. Produksi pada tahun 2009 sebesar 347.61 MMSTB  Minyak dan  

2,872.62 BSCF gas. Distribusi Cadangan Minyak Indonesia status 01.01.2010 dapat 

dilihat pada Gambar 13, sedangkan untuk Cadangan Gas diperlihatkan pada Gambar 14.   
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NATUNA
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94.93 0.00

  

Gambar 13. Peta Cadangan Minyak Indonesia status 1 Januari 2010 
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Gambar 14. Cadangan Gas Bumi Indonesia status 1 Januari 2010 
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 12. Penelitian dan Pengembangan Aditif Gas Block dalam Kaitannya dengan Desain 

Formulasi Semen Pemboran 

Masalah penyemenan dalam lubang sumur minyak, gas dan panas bumi yang tidak 

sempurna sering terjadi dan sangat mempengaruhi produksi suatu sumur. Masalah yang 

sering dijumpai pada suatu penyemenan adalah masuknya gas kedalam lubang sumur 

yang tidak diharapkan, terbentuknya retakan dan mikrokanal. Sehingga sumur tidak 

berproduksi secara optimum. 

Saat ini kebutuhan semen untuk operasi penyemenan sumur-sumur minyak, gas dan 

panas bumi, telah dipenuhi didalam negeri. Akan tetapi masih sering dijumpai secara 

langsung atau tidak langsung ketidak mampuan semen untuk dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya. Ketidak mampuan dari semen ini disebabkan adanya kondisi yang sangat 

bervariasi didalam lubang sumur. Oleh sebab itu, maka semen masih harus dicampur 

dengan bahan aditif yang sesuai agar didapatkan hasil penyemenan yang optimal, dimana 

bahan aditif tersebut pada saat ini sebagian besar masih tergantung dari bahan import. 

Aditif gas block adalah suatu bahan aditif yang mempunyai sifat menahan (blocking) 

terutama gas yang berasal dari reservoar. Bahan ini yang akan dimanfaatkan untuk 

dipakai sebagai aditif pada semen pemboran, sehingga semen yang telah mengeras akan 

mempunyai ukuran pori yang sangat kecil. Pada penelitian ini akan diteliti pengaruh 

penambahan aditif gas block, terhadap sifat-sifat fisik bubur semen terutama pada kuat 

tekan (compressive strength), waktu pengejalan bubur semen (thickening time), 

keterlulusan fluida (fluid loss), kadar air bebas (free water), sifat aliran (rheology), serta 

permeabilitas (permeability) dan porositas (porosity). 

Penelitian ini mempunyai sasaran utama untuk dapat memanfaatkan bahan limbah 

silika scale yang merupakan sumber daya alam berasal dari kegiatan pembangkit listrik 

tenaga panasbumi di Indonesia yang digunakan sebagai bahan aditif gas block pada semen 

pemboran. Sedangkan tujuannya antara lain dapat memberikan solusi terhadap 

penanganan penyekatan lubang sumur yang permeable dan porous. 

Metodologi yang digunakan adalah uji laboratorium dengan mengacu prosedur dan 

peralatan yang dipersyaratkan oleh API Spec. 10 (Specification for Materials and Testing 

for Well Cements) maupun SNI-BSN (Penyemenan Sumur Minyak dan Gas di Indonesia). 

Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian, yaitu : 

 Penggunaan aditif gas block terhadap suspensi semen pemboran sangat 

berpengaruh terhadap kuat tekan dan permeabilitas batuan semen. 

 Aditif gas block merupakan aditif khusus yang digunakan dalam suspensi semen 

untuk pemboran sumur dengan kondisi reservoar bertekanan tinggi. 

 Kekuatan suspensi semen akan bertambah dalam menahan tekanan, dengan indikasi 

sedikitnya fluida yang terloloskan, akibat penggunaan aditif gas block. 

 Harga Compressive strength (kuat tekan) batuan semen cenderung bertambah 

apabila prosentase komposisi bahan aditif gas block bertambah dalam suspensi 

semen, tetapi akan menurunkan harga permeabilitas dan porositasnya. 

 Pemurnian sampel dengan pembakaran akan memberikan hasil yang lebih bagus 

dibandingkan tanpa pembakaran. 

 Silika scale digunakan sebagai bahan aditif gas block dengan komposisi optimum 
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penambahan sebesar 10 %, temperatur sampai dengan 150 
0
C 

Pengujian yang dilakukan di laboratorium Lemigas, yang meliputi pengujian 

terhadap sifat kimia material aditif dan sifat fisik bubur serta batuan semen pemboran 

didapatkan hasil bahwa bubuk silika scale dapat digunakan sebagai bahan campuran 

semen pemboran, terutama pada kondisi tekanan dan temperatur tinggi. Namun perlu 

dilakukan pemrosesan lebih lanjut supaya dapat meningkatkan kelakuan semen serta 

formulasi yang lebih baik untuk mengoptimumkan fungsi aditif tersebut sehingga batuan 

semen yang diperoleh dapat mengatasi adanya migrasi gas. 

Preparing material

Preparing Equipment 

and Calibration

Cement Test

Data Analysis

Start

Finish

Density TestPetrography Test

 

Gambar 15. Diagram Alir Penelitian Aditif Gas Block di Laboratorium 
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Gambar 16. Hasil Pengujian Compressive Strength Batuan Semen dengan Penambahan 

Material Aditif Silika Scale. 
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Gambar 17. Hasil Pengujian Permeabilitas Batuan Semen dengan Penambahan 

Material Aditif Silika Scale 

 

 

Gambar 18. Hasil Pengujian Porositas Batuan Semen dengan Penambahan Material 

Aditif Silika Scale 

 13. Penelitian dan Pengembangan Oil Base Mud yang Berbasis pada Penggunaan 

Base Oil dari Minyak Nabati 

Pengeboran di lapangan migas seringkali menemui kegagalan yang antara lain 

disebabkan oleh faktor lithologi  formasi serta kondisi suhu yang tinggi. Hal tersebut 

biasanya diatasi dengan penggunaan lumpur berbahan dasar minyak yang memiliki sifat 

inhibitive terhadap pengembangan shale serta tahan pada suhu yang tinggi. 
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Penggunaan lumpur berbasis minyak, walaupun memiliki keunggulan dibandingkan 

dengan jenis lumpur berbasis air, juga mempunyai beberapa kelemahan yaitu karena 

lumpur jenis ini menggunakan bahan dasar yang memiliki kandungan senyawa aromatik. 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap pelestarian lingkungan, maka industri 

migas terdorong untuk mengembangkan bahan dasar lumpur minyak yang tidak memiliki 

kandungan senyawa aromatic atau biasa dikenal sebagai bahan dasar sintetik (synthetic-

base fluid) yang ramah lingkungan. 

Penelitian ini memfokuskan pada pengembangan bahan dasar jenis ester yang 

berasal dari bahan alamiah kelapa sawit yang banyak terdapat di Indonesia. Minyak 

sintetik jenis asam lemak baik jenuh maupun tak jenuh dipilih sebagai bahan yang akan 

diteliti aplikasinya pada lumpur pemboran. Pemilihan bahan ini didasarkan dari penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya, dan akan dikembangkan pada beberapa bahan hasil 

fraksinasi minyak kelapa sawit yang lain terutama yang memiliki viskositas kecil karena 

diharapkan dapat memperlihatkan sifat yang kompatibel bila digunakan dengan bahan 

aditif lumpur pemboran (Gambar 19). 

Pemakaian methanol sebagai alkohol pada proses trans-esterifikasi menyebabkan 

nilai viskositas lumpur menjadi kecil dan harga flash point minyak mengalami penurunan 

sehingga perlu ditambahkan air pada formulasi lumpur untuk menaikkan nilai dari flash 

point. Agar air dapat terdispersi secara sempurna di dalam minyak, maka diperlukan aditif 

emulsifier yang berasal dari asam lemak yang akan membantu pembentukan dan menjaga 

emulsi antara air dan minyak. Lime juga turut ditambahkan ke dalam formulasi lumpur 

untuk menyempurnakan proses emulsifikasi dari proses penyabunan. 

Gambar 19. Berbagai minyak nabati yang diujikan 

Tabel 10. Viskositas Minyak Nabati pada Berbagai Suhu 

Suhu Viskositas, cP 

(oC) ME-PKO ME-CPO Oleat ME- RBDS 

25 8.90 10.60 81.2 10.5 

30 8.44 9.84 59.5 9.69 

35 7.50 8.59 57.0 8.59 

40 6.72 7.65 52.2 7.81 

45 5.78 7.03 34.1 7.50 

50 5.31 6.56 25.5 7.03 

    

Oleat ME-CPO ME-PKO ME-RDBS 
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Tabel 11. Sifat Fisik Berbagai Minyak Nabati 

 ME-PKO ME-CPO Oleat ME- RBDS 

Warna Putih Kuning Kecoklatan Kuning Kuning Muda 

Berat Jenis, g/cc 0.86 0.85 0.88 0.85 

Titik Tuang, OC 0 15 0 18 

Titik Didih, OC 185 215 210 235 

Titik Nyala,OC 110 174 194 170 

 

Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa dalam sistem lumpur ini fasa kontinyunya 

berupa hidrokarbon cair (minyak) yang ditambahkan material barit, organophiliyc clay, 

emulsifier, air, calcium chloride, lignite, dan lime sehingga diharapkan seluruh fungsi 

lumpur dapat dicapai dari formulasi ini. Air akan terdispersi dalam fasa hidrokarbon 

untuk membentuk fasa emulsi air-minyak sehingga emulsi ini disebut emulsi terbalik, dan 

kebasahan padatan di formasi yang terkena lumpur akan berubah sifat menjadi oil-wet. 

Setiap sumur yang akan dibor memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang 

yang lainnya. Untuk itu perlu dilakukan penepatan persyaratan sifat lumpur sebagai acuan 

yang akan digunakan dalam pembuatan formulasi lumpur (jenis dan komposisi material 

penyusun lumpur). Beberapa parameter hasil uji yang dipersyaratkan untuk mendapatkan 

sifat fisik dan  rheologi  lumpur minyak yang dikehendaki ditunjukkan pada Tabel 12 

berikut. 

Tabel 12. Persyaratan Formulasi Lumpur 

No Mud properties 
Persyaratan 

Initial AHR 

1 Density (SG) Unweighted 

2 Plastic Viscosity, cps @ 1500F > 10  

3 Yield Point, lb/100 sq ft > 8 > 7 

4 10 sec gel strength, lb/100 sq ft > 3  

5 10 min gel strength, lb/100 sq ft > 5  

6 HTHP Filtrate (3500F, 500 psi), cc - ≤ 8 

7 ES Meter > 400 ≥ 400 

Tabel 13. Hasil Pengujian Lumpur (Formula I) 

No Mud properties 
ME PKO ME CPO OLEAT  ME RBDS 

Initial AHR Initial AHR Initial AHR Initial AHR 

1 Density (SG) 1.09  1.09 1.07 1.10 1.08 1.10 1.06 1.09 

2 Rheology@1500F, 

600 rpm 
72  68 55 120 241 OS 56 135 

300 rpm 50  40 32 80 134 OS 31 90 
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No Mud properties 
ME PKO ME CPO OLEAT  ME RBDS 

Initial AHR Initial AHR Initial AHR Initial AHR 

200 rpm 41  30 23 65 95 248 22 73 

100 rpm 31  19 13 47 53 130 13 51 

6 rpm 17  5 6 20 9 10 5 20 

3 rpm 16  4 5 18 7 6 4 18 

3 
Plastic Viscosity, cps 

@ 1500F 
22 28 23 40 107 - 25 45 

4 
Yield Point, lb/100 

sq ft 
28 12 9 40 27 - 6 45 

5 
10 sec gel strength, 

lb/100 sq ft 
16 5 17 18 8 6 11 18 

6 
10 min gel strength, 

lb/100 sq ft 
25 19 19 18 13 10 15 18 

7 
HTHP Filtrate (3000F, 

500 psi) 
- 14 - 10 - 7 - 4 

8 ES Meter 528 1428 692 825 268 1551 824 523 

Tabel 14. Hasil Pengujian Lumpur (Formula II) 

No Mud properties 
ME PKO ME CPO OLEAT 

Initial AHR Initial AHR Initial AHR 

1 Density (SG) 1.10  1.10 1.01 1.01 1.10 1.09 

2 Rheology@1500F        

600 rpm 109 84 87 147 291 OS 

300 rpm 84 50 55 101 182 OS 

200 rpm 73 38 40 81 104 278 

100 rpm 60 24 27 59 59 154 

6 rpm 35 9 19 26 10 12 

3 rpm 32 7 17 23 8 7 

3 Plastic Viscosity, cps @ 1500F 25 34 32 46 109 - 

4 Yield Point, lb/100 sq ft 59 16 23 55 73 - 

5 10 sec gel strength, lb/100 sq ft 32 7 20 23 9 7 

6 10 min gel strength, lb/100 sq ft 32 Kental 28 23 13 12 

7 HTHP Filtrate (3000F, 500 psi) - * - 9 - * 

8 ES Meter 1069 1250 1539 1038 811 512 
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Tabel 15. Hasil Pengujian Lumpur (Formula III) 

NO MUD PROPERTIES 
ME PKO ME CPO OLEAT 

Initial AHR Initial AHR Initial AHR 

1 Density (SG) 1.08 1.08 1.06 1.09 1.11 1.09 

2 Rheology@1500F       

600 rpm 86 56 53 99 236 OS 

300 rpm 60 30 31 68 131 213 

200 rpm 48 21 23 48 94 146 

100 rpm 36 11 13 28 52 77 

6 rpm 22 2 9 6 9 6 

3 rpm 21 2 8 5 7 4 

3 Plastic Viscosity, cps @ 1500F 26 26 22 31 105 - 

4 Yield Point, lb/100 sq ft 34 4 9 37 26 - 

5 10 sec gel strength, lb/100 sq ft 23 2 8 5 7 4 

6 10 min gel strength, lb/100 sq ft 32 10 9 8 14 7 

7 HTHP Filtrate (3000F, 500 psi) - 12 - 5 - 10 

8 ES Meter 597 1345 519 764 298 484 

 

Gambar 20. Grafik Laju Pengembangan Shale oleh Base Oil dan Air 

Serangkaian pengujian yang dilakukan di laboratorium PPPTMGB “LEMIGAS”, 

yang meliputi pengujian terhadap karakteristik minyak nabati maupun setelah digunakan 

sebagai base oil lumpur pemboran didapatkan hasil bahwa minyak nabati dapat digunakan 

sebagai bahan dasar lumpur pemboran. Hanya saja perlu dilakukan pemrosesan lebih 

lanjut yang dapat menurunkan viskositas minyak serta formulasi yang lebih baik untuk 

mengoptimumkan fungsi lumpur. Base oil nabati juga dapat mengurangi laju 
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pengembangan shale walaupun belum sesignifikan seperti penekanan laju pengembangan 

yang diakibatkan oleh base oil sintetik saralin dan smooth fluid. Hal ini kemungkinan 

dapat diatasi dengan menghilangkan adanya kandungan air di dalam minyak nabati yang 

diujikan, sehingga proses hidrasi shale yang menyebabkan terjadinya pengembangan 

dapat dihilangkan. 

 14. Pembuatan Surfaktan untuk Aplikasi Pendesakan Minyak dengan Injeksi Kimia 

Penelitian ini dilatarbelakangi beberapa masalah, diantaranya penurunan produksi 

minyak yang terjadi pada hampir semua lapangan minyak di Indonesia sejak tahun 1995, 

sementara bukanlah hal mudah menemukan cadangan minyak dari lapangan baru, 

meningkatnya kebutuhan energi dalam negeri dan tingginya harga minyak dunia 

mengharuskan teknologi pengurasan tahap lanjut (EOR) mutlak untuk diimplementasikan 

pada lapangan-lapangan minyak tua yang masih mempunyai sisa minyak cukup banyak di 

dalam reservoar. 

Salah satu metode EOR yang saat ini sedang berkembang adalah injeksi kimia. 

Bahan kimia yang digunakan adalah alkali, surfaktan dan polimer. Penggunaan surfaktan 

dimaksudkan untuk menurunkan tegangan antar-muka antara minyak dan air. Kebutuhan 

surfaktan untuk EOR dalam negeri sejauh ini masih belum terpenuhi, oleh karena itu, 

penelitian pembuatan surfaktan untuk aplikasi pendesakan minyak dengan injeksi kimia 

ini dilakukan. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuat surfaktan dengan formula 

yang lebih baik untuk aplikasi injeksi kimia. Penelitian ini direncanakan dilakukan selama 

5 tahun. Penelitian tahun pertama bertujuan untuk mengetahui korelasi antara 

karakteristik kandungan surfaktan dan hasil uji screening beberapa surfaktan yang sudah 

ada untuk proses pendesakan minyak tahap lanjut. Sedangkan untuk tahun kedua ini, 

penelitian sudah dimulai untuk pembuatan surfaktan itu sendiri, dalam hal ini surfaktan 

MES (Metil Ester Sulfonat) dari bahan metil ester dari CPO. 

Metodologi penelitian ini terbagi dalam 3 langkah, yaitu proses reaksi pembuatan 

surfaktan MES, formulasi dan analisa hasil yang berupa uji screening dan karakterisasi 

surfaktan.  

Penelitian pembuatan MES ini menggunakan 2 (dua) bahan dasar metil ester 

(biodisel) dari CPO, yaitu metil ester A dan metil ester B yang mempunyai sifat-sifat 

kimia berbeda seperti bilangan asam, bilangan iod, komposisi asam lemak dan lain-

lainnya (Tabel 16). Sedangkan untuk uji kinerja surfaktan digunakan sampel minyak dari 

lapangan rantau dengan densitas 0.76974 gr/cm
3
 pada suhu 62

o
C.  

Tabel 16. Komposisi kimia Metil Ester dari CPO 

Metil E s ter A Metil E s ter B

Metil s tearat 4,84 1,72

Metil elaidat 4,51

Metil oleat 39,2 36,92

Metil linoleat 4,49 9,82

Metil miris tat 1,04

Metil palmitat (C 16) 46,03 44,62

As am lemak 
K adar (%  b/b)
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Proses Reaksi Pembuatan Surfaktan MES 

Proses reaksi pembuatan MES  terdiri dari proses sulfonasi metil ester dengan 

variabel rasio mol dan lama reaksi, pemurnian dengan metanol 35-40% dan penetralan 

dengan NaOH. 

Dengan bahan metil ester A dan agen pensulfonasi NaHSO3 dihasilkan 24 surfaktan 

MES dengan variasi rasio mol reaksi sulfonasi (metil ester : agen pensulfonasi) 1:0,5 ; 

1:1; 1:1,5 dan 1:2, lama reaksi 3 jam, 4,5 jam dan 6 jam dan wujud zat pensulfonasi yaitu 

larutan 40% dan padatan. 

Dengan bahan metil ester B dan agen pensulfonasi NaHSO3 dan H2SO4 dihasilkan 

21 surfaktan MES. Variabel yang digunakan dengan agen pensulfonasi NaHSO3 adalah 

rasio mol reaksi 1:1,25; 1:1,75 dan 1:2 dan lama reaksi 3 jam, 4,5 jam dan 6 jam. 

Sedangkan variabel yang digunakan dengan agen pensulfonasi H2SO4 adalah konsentrasi 

larutan H2SO4 dan lama reaksi 60, 75 dan 90 menit. 

Formulasi 

Formulasi dilakukan dengan mencampurkan surfaktan dan bahan-bahan aditif, 

dalam hal ini surfaktan jenis lain, cosurfaktan, pelarut atau bahan lainnya untuk 

mendapatkan formula surfaktan yang terbaik, yang memenuhi semua kriteria parameter 

screening test injeksi kimia. Dalam penelitian ini, ada 2 surfaktan jenis lain yang akan 

digunakan dalam formulasi, yaitu C2 dan C3. Sedangkan pelarut yang ditambahkan 

adalah etanol, EGBE (Etilen Glikol Butil Eter) dan Air. Selain itu, dilakukan juga 

pemanasan pada proses formulasi untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap performa 

surfaktan. Pada hasil formulasi terbaik, dilakukan penambahan alkali, yang selama ini 

dikenal untuk memperbaiki kinerja surfaktan sebagai bahan kimia injeksi (Tabel 17).  

Tabel 17. Variabel formulasi yang dilakukan. 

Sekunder EGBE Ethanol Air

F-2G25 75% 25%

F-2G50 50% 50%

F-2G75 25% 75%

F-2E50 50% 50%

F-01T 50%

F-02T 50%

F-03T 25% 25%

F-04T 25% 25%

F-05T 25% 25%

F-11T 50%

F-12T 50%

F-13T 25% 25%

F-14T 25% 25%

F-15T 25% 25%

F-21T 50%

F-22T 50%

F-23T 25% 25%

Nama 

Surfaktan

Pelarut

 25% 

Tween/C3

MES

Surfaktan

25%NsB45

NsC45

NsC60
 25% 

Tween/C3
25%

 25% 

Teepol/C2
25%NsC45
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Analisa Hasil 

Analisis hasil reaksi dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer infra merah 

serta dilakukan pengujian angka asam, angka iod, uji kandungan surfaktan dengan metode 

ASTM (American Standard Test Method) D 2330 dan  uji screening surfaktan untuk 

melihat apakah surfaktan yang dihasilkan layak diaplikasikan dalam EOR, dalam hal ini, 

baru 2 parameter utama yang dilakukan yaitu uji kompatibilitas dan pengukuran IFT  / 

tegangan antar muka. 

Uji kompatibilitas surfaktan dilakukan dengan melarutkan surfaktan pada air 

formasi, dalam hal ini digunakan brine 10000 ppm, dengan konsentrasi 0,1%, 0,5% , 1% 

dan 2%. Selanjutnya dilakukan pengamatan pada larutan yang terjadi. Diharapkan 

surfaktan akan larut sempurna.  

Pengukuran IFT dilakukan menggunakan alat Spinning Drop Interfacial 

Tensiometer. Sebagai chemical untuk EOR, surfaktan diharapkan mampu menurunkan 

tegangan antarmuka (IFT) antara minyak dan air pada kisaran nilai 10-3 Dyne/cm. Dari 

sejumlah surfaktan yang dibuat, didapatkan bahwa surfaktan dengan bahan metil ester A 

dan agen pensulfonasi NaHSO3 padat menghasilkan surfaktan dengan IFT yang relatif 

lebih rendah dibanding yang lain seperti terlihat pada Gambar 21. 
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Gambar 21. IFT MES dengan agen Pensulfonasi 

Formulasi dilakukan untuk memperbaiki kinerja surfaktan. Hasil dari formulasi 

yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa penambahan pelarut alkohol dan EGBE 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kelarutan surfaktan dan terhadap nilai IFT, 

pemanasan berpengaruh terhadap penurunan nilai IFT, penambahan surfaktan Tween dan 
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pelarut memperbaiki kelarutan, tetapi menaikkan nilai IFT, dan penambahan alkali tidak 

berpengaruh pada kelarutan, tapi mampu menurunkan nilai IFT secara signifikan. 

Selanjutnya, untuk mendapatkan surfaktan dengan performa yang lebih baik, perlu 

dilakukan perbaikan formulasi dengan berbagai variabel seperti pemanasan, jenis 

surfaktan sekunder, konsentrasi dll. 

 15. Penyusunan Database Data Fluida Reservoir Migas (Data PVT Wilayah 

Sumatera Selatan, Jawa dan sekitarnya) 

Laporan ini ditulis sebagai salah satu kegiatan Penelitian di PPPTMGB 

“LEMIGAS” tahun anggaran 2010. Penelitian yang dilakukan adalah dalam penyusunan 

database karakteristik fluida reservoar (Data PVT) pada Cekungan Sumatra Selatan, 

Sumatra Utara, Sumatra Tengah, Sunda dan Jawa Barat Utara. Kegiatan ini diawali 

dengan pengumpulan data fluida reservoar (Data PVT) yang ada pada Laboratorium 

Fluida Reservoir LEMIGAS hingga laboratorium di perusahaan-perusahaan Migas/KKKS 

yang ada pada area tersebut. 

Karakteristik fluida reservoar terutama faktor volume formasi minyak (Bo), densitas 

minyak ( , viskositas minyak (µo), tekanan gelembung (Pb), oAPI, volume formasi gas 
, viskositas gas (µg), faktor kompresibilitas (z), minyak-gas sisa 

(GOR), specific gravity (Sg), dan komposisi gas adalah parameter penting yang sangat erat 

kaitannya dalam industri perminyakan yaitu dalam perhitungan cadangan awal minyak di 

tempat (Original Oil In-Place, OOIP) dan cadangan awal gas di tempat (Original Gas In-

Place, OGIP). Dari sisi reservoir dalam kaitannya dengan mekanisme pendorong 

reservoir, dari sisi produksi dan proyek EOR, penentuan mobilitas minyak dan gas sangat 

dipengaruhi oleh saturasi minyak dan gas, viskositas minyak dan gas dan faktor volume 

formasi minyak dan gas. Dalam perhitungan fasilitas produksi di permukaan, juga perlu 

memperhatikan data komposisi minyak dan gas. 

Penelitian karakterisasi fluida reservoar ini  dilakukan dengan cara melakukan 

pengelompokkan data dengan menggunakan software dan meng-identifikasi sifat-sifatnya. 

Tujuan dari penelitian adalah membantu menentukan besarnya parameter fluida reservoar 

untuk zona-zona yang tidak mempunyai data percontoh fluida reservoar dalam kaitannya 

untuk karakterisasi fluida reservoar, yang berguna dalam melakukan perhitungan-

perhitungan pada teknik reservoar, produksi, fasilitas produksi di permukaan dan proyek 

secondary recovery. Dari penelitian ini  diharapkan dapat memberikan nilai jual yang 

cukup memadai untuk menentukan distribusi karakterisasi fluida reservoar pada lapangan-

lapangan minyak dan gas yang baru. 

Pekerjaan yang telah dilakukan mencakup karakterisasi fluida reservoar terpadu 

yang meliputi studi literatur, pengumpulan dan pemilahan data uji laboratorium fluida 

reservoar, pengelompokkan data dalam software database, identifikasi sifat-sifat fluida 

reservoar berdasarkan stratigrafi, dan pelaporan. 

Hasil penelitian mencakup pengelompokkan data-data fluida reservoar berdasarkan 

cekungan yang di tampilkan dalam bentuk pen-database-an dengan menggunakan 

microsoft access, kemudian penentuan sifat penting fluida reservoar (faktor volume 

formasi minyak (Bo), densitas minyak ( , viskositas minyak (µo), tekanan gelembung 
, viskositas gas (µg), faktor 

kompresibilitas (z), minyak-gas sisa (GOR), specific gravity (Sg), dan komposisi gas 
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berdasarkan cekungan, lapangan, formasi dan sumur (Gambar 22, Gambar 23 dan Gambar 

24). 

Pengelompokkan karakterisasi fluida reservoar dilakukan berdasarkan data dari 

sumur-sumur pada lapangan-lapangan di 5 (lima) cekungan, sebagai berikut : 

 Pada cekungan Sumatera Selatan diperoleh kisaran harga faktor volume formasi 

minyak (Bo) dengan kisaran < 1.3 bbl/stb dan > 1.3 bbl/stb, tekanan gelembung 

(Pb) dengan kisaran < 1,000 psia dan > 1,000 psia sedangkan oAPI diperoleh 

kisaran < 30, 30 – 40 dan > 40, faktor volume formasi gas (Bg) dengan kisaran < 

0.01 bbl/stb dan > 0.01 bbl/stb, tekanan titik embun (Psat/Pdw) dengan kisaran < 

2,000 psia dan > 2,000 psia sedangkan seperti specific gravity gas (Sg)  diperoleh 

kisaran < 0.8 dan > 0.8. 

 Pada cekungan Sumatera Utara diperoleh kisaran harga faktor volume formasi 

minyak (Bo) dengan kisaran < 1.5 bbl/stb, 1.5 bbl/stb – 2 bbl/stb dan > 2.0 bbl/stb, 

tekanan gelembung (Pb) dengan kisaran < 1,000 psia dan > 1,000 psia sedangkan 

oAPI diperoleh kisaran > 40, faktor volume formasi gas (Bg) dengan kisaran < 0.01 

bbl/stb dan > 0.01 bbl/stb, tekanan titik embun (Psat/Pdw) dengan kisaran < 2,000 

psia dan > 2,000 psia sedangkan seperti specific gravity gas (Sg)  diperoleh kisaran 

< 0.8 dan > 0.8. 

 Pada cekungan Sumatera Tengah diperoleh kisaran harga faktor volume formasi 

minyak (Bo) dengan kisaran < 1.1 bbl/stb, 1.1 bbl/stb – 1.2 bbl/stb dan > 1.2 

bbl/stb, tekanan gelembung (Pb) dengan kisaran < 100 psia, 100 – 1,000 psia dan > 

1,000 psia sedangkan oAPI diperoleh kisaran < 30, 30 – 40 dan > 40, faktor volume 

formasi gas (Bg) dengan kisaran < 0.001 bbl/stb, tekanan titik embun (Psat/Pdw) 

dengan kisaran > 2,000 psia sedangkan seperti specific gravity gas (Sg)  diperoleh 

kisaran < 0.8. 

 Pada cekungan Sunda diperoleh kisaran harga faktor volume formasi minyak (Bo) 

dengan kisaran < 1.2 bbl/stb dan > 1.2 bbl/stb, 1.1 bbl/stb – 1.2 bbl/stb dan > 1.2 

bbl/stb, tekanan gelembung (Pb) dengan kisaran < 1,000 psia dan > 1,000 psia 

sedangkan oAPI diperoleh kisaran < 30 dan > 30, faktor volume formasi gas (Bg), 

tekanan titik embun (Psat/Pdw) dan specific gravity gas (Sg) hanya ada 1 (satu) 

data lapangan, sehingga kurang mewakili untuk didistribusikan. 

 Pada cekungan Sumatera Selatan diperoleh kisaran harga faktor volume formasi 

minyak (Bo) dengan kisaran < 1.5 bbl/stb dan > 1.5 bbl/stb, tekanan gelembung 

(Pb) dengan kisaran < 2,000 psia dan > 2,000 psia sedangkan oAPI diperoleh 

kisaran 30 – 40 dan > 40, faktor volume formasi gas (Bg) dengan kisaran < 0.01 

bbl/stb dan > 0.01 bbl/stb, tekanan titik embun (Psat/Pdw) dengan kisaran < 2,000 

psia dan > 2,000 psia sedangkan seperti specific gravity gas (Sg)  diperoleh kisaran 

< 0.8 dan > 0.8. 
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Gambar 22. Peta Penyebaran Properti Karakterisasi Fluida Reservoar, Cekungan 

Sumatera Selatan dan Sumatera Utara 

  

Gambar 23. Peta Penyebaran Properti Karakterisasi Fluida Reservoar, Cekungan 

Sumatera Tengah dan Sunda 

 

Gambar 24. Peta Penyebaran Properti Karakterisasi Fluida Reservoar, Cekungan Jawa Barat 

Utara 
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 16. Pengembangan Lanjut Metoda Pemonitoran Profile Pendesakan Fluida dengan 

Menggunakan CT-Scan 

Selama ini profil pendesakan fluida tak tercampur biasanya dianalisa secara analitik 

dalam skala reservoir dengan persamaan Buckley-Leverett. Persamaan ini menghasilkan 

kesimpulan empirik mengenai distribusi fluida secara lateral di dalam reservoir setelah 

pendesakan.  

Untuk skala laboratoriun, ada satu parameter pendesakan fluida pada media berpori 

yang digunakan untuk mengetahui efektifitas pendesakan tersebut. Parameter ini adalah 

besarnya recovery atau volume fluida yang dihasilkan. Suatu pendesakan dikatakan 

efektif apabila menghasilkan recovery yang cukup tinggi dengan waktu pendesakan yang 

sesingkat-singkatnya.  

Akan tetapi bagaimana proses aliran fluida dalam pendesakan tersebut dan bentuk 

dari profil alirannya tidak diketahui dengan pasti. Penelitian ini memberikan jawaban atas 

ketidaktahuan ini dengan memanfaatkan teknologi mesin CT Scanner yang dimiliki 

LEMIGAS. Mesin CT Scanner dapat merekam profil pendesakan secara visual melalui 

rekonstruksi slice-slice yang dihasilkan. 

Penelitian serupa sudah pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi 

penelitian tersebut belum menjawab distribusi fluida dalam media berpori akibat 

keterbatasan perangkat lunak dan kemampuan komputer dan mesin CT scanner generasi 

lama yang dimiliki LEMIGAS pada waktu itu.  

Distribusi saturasi di dalam sampel batuan selama pendesakan bisa dihitung melalui 

parameter CT Number dari suatu region yaitu penampang atau axial slice dari sampel. 

Selanjutnya analisa fraktal dan efisiensi penyapuan bisa memberikan seberapa besar 

efektifitas pendesakan tersebut. Dengan demikian hasil yang diperoleh dalam penelitian 

ini adalah : nilai CT number suatu region of interest (ROI) dari setiap pemonitoran 

pendesakan, gambar 2-D dan 3-D, nilai porositas dan saturasi setiap slice pada setiap 

waktu pemonitoran pendesakan, profil pendesakan dan dimensi fraktal profil tersebut 

serta efisiensi penyapuan. Gambar 25 dan Gambar 26 menunjukkan hasil yang diperoleh 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : CT Scan dapat 

memonitor profile pendesakan dengan baik melalui citra 2-D, 3-D dan orthoslab yang 

dihasilkan, analisa fraktal dapat digunakan untuk menggambarkan kompleksitas profile 

pendesakan di dalam media berpori dan penelitian ini membuktikan teori bahwa setelah 

terjadi water breakthrough, proses penyapuan minyak tidak lagi efektif yang ditandai 

dengan penurunan saturasi oil tersisa yang tidak signifikan.. 

 

Gambar 25. Kurva Dimensi Fraktal Terhadap Waktu Pemonitoran 
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Gambar 26. Grafik Efisiensi Penyapuan Selama Waktu Pemonitoran 

 17. Studi Pencegahan dan Penanganan Penyumbatan Minyak Berat Berdasarkan 

Analisis Laboratorium 

Kajian ini merupakan  kelanjutan dari hasil survei “Kajian Rancangan 

Pengembangan Laboratorium Produksi” menunjukkan bahwa kandungan paraffin yang 

sangat tinggi merupakan problem yang sering dijumpai pada kegiatan produksi migas di 

Indonesia. 

Berdasar evaluasi penyebab utama terjadinya pengendapan parafin/aspal adalah 

pendinginan dan presipitasi dari hidrokarbon yang mempunyai berat molekul tinggi 

selama dalam perjalanannya dari reservoir ke permukaan dan dari kepala sumur ke stasiun 

pengumpul kemudian ke unit pengolahan atau titik jual, oleh karena itu untuk menjamin 

pengalirannya (flow assurance) perlu dikaji pengendalian pengendapannya dengan cara 

mengetahui parameter-parameter yang diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi 

pengendapan atau pengkristalan  komponen minyak berat yang terkandung dalam minyak 

tersebut. Kajian ini dimaksudkan untuk:  

 Meneliti kemungkinan terjadinya penyumbatan dan teknik pencegahan dan 

penanganan blocking di lapangan minyak yang ada di kawasan Indonesia.  

 Merancang metoda analysis laboratorium untuk digunakan sebagai acuan 

penanganan minyak parafinik berdasarkan jaminan pengaliran (flow assurance).  

 Mengoptimalkan produksi lapangan minyak, sehingga secara tidak langsung akan 

meningkatkan produksi migas di Indonesia. 

Adapun metodologi yang akan diterapkan dalam kajian ini adalah : 

 Inventarisasi data dan Pengambilan percontoh pada lapangan-lapangan migas di 

Sumatra dan Kalimantan. 

 Kaji ulang metoda pengujian yang sudah ada. 

 Penyusunan metoda penanganan minyak HPPO berdasar analisis laboratorium.  

 Evaluasi hasil laboratorium dengan metoda yang tersedia di LEMIGAS terutama 

untuk mengkaji aditif PPD. 
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Untuk mencapai tujuan dari kajian ini telah dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

 Pengumpulan data sekunder menyangkut minyak berat (High Pour Point Oil 

disingkat HPPO) yang ada di P. Sumatera dan P. Kalimantan, terutama yang 

mengandung komponen parafin. 

 Analisis dan evaluasi data sekunder untuk mendapatkan gambaran jenis HPPO 

yang ada dikedua pulau tersebut dan melakukan pengambilan percontoh pada 

lokasi-lokasi yang terpilih. 

 Pengambilan percontoh di P. Sumatera dan P. Kalimantan. 

 Mengembangkan metoda penanganan minyak berat dan menentukan kebutuhan-

kebutuhan uji laboratorium yang diperlukan 

 Pengujian percontoh di Laboratorium dan evaluasi hasil pengujian 

 Pembuatan Laporan 

Telah dilakukan evaluasi terhadap metoda-metoda yang dipakai untuk melakukan 

pengujian minyak HPPO dan dari semua metoda tersebut telah dipilh metoda tube 

blocking dan restart pressure untuk  digunakan. Metoda-metoda tersebut dipilih karena 

dapat mensimulasikan keadaan pengaliran di lapangan sehingga dapat ditentukan jaminan 

pengaliran bagi minyak HPPO. Kedua metoda tersebut kemudian diterapkan pada 

percontoh dari lapangan Zamrud yang mewakili lapangan di P.Sumatra dan lapangan 

Tanjung yang mewakili P. Kalimantan (Gambar 27). 

Start

Sampling:
1. Surface Fac. or WellHead

2. Flowline or Tubing deposit

Lab. Test:
1. Gas Chromatography

2. CP and PP Test
3. Flow Assurance

Maintain Temp. > CP
1. Heater and/or Insulation

2. Light Component Aid

PP Modification
1. Chemical Treatment

2. Decrease PP

Lab. Test:
1. PP Test

2. Flow Assurance
3. Cold Finger Test

Engineering Approach:
1. Math. Solution

2. Software Aid (Simulation)

Effectivity 
& 

Economics

End
 

Gambar 27. Metoda Penanganan HPPO berbasis uji Laboratorium 

Hasil penelitian secara menyeluruh adalah: 

 Metoda penanganan HPPO dapat dilakukan dengan cara: 
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 a). Memproduksi dengan menjaga agar minyak selalu berada diatas CP/PP. Untuk 
perancangan diperlukan peran piranti lunak yang lebih dominan 

 b). Memproduksi dengan mengubah PP dengan cara penambahan bahan kimia 
pengubah kristal (PPD). Disini uji laboratorium lebih dominan. 

 Pengujian dengan metoda tube blocking  dan restart pressure sangat berguna untuk 

menentukan : 

 a). Keefektifan  PPD 
 b). Dosis optimal 
 c). Flow assurance 

 Uji PPD: 

 a). Sumatra: 

 Seluruh PPD yang dicobakan tidak efektif untuk percontoh HPPO dari P. 

Sumatra 

 Flow assurance akan diperoleh apabila suhu dapat dijaga disekitar suhu 

maksimum di lapangan (33
o
C), akan tetapi bila pompa mati sampai suhu 

minimum di lapangan, diperlukan  tekanan pompa yang sangat besar 

sekali yang tidak dapat ditahan oleh pipa yang umum dipakai dilapangan 

minyak. 

 Tidak mungkin memproduksi dengan cara penambahan PPD sehingga 

diusulkan untuk memproduksi dengan menggunakan pemanas/ insulator 

dengan menggunakan prinsip thermodinamika untuk menjaga agar suhu 

minyak < suhu CP/PP. 

 b). Kalimantan: 

 Hanya 1 PPD yaitu PPD D yang terbukti dapat menurunkan Pour Point 

sampai 5,4
o
C 

 Flow assurance akan diperoleh apabila suhu dapat dijaga disekitar suhu 

maksimum di lapangan (34
o
C) dan dibantu dengan pemberian PPD D. 

 Uji restart untuk percontoh dari P. Kalimantan menunjukkan bahwa 

diperlukan tekanan yang sangat besar untuk memulai aliran setelah sumur 

mati pada kondisi suhu minimum di lapangan. 

 Diusulkan untuk menggunakan kombinasi PPD dan menjaga agar suhu 

diatas 34
o
F. 

 Pemilihan PPD 

 a). Tidak semua PPD cocok untuk setiap minyak mentah 
 b). Pengujian PPD memperlihatkan bahwa diperlukan pengujian PPD yang 

intensif untuk menentukan PPD yang sesuai dengan kondisi Lapangan. 

 Diperlukan tambahan peralatan untuk melengkapi Laboratorium Produksi agar 

dapat menangani problem HPPO yang meliputi: 

 a). Gas Chromatography 
 b). Peralatan untuk menguji CP, PP dan Finger Test. 
 c). Peralatan untuk menguji tube blocking dan restart pressure. 
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 18. Potensi Penyimpanan CO2 di Formasi Geologi 

Penyimpanan CO2 di dalam formasi geologi merupakan salah satu teknologi 

mitigasi perubahan iklim guna mengurangi dampak merugikan dari gas rumah kaca. 

Terdapat tiga jenis formasi geologi yang dapat digunakan untuk menyimpan CO2, yaitu 

depleted oil and gas reservoir, saline formation dan coal seams. Indonesia memiliki 

potensi yang besar untuk menerapkan teknologi ini, karena banyak sekali lapangan migas 

tua yang sudah depleted di indonesia yang dapat digunakan untuk penyimpanan CO2. 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan country/state scale site selection dan storage 

capacity estimation. 

Pada site selection, semua lapangan migas tua yang ada di Indonesia akan di-

screening dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah dikembangkan oleh Bachu 

2003, lalu kemudian mengadaptasikan kriteria-kriteria tersebut sesuai dengan kondisi di 

Indonesia. Country/state scale  screening merupakan skala assessment yang paling kasar 

(coarsest) dengan detail site-specific yang minim. Screening pada tahap ini memfokuskan 

pada besarnya area geografis dan mengevaluasi secara keseluruhan kesesuaian 

(suitability) dari suatu cekungan sedimen untuk penyimpanan CO2 dalam skala suatu 

negara.  

Dari hasil screening tersebut kemudian di-ranking dengan menggunakan 

pengembangan sistem ranking yang telah dikembangkan oleh Bachu dan hasilnya 

sedimentary basin di Kutai, Tarakan dan South Sumatera menempati posisi 3 besar dari 

total 60 basin yang ada di Indonesia dengan score berturut-turut 0.91, 0.77, dan 0.75. 

 

Gambar 28. Estimated storage capacity map 

Selanjutnya dilakukan inventory terhadap semua lapangan migas yang telah 

depleted di Indonesia berdasarkan rasio NP/Ult-nya yang sudah diatas 55%. Estimasi 

kapasitas simpan dilakukan dengan menggunakan metode yang telah dimodifikasi dari 

metode yang telah dikembangkan oleh CSLF dan Poulsen et al, 2009. Dari hasil estimasi 

tersebut diperoleh kapasitas simpan pada beberapa lapangan migas depleted di Indonesia 

dengan rentang 43.5 Gt CO2 sampai 88.84 Mt CO2. Berdasarkan hasil estimasi dan data 
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availibility yang ada untuk sementara daerah yang memiliki potensi untuk CO2 storage 

terbesar adalah pada Provinsi Riau (Gambar 28). 

 19. Kajian Sekuestrasi CO2 Skala Laboratorium pada Coal Bed Reservoir 

Coal seams merupakan salah satu jenis formasi geologi yang dapat dimanfaatkan 

untuk penyimpanan CO2 dikarenakan sifatnya yang cenderung mengadsorpsi CO2 dua 

kali lebih besar daripada metana. Indonesia sangat berpotensi untuk memanfaatkan coal 

seams karena resources-nya yang sangat besar yaitu lebih dari 450 Tcf. Untuk 

memanfaatkan coal seams sebagai CO2 storage perlu diketahui seberapa besar kapasitas 

simpannya dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya serta menentukan 

suitability suatu coal seams sebagai tempat penyimpanan CO2. Pada penelitian ini, coal 

seams yang terdapat dilapangan Rambutan diteliti lebih jauh suitability-nya sebagai CO2 

storage berdasarkan kriteria yang telah dipublikasikan pada jurnal-jurnal ilmiah dan 

membandingkannya juga dengan kondisi di San Juan basin di Amerika. Hasilnya 

menunjukkan sebagian besar karakterisitk coal seams yang terdapat pada lapangan 

Rambutan sesuai dengan kriteria yang ada. 

Kemudian sample batubara yang juga  berasal dari lapangan rambutan diukur 

kapasitas simpan adsorpsi CO2-nya dengan menggunakan CBM Rig dan kemudian 

membandingkannya dengan metana. Dari hasil pengamatan beberapa sampel ternyata 

sample batubara mampu mengadsirpsi sampai 3 sampai 4 kali bila dibandingkan dengan 

CH4. 

Kemampuan adsorpsi batu bara sangat erat kaitannya dengan temperatur. Coal 

seams yang berada pada lapangan Rambutan memiliki temperatur yang berbeda-beda 

dengan seam 2, 3 dan 5 memiliki temperatur bertuurut-turut 49, 50, 51
o
C. Dari hasil 

eksperimen menunjukkan bahwa pada coal seams yang memiliki temperatur yang lebih 

rendah mempunyai kemampuan adsorpsi CO2 cm3/g-nya lebih besar daripada yang 

bertemperatur tinggi. Seam 3 menunjukan adsorbsi yang paling tinggi pada suhu 50
o
C dan 

tekanan 5276 kPa yaitu sekitar 29.70 cm3/g. Seam 2  pada suhu 49
o
C dengan adsorbsi 

tertinggi 29.55 cm3/g pada tekanan 5067 kPa. Sedangkan Seam 5 pada tekanan 6136 kPa 

dengan adsorbsi tertinggi 17.14 cm3/g. 



Laporan Kegiatan LEMIGAS 2010 57 

  

 

BAB 3. PROGRAM LITBANG HILIR MIGAS 

A. SASARAN 

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan penelitian pada program penelitian dan 

pengembangan hilir migas pada tahun 2010 seperti terlihat pada Tabel 18 berikut. 

Tabel 18. Persentase Capaian Sasaran Kegiatan Litbang Hilir Migas Tahun 2010 

NO. PROGRAM LITBANG HILIR MIGAS 
% SASARAN 

TAHUN 2010 

1 Pengembangan Teknologi Pengolahan Migas dan Hasil 

Olahannya 

37% 

2 Pengembangan Teknologi Biofuel 17% 

3 Pengembangan Teknologi Penyimpanan dan Transportasi 

Gas Bumi 

29% 

4 Pengurangan Emisi CO2 17% 

Program litbang hilir tahun 2010 lebih banyak dilaksanakan pada kegiatan 

Pengembangan Teknologi Pengolahan Migas dan Hasil Olahannya dengan jumlah kegiatan 

sebanyak 13 judul (37%) kemudian diikuti oleh kegiatan Pengembangan Teknologi 

Penyimpanan dan Transportasi Gas sebanyak 10 judul (29%), kegiatan  Pengembangan 

Teknologi Biofuel dan kegiatan pengurangan emisi CO2 masing-masing sebanyak 6 judul 

kegiatan (17%). 

Tercapainya sasaran program litbang hilir migas yang meliputi 35 judul penelitian, di 

mana 37% dari kegiatan penelitian tersebut adalah capaian sasaran Pengembangan Teknologi 

Pengolahan Migas dan Hasil Olahannya, yang meliputi:  

 Studi Perancangan Formula Minyak Lumas Untuk Kompresor Udara 

 Purifikasi Produk Biosurfaktan Menggunakan Bakteri Hidrokarbonklasik Pada 

Reaktor 

 Konfigurasi Kilang Baru Berbasis Crude oil Ex-KKKS Blended Fokus pada 

Keekonomian 

 Pengembangan Katalis Sintesis Fischer-tropsch untuk Pembuatan Bahan Bakar 

Cair dari Gas Sintesis 

 Pengaruh Kegiatan Industri Migas Terhadap Sumber Daya Hayati Perairan 

 Konversi Katalitik Limbah Plastik Menjadi Senyawa Fraksi Gasoline 

 Optimalisasi Proses Pemanfaatan Hasil Pencairan Batubara 

 Desulfurisasi BBM Dengan Metode Membran dan Adsorpsi 

 Formulasi Gemuk Lumas Industri pertanian 
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 Penelitian Pengaruh Fraksi Kerosin dalam Minyak Solar Terhadap Karakteristiknya  

dan Kinerja Mesin  

 Studi Formulasi Minyak lumas mesin Diesel Untuk Kendaraan 

 Studi Formulasi Minyak Rem untuk Kendaraan Bermotor 

 Penelitian Pengaruh kandungan Logam dalam Minyak Solar 48 dan Uji Kinerja 

pada Mesin  Diesel Statis 

Program Pengembangan Teknologi Biofuel meliputi 6 judul kegiatan penelitian sebagai 

berikut : 

 Studi Produksi Biomassa Mikroba Chlorophyceae Aquatik pada Photobioreaktor 

Tabung (Skala Pilot) sebagai Bahan Baku Biofuel 

 Optimalisasi Produksi Etanol Dan Butanol Sebagai Energi Alternatif Melalui 

Proses Fermentasi 

 Peningkatan Mutu Biodiesel Melalui Optimalisasi Proses Pilot Plant Biodiesel 

”LEMIGAS” 

 Penelitian Potensi Pemanfaatan Butanol Sebagai Campuran Bahan Bakar Bensin 

 Studi Peningkatan Mutu Biodiesel dengan Penambahan Additive 

 Penelitian Penggunaan Minyak Nabati Murni Sebagai Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor Diesel (Lanjutan) 

Pengembangan teknologi penyimpanan dan transportasi gas bumi 10 judul kegiatannya 

meliputi : 

 Unit Peralatan Pembuatan Membran Serat Berongga Untuk Keperluan Pemisahan 

Gas Asam dari Gas Alam 

 Penelitian Pemanfaatan LPG sebagai Bahan Bakar Sepeda Motor 

 Rancang Bangun Pembuatan Tabung ANG (Adsorbed Natural Gas) untuk 

Penyimpanan Bahan Bakar Gas 

 Analisis Biaya Rancangan Bed Adsorben Gas Bumi (Impurities Removal and 

Storage) 

 Kelayakan Pemanfaatan Gas Methana Batubara untuk Pembangkit Listrik Rumah 

Tangga 

 Kajian Rancangan Standard Produk Adsorben Gas Bumi 

 Penelitian Model Teknik Desorpsi Gas Metana Batubara 

 Pengembangan Model Adsorben Konversi Gas Bumi 

 Rancang Bangun Adsorben Komponen Korosif Gas Bumi 

 Rancang Bangun Adsorben Hg Removal 

6 Judul kegiatan Program pengurangan emisi CO2 meliputi:  

 Evaluasi Mutu Udara Ambien Kegiatan Industri Migas Sebagai Upaya Mitigasi 

Perubahan Iklim 
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 Pembuatan Aditif Combustion Booster dan Pack Kolom untuk Mengurangi Emisi 

CO dan CO2 pada Kendaraan Bermotor 

 Emisi CO2 di Sektor Energi 

 Kajian Bahan Baku Batubara dan CO2 Manajemen untuk Pengembangan CTL di 

Indonesia 

 Analisis Resiko Penyimpanan CO2 di Dalam Lapisan Reservoir 

 Perdagangan Karbon 

B. KELUARAN 

Capaian atau keluaran dari program litbang hilir telah menghasilkan 1 usulan paten pada 

bulan Februari 2010 sementara 7 judul masih belum diusulkan diharapkan tahun 2011 dapat 

diusulkan patennya. Selain itu juga terdapat keluaran berupa masukan kebijakan, pilot plant, 

dan penulisan ilmiah (Tabel 19). 

Tabel 19. Keluaran kegiatan hilir tahun 2010 

NO INDIKATOR 
KELUARAN 

JUDUL KEGIATAN 

1 Usulan Paten  Pembuatan Formulasi Inhibitor Korosi dari Limbah Industri Palm Oil 
(Kelapa Sawit) 

Optimalisasi Proses Pemanfaatan Hasil Pencairan Batubara 

Purifikasi Produk Biosurfaktan Menggunakan Bakteri 
Hidrokarbonklasik Pada Reaktor 

Studi Produksi Biomassa Mikroba Chlorophyceae Aquatik pada 
Photobioreaktor Tabung (Skala Pilot) sebagai Bahan Baku Biofuel 

Konversi Katalitik Limbah Plastik Menjadi Senyawa Fraksi Gasoline 

Penelitian Penggunaan Minyak Nabati Murni Sebagai Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor Diesel (Lanjutan) 

Formulasi Gemuk Lumas Industri pertanian 

Rancang Bangun Pembuatan Tabung ANG (Adsorbed Natural Gas) 
untuk Penyimpanan Bahan Bakar Gas 

2 Masukan 
Kebijakan 

Peningkatan Mutu Biodiesel Melalui Optimalisasi Proses Pilot Plant 
Biodiesel ”LEMIGAS” 

Pengembangan Katalis Sintesis Fischer-tropsch untuk Pembuatan 
Bahan Bakar Cair dari Gas Sintesis 

3 Rancang 
Bangun/Pilot 
Plan 

Studi Produksi Biomassa Mikroba Chlorophyceae Aquatik pada 
Photobioreaktor Tabung (Skala Pilot) sebagai Bahan Baku Biofuel 

Pengembangan Model Adsorben Konversi Gas Bumi 

4 Penulisan 
ilmiah 

23 judul (lampiran B) 

C. HASIL 

 Untuk keluaran kegiatan yang menghasilkan usulan paten dari judul Pembuatan 

Formulasi Inhibitor Korosi dari Limbah Industri Palm Oil (Kelapa Sawit) 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemanfaatan limbah industri kelapa 

sawit.  
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 Masukan kebijakan kepada pemerintah untuk pembuatan bahan bakar cair alternatif 

yang diproduksi dari gas alam, batubara dan biomassa, sehingga dapat mengurangi 

ketergantungan pada minyak bumi yang saat ini ketersediaannya semakin 

berkurang dan mahal harganya. Juga meningkatkan mutu produk biodiesel untuk 

bahan bakar campuran B20 agar dalam penggunaannya dengan kendaraan tidak 

menimbulkan masalah. 

 Pilot plant produksi biomassa mikroba menemukan media yang paling baik untuk 

pertumbuhan mikroalga dan metode ekstraksi yang menghasilkan konsentrasi lipid 

yang paling tinggi. Sedangkan pengembangan model adsorben menghasilkan 

produk GTL berupa naphtha sebesar 4,560 liter/hari atau 28.7 barel/hari dan diesel 

sebesar 16,418 liter/hari atau 103.26 barel/hari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

D. RINGKASAN KEGIATAN 

Adapun ringkasan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi hilir migas adalah 

sebagai berikut: 

 1. Studi Perancangan Formula Minyak Lumas Untuk Kompresor Udara 

Dalam pelumasan yang paling penting adalah menentukan jenis pelumas mana yang 

paling cocok dipakai untuk melumasi peralatan atau bagian-bagian mesin. Secara umum 

tujuan pelumasan adalah untuk mengurangi gesekan, mengurangi keausan, sebagai 

pendingin atau mengurangi panas dan mencegah timbulnya karat, sedangkan bagian-

bagian mesin yang perlu dilumasi adalah bantalan bantalan luncur,bantalan peluru, roda 

gigi dan bagian mesin berupa torak (cylinder head, liner) termasuk alat-alat hidrolik.  

Dalam proses pelumasan mesin, bagian-bagian mesin yang perlu dilumasi adalah 

bantalan-bantalan luncur (plain bearing) baik yang berupa poros putar, poros engkol 

ataupun poros halang seperti batang sorong. Yang kedua bantalan peluru (roll atau ball 

bearing), yang ketiga roda-roda gigi (helical,spur, bevel gear) dan yang keempat silinder-

silinder dari kompresor, mesin-mesin, pompa dan alat-alat hidrolik. Faktor-faktor yang 

perlu diperhatikan dalam menentukan tebal tipisnya pelumas yangdigunakan adalah 

kecepatan gerakan bagian-bagian mesin yang bergerak/berputar (putaran per menit / rpm), 

beban yang digerakkan serta kondisi dari bagian-bagian yang dilumasi. Dalam pelumasan 

yang juga harus diketahui adalah suhu dari minyak pelumas yaitu suhu rendah atau tinggi 

kemungkinan minyak pelumas bercampur dengan air seperti pada pompa, ataukah 

bercampur dengan bahan bakar seperti pada silinder motor bakar dan bercampur debu 

ataupun kotoran lainnya, serta sistem sirkulasi dari pelumas tersebut. Hal ini sangat 

penting karena untuk menentukan jenis pelumas yang cocok untuk dipakai pada kondisi 

kerja dan peralatan tersebut. Untuk memperoleh lapisan minyak pelumas yang baik, maka 

yang perlu diperhatikan adalah kekentalan minyak pelumas. 

Perawatan dan pemeliharaan mesin industri menjadi hal yang harus diperhatikan. 

Pemilihan minyak lumas yang baik untuk komponen-komponen pada kompresor udara 

akan dapat memelihara mesin lebih baik.  

Untuk itu, perlu adanya  penelitian minyak lumas kompresor tentang  spesifikasi 

minyak lumas yang dibutuhkan atau digunakan di kompresor, sehingga didapat formula 

yang tepat untuk membuat minyak lumas kompresor udara. 
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Perancangan formula minyak lumas dilaksanakan dengan metode studi sebagai 

berikut  : 

 Studi literatur, survei dan konsultasi teknis dengan pihak-pihak yang terkait. 

Literatur yang digunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi data dan 

informasi yang diperoleh dari pustaka, lembaran publikasi ilmiah, makalah, diskusi 

ilmiah, seminar, data hasil penelitian, internet dan survei ke beberapa industri 

pelumas.  Data spesifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari data karakteristik fisika kimia minyak lumas dasar dan aditif.  

 Perancangan formula; Formula yang dirancang berdasarkan tingkat viskositas (ISO 

VG) dan unjuk kerja yang telah ditentukan. Massa formula minyak lumas 

merupakan massa total campuran minyak lumas dasar dan aditif. Dosis aditif 

dihitung berdasarkan persen berat dan selanjutnya digunakan sebagai ukuran untuk 

blending skala laboratorium.  Formula yang dirancang ini berdasarkan data yang 

diperoleh dari hasil uji minyak lumas dasar dan aditif serta studi literatur penelitian 

terdahulu. Perancangan formulasi untuk minyak lumas kompresor udara 

ditunjukkan pada Tabel 20. 

Tabel 20. Rancangan formula minyak lumas untuk kompresor udara 

No. 

  

Bahan 

  

Dosis yang digunakan (% wt) 

ISO VG 32 ISO VG 46 ISO VG 68 ISO VG 100 ISO VG 150 

1 HVI 60 60 36 - - - 

2 HVI 95 35 38 70 14 14 

3 HVI 160 4 25 17 72 45 

4 HVI 650 - - 12 13 40 

5 Aditif paket 1 1 1 1 1 

Total (%) 100 100 100 100 100 

 Pengadaan bahan. Bahan diperoleh dari produsen minyak lumas dasar dan produsen 

aditif; 

 Blending. Rancangan formula minyak lumas yang diperoleh digunakan sebagai 

acuan dalam proses pencampuran ( blending ). Minyak lumas dasar dan aditif 

ditimbang sesuai komposisi yang telah ditentukan. Pencampuran dilakukan dengan 

melakukan pengadukan pada temperatur 50
o
C sampai 60

o
C selama kurang lebih 60 

menit hingga diperoleh campuran yang homogen. Pengadukan dilakukan dengan 

menggunakan pengaduk elektrik. Campuran yang sudah dihasilkan dari proses 

pengadukan selanjutnya didinginkan hingga mencapai temperatur ruang;  

 Pengujian. Karakteristik produk minyak lumas selanjutnya diuji sifat-sifat  fisika 

kimia dan semi unjuk kerjanya; 

 Evaluasi; Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan formula yang 

telah dibuat . Hasil uji formula kemudian dibandingkan spesifikasi yag ada. 

 Pelaporan. 
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Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah diperoleh lima produk formulasi 

minyak lumas untuk kompresor udara ISO VG 32, ISO VG 46, ISO VG 68, ISO VG 100, 

ISO VG 150, dengan bahan dasar minyak mineral, yang telah diuji sifat fisika-kimia di 

laboratorium. Hasil uji pada laboratorium yang ditunjukkan pada tabel-tabel dibawah ini 

menunjukkan nilai yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. 

Tabel 21. Karakteristik Fisika-Kimia Minyak Lumas Kompresor Udara ISO VG 32 

No.

  

Karateristik  Unit  Metoda  DIN 51 506 Hasil 

Perhitungan 

Hasil 

Uji  Min. Maks. 

1 Viskositas Kinematik 

40°C 

cSt ASTM D-

445 

28,8 35,2 - 32,36 

  Viskositas Kinematik 

100°C 

    5,4   5,48 5,58 

2 Total Acid Number mgKOH/g ASTM D-

664 

- - - 1,73 

3 Titik Nyala, COC °C ASTM D-

92 

175 - - 226 

4 Titik Tuang °C ASTM D-

97 

- -9 - -10,5 

5 Water Content ppm ASTM D-

6304 

- 1000 - 56,855 

6 Copper Corrosion - ASTM D-

130 

- 1b - 1a 

7 Conradson Carbon 

Residue 

%Wt ASTM D-

189 

- 0,3 - 0,184 

8 Water Separability 54°C Time (min) to    

3 ml 

ASTM D-

1401 

- 30 - 10 

  Water Separability 82°C     - - - 10 

Tabel 22. Karakteristik Fisika-Kimia Minyak Lumas Kompresor Udara ISO VG 46 

No.

  

Karateristik  Unit  Metoda  DIN 51 506 Hasil 

Perhitungan 

Hasil 

Uji  Min. Maks. 

1 Viskositas Kinematik 40°C cSt ASTM D-

445 

41,4 50,6 - 43,61 

  Viskositas Kinematik 

100°C 

    6,6   6,6 6,61 

2 Total Acid Number mgKOH/g ASTM D-

664 

- - - 0,8 

3 Titik Nyala, COC °C ASTM D-

92 

195 - - 240 

4 Titik Tuang °C ASTM D-

97 

- -9 - -11 

5 Water Content ppm ASTM D- - 1000 - 16,535 
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No.

  

Karateristik  Unit  Metoda  DIN 51 506 Hasil 

Perhitungan 

Hasil 

Uji  Min. Maks. 

6304 

6 Copper Corrosion - ASTM D-

130 

- 1b - 1a 

7 Conradson Carbon 

Residue 

%Wt ASTM D-

189 

- 0,3 - 0,175 

8 Water Separability 54°C Time (min) to    

3 ml 

ASTM D-

1401 

- 30 - 15 

  Water Separability 82°C     - - - 10 

Tabel 23. Karakteristik Fisika-Kimia Minyak Lumas Kompresor Udara ISO VG 68 

No.

  

Karateristik  Unit  Metoda  DIN 51 506 Hasil 

Perhitungan 

Hasil 

Uji  Min. Maks. 

1 Viskositas Kinematik 40°C cSt ASTM D-

445 

61,2 74,8 - 68,55 

  Viskositas Kinematik 

100°C 

    8,8   9,048 8,99 

2 Total Acid Number mgKOH/g ASTM D-

664 

- - 1,61 1,437 

3 Titik Nyala, COC °C ASTM D-

92 

195 - - 256 

4 Titik Tuang °C ASTM D-

97 

- -9 - -10,5 

5 Water Content ppm ASTM D-

6304 

- 1000 - 90,705 

6 Copper Corrosion - ASTM D-

130 

- 1b - 1a 

7 Conradson Carbon 

Residue 

%Wt ASTM D-

189 

- 0,3 - 0,217 

8 Water Separability 54°C Time (min) to 

3 ml 

ASTM D-

1401 

- 30 - 20 

  Water Separability 82°C     - - - 10 

Tabel 24. Karakteristik Fisika-Kimia Minyak Lumas Kompresor Udara ISO VG 100 

No.  Karateristik  Unit  Metoda  DIN 51 506 Hasil 
Perhitungan 

Hasil 
Uji  Min. Maks. 

1 Viskositas Kinematik 40°C cSt ASTM D-
445 

90 110 - 99,48 

  Viskositas Kinematik 
100°C 

    11   11,43 11,21 

2 Total Acid Number mgKOH/g ASTM D-
664 

- - 1,41 1,467 



Laporan Kegiatan LEMIGAS 2010 64 

  

 

No.  Karateristik  Unit  Metoda  DIN 51 506 Hasil 
Perhitungan 

Hasil 
Uji  Min. Maks. 

3 Titik Nyala, COC °C ASTM D-
92 

205 - - 252 

4 Titik Tuang °C ASTM D-
97 

- -9 - -15,5 

5 Water Content ppm ASTM D-
6304 

- 1000 - 73,165 

6 Copper Corrosion - ASTM D-
130 

- 1b - 1a 

7 Conradson Carbon 
Residue 

%Wt ASTM D-
189 

- 0,3 - 0,193 

8 Water Separability 54°C Time (min) to  
3 ml 

ASTM D-
1401 

- - - 45 

  Water Separability 82°C     - 30 - 10 

Tabel 25. Karakteristik Fisika-Kimia Minyak Lumas Kompresor Udara ISO VG 150 

No.  Karateristik  Unit  Metoda  DIN 51 506 Hasil 

Perhitungan 

Hasil 

Uji  Min. Maks. 

1 Viskositas Kinematik 40°C cSt ASTM D-

445 

135 165 - 151,4 

  Viskositas Kinematik 

100°C 

    15   15,33 14,81 

2 Total Acid Number mgKOH/g ASTM D-

664 

- - 1,99 1,73 

3 Titik Nyala, COC °C ASTM D-

92 

210 - - 264 

4 Titik Tuang °C ASTM D-

97 

- -3 - -12,2 

5 Water Content ppm ASTM D-

6304 

- 1000 - 24,96 

6 Copper Corrosion - ASTM D-

130 

- 1b - 1a 

7 Conradson Carbon 

Residue 

%Wt ASTM D-

189 

- 0,6 - 0,315 

8 Water Separability 54°C Time (min) to 

3 ml 

ASTM D-

1401 

- - - 45 

  Water Separability 82°C     - 60   10 
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Tabel 26. Formula ISO VG 32, ISO VG 46, ISO VG 68, ISO VG 100, ISO VG 150 

 

 2. Purifikasi Produk Biosurfaktan Menggunakan Bakteri Hidrokarbonklasik Pada 

Reaktor 

Kelanjutan pertumbuhan ekonomi meningkatkan permintaan minyak yang tidak 

dapat dipenuhi dengan teknologi produksi yang ada atau dengan penemuan ladang 

minyak baru. Metode perolehan sisa minyak yang terperangkap dalam batuan merupakan 

solusi efektif untuk meningkatkan produksi (Mclnerney, 1990). 

Telah dilakukan beberapa penelitian untuk menguras sisa cadangan minyak dengan 

teknik produksi tersier menggunakan surfaktan. Surfaktan ini dirancang khusus untuk 

mengeluarkan minyak dari formasi geologi dengan menurunkan tegangan antarmuka 

minyak-air. 

Beberapa surfaktan sintetis bersifat toksik, tidak dapat didegradasi, kurang optimal 

pada temperatur tinggi dan tidak mempunyai toleransi yang tinggi terhadap salinitas air 
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karena konsentrasi Ca2+, Mg2+. Dibandingkan dengan surfaktan kimia, surfaktan yang 

diproduksi dari aktivitas mikroba (biosurfaktan) bersifat sangat selektif, diperlukan dalam 

jumlah yang kecil dan efektif pada karakteristik minyak dan kondisi reservoir yang 

bervariasi. Dari sudut pandang ekologi, biosurfaktan menguntungkan karena non toksik 

dan ramah lingkungan. Melalui penelitian ini akan dilakukan produksi dan purifikasi 

biosurfaktan menggunakan bakteri hidrokarbonoklastik menggunakan reaktor. 

Kegiatan penelitian ini adalah suatu studi pengembangan bioproses untuk 

memproduksi biosurfaktan dengan bantuan aktivitas mikroorganisme, yang mana 

diharapkan diperoleh biosurfaktan melalui aktivitas metabolisme mikroba tertentu yang 

selanjutnya dapat digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan industri minyak 

dan gas bumi.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan biosurfaktan melalui teknik purifikasi 

bertahap. Diharapkan dapat diproduksinya metabolit biosurfaktan yang aman, ramah 

lingkungan, serta dapat mendukung segala aspek dalam ruang lingkup kegiatan minyak 

dan gas bumi. 

Metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini meliputi : 

 Produksi biosurfaktan menggunakan reaktor; 

 Pemurnian (purifikasi) biosurfaktan yang diperoleh; 

 Karakterisasi biosurfaktan meliputi Physical characterization (bobot kasar 

surfaktan, emulsifikasi pH, Total Plate Count (TPC), Surface tension), Chemical 

characterization (HPLC dan GC-MS). 

Produksi biosurfaktan pada reaktor sistem batch kapasitas 5 Liter menunjukkan 

hasil tertinggi pada hari ke-4, hal ini terlihat dari pengukuran bobot surfaktan kasar 

mencapai 2,671 Gr/mL yang berkorelasi positif dengan populasi mikroba yaitu 12x107 

sel/mL dan bobot biomassa sel mikroba yaitu 7,137 Gr/mL. Hal ini disebabkan pada hari 

ke-4 mikroba memasuki fase logaritma dimana pada fase ini mikroba membelah dengan 

cepat dan konstan, dengan demikian biosurfaktan yang terbentuk pun menjadi lebih 

tinggi. Bakteri yang sudah teradaptasi pada medium akan langsung menggunakan substrat 

dan aktif mensintesis enzim-enzim yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan síntesis 

metabolit (Widiyanti, 2002). Berbeda halnya dengan pengamatan pada hari pertama 

hingga hari ketiga yang mana mikroba berada pada fase adaptasi dan fase pertumbuhan 

awal, kondisi ini terlihat dari lebih rendahnya bobot kasar biosurfaktan dan biomassa sel. 

Biosurfaktan yang terbentuk pada penelitian ini bersifat asam, hal ini terlihat dari 

pH yang terbentuk yaitu rata-rata 5.7. Menurut Bottazzi (1983, dalam Wood, 1998), 

peningkatan aktivitas metabolisme bakteri dalam medium mengindikasikan terjadinya 

peningkatan rata-rata pertumbuhan diikuti meningkatnya derajat keasaman.  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 Purifikasi ekstrak dari hasil fermentasi diperoleh bobot kasar biosurfaktan sebesar 

2,671 gr/mL; 

 Hasil HPLC menggunakan surfaktan standar menunjukkan biosurfaktan yang 

dihasilkan tergolong kelompok  lipopeptida; 

 Laju pembentukan biosurfaktan optimum terjadi pada hari ke-4 masa  inkubasi. 
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Gambar 29. Grafik produksi biosurfaktan oleh Pseudomonas aeruginosa 

 3. Konfigurasi Kilang Baru Berbasis Crude oil Ex-KKKS Blended Fokus pada 

Keekonomian 

Kebutuhan BBM Indonesia secara keseluruhan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan 

peningkatan, ditandai dengan kapasitas impor BBM yang  cenderung terus naik 

sebagaimana terlihat dalam Gambar 30. Hal ini diantaranya disebabkan karena BBM 

merupakan jenis energi yang paling banyak digunakan, dimana pemakaiannya mudah, 

praktis serta memiliki jaminan ketersediaan yang relatif baik. Secara umum pemakaian 

BBM didominasi oleh sektor transportasi. Hal lain yang menyebabkan tingginya angka 

penggunaan/pemanfaatan BBM pada sektor transportasi disebabkan oleh sulitnya BBM 

tersubtitusi oleh jenis energi lainnya. Sementara pemakaian BBM di sektor industri dan 

rumah tangga/komersial relatif lebih mudah disubtitusi. 

Dari data diketahui laju pertumbuhan pemakaian BBM Indonesia adalah sebesar 

4,37% per-tahun dimana pemakaian BBM pada tahun 2006 adalah sebesar 883 MBSD. 

Dengan demikian diperkirakan pada tahun 2030 pemakaiannya akan menjadi 2.465 

MBSD. Sementara kemampuan kilang minyak bumi (crude oil refinery)  Indonesia dalam 

mensuplai kebutuhan BBM yang cenderung tetap. Selama lebih dari 10 tahun Indonesia 

tidak mengalami peningkatan kapasitas kilang. Bahkan satu dari tujuh kilang milik 

Pertamina (UP I – Pangkalan Brandan) dihentikan pengoperasiannya pada Mei 2007. Saat 

ini total kapasitas kilang komersil yang beroperasi di Indonesia adalah sekitar 1048,9 

MBSD. Jika asumsi kemampuan rata-rata kilang existing dalam mengkonversi crude oil 

menjadi produk BBM rata-rata 75%, maka produk BBM Indonesia adalah sekitar 786,675 

MBSD. Dengan laju pertumbuhan pemakaian BBM 4,37% per-tahun, maka pada tahun 

2030 diperkirakan defisit BBM Indonesia akan mencapai 1.678 MBSD. Dengan 

diasumsikan laju konversi umpan menjadi produk BBM rata-rata kilang existing sebesar 

75%, maka kondisi ini setara dengan kilang berkapasitas 2.237,5 MBSD. 

Stagnansi kapasitas kilang Indonesia existing antara lain disebabkan oleh: tingginya 

biaya investasi, margin kilang berorientasi BBM yang rendah (faktor penetapan harga 

BBM oleh Pemerintah, tidak mengikuti harga pasar/Internasional) dan ketiadaan/sulitnya 

pasokan bahan baku/umpan crude oil dalam jumlah besar. Kesulitan pengadaan bahan 

baku ini terutama karena pemenuhannya lewat jalan impor sehingga terkena imbas harga 

yang fluktuatif dan un-predictable. Sementara berdasarkan neraca crude oil Indonesia, 

terlihat masih ada jatah crude oil yang dialokasikan untuk diekspor. Crude oil tersebut 
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selama ini sebagian besar menjadi hak KKKS berdasarkan kontrak kerjasama yang ada. 

Besarnya porsi crude oil ekspor dapat di lihat dalam Tabel 27 di bawah. 

 

Gambar 30. Impor BBM Indonesia 2002 – 2007 

 

Tabel 27. Neraca Crude oil Indonesia 2000 – 2008 

 

Studi ini dilakukan dalam rangka memanfaatkan crude oil eks-KKKS blended untuk 

dijadikan umpan kilang baru di Indonesia, dengan fokus pada penentuan parameter 
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ekonomi untuk masing-masing konfigurasi. Tujuan dari pelaksaan studi adalah, agar 

pembangunan kilang baru di Indonesia selain dapat mengatasi permasalahan defisit BBM 

di Indonesia, juga dapat mengatasi permasalahan impor crude oil . 

Pada tahun ketiga ini studi difokuskan pada perancangan model keekonomian untuk 

kilang, kemudian rute-rute konfigurasi kilang yang telah dirancang sebelumnya 

disimulasikan untuk mendapat parameter keekonomiannya masing-masing. Dari 

parameter keekonomian ini, dapat ditentukan konfigurasi kilang terbaik.  

Secara keseluruhan, konsep dan metodologi studi dapat dilihat pada Gambar 31 

berikut. 

 

 

Gambar 31. Metodologi Penelitian 

Hasil utama pada tahun ketiga ini adalah model keekonomian yang dipakai untuk 

menganalisa konfigurasi-konfigurasi kilang baru yang telah diperoleh sebelumnya. Model 

keekonomian tersebut mencakup metoda penentuan biaya investasi untuk tiap konfigurasi 



Laporan Kegiatan LEMIGAS 2010 70 

  

 

kilang, metoda penentuan biaya operasi kilang, penentuan biaya untuk seluruh produk 

serta parameter untuk simulasi ekonomi yang dapat dilihat pada Tabel 28. 

Dari hasil simulasi keekonomian kilang, diperoleh parameter-parameter 

keekonomian utama, yaitu IRR, NPV dan POT. Hasil simulasi ekonomi untuk tiap-tiap 

konfigurasi dapat dilihat pada Tabel 29. 

Tabel 28. Parameter simulasi ekonomi. 

 

Tabel 29. Hasil simulasi ekonomi untuk tiap-tiap konfigurasi 

KOMPONEN FCCU HCU FCCU+HCU 

FCCU16 FCCU 18 HCU 15 HCU 17 FHCU 28 FHCU 31 

IRR 10.6% 6,9% 13,9% 16,0% 18,0% 17,0% 

NPV 68,47 82,62 233,04 290,21 356,27 328,19 

POT 18.1 18.1 8,0 6,2 6,1 6,6 

Av.Margin 2,51 2,52 2,44 2,77 3,24 3,05 

Crd. Price 85,56 85,57 85,62 85,69 85,51 85,56 

 4. Pengembangan Katalis Sintesis Fischer-tropsch untuk Pembuatan Bahan Bakar 

Cair dari Gas Sintesis 

Krisis minyak bumi yang melanda dunia akhir-akhir ini dan fluktuasi harga minyak 

bumi yang sukar diprediksi memotivasi para peneliti untuk mendapatkan bahan bakar 

sintetik. Perhatian dunia saat ini tertuju pada teknologi sintesis Fischer-tropsch, yang 

merupakan salah satu teknologi alternatif dalam menghasilkan bahan bakar minyak dari 

gas sintesis hasil dari gasifikasi batubara, biomassa dan gas alam. 

Indonesia memiliki ketersediaan sumber daya batubara, biomassa dan gas alam 

yang cukup banyak untuk menghasilkan gas sintesis yang dapat digunakan sebagai bahan 

baku sintesis fischer-tropsch dalam menghasilkan bahan bakar cair. Karena itu dalam 

mengantisipasi ketersediaan bahan bakar minyak di Indonesia penelitian mengenai 

sintesis fischer-tropsch sangat perlu dilakukan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan suatu formula katalis serta 

kondisi operasi proses yang sesuai untuk sintesis fischer-tropsch dalam menghasilkan 

bahan bakar cair dari gas sintesis. Adapun metodologi yang digunakan dalam melakukan 
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penelitian ini meliputi pembuatan katalis sintesis fischer-tropsch berbasis logam Fe dan 

Co, karakterisasi serta uji aktivitas katalis dan analisa produk yang dihasilkan. 

Katalis sintesis Fischer-tropsch berbasis logam Fe yang dihasilkan dari penelitian 

ini memiliki formula 20% Fe,  Al2O3 dan surface area 187,93 m2/g. Dari uji aktivitas 

katalis tersebut pada temperatur 250 oC, tekanan 20 atm dengan rasio H2/CO = 2 

menghasilkan hidrokarbon C5+ sebesar 57,09 % mol. 

Katalis sintesis Fischer-tropsch berbasis logam Co yang dihasilkan dari penelitian 

ini memiliki formula 20% Co, 0,3% Ru, 2% La2O3,  Al2O3 dan surface area 158,28 

m2/g. Dari uji aktivitas katalis tersebut pada temperatur 225
o
C, tekanan 20 atm dengan 

rasio H2/CO = 2 menghasilkan produk hidrokarbon C5+ sebesar 0,0028 % mol. 

Berdasarkan hasil uji aktivitas dan analisa produk, katalis sintesis Fischer-tropsch 

berbasis logam Fe telah menunjukkan hasil produk hidrokarbon rantai panjang yang 

cukup siginifikan. Sedangkan hasil uji aktivitas katalis berbasis logam Co masih belum 

menunjukkan hasil produk hidrokarbon rantai panjang yang signifikan. Secara 

keseluruhan katalis yang dihasilkan dari penelitian ini masih belum menunjukkan 

aktivitas yang signifikan, sehingga masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk 

mendapatkan formula dan kondisi operasi proses yang sesuai untuk sintesis Fischer-

tropsch dalam menghasilkan perolehan hidrokarbon rantai panjang yang lebih banyak. 

 

Gambar 32. Catalyst Pilot Plant System 

 5. Pengaruh Kegiatan Industri Migas Terhadap Sumber Daya Hayati Perairan 

Dewasa ini Industri Migas dan kegiatan sekitarnya seperti industri pupuk, batubara 

dan kegiatan lain sudah melakukan Amdal. Namun demikian kualitas perairan dan sumber 

daya hati sekitar Industri Migas tersebut semakin menurun. Disisi lain industri 

migas/Pertamina sering dituding penyebab utama pencemaran/rusaknya lingkungan. Pola 

kebijakan industri yang hanya memenuhi baku mutu lingkungan perairan, menjadikan 

industri lebih tertarik menghindari sanksi, kurang peduli lingkungan dan daya dukung 

lingkungan. Daya dukung perairan sering digambarkan dalam bentuk “carrying capacity” 

yang bisa didekati dengan mengukur produktivitas primer netonya. Produktivitas primer 

neto inilah yang akan menghasilkan biomassa dan kemudian “standing crop” yang harus 

ditindaklanjuti dengan langkah konversi nilai ekonomis, sehingga mempunyai arti dari 
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sudut pandang tujuan pembangunan. Sesuai dengan pasal 16 dan pasal 17 Undang-

Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 

menyatakan bahwa apabila daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah terlampaui, 

maka : 

 kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki   dan; 

 segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi beroperasi. 

Produktivitas primer suatu ekosistem perairan pada dasarnya merupakan hasil 

perubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam tubuh organisme autotrof 

perairan tersebut melalui fotosintesis.  

Dengan diketahui nilai produktivitas perairan maka dapat menjawab nilai obyektif 

ganti rugi pencemaran apabila ada tuntutan pencemaran dari masyarakat.    

Tujuan penelitian ini adalah : 

 Melindungi Perairan sekitar Industri Migas baik Hulu maupun Hilir; 

 Mengumpulkan data produktivitas perairan sehingga dapat dijadikan dasar pijakan 

upaya mitigasi nilai kerusakan perairan. 

Melihat kompleksnya permasalahan dalam penelitian ini serta sarana penelitian 

yang ada, maka penelitian ini dibatasi dengan 4 lokasi industri kilang Pertamina yaitu di 

Cilacap, Indramayu, Balikpapan dan Palembang. Parameter kualitas air yang diukur dan 

dianalisa, yang berkaitan langsung dengan produktivitas perairan di lokasi penelitian 

tersebut. Produktivitas perairan yang diukur akibat dampak langsung berbagai kegiatan 

industri di sekitar kilang Pertamina.  

 

Gambar 33. Pengamatan Perairan Kilang Pertamina Cilacap 
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Di perairan kilang Pertamina Cilacap terdapat kegiatan industri migas, dan industri 

lain seperti pupuk, semen, batubara dan perkayuan. Zat - zat pencemar yang ada sesuai 

dengan jenis industri seperti logam berat, pestisida dan zat organik lainnya. Produktivitas 

primer termasuk rendah berkisar 6,80 gr/ha/hari s/d 23,49 gr/ha/hari. Konsepsi 

pengelolaan adalah menerapkan pola pengelolaan kolektif kawasan DAS Sungai Donan 

yaitu : a). Kolektif dikoordinir Bapedalda Cilacap b). Melibatkan dinas instansi terkait 

dengan kegiatan; c). Inventarisasi semua sumber pencemar alami dan kegiatan; d). Hitung 

beban pencemar total terhadap sungai Donan; e). Hitung daya dukung sungai Donan; f). 

Hitung beban pencemaran maksimum setiap kegiatan; g). Evaluasi monitoring oleh 

Bapedalda dan instansi terkait, h).Tingkatkan kapasitas dan unjuk kerja Instalasi Pengolah 

air Limbah (IPAL).(Gambar 33) 

Di perairan kilang Pertamina Balongan terdapat kegiatan industri migas kilang dan 

kegiatan lain yang membuang limbah sesuai jenis industri. Di bagian utara tersebut lebih 

dangkal karena sungai membawa lumpur ke laut sehingga mekanisme pengadukan air 

lapisan dasar oleh gelombang dan arus lebih efektif dan air jadi lebih keruh. Hal inilah 

yang menjadikan produktivitas primernya rendah berkisar 5,204 gr/ha/hari s/d 74,10 

gr/ha/hari. Konsepsi pengelolaan adalah 1). Perlunya dibangun tanggul/jetty/penahan 

gelombang yang menjorok ke laut dari dua sisi pelabuhan yang akan melindungi 

pelabuhan dan kapal dari serangan gelombang dan arus sehingga pelabuhan lebih tenang. 

Dari segi lingkungan akan menggiring arus ke tengah laut sehingga limbah maupun logam 

berat  akan merosot kedalam, sehingga  akumulasi limbah melambat 2). Pengelolaan 

eksternal lainnya adalah dibangunnya pabrik pengelolaan Limbah secara bersama 

Pertamina Kilang dengan pabrik yang beroperasi di wilayah Indramayu. (Gambar 34) 

 

Gambar 34. Peta pola arus perairan Balongan   
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Di perairan kilang Pertamina Balikpapan untuk stasiun penelitian teluk Balikpapan 

dan Klandasan telah terjadi kecenderungan penurunan limbah yang mencemari dari 

kondisi tercemar sedang ke ringan di wilayah selat Makasar. Di teluk Balikpapan pada 

saat pasang arus yang masuk semi diornal, karena 2 kali pasang dan 2 kali surut 

dikawatirkan kurang cukup untuk membawa limbah keluar ke laut lepas. Hal inilah yang 

menjadikan produktivitas primernya rendah berkisar 14 gr/ha/hari s/d 211,5 gr/ha/hari. 

Kegiatan yang pernah mencemari perairan sekitar kilang  Balikpapan  limbah dari kapal 

tangker MT Panos dan tumpahan minyak PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel) PLN. 

Konsepsi pengelolaan lingkungan adalah membangun pengolah limbah secara bersama 

dengan industri lain sehingga limbah organik maupun anorganik dapat diolah secara 

efektif dan efisien.(Gambar 35) 

 

Gambar 35. Lokasi  Pengambilan sampel perairan Kilang Pertamina RU V Balikpapan 

 

Gambar 36. Lokasi Pengambilan sampling di Perairan Kilang Plaju 

Di perairan sekitar kilang Pertamina Plaju (Gambar 36) menunjukkan air sungai 

Musi sangat keruh sehingga produktivitas sangat kecil, berkisar 0,656 gr/ha/hari s/d 0,938 

gr/ha/hari sehingga perairan steril. Kegiatan yang ada di perairan sungai Musi sekitar 
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kilang Palju Palembang adalah industri sawit, pabrik pupuk, pabrik ban, Pertamina dan 

rumah tangga. Ikan-ikan yang ada disini praktis pendatang dari tempat lain atau sedang 

migrasi ke tempat lain. Phyto dan Zoo tidak dapat hidup dengan kondisi yang sulit. 

 6. Konversi Katalitik Limbah Plastik Menjadi Senyawa Fraksi Gasoline 

Limbah plastik masih saja tetap memerlukan perhatian yang serius dikarenakan efek 

buruknya terhadap lingkungan. Sampah plastik merupakan penyumbang terbesar sampah 

di kota-kota besar seperti di Jakarta, dimana hampir sekitar 520 ton sampah plastik perhari 

terdapat di DKI Jakarta, dan 80 persen dari total sampah plastik yang ada di Jakarta 

berasal dari pasar tradisional.  

Bahan plastik mengandung polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, klorida 

polyvinylidene, alkohol polivinil, polikarbonat, resin poliester atau poliamida. 

Pemanfaatan limbah plastik menjadi bahan bakar dapat dilakukan yakni dengan 

proses konversi termal maupun konversi katalitik. Konversi termal dilakukan dengan 

perlakuan panas yang menghasilkan hidrokarbon dengan atom karbon yang tinggi, 

sedangkan konversi katalitik melibatkan suatu katalis dengan adanya suatu logam aktif, 

yang dapat mengarahkan umpan menjadi produk hidrokarbon dengan atom karbon 

rendah.  

Tujuan penelitian adalah memperoleh fraksi-fraksi bensin dari limbah plastik 

polietilen melalui proses catalytic cracking dengan menggunakan katalis berbasis zeolit 

terimpregansi logam aktif khromium dengan konsentrasi tertentu dalam suatu reaktor 

fixed bed.   

Penelitian ini diawali dengan preparasi katalis, dengan berbagai support antara lain 

yaitu, zeolit alam, zeolit sintetis. Preparasi katalis berbasis zeolit alam, diawali dengan 

pengaktifan zeolit alam tersebut, yakni pencucian, dealuminasi, pengeringan, kalsinasi. 

Setelah pengaktifan zeolit dilanjutkan dengan impregnasi logam  aktif, yakni logam 

khromium dengan konsentrasi, 4, 6, dan 8 % berat total katalis dengan menggunakan 

metode impregnasi basah, diikuti dengan pengeringan dan kalsinasi. Dilakukan juga 

preparasi katalis terhadap support zeolit sintetis dengan metode prerarasi yang sama 

seperti pada zeolit alam. Terhadap katalis yang dipreparasi, selanjutnya dikarakterisasi 

yaitu pengukuran luas permukaan, volume pori, dan ukuran pori.  

Metodologi penelitian produksi fraks-fraksi bensin meliputi: melakukan penelitian 

skala laboratorium, mengumpulkan referensi atau data sekunder tentang permasalahan 

yang terdapat dalam penelitian, formulasi dan preparasi katalis, melakukan uji aktivitas 

terhadap katalis, uji aktivitas katalis, analisis dan mengevaluasi hasil proses konversi.  

Perlakuan dengan adanya suhu tinggi pada pengaktifan zeolit alam, yakni pada suhu 

400
o
C dan 600

o
C menunjukkan bahwa, luas permukaan hasil proses aktivasi zeolit alam 

(ZA) pada suhu sekitar 400
o
C lebih tinggi dibandingkan dengan pada suhu 600

o
C. 

Senyawa yang terikat pada support dapat rusak dengan adanya suhu tinggi yang dapat 

menutup pori sehingga mengakibatkan penurunan luas permukaan. 

Luas permukaan zeolit sintetis (ZS) dan zeolit alam (ZA) menurun ketika diimpregnasi 

dengan kandungan logam aktif yang meningkat, yakni konsentrasi 4, 6, dan 8%. Hal ini 

mungkin disebabkan logam aktif terimpregnasi, menumpuk pada permukaan saja ataupun 

terjadi penggumpalan logam aktif, sehingga  mengakibatkan penurunan luas permukaan 

katalis.  
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Aktivitas cracking yang lebih baik ditunjukkan oleh support dengan adanya logam aktif, 

dibandingkan dengan support tanpa logam aktif.  

 

 

 

Gambar 37. Perengkahan Katalitik dengan ZA dan ZS 4, 6, 8%; ZS, Suhu 400
o
C 

Dibandingkan Dengan Perengkahan Termal. 

Proses perengkahan katalitik (catalytic cracking) dengan adanya logam aktif,  lebih 

mengarahkan produk ke arah hidrokarbon yang lebih ringan ketika dibandingkan dengan 

proses termal.  

Kesimpulan yang diperoleh yaitu, katalis yang diformulasi terimpregnasi logam aktif 

yang berbasis Zeolit Alam (ZA-Cr) dan Zeolit Sintetis (ZS-Cr) mampu meningkatkan 

aktivitas katalis pada proses catalytic cracking terhadap umpan polietilen yang ditandai 

dengan pergeseran puncak produk dari waktu retensi tinggi ke arah waktu retensi rendah. 

Produk yang dihasilkan berupa fraksi-fraksi dengan atom karbon yang lebih pendek lebih 

banyak dihasilkan dengan proses catalytic cracking dibandingkan dengan proses 

perengkahan termal pada suhu yang sama.  
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 7. Optimasi Proses Pemanfaatan Hasil Pencairan Batubara 

Kebijakan Energi Nasional (Perpres No. 5 tahun 2006) menggariskan pengurangan 

ketergantungan terhadap minyak bumi sebagai sumber energi. Konsumsi energi minyak 

bumi akan ditekan hingga 26,2 % pada 2025 dari 54,4 % saat ini dengan diimbangi 

dengan peningkatan sumber energi alternatif lain. Secara spesifik, kebijakan energi ini 

menargetkan agar pada 2025 tersebut batubara yang dicairkan dapat menyumbang 2% 

dari konsumsi energi nasional. 

Pencairan batubara merupakan salah satu alternatif yang prospektif dalam 

pemanfaatan cadangan batubara Indonesia yang sebagian besar merupakan batubara muda 

(low rank coal) yaitu sub-bituminous dan lignit bernilai ekonomi rendah.  

Teknologi pencairan batubara terdiri atas duajenis, yaitu baik secara langsung 

(direct coal liquefaction) maupun tak langsung (indirect coal liquefaction). Pencairan 

batubara secara langsung adalah proses hidrogenasi katalitik dengan suhu dan tekanan 

tinggi, yang dapat memecah molekul batubara menjadi lebih kecil berwujud cair (minyak 

sintetik). Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara 

(tekMIRA) menjalin kerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi 

Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” dalam merintis dan melaksanakan penelitian 

teknologi pencairan batubara secara langsung. Dari penelitian sebelumnya telah 

dihasilkan minyak sintetik untuk kemudian dikarakterisasi, difraksinasi dan ditingkatkan 

mutunya menjadi bahan bakar minyak setara solar. Mutu bahan bakar minyak sintetik ini 

belum dapat memenuhi spesifikasi bahan bakar minyak solar nasional, tetapi sudah dapat 

digunakan sebagai komponen blending sampai dengan kadar 20%vol. 

Pencairan batubara secara tak langsung adalah pencairan melalui proses gasifikasi 

batubara menjadi gas sintesis ( CO + H2 ) untuk kemudian direaksikan secara Fischer 

Tropsch menjadi minyak sintetik. Teknologi ini dikenal dengan istilah Coal to Liquid 

(CTL). Dalam teknologi CTL tersebut, proses gasifikasi batubara menghasilkan produk 

utama gas sintesis (CO + H2 ) dengan  produk samping berupa tar, yaitu cairan hasil 

kondensasi dari volatile matter batubara.  

 

Gambar 38. Alur Pemrosesan Gasifikasi Batubara 

 Low rank coal mengandung volatile matter yang besar, sehingga tar yang 

dihasilkan juga cukup banyak dan dapat diolah menjadi produk yang memberikan nilai 

tambah pada industri CTL tersebut. Komposisi tar ini mirip dengan minyak sintetik hasil 

pencairan batubara secara langsung, sehingga cukup prospektif untuk diolah menjadi 

BBM sintetik.  
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Berbagai rangkaian proses akan diteliti, mulai dari pre-treatment, separasi dari tar 

batubara menjadi fraksi minyak sintetik yang akan diolah pada proses katalitik seperti 

hidrotreating untuk peningkatan mutu BBM sintetik tersebut. 

Di lakukan serangkaian kegiatan antara lain observasi proses gasifikasi batubara, 

sampling tar batubara dan menguji karakteristiknya. Pemisahan air dan pitch dari tar 

dilakukan sebelum distilasi true boiling point (TBP). Hasil distilasi TBP memberikan 

kurva distilasi dan fraksi untuk diolah lebih lanjut. Fraksi solar 180-350 

mutunya dengan proses hidrotreating. Hasil reaksi dari umpan fraksi tersebut 

dikarakterisasi dan dibandingkan mutunya dengan solar konvensional. 

Sampel tar telah diambil dari Pilot Plant Proses Gasifikasi Batubara Tekmira di 

Palimanan. Unit gasifikasi tersebut menggunakan umpan batubara, yang tergolong 

batubara kualitas brown coal.Sampel tar berupa pasta setengah padat berwarna hitam 

dengan bau yang khas. 

Hasil pengujian beberapa parameter tar antara lain specific gravity (SG) 1,0213, 

titik tuang 36
o
C, dan viskositas kinematik 69,65 cSt pada 122

o
F. Analisa elementer 

menunjukkan kandungan C dan H sebesar 80,21dan9,34 %-berat, dengan pengotor 

Sulfur,dan Nitrogen masing-masing 0,57 dan 0,91 % berat. Kandungan air dalams ampel 

tar sebesar 15 %vol. Selain air, tar tersebut juga mengandung sekitar 20% pitch, yaitu 

material berat menyerupai aspal yang tidak larut dalam air maupun toluena.  

Air dan pitch dipisahkan dengan ekstrasi pelarut toluena. Tar dicampur dengan 

toluena dengan jumlah volume yang sama, kemudian diaduk pada suhu 60

pengenceran, campuran tersebut terpisah menjadi tiga bagian yaitu larutan toluene dengan 

cairan tar, air, dan pitch yang padat di bagian bawah. Air dan pitch dipisahkan, sedangkan 

cairan tar dalam pelarut toluena diproses lebih lanjut dengan distilasi TBP. 

Distilasi dimulai dengan memisahkan pelarut toluena, yaitu fraksi dengan titik didih 

hingga 150 ngan distilasi atmosferik dan distilasi vakum 

sampai mencapai suhu 510 - sekitar 

1% vol. Perolehan fraksi di atas 180

alah 69% vol. Untuk selanjutnya, fraksi solar 

180-350  

Untuk proses hidrotreating disiapkan katalis Ni-Mo dengan support 

alumina(Al2O3). Dan proses hidrotreting dilakukan dengan dua jenis unit autoclave. 

Yang pertama berpengaduk putar dengan aliran gas hydrogen secara kontinu untuk 

menjaga tekanan tetap di dalam reactor (Reaktor A). Yang kedua berpengaduk horizontal 

shaking, tetapi gas hidogen tidak dapat dialirkan secara kontinyu (Reaktor B). 

Karakterisasi umpan dan hasil reaksi hidrotreating disajikan pada Tabel 30. 

Kesimpulan : 

 Proporsi ekstrak tar sekitar 65% vol dari tar batubara dan sisanya air 15% vol dan 

pitch 20% vol.  

 Fraksinasi tar dari 150-510 C adalah 69% vol di mana fraksi tar 180-350 C 

mencapai 30% vol yang diolah pada proses hidrotreating. 

 Kenaikan tekanan pada proses hidrotreating fraksi tar tersebut menunjukkan suatu 

peningkatan mutu produk BBM sintetik setara solar yaitu peningkatan rasio H/C 

dan indeks setana serta penurunan impurities (nitrogen dan sulfur), namun belum 
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memenuhi spesifikasi solar komersial. 

 Produk hasil hidrotreating fraksi tar memiliki potensi sebagai komponen blending 

solar komersial. 

Rekomendasi : 

 Mengoptimalkan kondisi operasi reaktor autoclave A pada tekanan di atas 60 bar. 

 Peningkatan mutu produk BBM sintetik setara solar dari fraksi tar akan dilanjutkan 

dengan proses hidrokraking menggunakan katalis bifungsional Ni-Mo/Al2O3.SiO2  

pada 2011. 

Tabel 30. Karakterisasi umpan dan hasil reaksi hidrotreating 

           Kondisi 

           Operasi 

 

Karakterisasi 

Umpan Hidrotreating Solar 

Konvensional 

HDT A-1 HDT A-2 HDT B* 

-- Reaktor A,  

40 bar dan 

400 C 

Reaktor A,  60 

bar dan  400 C 

Reaktor B,       

80-150 bar 

dan 400 C 

-- 

SG 0.9688 0.9323 0.9148 0.8702   

Viskositas (cSt) 5.256 3.436 2.630 1.923   

Rasiomol H/C 1.39 1.44 1.46 1.67 ~1.75 

Nitrogen (%-berat) 0.462 0.389 0.346 0.071   

Sulfur (%-berat) 0.336 0.120 0.051 0.042   

Titik Aniline  ( C) Below 0 Below 0 Below 0 12 -- 

IndeksSetana  19.7 23.4  28.3 37.2 48 

 
 

 8. Desulfurisasi BBM Dengan Metode Membran dan Adsorpsi   

Sulfur merupakan salah satu komponen utama penyebab polusi udara. Senyawa 

sulfur yang terdapat di dalam bahan bakar minyak diubah menjadi gas buang SOx yang 

berdampak negatif bagi kesehatan.  

Spesifikasi BBM Indonesia yang ditetapkan selama ini terutama 

mempertimbangkan kemampuan teknis kilang minyak dalam negeri dan kemampuan 

keuangan  pemerintah yang terkait dengan beban subsidi BBM. Dengan demikian 

spesifikasi BBM di Indonesia belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan BBM yang 

sesuai dengan perkembangan teknologi mesin kendaraan bermotor, perkembangan 

spesifikasi BBM Internasional dan tuntutan persyaratan lingkungan hidup terkait kualitas 

udara yang semakin ketat. 

Kandungan maksimum sulfur yang ditetapkan dalam spesifikasi bensin Indonesia 

ialah 0,05 % m/m (500 ppm), dan untuk minyak Solar ialah 0,35 % m/m (3500 ppm), 

Walaupun kandungan sulfur aktual bensin Indonesia jauh dibawah yang ditetapkan dalam 

spesifikasi, tapi kandungan ini masih jauh lebih besar dari yang ditetapkan oleh World 
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Wide Fuel Charter (WWFC) kategori II; 150 ppm, dan kategori III; 30 ppm untuk bensin, 

sedangkan untuk solar Euro II; 500 ppm dan Euro III; 300 ppm. 

Teknik desulfurisasi konvensional hydrodesulfurisation (HDS) kurang efektif untuk 

mereduksi sulfur yang terikat sebagai organosulfur aromatik, seperti tiofen, benzotiofen, 

dibenzotiofen, dan turunannya. Selain itu, teknik ini cukup sulit dan membutuhkan 

investasi teknologi yang cukup tinggi, yaitu membutuhkan reaktor katalitik yang 

dioperasikan pada kondisi tekanan dan temperatur tinggi.  

Teknik desulfurisasi membran dan adsorpsi adalah efektif untuk mereduksi sulfur 

organoaromatik. Selain itu metode ini dapat dilakukan pada temperatur ambien dan 

tekanan atmosferik sehingga biaya investasi dan operasinya akan relatif lebih murah. 

 

Gambar 39. Sistem Kombinasi Pemisahan 

Metode penelitian yang dilakukan adalah: rekayasa komposisi membran yang dapat 

melewatkan senyawa sulfur dan tidak terlarut oleh bensin atau minyak solar. Pelarutan 

sulfur ke dalam membran dan tidak terlarutnya membran dalam bensin atau solar dicoba 

dengan menggunakan polimer polietilen glikol yang diberi ikatan silang.  

Kegiatan tahun 2010, adalah kegiatan adsorpsi dan kegiatan membran. Kegiatan 

adsorpsi mengarah pada regenerasi adsorben. Regenerasi dilakukan dengan 2 cara yaitu 

pemanasan dan pencucian dengan pelarut. Regenerasi dengan perlakuan panas (suhu 

500
o
C) dapat menurunkan sulfur sampai 85 %, sedangkan regenerasi dengan perlakuan 

pencucian menggunakan aseton dapat menurunkan sulfur sebanyak 25,7 % dan perlakuan 

pencucian dengan toluene panas dengan volume 40 ml dalam 3 x pencucian merupakan 

volume regenerasi adsorpsi yang paling baik. 

Kegiatan membran masih dititik beratkan pada pengembangan aplikasi dengan 

menggunakan system pervaporasi untuk bensin. Pada kegiatan ini dilakukan pengujian 

untuk penurunan sulfur terhadap bensin yang mempunyai kandungan sulfur tinggi dan 

mempunyai kandungan sulfur rendah.  

Untuk kandungan sulfur tinggi (1200 ppm) dan kandungan sulfur rendah (300 ppm) 

menghasilkan faktor pengayaan sekitar 2,5 dan 3,0, dengan sistim Pervaporasi. 

Pencucian dengan larutan terpilih pada metode adsorpsi, memperlihatkan penurunan 

kadar sulfur mendekati blanko terjadi pada pencucian ketiga yang berjumlah 40 ml larutan 

pencuci toluene. Peningkatan jumlah pelarut memberikan pengaruh terhadap penurunan 

sulfur pada adsorben. 
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Gambar 40. Kurva hubungan antara pencucian dan kadar sulfur 

 

Gambar 41. Persentase penurunan sulfur 

 9. Formulasi Gemuk Lumas Industri pertanian 

Gemuk lumas merupakan pelumas dalam bentuk setengah padat, terbuat dari 

minyak lumas dasar ditambah aditif dan bahan pengental.  Gemuk lumas yang benar, 

mengandung minyak dan atau pelumas cair lainnya, yang dicampur dengan bahan 

pengental lain, seperti sabun, untuk memberi bentuk padat atau semi padat. 

Sabun adalah bahan pengemulsi yang umum digunakan. Jenis sabun yang dipilih 

disesuaikan dengan kondisi dimana gemuk lumas tersebut akan digunakan. Sabun yang 

berbeda menghasilkan produk gemuk lumas dengan tingkat ketahanan terhadap 

temperatur (berhubungan dengan viskositas dan volatilitas), ketahanan terhadap air, dan 

reaktivitas kimia yang berbeda-beda. 

Aditif adalah bahan kimia yang dapat memperbaiki parameter-parameter pelumas 

yang berbeda-beda. Aditif untuk minyak lumas dan gemuk lumas dapat diklasifikasikan 

dalam beberapa aspek. Pertama, yang mempengaruhi sifat fisika dan kimia bahan dasar 

pelumas, sebagai contoh, sifat fisika adalah temperatur rendah, demulsibilitas dan lain-
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lain, sifat kimia yaitu stabilitas oksidasi dan lain-lain. Kedua, pengaruh terhadap 

permukaan logam dengan memodifikasi sifat kimia fisika, sebagai contoh, peningkatan 

koefisien friksi, mencegah keausan dll. 

 

Gambar 42. Komposisi Gemuk Lumas 

 Pada penelitian terdahulu tentang Gemuk lumas ramah lingkungan, aditif dan bahan 

pengental yang digunakan masih mengandung logam berat seperti seng, plumbum dan 

lain-lain, yang berbahaya terhadap lingkungan. Pada studi ini, kami mengusulkan formula 

baru untuk gemuk lumas multiguna yang ramah lingkungan, dengan menggunakan aditif 

lain yang tidak mengandung logam berat, yaitu aditif yang digunakan pada industri 

makanan, tetapi juga sesuai untuk kebutuhan industri lainnya. 

Studi ini dilaksanakan secara bertahap, yang dimulai pada Tahun 2007 dan 

diselesaikan pada Tahun 2010. Pada Tahap I studi ini, telah dilakukan pemilihan aditif 

dan bahan pengental yang sesuai untuk mendapatkan formula gemuk lumas ramah 

lingkungan. Pada Tahap II, telah dihasilkan 2 (dua) macam gemuk lumas dengan bahan 

pengental sabun litium dan sabun kalsium, serta telah dilakukan uji sifat fisika dan unjuk 

kerjanya. Sedangkan pada Tahap III, penelitian difokuskan untuk mendapatkan formula 

yang optimal untuk gemuk lumas sabun lithium dan kalsium dengan NLGI 2-3. 

Hasil studi sampai dengan tahap ketiga adalah, telah berhasil membuat gemuk 

lumas sabun lithium dengan bahan dasar minyak jarak dalam beberapa variasi proses 

pembuatan serta komposisi bahan baku. Kondisi proses saponifikasi dan dispersi sabun 

lithium maupun sabun kalsium dalam minyak lumas dasar (base oil) sangat 

mempengaruhi kualitas gemuk lumas yang dihasilkan. Dropping point gemuk lumas, 

sangat dipengaruhi oleh jenis dan komposisi sabun, serta proses dispersi sabun dalam 

minyak lumas dasar. Kekerasan dan konsistensi gemuk lumas sangat dipengaruhi oleh 

jumlah bahan pengental dan bahan pengisi, serta proses dispersi bahan-bahan tersebut 

dalam minyak lumas dasar. Aditif tekanan ekstrim (TE-A) yang ditambahkan pada gemuk 

lumas sabun lithium maupun sabun kalsium, dapat menurunkan scar diameter bola uji 

fourball dan menaikkan dropping point. Akan tetapi, aditif corrosion inhibitor (CI-A) 

yang ditambahkan pada gemuk lumas sabun kalsium ini, tidak dapat bercampur dengan 

baik, sehingga tekstur gemuk lumas sabun kalsium menjadi kasar. Oleh karena itu  

penambahan aditif CI-A hanya dilakukan pada gemuk lumas sabun lithium.  
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Berdasarkan hasil uji beberapa parameter gemuk lumas, dapat diketahui bahwa 

gemuk lumas sabun lithium dengan komposisi  0,6% LiOH, 20% 12-HSA, 0,2% anti-

oksidan, 1,0% anti-korosi, 1,0% aditif tekanan ekstrim dan 77,2% minyak jarak adalah 

yang terbaik, hal ini ditunjukkan dengan nilai dropping point yang cukup tinggi yaitu 

213,7
o
C, tingkat kekerasan gemuk lumas NLGI 3, scar diameter 0.9375 mm, tingkat 

copper strip corrosion 1a, teksturnya halus dengan warna ”broken white”. 

Gemuk lumas jenis lainnya adalah gemuk lumas sabun kalsium, dengan bahan dasar 

minyak jarak dalam beberapa variasi proses pembuatan serta komposisi bahan baku. 

Berdasarkan hasil uji beberapa parameter gemuk lumas, dapat diketahui bahwa gemuk 

lumas sabun kalsium dengan komposisi 4,2% Ca(OH)2, 15,8% 12-HSA, 0,2% anti-

oksidan, 1,0% aditif tekanan ekstrim dan 78,8% minyak jarak adalah yang terbaik, hal ini 

ditunjukkan dengan nilai dropping point yang cukup tinggi yaitu 162
o
C, tingkat kekerasan 

gemuk lumas NLGI 3, scar diameter 0.93775 mm, teksturnya halus dengan warna 

”broken white”. 

Bahan dasar gemuk lumas sabun lithium dan gemuk lumas sabun kalsium yang 

dihasilkan dalam penelitian ini adalah minyak jarak Ricinus Communis L. yang termasuk 

bahan dasar nabati, dapat didegradasi sampai dengan 100% oleh mikroorganisme.  Aditif 

yang digunakan adalah aditif yang mendapatkan rekomendasi dari FDA dapat digunakan 

di industri makanan, tetapi juga sesuai untuk kebutuhan industri lainnya. Oleh karena itu, 

gemuk lumas sabun lithium dan gemuk lumas sabun kalsium yang dihasilkan ini, dapat 

dikategorikan sebagai gemuk lumas ramah lingkungan atau Biodegradable Grease. 

 10. Penelitian Pengaruh Fraksi Kerosin dalam Minyak Solar Terhadap 

Karakteristiknya dan Kinerja Mesin 

Produksi minyak solar dalam negeri tahun 2008 sampai saat ini tidak dapat 

memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri. Untuk menutup kekurangan tersebut 

dipenuhi dengan minyak Solar sebesar 30 – 40 % kebutuhan. Dalam usaha meningkatkan 

jumlah produk minyak solar domestik dapat dilakukan dengan memasukan fraksi kerosin 

ke dalam fraksi minyak Solar, namun hal ini akan mempengaruhi sifat-sifat fisika/kimia 

minyak solar.  Oleh karena itu  harus dilakukan penelitian pengaruh pencampuran frraksi 

kerosin kedalam  minyak solar untuk mengetahui sejauh mana perubahan sifat-sifat 

fisika/kimia terhadap spesifikasi minyak Solar 48 yang berlaku saat ini.  Selain itu akan 

campuran kerosin dan minyak solar dengan perbandingan % volume tertentu akan diuji 

untuk melihat perubahan kinerja dan ketahanan pada mesin diesel statis. 

 

Gambar 43. Bangku Uji Motor Diesel Multisilinder 
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Metodologi Penelitian dilaksanakan dengan melakukan survai/konsultasi mengenai 

bahan bakar Solar 48 dan minyak tanah di beberapa propinsi antara lain, Pertamina, 

Perguruan Tinggi dan Pemda.  Pengambilan percontoh minyak solar dan minyak tanah di 

beberapa Kilang/Depot/SPBU.  Minyak solar dan minyak tanah diuji sifat fisika/kimianya 

sesuai dengan spesifikasinya, kemudian dibuat campuran minyak tanah (0 s/d 40 % 

volume) kedalam Minyak Solar 48. Evaluasi hasil uji fisika/kimia percontoh campuran 

kerosin dan minyak solar  dilakukan dengan membandingkan hasil uji tersebut terhadap 

spesifikasi Minyak Solar 48 menurut SK Dirjend Migas No. 3675 K/24/DJM/2006 

tertanggal 17 Maret 2006. pengujian kinerja/ketahanan bahan bakar campuran hanya 

dilakukan pada percontoh dengan titik nyala minimum 60
0
C, 55

0
C dan 52

0
C. Evaluasi 

kinerja terbatas/ketahanan dilakukan dengan membandingkan hasil uji kinerja/ketahanan 

minyak solar campuran bertitik  nyala minimum 55
0
C dan 52

0
C. Dengan kinerja Minyak 

Solar 48 domestik produk Pertamina bertitik nyala 60
0
C. Pencampuran kerosin kedalam 

minyak solar 48 ternyata menyebabkan karakteristik fisika/kimianya yang berdampak 

pada penurunan kinerja. Pada umumnya kekhawatiran dari pencampuran kerosin dalam 

minyak solar adalah disebabkan penurunan sifat lubrisitas dari minyak solar yang akan 

menyebabkan kerusakan pada komponen pompa injeksi terutama yang terbuat dari karet 

dan keausan pada lubang injektor yang berakibat kurang sempurnanya pengabutan yang 

berakhir pada meningkatnya konsumsi, biaya perawatan dan menurunnya kinerja mesin, 

karena spesifikasi minyak solar 48 belum menetapkan batasan lubrisitas maka 

penambahan fraksi kerosin dalam minyak solar nantinya perlu menetapkan nilai tersebut 

seperti pada spesifikasi minyak solar 51 dan bila perlu ditambahkan aditif yang dapat 

meningkatkan lubrisitasnya. Pencampuran kerosin kedalam minyak solar dengan 

%volume tinggi perlu dicermati dengan teliti agar tidak berdampak negatif pada 

penggunaannya, mengingat bahan bakar ini digunakan oleh moda transpotasi laut dan 

darat, baik untuk angkutan penumpang maupun barang. Dari 8 karakter yang diuji hanya 

angka setana dan titik nyala tidak  memenuhi spesifikasi, sedangkan karakteristik lainnya 

masih dalam batas spesifikasi. 

 

Gambar 44. Skema Alat Uji Aliran untuk Injektor Mesin Diesel 
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 11. Studi Formulasi Minyak lumas mesin Diesel Untuk Kendaraan 

Perkembangan teknologi pelumas selalu berhubungan dengan perkembangan 

teknologi mesin dan peralatan yang digunakan. Kualitas pelumas yang lebih baik 

diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja mesin. Pelumas yang paling dikenal di pasar 

adalah pelumas mesin. Banyak jenis, merek, dan kualitas produk ini diproduksi terutama 

untuk memasok sektor otomotif. Peningkatan jumlah kendaraan otomotif dan 

perkembangan teknologi mesin modern membutuhkan kualitas pelumas yang lebih tinggi 

dari sebelumnya. Teknologi mesin terbaru bekerja pada kondisi yang semakin ekstrim, 

seperti suhu operasi yang lebih tinggi, putaran tinggi, tekanan operasi yang lebih tinggi, 

dan toleransi yang semakin kecil. Semua kondisi ini harus bisa ditanggung oleh pelumas 

yang digunakan. Standar mutu pelumas ini harus mencapai standar nasional dan 

internasional, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), American Petroleum Institute 

(API), Society of Automotive Engineer (SAE) dan standar Jepang (JASO). Pada saat ini, 

kinerja pelumas mesin diesel telah mencapai API Service grade CJ-4 yang cocok untuk 

teknologi mesin diesel untuk kendaraan tugas berat tahun 2007 dan di atasnya. Namun, 

kebanyakan teknologi mesin yang digunakan di Indonesia mayoritas menggunakan 

tingkat API Service CF-4. 

Karakteristik fisika dan kimia adalah pra-indikator untuk mengetahui mutu pelumas. 

Kualitas sesungguhnya dari pelumas hanya dapat diketahui dengan uji kinerja dalam 

aplikasi di lapangan. Karakteristik ini dapat diuji dengan uji jalan dengan acuan lama 

operasi (jam) atau jarak tempuh (kilometer). Ini adalah salah satu alasan mengapa studi ini 

sangat penting. 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan satu formula SAE 15W40/API CF-4 yang 

memiliki kinerja yang baik yang dibuktikan berdasarkan hasil pengujian di laboratorium 

dan uji kinerja yang dilakukan dengan cara uji jalan. Formula ini dibuat melalui beberapa 

langkah kegiatan antara lain formulasi, blending, uji laboratorium, dan uji kinerja 

menggunakan mesin empat langkah mobil diesel penumpang sampai mencapai jarak 

tempuh 15.000 km. Karakteristik pelumas dipantau dengan mengambil sampel minyak 

lumasnya setiap jarak tempuh 2.500 km, sehingga penurunan kualitas pelumas sepanjang 

studi ini bisa dicatat dan dimonitor. 

 

Gambar 45. Prinsip Kerja Pelumas dan Pelumasan 

Untuk mencapai hasil yang baik, penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan 

kegiatan : (i) formulasi dan persiapan sampel, (ii) persiapan dan pengkondisian mesin, 
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termasuk overhaul dan rating komponen mesin, (iii) pelumas digunakan pada mesin uji 

dengan menempuh jarak  sampai 15.000 km dengan pemakaian normal rata-rata 300 km / 

hari, (iv) Sampling dan analisis karakteristik fisika-kimia minyak lumas yang digunakan. 

Pengambilan sampel dilakukan pada jarak tempuh 0 km, 2.500 km, 5.000 km, 7.500 km, 

10.000 km, 12.500 km, dan seterusnya hingga mencapai atau mendekati nilai off-spec; (v) 

Analisis konsumsi pelumas yang disebabkan oleh penguapan, kebocoran, dll (vi) 

Overhaul dan rating komponen mesin (langkah ii), (vii) Mengevaluasi hasil uji 

laboratorium berdasarkan spesifikasi standar API CF-4 (SNI 06-7069.5-2005), dan (viii) 

Laporan Akhir . 

 

Gambar 46. Unit Blending minyak lumas skala laboratorium dan mini-plant. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa formula SAE 15W40/API CF-4 memiliki 

karakteristik yang baik sesuai dengan standar spesifikasi. Tabel 31 menunjukkan sifat-

sifat  fisika dan kimia minyak lumas yang digunakan. Bio-Rad IR Oil Analyser  juga 

digunakan untuk menganalisa karakteristik soot, produk oksidasi, fuel dilution, dan lain-

lain. Tabel 32 menunjukkan hasil ujinya. 

Hasil uji karakteristik seperti ditunjukkan pada Tabel 31 dan Tabel 32, minyak 

lumas hasil formulasi menunjukkan nilai yang baik. Akan tetapi, walaupun secara 

keseluruhan nilai viskositas masih dalam rentang spesifikasi yang ditetapkan “stay in 

grade”( ±20 % dari viskositas awal) namun melihat kecenderungan terjadinya sludge yang 

diindikasikan dari meningkatnya viskositas dan nilai soot (tabel 2) yang terus meningkat, 

sehingga kinerja mesin dapat terganggu, maka dipertimbangkan pada 15.000 km uji jalan 

dihentikan. 

Komponen mesin yang dinilai (rating) meliputi: piston, camshaft, tappet, conrod 

bearing, oil screen/filter, dan lain-lain. Hasil pengukuran dan rating komponen mesin 

menunjukkan kebersihan piston yang baik, keausan pada tingkat normal, tidak terjadi 

keausan abnormal, tidak terjadi kemacetan ring dan nilainya masih jauh di bawah warning 

level . Metode yang digunakan untuk menilai komponen mesin adalah Merit Rating 

(metode rating CEC/M02-T70). Pengamatan terhadap piston mencakup kondisi kepala 

piston (crown cutting), kondisi ring piston (ring sticking), deposit celah cincin piston 

(groove filling), kondisi permukaan piston (skirt condition) dan sisi bawah piston (piston 

underside). Hasil rating piston dapat dilihat pada Gambar 47. 
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Kesimpulan dari studi ini adalah formula minyak lumas SAE 15W40 API CF-4 

hasil studi, menunjukkan karakteristik unjuk kerja pelumasan yang baik selama uji jalan 

(road test) hingga jarak tempuh 15.000 km dan siap diproduksi secara massal jika 

memungkinkan. 

Tabel 31. Karakteristik fisika dan kimia minyak lumas yang digunakan 

Parameter Standard Value 
Initial Value 

(0 km) 

Final Value 

(15000 km) 

Kinematic Viscosity, 100 oC, cSt, range 12.5-16.3 14,82 11,95 

Viscosity Index, min 125 142 149 

Flash Point, oC, min 200 230 226 

TBN, mg-KOH/gr, min 5 11.54 8.86 

TAN, mg-KOH/gr Reported 0.01 0.81 

pH Reported 6.66 5.42 

Metal Contents,  

Ca 

Mg 

Zn 

Warning level: 

-- 

-- 

-- 

3,784.34 

13.53 

1024.26 

-- 

-- 

-- 

Fe 

Al 

Cu 

Cr 

Si 

>100 

>30 

>40 

>20 

>30 

0.04 

0.75 

0.20 

0.03 

0.99 

30.29 

7.05 

4.28 

0.21 

25.23 

Tabel 32. Hasil uji Bio-Rad IR Oil Analyser 

NO JENIS  

UJI 

NILAI  

NORMAL 

HASIL UJI 

NEW  

OIL 

USED OIL 

IP-0 IP-1 IP-2 IP-3 IP-4 IP-5 IP-6 

0 KM 2500  

KM 

5000  

KM 

7500  

KM 

10000  

KM 

12500  

KM 

15000  

KM 

1 Antioxidant 

Reading 

 1 1 1 1 1 1 1 

2 Water Petroleum 

Lube 

(10 to 50) 14 12 12 13 14 15 16 

3 Soot Value <20 0 0 10 26 34 46 70 

4 Oxidation By-

Product 

6 to 12 11 13 14 14 16 17 18 

5 Nitration By-

Product 

3 to 8 5 6 6 7 8 9 9 

6 Antiwear Reading 8 to 12 18 19 20 19 19 20 20 
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NO JENIS  

UJI 

NILAI  

NORMAL 

HASIL UJI 

NEW  

OIL 

USED OIL 

IP-0 IP-1 IP-2 IP-3 IP-4 IP-5 IP-6 

0 KM 2500  

KM 

5000  

KM 

7500  

KM 

10000  

KM 

12500  

KM 

15000  

KM 

7 Diesel/JP8 

Dilution 

220 to 230 224 224 231 219 219 224 226 

8 Sulfated By-

Product 

10 to 14 17 18 20 21 22 24 26 

9 Ethylene Glycol ( 

Antifreeze) 

0 to 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

Gambar 47. Hasil Rating Piston 

 12. Studi Formulasi Minyak Rem untuk Kendaraan Bermotor 

Melihat peran penting minyak rem pada kendaraan bermotor, pemilihan dan 

penggunaan secara tepat menjadi fokus perhatian untuk menjaga keselamatan pengendara. 

Prinsip kerja sistem pengereman dari master silinder ke piston untuk mentransfer energi 

mekanis dapat menghasilkan panas akibat gesekan, dalam hal ini dibutuhkan minyak rem 

dengan spesifikasi khusus terkait perubahan suhu, yaitu titik didih yang tinggi, 

kemampuan melindungi dari karat dan melumasi komponen sistem rem.  

Minyak rem memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk turunan minyak 

bumi seperti pelumas. Dalam beberapa literatur, minyak rem dikenal juga dengan istilah 

cairan rem (breaking fluid). Kualitas cairan rem ini dibedakan dengan viskositasnya, 

ketahanannya terhadap temperatur tinggi, kemampuan pelumasannya dan kesesuaiannya 

(compatibility) dengan perangkat sistem pengereman.  

Spesifikasi yang umum digunakan untuk produk minyak rem adalah standar yang 

dikeluarkan oleh US Department of Transportation (DOT), misalnya DOT 3, DOT 4, 
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DOT 5.1 dan DOT 5. Jenis minyak rem yang banyak digunakan untuk kendaraan 

penumpang adalah minyak rem yang memiliki spesifikasi DOT 3 dan DOT 4. Penelitian 

ini bertujuan untuk merancang formula minyak rem kendaraan bermotor dengan 

klasifikasi DOT 3.  

Pada kondisi normal, minyak rem dari bahan dasar jenis polyglycol mampu 

mencapai titik didih hingga 250
o
C dan bersifat higroskopis sehingga menyerap 

kelembaban hingga 3% air dalam kurun waktu  2 tahun. Keberadaan air ini sangat 

berbahaya karena sifatnya yang lebih mudah menguap saat pengereman intensif, yang 

menyebabkan pengereman melemah dan rugi efisiensi. Selain itu, air juga menjadi faktor 

yang meningkatkan terjadinya oksidasi pada perangkat sistem pengereman. Penguapan 

cairan rem pada suhu tinggi merupakan permasalahan yang sering muncul pada saat 

digunakan. Oleh karena itu, penambahan aditif sangat diperlukan pada kondisi operasi 

temperatur tinggi untuk mencegah oksidasi bahan dasar & pelarut serta mencegah 

pengkaratan dan korosi dari komponen metal sistem rem, salah satunya adalah aditif dari 

senyawa phenol dan senyawa aminekomposisi bahan dasar dan aditif yang digunakan 

menjadi faktor penting untuk menghasilkan produk minyak rem yang memenuhi 

spesifikasi dan aman digunakan. 

Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh formula minyak rem dengan klasifikasi 

DOT 3 untuk kendaraan bermotor yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan menurut 

methode FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standard USA). Penelitian ini juga 

diharapkan dapat meningkatkan peran serta sektor ESDM dalam peningkatan industri hilir 

migas, menjadi informasi dan masukan kepada institusi (pemerintah) dalam merumuskan 

regulasi yang tepat terkait penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) minyak rem, 

menjadi pemicu (triger) bagi terus berkembangnya industri.  

Dalam penelitian ini, formulasi dilakukan dengan menggunakan bahan dasar 

polyethylene glycol monobutyl ether dengan diethylene glycol monomethyl ether, yang 

divariasikan pada rentang konsentrasi 20 -  30% berat, serta aditif antioksidan dan 

inhibitor korosi pada konsentrasi tertentu. Analisis fisika kimia, dilakukan untuk 

mengetahui karakteristik minyak rem seperti: titik didih, uji korosi, viskositas kinematik, 

ketahanan oksidasi, kompatibilitas terhadap material karet, toleransi kandungan air, 

fluiditas dan tampilan, serta kecenderungan terbentuknya endapan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 formula yang dibuat, diperoleh satu 

formula minyak rem yang memenuhi syarat spesifikasi DOT 3 yang ditetapkan (metode 

FMVSS). Formula minyak rem dengan kode FMR 5 dipilih sebagai formula terbaik 

berdasarkan spesifikasi karakteristik fisika kimia dan semi unjuk kerja minyak rem DOT 

3 (Tabel 33). Namun demikian, kualitas sebenarnya baru dapat diketahui pada pengujian 

unjuk kerjanya saat digunakan pada sistem pengereman kendaraan. 

Tabel 33. Tabel Karakteristik Formula Minyak Rem (FMR 5) 

PARAMETER DATA UJI SPESIFIKASI 

Boiling Point (oC)     

ERBP 246.26 ≥ 205 

wet ERBP 148.78 ≥ 140 

High Temperature Stability 237.80 
changed of BP within 

3oC 
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PARAMETER DATA UJI SPESIFIKASI 

Chemical Stability  -0,13 
changed of BP within 

3oC 

Corrosion Tester, Changed Quantity of Mass (mg/cm2)  

Tinplate -0.13 ± 0.2 

Steel -0.03 ±0.2 

Aluminium 0.00 ±0.1 

Cast iron -0.01 ± 0.2 

Brass 0.00 ± 0.4 

Copper 0.00 ±0.4 

Zinc -0.01 ± 0.4 

pH 9,45 7 - 11.5 

Water Content (%) 0,15 ≤ 0.2 

Kinematic Viscosity (cSt)     

-40oC 1108.62 ≤1500 

100oC 2.73 ≥1.5 

Resistance to Oxidation (mg/cm2)     

Aluminium 0,00 ± 0.05 

Cast iron 0,00 ± 0.3 

Effect on SBR Cups 70oC     

Increase of base diameter, D (mm) 0.56 0.15 to 1.40 

Changed quantity of hardness, H (HA) -5.60 0 to -10 

Increase of volume, V (%) 6.92 1 to 16 

Effect on SBR Cups 120oC     

Increase of base diameter, D (mm) 0.72 0.15 to 1.40 

Changed quantity of hardness, H (HA) -7.40 0 to -15 

Increase of volume, V (%) 8.67 1 to 16 

Water Tolerance     

- 40oC flow (second) 01.87  ≤ 10 

- 60oC Precipitate Volume (%) 0.00 0,05 

Compatibility     

- 60oC Precipitate Volume (%) 0,00 0,05 

Fluidity and Appearance 03.68   

- 40oC     

 flow (second) 00.95 ≤10 

Precipitate and Separation No No 

- 50oC     

 flow (second) 03.32 ≤ 35 

Precipitate and Separation No No 
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 13. Penelitian Pengaruh kandungan Logam dalam Minyak Solar 48 dan Uji Kinerja 

pada Mesin Diesel Statis 

Minyak Solar adalah bahan bakar motor diesel yang digunakan untuk motor diesel 

putaran tinggi (otomotif) sehingga kita kenal dengan nama High Speed Diesel (HSD). 

Selain di gunakan sebagai bahan bakar pada kendaraan bermotor diesel, minyak solar juga 

di gunakan sebagai sebagai bahan bakar pada mesin diesel statis di industry seperti pada 

mesin diesel pembangkit tenaga listrik. 

Minyak Solar yang digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga 

diesel ini adalah minyak Solar 48 sesuai dengan  SK Dirjen Migas No. 3675 

K/24/DJM/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2006. Dalam spesfikasi minyak 

Solar 48 maupun minyak solar 51 tidak menetapkan batasan kandungan logam. Demikian 

halnya dengan spesifikasi miyak solar negara lainnya. Namun spesifikasi bahan bakar 

minyak solar Wold Wide Fuel Carter (WWFC) yang merupakan arah global harmonisasi 

spesifikasi BBM di seluruh dunia telah menetapkan batasan kandungan logam dalam 

minyak solar yaitu pada spesifikasi WWFC kategori 2, kategori 3 dan kategori 4. Dimana 

dalam spesifikasi WWFC tersebut di nyatakan kandungan logam tidak terdeteksi dengan 

kata lain logam tidak boleh ada dalam minyak solar. 

Adanya kandungan logam dalam minyak Solar dapat menimbulkan hot spot  pada 

komponen bagian dalam ruang bakar motor diesel. Mula-mula terbentuk ash deposit yang 

akan dapat menyebabkan terjadinya korosi. Semakin banyak terjadi penumpukan deposit 

pada lokasi tersebut akan menyebabkan peningkatan suhu mesin yang signifikan sehingga 

akan menyebabkan terjadinya oksidasi pada temperatur tinggi.Kondisi ini jika terus 

berlanjut dapat menimbulkan retak (crack) yang akhirnya dapat mempengaruhi kinerja 

mesin dan  akan memperpendek umur mesin.  

Sehubungan dengan permasalahan di atas, perlu dilakukan penelitian kandungan 

logam dalam minyak solar 48 dan uji kinerja pada mesin diesel statis genset untuk melihat 

pengaruhnya terhadap komponen mesin. 

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kandungan logam  yang 

terdapat dalam minyak solar 48 eks- Pertamina yang dipasarkan di Indonesia dan meneliti 

pengaruh kandungan logam daalam minyak solar terhadap kinerja mesin diesel statis 

(Genset ) sebagai masukan untuk pengembangan spesifikasi minyak solar. 

Dalam penelitian ini dilakukan percobaan laboratorium yang meliputi pengujian 

karakteristik minyak solar 48, analisa kandungan logam dan uji kinerja pada mesin diesel 

genset meliputi konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang dan rating komponen-

komponen mesin genset. Mesin yang digunakan dalam penelitian ini adalah mesin Genset 

Yanmar TF85-di sistem injeksi langsung (direct Injection) dengan kapasitas 5 kVa. Mesin  

ini banyak dipakai pada masyarakat sebagai pembangkit tenaga listrik di rumah tinggal.  

Bahan bakar minyak solar 48 yang digunakan untuk uji kinerja diberi kode SFR dan 

SFA dimana SFR adalah minyak solar yang mengandung kadar logam lebih kecil 

dibanding minyak solar 48 SFA. 

Hasil pengujian sifat-sifat fisika/kimia masing-masing minyak solar 48 SFR dan 

SFA yang digunakan pada uji kinerja secara keseluruhan memenuhi spesifikasi minyak 

solar 48 sesuai surat keputusan Dirjen Migas No. 3675 K/24/DJM/200 tanggal 17 Maret 

2006 (Tabel 34).   
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Tabel 34. Spesifikasi bahan bakar minyak Jenis minyak Solar 48 

 

 

 

Hasil pengujian kinerja di lihat dari hasil analisa konsumsi bahan bakarnya 

menunjukkan konsumsi bahan  bakar  pada pengujian SFR adalah 7,82 liter/jam, 

sedangkan SFR adalah 7,88 liter/jam. Rata-rata konsumsi penggunaan bahan bakar SFA 

selama 100 jam pengujian lebih besar 0.76%. Hasil pengujian emisi gas buang yang 

meliputi gas CO, HC dan Opasitas bahan bakar SFR dan SFA dapat dilihat pada Tabel 35. 

Tabel 35. Hasil pengujian emisi gas buang 

EMISI GAS BUANG 

RATA-RATA 
SOLAR 48 SFR SOLAR 48 SFA PERBEDAAN (%) 

   CO 0.02% 0.04% 0,02% 

   HC 15.5ppm 20.0ppm 4,5ppm 

  Opasitas 6.40% 8,55% 2.15% 

Rating dilakukan pada komponen mesin dalam ruang bakar meliputi Kapala silinder 

(Cylinder Head), Torak (Piston) dan Katup (Valve). 
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Rating deposit pada ruang bakar mesin ini dilakukan dengan mengacu kepada 

metode CEC M02-T70. Deposit dapat dihitung dengan melakukan secara merit rating 

(visual) dan pengukuran berat deposit. Deposit pada bagian  ruang bakar mesin dinilai 

secara merit dan dinyatakan secara numeric dengan nilai antara 0 sampai 10. Dimana  

nilai M=10 diartikan sangat bersih atau tidak ada deposit, sedangkan M=0 diartikan 

sangat kotor dengan deposit menutup seluruh bagian.  

Hasil rating dan penimbangan berat deposit untuk kepala silinder yang 

menggunakan bahan bakar SFR lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan 

bahan bakar SFA dengan perbedaan 12.52%. Untuk berat  deposit kepala silinder yang 

menggunakan bahan bakar SR adalah 0.3225 gr sedangkan yang menggunakan bahan 

bakar SFA adalah 0.5860 gr dengan perbedaan 81.71%. Dengan demikian kepala silinder 

yang menggunakan bahan bakar SFR lebih bersih dari yang menggunakan bahan bakar 

SFA. 

Hasil pengukuran saringan bahan bakar didapat selisih berat saringan bahan bakar 

yang menggunakan SFR lebih kecil dibandingkan yang menggunakan bahan bakar SFA 

dengan perbedaan 53.16%.  

Semakin tinggi nilai rating yang didapatkan menunjukkan katup tersebut semakin 

bersih. Ini juga dapat dilihat dari hasil penimbangan yang menunjukkan selisih berat 

deposit yang semakin kecil. 

Secara keseluruhan hasil uji kinerja bahan bakar minyak solar 48 SFR lebih bagus 

dibanding kinerja bahan bakar minyak solar 48 SFA.  

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa kandungan logam dalam minyak 

Solar 48 dapat menyebabkan pemakaian bahan bakar lebih boros, meningkatkan emisi gas 

buang dan opasitasnya. 

 14. Studi Produksi Biomassa Mikroba Chlorophyceae Aquatik pada 

Photobioreaktor Tabung (Skala Pilot) sebagai Bahan Baku Biofuel 

Penelitian dan pengembangan energi alternatif berbasis bahan organik sebagai 

bahan dasarnya telah banyak dilakukan. Salah satu bahan dasar yang potensial dan relatif 

baru dikembangkan ialah biomassa mikroalga  dari jenis Chlorophyceae akuatik, yang 

merupakan  kumpulan sel-sel mikroalga yang didalamnya mengandung cukup banyak 

minyak alga. Menurut Richmond (1990); Steenblock (1987) dalam Sriharti et al.(1997), 

mikroalga merupakan sumber daya potensial yang mempunyai prospek yang cerah dimasa 

mendatang, karena kandungan proteinnya cukup tinggi, dan juga mengandung 

karbohidrat, lemak, vitamin, asam-asam amino essensial, asam lemak essensial, enzim, 

beta karotin dan klorofil. Mikroalga adalah jasad renik yang termasuk tumbuhan bersel 

tunggal, berkembang-biak sangat cepat dengan daur hidup relatif pendek. Lahan produksi 

mikroalga lebih kecil daripada tanaman tinggi dan biomassa yang dihasilkan per satuan 

waktu lebih banyak (Panggabean G.M. Lily, 1998). Kualitas mikroalga dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, yang terpenting diantaranya adalah faktor nutrisi, intensitas cahaya, suhu, 

dan kadar CO2. Nutrisi merupakan faktor pembatas terhadap pertumbuhan yang 

menghasilkan perubahan terhadap kecepatan pertumbuhan.  

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan studi pemanfaatan biomassa mikroalga 

Chlorophyceae akuatik sebagai bahan dasar pembuatan biofuel dalam suatu 
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photobioreaktor skala pilot  dengan menggunakan media pertumbuhan terpilih pada skala 

laboratorium. Dari kegiatan ini akan dikaji biomassa yang dihasilkannya.  

Pada skala laboratorium dilakukan uji variasi media pertumbuhan mikroalga dengan 

menggunakan erlenmeyer 500 mL serta alat pendukungnya. Media uji ini digunakan 

untuk melihat pertumbuhan mikroalga Chlorophyceae untuk menghasilkan biomassa 

tinggi dan media ini mempunyai nilai ekonomis. Media-media pertumbuhan yang 

digunakan yaitu : media BBL sm, SS, MN, M4N, “Sederhana 2” dan “Sederhana 3”. 

Sebagai media kontrol digunakan akuades steril tanpa penambahan nutrisi. Mikroalga 

yang digunakan dalam skala laboratorium merupakan mikroalga Chlorophyceae  mixed 

culture yang didominasi oleh Scenedesmus sp. 

Percobaan dilakukan secara batch dengan tiga kali pengulangan (triplo). 

Perbandingan seeding  mikroalga dan medium pertumbuhan adalah 1 : 10. Selama 

percobaan, erlenmeyer diberi aerasi dengan kekuatan yang sama dan disinari cahaya 

buatan dengan lampu putih Fluoresens Philips TL 36W/54 secara terus menerus. Aerasi 

menggunakan pompa udara Resun AC-9908. Proses pengamatan dilakukan setiap hari. 

Parameter yang diamati adalah pH, optical density (OD), dan temperatur. 

Pada skala pilot dilakukan penyiapan dan pengadaan serta uji coba sarana berupa 

open pond raceway berbentuk sirkular (tiga kolam) yang digunakan untuk pertumbuhan 

mikroalga Chlorophyceae. Volume kolam untuk masing-masing kolam A, B dan C adalah 

266, 270 dan 260 Liter. Mikroalga yang digunakan merupakan mikroalga Chlorophyceae 

mixed culture yang merupakan koleksi hasil penelitian DIPA 2009 yang didominasi oleh 

Scenedesmus sp. Proses kultivasi alga pada skala pilot dibagi menjadi 2 tahap, yaitu 

sistem batch resirkulasi dan kontinyu. Sistem batch resirkulasi bertujuan untuk 

mengkultivasi dan memperbanyak koloni mikroalga sebelum proses kontinyu berjalan. 

Sistem batch resirkulasi berlangsung pada tiap kolam raceway. Parameter yang diamati 

pada sistem batch resirkulasi adalah pH, optical density, dan temperatur. 

Media pertumbuhan yang digunakan baik dalam sistem batch resirkulasi dan 

kontinyu adalah media “Sederhana 2” (didasarkan pada hasil penelitian DIPA 2009 

bahwa media “Sederhana 2” cenderung menghasilkan produk biomassa mikroalga yang 

baik). Parameter yang diamati pada sistem kontinyu adalah pH, OD, temperatur, jumlah 

biomassa kering dan minyak alga. Pengukuran pH menggunakan pH meter merek Thermo 

seri Orion 3 Star. Optical density diukur dengan menggunakan spektrofotometer merek 

Thermo scientific seri Genesys 10uv pada panjang gelombang 680 nm, temperatur diukur 

dengan menggunakan termometer yang telah dikalibrasi, dan minyak alga dianalisa 

dengan tiga macam metode ekstraksi dengan jenis pelarut yang bervariasi. Pada proses 

panen mikroalga menggunakan proses koagulasi-flokulasi dengan menggunakan tawas 

sehingga mikroalga akan mengendap. Endapan mikroalga yang berbentuk slurry (bubur) 

tersebut dikeringkan secara alami dengan bantuan sinar matahari. Hasil biomassa 

mikroalga yang telah kering selanjutnya ditimbang, dihaluskan dan siap untuk diekstraksi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 variasi media pertumbuhan yang 

digunakan pada penelitian ini ternyata media M4N adalah media yang paling baik untuk 

pertumbuhan mikroalga yang kemudian diikuti oleh media SS, MN, “Sederhana 2”, 

“Sederhana 3”, dan BBLsm. Media “Sederhana 2” yang merupakan media paling baik 

pada penelitian sebelumnya, ternyata pada penelitian kali ini hanya menempati posisi ke 

4. Nilai optical density media M4N dapat mencapai 2,254 dengan warna kultur hijau 

pekat yang masih bertahan hingga akhir operasi. Masih bertahannya warna hijau pekat 

mikroalga pada media M4N dapat disebabkan karena kandungan Mg pada media M4N 
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paling tinggi dibandingkan media-media lainnya sehingga pembentukan klorofil pada 

media M4N menjadi lebih tinggi 

Hasil pengujian skala pilot (Photobioreactor Raceway Sirkular) yang dilakukan 

dengan sistem batch resirkulasi menunjukkan hasil OD (Optical Density) sebesar 2,366 

(hari pengamatan terakhir operasi) dan pH sebesar 9,01. Sedangkan pada sistem kontinyu 

hasil pengamatan pH berkisar dengan rentang antara 8,7 – 8,9. Sedangkan pertumbuhan 

mikroalga selama sistem kontinyu cenderung mengalami penurunan. Penurunan nilai OD 

pada sistem kontinyu dimungkinkan adanya kontaminan yang masuk ke dalam kultur. 

Menurut FAO (www.fao.org), pada saat awal pertumbuhan mikroalga, densitas mikroalga 

sangat rendah dibandingkan dengan konsentrasi nutrisi yang tinggi, sehingga ketika kultur 

terkontaminasi oleh kontaminan yang memiliki kecepatan pertumbuhan yang tinggi, maka 

pertumbuhan mikroalga akan terhambat. Produksi jumlah biomassa mikroalga kering 

cenderung berfluktuasi. Rata-rata produksi biomassa kering adalah 20% terhadap volume 

panen. Jumlah biomassa kering ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti nilai 

optical density, pH dan teknik panen. Adapun hasil penelitian kandungan lipid dengan 

menggunakan 3 macam metode, hasil ekstraksi yang diperoleh dengan menggunakan 

pelarut heksan/ethanol menghasilkan konsentrasi lipid yang paling tinggi, yaitu 5,71 %. 

 

Gambar 48. Rangkaian Photobioreactor race way secara kontinyu 

Kesimpulan dari kegiatan ini adalah : 

 Dari 6 variasi media pertumbuhan yang digunakan pada penelitian ini ternyata 

media M4N adalah media yang paling baik untuk pertumbuhan mikroalga yang 

kemudian diikuti oleh media SS, MN, “Sederhana 2”, “Sederhana 3”, BBLsm.  

 Pada photobioreaktor raceway sistem batch resirkulasi menunjukkan hasil OD 

(optical Density) sebesar 2,366 (hari pengamatan terakhir operasi) dan pH sebesar 

9,01.  

 Nilai pH pada photobioreaktor sistem kontinyu berkisar antara 8,7 – 8,9 dan 
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pertumbuhan mikroalga selama sistem kontinyu cenderung mengalami penurunan. 

 Rata-rata produksi biomassa kering adalah 20% terhadap volume panen. Jumlah 

biomassa kering ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti nilai OD, pH 

dan teknik panen.  

 Ekstraksi lipid mikroalga dengan menggunakan pelarut heksan/ethanol 

menghasilkan konsentrasi lipid yang paling tinggi, yaitu 5,71 %.  

 15. Optimalisasi Produksi Etanol Dan Butanol Sebagai Energi Alternatif Melalui 

Proses Fermentasi 

Dalam rangka mengurangi ketergantungan Indonesia pada BBM pemerintah telah 

mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang mendorong pengembangan energi alternatif 

sebagai pengganti BBM. Salah satunya adalah Instruksi Presiden No.1 Tahun 2006 

tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN).  

Bioetanol dan biobutanol merupakan BBN yang dapat dijadikan campuran maupun 

pengganti premium (gasoline), yang merupakan hasil proses fermentasi biomasa. Potensi 

Indonesia untuk menghasilkan BBN masih sangat besar mengingat kondisi geografis dan 

sumber BBN dari berbagai tanaman yang tersedia di Indonesia. Namun sayangnya potensi 

tersebut belum dioptimalkan dengan baik. Hal ini disebabkan kurangnya strategi 

optimalisasi potensi BBN Indonesia terutama pada aspek riset bioteknologi dan 

infrastruktur. Untuk dapat melakukan diversifikasi energi, dibutuhkan penelitian dan 

pengembangan BBN yang saat ini di Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan untuk 

pengembangan produksi skala industri. Oleh karena itu, keterlibatan peneliti dalam 

pengembangan bahan baku, eksplorasi sumber-sumber bahan baku, pengembangan 

teknologi produksi, hingga pengembangan produk-produk samping sangat diperlukan.  

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan etanol dan butanol melalui fermentasi 

yang didukung oleh aktivitas mikroba menggunakan produk agrikultur dan limbah pangan 

sebagai substrat sumber karbohidrat. Produksi etanol dan butanol ini memanfaatkan 

instalasi reaktor terpadu yang telah dihasilkan pada tahun 2009. Etanol dan butanol yang 

dihasilkan selanjutnya dapat digunakan sebagai energi alternatif campuran premium. 

Diharapkan melalui penelitian ini selain dihasilkan energi alternatif yaitu bioetanol dan 

biobutanol, juga didapatkan teknologi produksi etanol dan butanol yang ekonomis dan 

efisien sehingga mampu mengatasi krisis bahan bakar fosil di Indonesia.  

Penelitian dilakukan di Kelompok Program Riset dan Teknologi Proses. Tahapan 

penelitian yang dilakukan dalam kegiatan tahun 2010 ini meliputi:  

 Persiapan bahan baku. 

 Bahan baku biobutanol adalah singkong, sedangkan bioetanol selain singkong 

digunakan pula tandan kosong nipah yang telah disadap niranya. Sebelum 

digunakan dalam proses fermentasi, singkong terlebih dahulu diubah menjadi gula 

sederhana melalui proses likuifaksi dan sakarifikasi. 

 Persiapan kultur mikrobia. 

 Kultur mikrobia untuk fermentasi etanol adalah ragi dari jenis Saccaromyces 

cerevisiae sedangkan untuk fermentasi butanol adalah bakteri Clostridium 

acetobutylicum. Beberapa media pertumbuhan dicobakan untuk mendapatkan 

media yang sesuai bagi bakteri Clostridium acetobutylicum.  
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 Produksi etanol/butanol memanfaatkan reaktor terpadu hasil kegiatan 2009 

 Pemurnian etanol/butanol yang diperoleh menggunakan molecular sieve 3A dan 

zeolit alam yang telah diaktifkan.  

 Pengujian spesifikasi campuran premium dengan 10% etanol/butanol. 

Tandan nipah yang telah disadap niranya (tandan kosong) menunjukkan hasil yang 

cukup baik sebagai bahan baku produksi etanol. Dari 3,5 kg tandan kosong nipah 

dihasilkan kurang lebih 1 liter nira encer. Hasil fermentasi dari nira encer nipah 

mengasilkan etanol 5,5% (hasil/bahan baku) dengan kadar 75% setelah penyulingan 

pertama. Waktu fermentasi yang optimal untuk nira encer nipah ini adalah 72 jam. Bila 

dibandingkan dengan etanol hasil fermentasi singkong yang menghasilkan kurang lebih 

10% (hasil/bahan baku), etanol yang dihasilkan nira encer nipah lebih rendah. Namun dari 

segi biaya, tandan kosong nipah lebih ekonomis dibanding singkong karena merupakan 

limbah pangan serta tidak memerlukan energi tambahan untuk dirubah menjadi gula 

sederhana. 

Dari hasil produksi bioetanol berbahan baku nira encer dan singkong, didapatkan 

etanol dengan kadar 99.5% dari total volume kerja dengan menggunakan molekular sieve 

3A. Dalam proses pemurnian etanol, selain molekular sieve 3A yang dirancang khusus 

untuk menyerap air dari etanol, penggunaan zeolit alam yang telah diaktivasi mampu 

meningkatkan kadar etanol dari 81% menjadi 98.03%, berbeda sedikit dibandingkan 

molecular sieve 3A (98.5%). Untuk lebih meningkatkan kemampuan zeolit alam dalam 

menyerap air tanpa mengurangi perolehan etanol perlu dilakukan pengembangan metode 

pengaktifan zeolit lebih lanjut. 

 

Gambar 49.  Instalasi Reaktor terpadu produksi bioetanol dan biobutanol 

Tidak seperti etanol, Biobutanol yang diperoleh dalam penelitian ini masih rendah 

yaitu sekitar 2-10% dari total volume kerja. Rendahnya perolehan butanol disebabkan 

karena sistem fermentasi dan sistem pemisahan butanol dari cairan fermentasi pada 

reaktor tidak sesuai untuk produksi butanol. Masalah lain dalam produksi biobutanol 

adalah penurunan pertumbuhan kultur bakteri Clostridium acetobutylicum setelah 

berulangkali diaktifkan. Percobaan dengan berbagai media menunjukkan bahwa media 

DSMZ 411 sesuai untuk digunakan dalam proses fermentasi butanol karena lebih murah 
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dan bakteri lebih cepat tumbuh, sedangkan media tioglikolat sesuai untuk media 

pemeliharaan dan penyimpanan kultur karena bakteri lebih lama bertahan hidup. 

 

 

Gambar 50. Kromatografi gas etanol hasil dehidrasi Molecular sieve 3A 

Kesimpulan yang diperoleh: 

 Bioetanol dari hasil penelitian ini merupakan Fuel Grade Ethanol yang telah sesuai 

untuk digunakan sebagai campuran bensin premium.  

 Agar mendapatkan biobutanol dengan hasil dan kadar tinggi perlu dilakukan 

perubahan pada reaktor terpadu.  

 Zeolit alam mempunyai peluang besar untuk dimanfaatkan dalam pemurnian etanol 

karena lebih ekonomis dibandingkan molecular sieve 3A. 

 Tandan nipah kosong yang telah disadap niranya merupakan limbah pangan yang 

berpotensi sebagai sumber bahan bakar nabati terutama untuk produksi bietanol. 

 16. Peningkatan Mutu Biodiesel Melalui Optimalisasi Proses Pilot Plant Biodiesel 

”LEMIGAS” 

Untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pemenuhan energi khususnya 

bahan bakar setara solar (biodiesel) dalam negeri maka perlu penelitian untuk 

mendapatkan sumber lain selain bahan bakar berbasis fossil. Sebagai bahan baku 

alternatif adalah minyak nabati yang berasal dari minyak kelapa sawit, minyak jarak, dsb 

yang pada umumnya merupakan sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia.  Sumber 
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daya alam (sumber hayati) yang sangat berlimpah ini, khususnya minyak nabati yang 

berasal dari kelapa sawit sangat menjanjikan sebagai bahan baku untuk bahan bakar setara 

solar (biodiesel) dan merupakan bahan bakar terbarukan.   

Minyak nabati dapat diproses dengan proses transesterifikasi dan adanya bantuan 

katalis. Namun bila kandungan asam lemak bebas (ALB) > 5% maka tahapan proses yang 

harus dilakukan adalah proses esterifikasi dan kemudian dilanjutkan dengan tahapan 

proses transesterifikasi. Dalam proses tersebut masih ada kendala-kendala yang harus 

diminimalisasi untuk mendapat mutu produk biodiesel yang memenuhi spesifikasi yang 

sudah ditentukan. Menurut beberapa penelitian masih banyak ditemukan kendala 

pemakaian biodiesel dalam mesin kendaraan disebabkan kualitas atau mutu produk 

biodiesel tersebut dan juga pengaruh komposisi bahan baku yang mengandung ikatan 

tidak jenuh (un-saturated). Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik (optimal) maka 

diperlukan penelitian dengan berbagai teknik pemerosesan biodiesel dan kondisi operasi 

yang optimum serta peralatan proses yang baik.  

Pada penelitian ini dilakukan penyiapan dan pengadaan, serta uji coba melalui 

beberapa metoda tergantung kondisi umpan atau bahan baku, juga meningkatkan mutu 

produk melalui proses tertentu. Selain proses yang dilakukan dengan kondisi normal maka 

pemilihan proses juga tergantung pada kondisi bahan baku. Misalnya, apabila tingkat 

kandungan asam lemak bebas (ALB) dari bahan baku sebesar >5%, maka tahap pertama 

yang dilakukan adalah proses esterifikasi dan dilanjutkan tahap proses transesterifikasi. 

Salah satu cara untuk memperbaiki mutu sifat alir dari produk biodiesel, seperti titik tuang 

(pour point), dapat dilakukan dengan proses hidrogenasi parsial .  

Pada penelitian ini digunakan bahan baku minyak nabati berbasis minyak sawit 

karena ketersediaannya sangat besar dan mudah diperoleh. Hasil penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa masih ada karakteristik dari produk biodiesel yang dihasilkan 

menjadi masalah, khususnya masalah kestabilan. Pada umumnya karakteristik produk 

biodiesel sangat dipengaruhi oleh kondisi atau komponen yang terkandung pada bahan 

bakunya. 

Proses yang digunakan pada penelitian ini untuk memproduksi biodiesel adalah 

proses esterifikasi pada tahap pertama karena mengandung asam lemak bebas (ALB) 

sebesar 9% dan dilanjutkan dengan proses transesterifikasi. Hasil perolehan (yield) yang 

dihasilkan lebih banyak (7%) dengan proses esterifikasi terlebih dahulu dibandingkan 

dengan proses transesterifikasi langsung (tanpa didahului dengan proses esterifikasi). Hal 

ini disebabkan terjadinya proses penyabunan pada proses transesterifikasi langsung, 

dimana asam lemak bebas bereaksi dengan katalis NaOH menjadi sabun. 

Dalam proses perbaikan mutu produk biodiesel untuk karakterstik sifat alir seperti 

titik tuang (pour point) atau CFPP (Cold Filter Plugging Point), dilakukan proses 

hidrogenasi parsial dengan katalis Nikel (Ni/Al2O3). Proses hidrogenasi parsial 

diharapkan dapat menjenuhkan ikatan rangkap yang terdapat pada produk biodiesel. 

Meskipun hasil titik tuang bertambah dari nilai awal 12oC menjadi 16oC, namun hal ini 

mengindikasikan kestabilan produk bertambah dengan adanya penjenuhan (saturated) 

ikatan rangkap. Dalam hal ini perlu ada suatu kompromi dalam menghasilkan 

karakteristik yang diharapkan. Untuk membuktikan kestabilan tersebut perlu uji rancimat 

(stabilitas oksidasi), akan tetapi tidak dilakukan karena peralatan ujinya belum tersedia. 
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Untuk mengetahui sifat alir dalam saringan bahan bakar atau CFPP digunakan 

kendaraan bermesin diesel dan hasilnya menunjukkan bahwa saringan tidak tersumbat 

sampai jarak tempuh 10.000 km. 

 

 

Gambar 51. Diagram Alir Proses Reaksi Tumpak (Batch) dan Kontinu (Plug Flow Reaction 

System) 

 17. Penelitian Potensi Pemanfaatan Butanol Sebagai Campuran Bahan Bakar 

Bensin 

Kegiatan penelitian ada beberapa tahap yaitu pengumpulan data literatur, melakukan 

survai/diskusi lapangan, penelitian sifat-sifat fisika kimia, uji kinerja pada sepeda motor, 

evaluasi hasil dan pembahasan. 

Alternatif bahan bakar yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan 

tanpa mengganggu pasokan pangan adalah butanol. Penggunaan butanol sebagai 

campuran bensin mempunyai bebrapa keuntungan, misalnya butanol tidak larut dalam air 

sehingga tidak mudah menyebabkan korosi, kandungan energi yang tidak jauh berbeda 

dengan bensin dan disektor lingkungan butanol lebih aman karena jika tumpah tidak 

mudah mencemari air tanah akibat sifat fisikanya yang menolak air. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengamati pengaruh penambahan butanol ke dalam 

bensin terhadap sifat fisika kimia bensin, peningkatan angka oktanan, sifat volatilitas serta 

efek pemakaian campuran butanol dengan bensin terhadap kinerja mesin Sepeda motor 

seperti waktu akselerasi, daya akselerasi, konsumsi bahan bakar, dan emisi gas buang. 

Butanol dapat menaikkan angka oktana riset bensin. Hasil pengujian distilasi 

dengan metode ASTM D 86, ternyata penambahan butanol dalam bensin cenderung 

memperbaiki sifat volatilitas bensin yaitu menaikkan temperatur penguapan T10 

(kemudahan dalam penyalaan mesin), T50 (akselerasi dan pemanasan atau acceleration 

and warm up yang baik), T90 (distibusi yang merata pada setiap silinder mesin). 

Disamping itu bahan bakar yang mengandung butanol dapat menurunkan tekanan uap 
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sehingga bahan bakar ini aman terhadap evaporasi lingkungan serta mengeliminasi 

kemungkinan terjadinya ”vapor lock” terutama untuk mesin yang berkarburator. 

Hasil-hasil pengujian kinerja pada Sepeda Motor yang memakai bahan bakar bensin 

mengandung 10% volume butanol (Bu10) dibandingkan bahan bakar bensin yang tidak 

mengandung butanol (Bu0) adalah: 

 Waktu akselerasi rata-rata yang lebih baik 3,44% 

 Daya akselerasi rata-rata lebih rendah 1,97%  

 Konsumsi bahan bakar rata-rata meningkat 2,13%  

 Emisi gas buang: 

 a). Emisi CO lebih rendah 6,0% 
 b). CO2 lebih rendah 3,5% 
 c). NOx lebih rendah 9,34% 
 d). Emisi HC lebih rendah 10,12%. 

 

Gambar 52. Distilasi Bahan Bakar Butanol Dalam Bensin 

 18. Studi Peningkatan Mutu Biodiesel dengan Penambahan Additive   

Biodiesel sebagai energi alternatif dari minyak nabati memiliki peluang yang cukup 

besar sebagai pencampur bahan bakar minyak solar pada mesin diesel. Biodiesel 

merupakan hasil proses transesterifikasi CPO yang menghasilkan metal ester asam lemak 

(FAME) dan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan bentuk energy lain, 

diantaranya: lebih mudah ditransportasikan, memiliki kerapatan nergi pervolume yang 

lebih tinggi, memiliki karakter pembakaran yang relative bersih serta ramah lingkungan. 

Penelitian ini dilakukan untuk menunjang kebijakan pemerintah melalui PP no. 5 tahun 

2006 mengenai Kebijakan Energi Nasional dan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 tahun 

2006 mengenai penyediaan dan Pemanfaatan bahan bakar nabati serta SK Dirjen Migas 
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No 3675K/24/DJM/2006, Spesifikasi minyak solar yang didalamnya menetapkan 

maksimum kandungan biodiesel adalah 10%. Dari beberapa penelitian yang terdahulu 

bahwa dengan penambahan biodiesel pada minyak solar akan ada efek pada sistem 

pembakaran mesin yaitu peningkatan deposit pada ruang bakar mesin sehingga diperlukan 

suatu aditif yang bersifat sebagai pembersih pada ruang bakar.  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memberikan solusi dengan data teknis 

mengenai kebijakan pemerintah dengan menetapkan maksimum 10% kandungan 

biodiesel pada minyak solar yang selama ini masih banyak mendapatkan penolakan dari 

beberapa pabrikan kendaraan, yaitu dengan menambahkan aditif yang bersifat sebagai 

pembersih terhadap deposit yang diakibatkan penggunaan biodiesel pada minyak solar 

yang beredar di Indonesia. 

 

Gambar 53. Proses pembuatan biodiesel 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah : studi literatur 

mengenai bahan bakar minyak solar, biodiesel dan penggunaan aditif pembersih ruang 

bakar yang ramah lingkungan dan mudah didapat serta konsultasi teknis ke beberapa 

daerah, universitas dan instasi terkait penggunaan biodiesel; persiapan percontoh dengan 

mencampurkan minyak solar dengan biodiesel dengan komposisi: B-0, B-5, B-10, B-15, 

B-20, B-100 dan B-10+ aditif A dan B-10 + aditif B untuk dilakukan pengujian sifat 

fisika dan kimianya; pengujian kinerja untuk B-10 dan B-10+aditif B di mesin bangku uji 

multisilinder masing- masing selama 60 jam sesuai dengan metoda yang ada dengan tiap 

tiap jenis bahan bakar yang diuji dilakukan overhaul dan dilanjutkan dengan rating 

komponen; dari keseluruhan kegiatan pengujian kemudian dilakukan evaluasi dan 

laporan. 

Dari hasil studi literatur pada penelitian ini didapatkan bahwa salah satu aditif yang 

berguna sebagai pembersih pada ruang bakar yaitu berbasiskan ethanol oleh Shelley D. 

Minteer, sehingga peneliti memformulasikan  jenis aditif ini dalam campuran minyak 

solar dan biodiesel (B-10) yang selanjutnya dilakukan pengujian sifat fisika kimia setelah 
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itu baru dilakukan pemilihan untuk diuji kinerjanya di bangku uji multisilinder. Dari 

beberapa literatur didapat peningkatan deposit pada ruang bakar pada penggunaan bahan 

bakar minyak solar yang ditambahkan biodiesel diatas 10%. 

Hasil uji sifat fisika kimia dari beberapa parameter yang diuji pada percontoh B-0, 

B-5, B-10, B-10+aditif A, B-10+aditif B, B-15, B-20 dan B-100, khususnya percontoh B-

10 apabila dibandingkan dengan B-10+ aditif B didapat nilai viskositas menurun 19%, 

nilai CCR menurun 57,6%, nilai densitas menurun 0,24%, nilai angka setana menurun 1,4 

%. 

Hasil uji kinerja pada bangku uji multisilinder untuk bahan bakar B-10 dan B-

10+aditif B pada daya penuh apabila dibandingkan maka didapat:  nilai torsi puncak 

meningkat 1,2%, konsumsi rata-rata menurun 7,7%, nilai daya maksimum meningkat 

3,4%. 

Hasil evaluasi komponen yang dilakukan pada percontoh B-10 dan B-10+aditif B 

terhadap intensitas dampak atau deposit pada permukaan komponen mesin dengan 

penjelasan kualitatif mengenai ketebalan dan luas penyebarannya merupakan metode 

penilaian yang dikenal dengan nama Merit Rating dengan metode rating CEC/M02-T70 

pada penelitian ini didapat sebagai berikut : Dari hasil rating pada piston dari dua bahan 

bakar yang digunakan terlihat terdapat perbedaan khususnya pada bagian top piston. Pada 

bagian ini terlihat bahwa deposit yang terbentuk pada pengujian yang menggunakan 

bahan bakar dengan aditif (B-10+aditif B) lebih bersih 3,94% dibandingkan dengan yang 

menggunakan bahan bakar tanpa aditif. Dari data hasil rating dan penimbangan berat 

deposit tersebut diperoleh nilai rating kepala silinder yang menggunakan bahan bakar 

dengan aditif (B-10+aditif B) lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan bahan 

bakar B-10 dengan perbedaan 6,29% dan berat rata-rata deposit kepala silinder yang 

menggunakan bahan bakar dengan aditif (B-10+aditif B) lebih ringan dari yang 

menggunakan bahan bakar B-10 dengan perbedaan 10,56%. Dengan demikian kepala 

silinder yang menggunakan bahan bakar dengan aditif (B-10+aditif B) lebih bersih dari 

yang menggunakan bahan bakar B-10. Selisih berat rata-rata untuk katup masuk yang 

menggunakan bahan bakar B-10 adalah 0,147 gr sedangkan dengan bahan bakar dengan 

aditif (B-10+aditif B) adalah 0,089 gr dengan perbedaan 39,36%. Sedangkan untuk katup 

keluar yang menggunakan bahan bakar B-10 adalah 0,960 gr sedangkan dengan bahan 

bakar dengan aditif (B-10+aditif B) adalah 0,320 gr dengan perbedaan 66,69%.  

Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa dengan penambahan aditif 

pembersih ruang bakar didapatkan peningkatan efisiensi konsumsi bahan bakar, 

peningkatan daya dan tingkat kebersihan pada komponen mesin yang berkaitan dengan 

sistem pembakaran yaitu pada piston, kepala silinder dan katup, walaupun masih ada 

penurunan pada beberapa parameter sifat fisika kimia yang telah ditentukan spesifikasinya 

oleh Dirjen Migas sehingga diperlukan penelitian berkelanjutan untuk menyempurnakan 

formulasi aditif pembersih deposit ruang bakar akibat penggunaan biodiesel yang 

dicampurkan pada bahan bakar minyak solar. 

 19. Penelitian Penggunaan Minyak Nabati Murni Sebagai Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor Diesel (Lanjutan) 

Pemakaian minyak nabati sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil 

merupakan bagian dari kebijakan energi nasional pemerintah. Pemakaian minyak nabati 

sebagai sumber energi telah dicobakan dalam berbagai bentuk, mulai dari minyak nabati 
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murni tanpa modifikasi (pure plant Oil, Biofuel) hingga dalam bentuk metyl atau etyl 

esternya (Biodiesel) yang lebih mendekati karakteristik bahan bakar motor diesel pada 

umumnya. Sumber minyak/lemak nabati yang dapat dijadikan sebagai bahan baku 

biofuel, untuk biodiesel antara lain minyak kelapa (Coconut Oil), minyak kelapa sawit 

(CPO), minyak biji jarak (Jathropha Curcas), minyak kedelai, minyak canola (Rapeseed 

Oil), dan sebagainya. Di Indonesia pada saat ini sedang dikembangkan bahan bakar 

alternatif dari minyak biji jarak dan minyak sawit.  

Penggunaan minyak nabati sebagai bahan bakar motor/mesin diesel telah sejak lama 

dicobakan, bahkan Rudolf Diesel sebagai penemu mesin diesel pada tahun 1895 telah 

mencoba penggunaan minyak nabati yang berasal dari kacang tanah untuk menggerakkan 

mesin diesel dan telah dipublikasikan pada tahun 1900, namun pengembangannya terhenti 

sampai dengan meninggalnya pada tahun 1913. Selanjutnya seiring perkembangan 

produksi minyak solar dengan harga yang lebih murah, perkembangan minyak nabati 

sempat terhenti dan mulai dikembangkan lagi sekitar pertengahan tahun 1970-an yang 

diuji cobakan secara langsung atau dalam bentuk biodiesel sebagai bahan bakar alternatif. 

Seperti diketahui bahwa motor diesel untuk otomotif adalah motor diesel putaran 

tinggi yang beroperasi dengan beban dan kecepatan yang berubah-ubah. Pada motor 

diesel putaran tinggi waktu yang diperlukan oleh bahan bakar untuk penyemprotan, 

atomisasi, pencampuran dengan udara, dan pembakaran adalah sangat singkat. Untuk ini 

diperlukan mutu bahan bakar yang tinggi untuk merespon kebutuhan bahan bakar pada 

saat terjadi perubahan beban dan kecepatan. Melalui berbagai penelitian, kajian dan 

ujicoba, diketahui bahwa penerapan penggunaan minyak nabati murni sebagai bahan 

bakar alternatif pada mesin diesel dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain 

digunakan dalam bentuk aslinya (penggunaan langsung), digunakan dengan memodifikasi 

mesin dan digunakan sebagai biodiesel (fatty ester) dengan tanpa modifikasi mesin.  

Minyak nabati murni (straight vegetable oil, SVO) atau (pure plant oil, PPO) dan 

sering juga disebut dengan biofuel mempunyai viskositas yang tinggi antara 30 sampai 50 

cSt pada temperatur 40oC dibandingkan dengan minyak solar yang mempunyai viskositas 

antara 2 sampai 5 cSt pada 40oC. Perbedaan viskositas yang cukup tinggi ini akan 

berpengaruh jelek pada atomisasi bahan bakar dari minyak nabati. Dalam pemanfaatannya 

secara langsung sebagai bahan bakar mesin diesel, viskositas minyak nabati murni harus 

diturunkan sehingga mendekati karakteristik viskositas minyak solar. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara  pencampuran  minyak nabati murni dengan minyak solar atau 

dengan modifikasi menggunakan alat pemanas ataupun heat exchanger pada saluran 

bahan bakar (fuel line). 

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penerapan minyak nabati murni (Pure Plant 

Oil) sebagai bahan bakar mesin diesel yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di 

Lemigas. Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan uji penerapan minyak nabati murni 

sebagai bahan bakar mesin diesel statis oleh Ir. Pallawagau La Puppung (2008) dan 

sebagai mesin diesel penggerak generator oleh Drs. Mardono, MM (2009). Dari hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan minyak nabati murni sebagai bahan 

bakar mesin diesel dalam jangka waktu yang singkat (dibawah seratus jam operasi mesin) 

dapat dilakukan, namun untuk jangka waktu yang lama masih dipertanyakan terutama 

terhadap daya tahan mesin. Selain itu disebutkan juga bahwa karakteristik deposit dari 

minyak nabati bersifat menempel dengan kuat (sticking) dan banyak terdapat pada piston, 

ring piston, katup, ruang pembakaran dan injektor yang dapat menyebabkan penurunan 



Laporan Kegiatan LEMIGAS 2010 105 

  

 

tenaga (power) mesin yang dihasilkan, bahkan dapat meyebabkan kerusakan pada 

komponen mesin. 

Penerapan minyak nabati murni sebagai bahan bakar alternatif kendaraan 

bermotor/mesin  diesel pada penelitian ini dilakukan dengan uji jalan (Road Test) dengan 

jarak tempuh 30.000 km. Bahan bakar uji yang digunakan ada dua jenis yaitu minyak 

solar 48 sebagai bahan bakar referensi dan minyak nabati murni sebagai bahan bakar uji. 

Masing-masing bahan bakar dilakukan uji jalan sejauh 15.000 km. Jenis kendaraan yang 

digunakan adalah kendaraan berpenumpang 7 seater bermesin diesel 2500 cc dengan 

sistem injeksi langsung. Pemilihan jenis kendaraan ini sebagai kendaraan uji dikarenakan 

perkembangan teknologi mesin yang ada pada saat ini dan banyak jumlahnya digunakan 

masyarakat di Indonesia.  

Tabel 36. Jarak Tempuh Masing-Masing Kendaraan Hasil Uji Jalan 

 

Maksud dari pengujian ini adalah untuk mengetahui efek dari penggunaan minyak 

nabati murni sebagai bahan bakar terhadap deposit yang dihasilkan pada ruang bakar, 

pengaruhnya terhadap komponen mesin, emisi gas buang, daya (power) mesin, konsumsi 

bahan bakar dan daya tahan mesin. 

Sistem pengujian yang digunakan adalah dengan memodifikasi sistem saluran bahan 

bakar menggunakan alat penukar panas (heat exchanger). Alat ini bertujuan untuk 

menurunkan viskositas minyak nabati murni dengan memanfaatkan panas dari mesin 

diesel melalui air pendingin mesin (radiator). Sehingga didapatkan temperatur pemanasan 

minyak nabati murni yang berkisar antara 75-85 °C dengan viskositas minyak nabati 15-

20 cSt.     

Dari hasil pengujian minyak nabati murni sebagai bahan bakar mesin diesel dengan 

membandingkan kinerjanya terhadap bahan bakar referensi yaitu minyak solar, 

menunjukkan bahwa : 

 Uji kompresi mesin menunjukkan terjadi penurunan kompresi pada silinder 1 dan 2, 

namun untuk silinder 3 dan 4 tidak terjadi penurunan kompresi. Sedangkan pada 

penggunaan minyak solar tidak terjadi penurunan kompresi mesin. 

 Rating komponen mesin, deposit yang dihasilkan lebih banyak dari minyak solar, 

bersifat Stick dan tebal, menyebabkan terjadinya ring sticking sehingga diduga 

terjadinya penurunan kompresi pada silinder 1 dan 2 akibat hal ini. Sedangkan pada 

penggunaan minyak solar tidak terjadi ring sticking. 

 Pengaruh terhadap nosel injektor menunjukkan penggunaan minyak nabati murni 
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menurunkan tekanan nosel injektor rata-rata sebesar 4,25 % sedangkan penggunaan 

minyak solar menurunkan tekanan nosel injektor rata-rata sebesar 3,48%  

 Daya (power) mesin yang dihasilkan lebih rendah dari minyak solar. 

 Konsumsi bahan bakar rata-rata dari penggunaan minyak nabati murni lebih banyak 

dari konsumsi rata-rata penggunaan minyak solar. 

 Emisi gas buang minyak nabati murni dengan parameter gas CO2 turun 30-40%, 

NOx turun 2-5 % dan SO2 turun 40-50% dibandingkan dengan emisi minyak solar. 

 Ketahan mesin, dari hail pengujian jalan raya yang dilakukan sejauh 15.000 km 

menunjukkan, pada awal pengujian kondisi ketahanan mesin relative baik dan tidak 

terjadi kejanggalan pada saat mengendarainya, namun pada saat mendekati akhir 

pengujian, kondisi mesin sedikit janggal dengan adanya getaran mesin yang cukup 

berasa pada saat dikendarai. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata terjadi 

penurunan tekanan kompresi yang cukup signifikan pada silinder 2, sehingga proses 

pembakaran bahan bakar pada mesin terganggu yang menyebabkab terjadinya 

gejala getaran pada mesin. 

 

Gambar 54. Pemasangan Alat Heat Exchanger dan sistem 2 Tangki pada kendaraan 

Dari hasil pengujian secara keseluruhan menunjukkan bahwa, penggunaan minyak 

nabati murni sebagai bahan bakar alternatif kendaraan bermotor diesel untuk jangka 

waktu singkat dapat dilakukan, namun untuk jangka waktu yang lama dapat menyebabkan 

penurunan daya tahan mesin dan kemungkinan untuk terjadi engine failure sangat besar 

akibat kerusakan komponen mesin. 

 20. Unit Peralatan Pembuatan Membran Serat Berongga Untuk Keperluan 

Pemisahan Gas Asam dari Gas Alam 

Pengembangan kemampuan pengujian pemisahan gas dengan membrane telah 

dicoba dilakukan beberapa tahun belakangan ini. Dalam hal membrane lembaran telah 

diperoleh sel uji 15 cm
2
. Dalam hal membrane serat berongga telah diperoleh sel uji15 

cm
2
, modul uji 2 m

2
, 6 m

2
 dan 12 m

2
. 

Pengembangan komposisi membrane untuk pemisahan CO2/CH4 juga telah 

dilakukan. Dalam hal membrane lembaran telah diperoleh komposisi CA + Aseton dan 
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CA + Aseton + PEG yang mempunyai selektivitas pemisahan CO2/CH4 yang cukup baik 

pada kondisi pengujian kering. 

Dengan menggunakan two concentric hole nozle spinneret telah dicoba 

mengembangkan komposisi tersebut di atas dalam bentuk membrane serat berongga. 

Sejauh ini belum diperoleh hasil yang memuaskan, terutama terkendala oleh keterbatasan 

waktu penguapan larutan polimer membrane yang sangat singkat.  

 

Gambar 55. Disain Unit Peralatan Pembuatan Membran Serat Berongga 

Oleh karena itu dalam kegiatan DIPA 2010 dan 2011 dicoba dilakukan 

perekayasaan dan pembuatan unit pembuatan membrane serat berongga untuk keperluan 

pemisahan gas asam dari gas alam. Perekayasaan triple concentric hole nozle spinneret ini 

dilakukan dengan cara memodifikasi two concentric hole nozle spinneret yang dimiliki 

oleh LIPI Bandung (Gambar 55). 

Pada kegiatan DIPA 2010 ini telah berhasil dirancang suatu unit spinneret 

pembuatan membrane serat berongga dan telah diperoleh sebagian komponen dari unit 

peralatan unit spinneret yang berupa satu triple concentric hole nozzle spinneret, dua 

syringe pump, dua fluida prefilter dan dua reservoir fluida. 

 21. Penelitian Pemanfaatan LPG sebagai Bahan Bakar Sepeda Motor 

Kenaikan populasi kendaraan bermotor roda dua dalam beberapa tahun ini cukup 

signifikan, tercatat pada tahun 2009 terdapat 87.136.000 buah kendaraan ini dengan 

berbagai merek. Ini berarti kendaraan ini telah meningkat sebesar 264,6%  selama lima 

tahun terakhir ini. Kenaikan jumlah ini berdampak pada kebutuhan akan bahan bakar 

minyak meningkat. Dilain pihak cadangan bahan bakar gas sebagai bahan bakar alternatif 

masih cukup banyak tersedia. Berdasarkan hal ini peluang untuk menggunakan LPG 

cukup besar terutama digunakan sebagai bahan bakar sepeda motor. 
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Pemanfaatan LPG sebagai bahan bakar sepeda motor merupakan suatu alternatif 

yang menjanjikan jika ditinjau dari aspek ketersediaan sumber energi dan aspek 

lingkungan. Namun demikian, pemanfaatan LPG sebagai bahan bakar sepeda motor 

bukan tanpa resiko. Kondisi penyimpanan LPG dalam tabung bertekanan dapat 

menyebabkan keadaan berbahaya bagi pengguna dan lingkungan sekitarnya. Sistem 

pembakaran pada sepeda motor berbahan bakar bensin juga harus disesuaikan dengan 

LPG sebagai bahan bakar baru. Oleh karena itu perlu dilakukan modifikasi sistem 

penyimpanan, penyaluran bahan bakar dan pembakaran LPG sehingga kendaraan dapat 

beroperasi dengan baik.  

Tujuan umum kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi penggunaan 

LPG sebagai bahan bakar sepeda motor menggantikan bensin, sedangkan tujuan 

khususnya adalah untuk mengetahui karakteristik fisika kimia, semi unjuk kerja, dan 

unjuk kerjanya yang mencakup parameter daya, torsi, konsumsi dan emisi.  

Sepeda motor digunakan pada penelitian ini adalah jenis sepeda motor bermesin 4 

langkah volume ruang bakar (cc) yang berbeda yaitu 110 cc dan 150 cc, sedang bahan 

bakar LPG adalah LPG kemasan tabung 3 kg yang digunakan sebagai bahan kompor 

rumah tangga. Serangkaian pengujian dilakukan baik terhadap bahan bakar uji maupun 

sepeda motor yang telah dipasang peralatan konversi LPG. Pengujian terhadap bahan 

bakar uji adalah untuk menunjukkan bahwa bahan bakar uji telah sesuai dengan 

spesifikasi yang ditetapkan Pemerintah yaitu berdasarkan SK Direktorat Jenderal Migas 

No. 3674 K/24/DJM/2006 tanggal 17 Maret 2006  untuk bahan bakar bensin dan No. 25 

K/36/DDJM/1990. Pengujian unjuk kerja sepeda motor dilakukan di chassis dynamometer 

untuk mendapatkan informasi mengenai daya, konsumsi dan emisi gas buang. 

Dari hasil pengujian karakteristik bahan bakar uji bensin dapat dikatakan bahwa 

semua parameter uji yaitu angka oktana, distilasi, tekanan uap Reid, berat jenis, unwashed 

gum dan korosi bilah tembaga telah memenuhi spesifikasi. Demikian juga dengan 

karakteristik LPG, semua parameter uji seperti specific gravity, vapour pressure, 

weathering test, cooper corrosion, total sulphur, water content serta komposisi telah 

memenuhi spesifikasi. 

Dari hasil unjuk kerja di chassis dynamometer didapat bahwa daya maksimum yang 

dihasilkan oleh sepeda motor jenis 110 cc berbahan  bakar LPG  mengalami penurunan 

sebesar 25,3% sedang untuk sepeda motor jenis 150 cc mengalami penurunan daya 

sebesar 13%. Torsi maksimum yang dihasilkan sepeda motor 110 cc berbahan bakar 

bensin sebesar 9,25 Nm sedang sepeda motor berbahan bakar LPG menghasilkan 8,49 

Nm atau mengalami penurunan 8,22%. Penurunan torsi maksimum sebesar 3,04%  juga 

dihasilkan sepeda motor 150 cc. 

Dari hasil pengukuran konsumsi bahan bakar pada daya yang sama diperoleh bahwa 

sepeda motor 150 cc dengan bahan bakar LPG irit dibanding dengan yang berbahan  

bakar bensin. Sepeda motor ini membutuhkan 37,6% lebih kecil atau rata-rata 2,53 

kg/jam. Demikian juga dengan sepeda motor 110 cc, konsumsi bahan bakar LPG lebih 

kecil 39,5% dibanding kebutuhan bahan bakar bensin. 

Emisi CO2 yang terukur menunjukkan bahwa sepeda motor 110 cc yang berbahan 

bakar LPG  menghasilkan emici CO2 rata-rata 32,46%  lebih banyak dibanding yang 

berbahan bakar bensin. Sedangkan sepeda motor 150 cc mengeluarkan emisi CO2 lebih 

banyak rata-rata 35%. Emisi CO yang dikeluarkan oleh sepeda motor 110 cc yang 

berbahan bakar LPG rata-rata berkurang 33,4% sedang sepeda motor LPG yang lebih 
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besar kapasitasnya menghasilkan emisi CO rata-rata 3,4% lebih banyak. Emisi 

Hidrokarbon (HC) yang dihasilkan sepeda motor 110 cc dan 150 cc yang berbahan bakar 

LPG rata-rata 98,2% dan 369,5% lebih banyak dibanding sepeda motor berbahan bakar 

bensin. 

 

Gambar 56. Pengujian di Chassis Dynamometer 

Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa bahan bakar LPG 

dapat digunakan sebagai bahan bakar sepeda motor. Keuntungan yang diperoleh dari 

pemakaian LPG ini adalah konsumsi bahan bakar lebih irit, emisi beracun CO lebih 

sedikit. Sedang kerugiannya antara lain daya yang didapat lebih kecil dan emisi HC cukup 

besar. Tetapi kerugian-kerugian ini dapat diminimalkan dengan melakukan beberapa 

modifikasi seperti penggunaan regulator yang tepat sesuai dengan kapasitas motor, 

rancangan mixer yang tepat sehingga hambatan udara yang masuk dapat diminimalkan 

serta penisbahan waktu penyalaan (ignition timing) yang cocok untuk bahan bakar LPG 

dan bahan bakar bensin. 

Tabel 37. Konsumsi Bahan Bakar Sepeda Motor 150cc Berbahan Bakar Bensin dan LPG 
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Tabel 38. Konsumsi Bahan Bakar Sepeda Motor 110cc Berbahan Bakar Bensin dan LPG 

 

 22. Rancang Bangun Pembuatan Tabung ANG (Adsorbed Natural Gas) untuk 

Penyimpanan Bahan Bakar Gas 

Penyimpanan bahan bakar gas dalam tabung yang selama ini dikenal dengan CNG 

(Compressed Natural Gas) sebagai sarana penyaluran bahan bakar merupakan salah satu 

alternatif untuk mengurangi ketergantungan energi pada bahan bakar minyak. Seperti 

diketahui bahwa pengalihan bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (natural gas) 

untuk memenuhi kebutuhan energi nasional perlu segera direalisasikan, mengingat 

cadangan minyak bumi sangat terbatas sedangkan ketersediaan gas bumi di Indonesia 

masih sangat melimpah. Harga jual gas yang relatif jauh lebih murah dibandingkan 

dengan BBM dan tanpa subsidi akan sangat membantu mengurangi beban pemerintah 

maupun masyarakat. 

Dengan menggunakan tabung gas ini, distribusi gas dapat menjangkau wilayah yang 

lebih luas tanpa membangun jaringan pipa gas yang sangat mahal. Tetapi pemakaian 

bahan bakar gas dengan menggunakan tabung CNG yang selama ini telah dilakukan 

masih banyak mengalami kendala atau kekurangan yaitu : Membutuhkan tabung yang 

besar dan berat, tekanan tabung yang besar dan kapasitas pengisian yang sangat terbatas. 

Untuk itu perlu dilakukan metode alternatif penampungan BBG kedalam tabung yang 

dapat memuat gas sebanyak mungkin dengan tekanan, berat dan volume tabung yang 

relatif kecil. 

Metode alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi dan mengatasi kendala 

yang ada yaitu sarana penyimpanan gas dengan tekanan, berat dan volume tabung yang 

kecil adalah dengan sistim Adsorbed Natural Gas (ANG) Tank. Tabung ini berisi 

adsorben dari karbon aktif yang dapat berfungsi sebagai media untuk menyerap gas dalam 

kapasitas besar dan pada tekanan yang relatif rendah. Untuk dapat berfungsi sebagai 

adsorben gas, karbon aktif tersebut harus mempunyai karakteristik tertentu diantaranya 

adalah harus mempunyai pori berukuran nano (mikropore) lebih dari 70%, dan dengan 

adanya gaya Van Der Waals dan gugus fungsi bersifat hidrofobik pada dinding pori 

tersebut dapat mengadsorb molekul gas metane lebih banyak dan memampatkannya 

menjadi high density fluid. Tabung berisi karbon aktif ini diharapkan dapat mampu 

menampung sampai 180 kali dari volume standard Natural gas, atau 118 gram methane 

per satu liter carbon pada tekanan 500 psi seperti hasil sesuai referensi yang ada. 

Metodologi yang digunakan dalam perancangan ini meliputi dua jenis perancangan 

yaitu perancangan pembuatan adsorben dari karbon aktif sebagai media penyerap gas dan 

perancangan pembuatan tabung baja sebagai tempat adsorben. Dalam perancangan 

pembuatan adsorben gas adalah dengan pembuatan dan rekayasa karbon aktif yang 

dilanjutkan dengan pengujian. Pembuatan karbon aktif dapat dilakukan dengan 
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pengaktifan karbon yang ada dipasaran untuk mendapatkan sifat luas area permukaan 

besar sebagai syarat karbon aktif dapat digunakan sebagi adsorben. Selanjutnya dilakukan 

rekayasa permukaan dari pori karbon aktif yang telah diaktifkan untuk membentuk gugus 

fungsional permukaan pori karbon aktif sehingga dapat menyerap gas metana sesuai 

dengan fungsinya sebagai adsorben gas. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini 

meliputi pengujian luas permukaan pori karbon aktif dengan menggunakan metode 

Nitrogen Sorption (BET). Dengan metode ini juga akan didapatkan harga volume 

mikropori dan total volume pori. Selain itu juga dilakukan pengujian dengan metode 

FTIR (Forrier Tranformation Infrared Spectroscopy) dan titrasi Boehm untuk mengetahui 

gugus fungsional dari permukaan pori karbon aktif. Juga dilakukan pengujian dengan 

XRD (X-ray difraction) untuk mengetahui struktur kristal dari karbon aktif. 

Kemudian untuk perancangan tabung ANG ini sebelumnya harus diketahui 

besarnya penyerapan gas dalam adsorben dan target kapasitas tabung sesuai dengan 

penggunaan tabung ANG tersebut.  

Untuk mengetahui besarnya daya penyerapan adsorben perlu dilakukan pengujian 

adsorbsi/desorbsi gas pada adsorben. Alat uji ini berupa tabung  yang dapat diisi dengan 

butiran karbon aktif dengan kepadatan tertentu, kemudian tabung yang berisi karbon aktif 

tersebut diisi gas metan sampai dengan tekanan sekitar 30 bar, volume gas yang dapat 

terisi dan terserap didalam tabung tersebut disebut dengan kapasitas adsorbsi atau 

pengisisan tabung, kemudian untuk mengetahui kapasitas desorbsi gas dilakukan dengan 

mengeluarkan gas dari tabung sampai tekanan 1 bar.  

Hasil dan keluaran dari perancangan tabung ANG untuk penyimpanan bahan bakar 

gas pada tahun ini  adalah  berupa adsorben karbon aktif berbentuk serbuk dan briket serta 

tabung prototipe untuk penempatan adsorben karbon aktif. Rekayasa karbon aktif 

dilakukan dengan  dua macam metode pengaktifan yaitu secara fisika dengan CO2 dan 

secara kimia dengan aktifator H3PO4 dan KOH. Kemudian karbon aktif dibuat briket 

dengan menggunakan bahan perekat amylum. Hasil aktifasi dan pembriketan dilakukan 

pengujian kualitas dengan analisa BET dan adsorbsi Iod. Hasil pengukuran BET didapat 

nilai luas area permukaan yang besar antara 717 – 1187 m2/gram dan dengan analisa 

serapan Iod didapat nilai antara 632,4 - 1167,4 mg/gr. Pembriketan adsorben karbon aktif 

akan menurunkan nilai luas permukaan tertama jika menggunakan perekat.   

 

Gambar 57. Bagian bagian tabung ANG 
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Dari hasil pengujian adsorbs/desorbsi dengan menggunakan tabung uji didapat 

kapasitas adsorbsi sebesar 98 v/v dan desorbsi sebesar 80% dari kapasitas adsorbsinya. 

Hasil ini masih jauh dari target untuk dikembangkan secara komersial. Untuk itu masih 

perlu banyak dilakukan penelitain untuk meningkatkan hasil adsorbs/desorbsi adsorben 

karbon aktif. Dalam perancangan prototipe tabung ANG sebagai tempat adsorben pada 

tahun ini belum menetapkan ukuran yang pasti karena masih harus disesuaikan dengan 

kapasitas adsorbs/desorbsi adsorben yang paling optimum. Hasil rancangan tabung ini 

dapat menampung adsorben karbon aktif dan mengeluarkan adsorben sebagai sarana 

untuk regenerasi pada periode tertentu. Selain itu prototype tabung ini juga dilengkapi 

dengan filter yang dapat menahan keluarnya karbon aktif bersama keluarnya gas saat 

tabung digunakan. 

 23. Analisis Biaya Rancangan Bed Adsorben Gas Bumi (Impurities Removal and 

Storage) 

ANG (Adsorbed Natural Gas) merupakan salah satu energi alternatif yang sedang 

dikembangkan di Indonesia, yang didalam penyediaan penyaluran gas bumi-nya 

menggunakan tabung sebagai media penyerap. Adsorbed gas bumi dibuat dari 

selulosa/fiber tumbuhan yang diaktivasi oleh karbon menjadi media penyimpanan berupa 

karbon monolith atau karbon tabung nano (carbon nanotubes) yang mampu menyimpan 

pada temperatur ambien dan tekanan operasi sekitar 30 bar yang jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan tekanan operasi CNG yang mencapai 200 bar. Tabung gas sebagai 

wadah penyalurannya terbuat dari stainless steel atau aluminium yang tahan terhadap 

tekanan tersebut.  

Adsorben dapat didefinisikan sebagai zat padat yang dapat menyerap komponen 

tertentu dari suatu fase fluida. Terdapat banyak sekali zat yang biasa digunakan sebagai 

adsorben. Adsorben yang paling sering dipakai adalah karbon aktif yang memiliki luas 

permukaan area yang besar sehingga daya adsorpsinya lebih besar dibandingkan adsorben 

lainnya. Karbon aktif merupakan senyawa karbon, yang dapat dihasilkan dari bahan-

bahan yang mengandung karbon atau dari arang yang diperlukan dengan cara khusus 

untuk mendapatkan permukaan yang lebih luas. Karbon aktif terdiri dari berbagai mineral 

yang dibedakan berdasarkan kemampuan adsorpsi (daya serap) dan karakteristiknya. 

Sumber bahan dan proses yang berbeda akan menghasilkan kualitas karbon aktif yang 

berbeda. Sumber bahan baku karbon aktif berasal dari berbagai macam bahan dasar yang 

mengandung karbon, antara lain adalah batu bara, tempurung kelapa, tempurung kelap 

sawit, limbah pinus dan kayu. Pada kajian ini karbon aktif yang dihasilkan adalah dari 

bahan baku tempurung kelapa.  

Proses pembuatan karbon aktif dapat dilakukan dengan beberapa proses, yaitu 

melalui aktivasi kimia dan aktivasi fisika yang sangat mempengaruhi besarnya investasi 

dalam mengembangkan usaha ini. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis biaya bed 

ANG dengan sumber bahan baku dari tempurung kelapa dengan mempertimbangkan 

berapa besar kapasitas yang dapat terserap di dalam ANG.  

Metodologi yang dilakukan pada kajian ini adalah melakukan inventarisasi data 

mencakup potensi bed ANG di Indonesia serta potensi dan jenis material storage ANG. 

Selanjutnya dilakukan analisis biaya dimana tahapan ini merupakan inti dari kajian 

meliputi analisis biaya komponen bed ANG, struktur biaya pembuatan bed ANG, struktur 

biaya pembuatan storage ANG dan biaya pengadaan impurities removal. 
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Maksud dan tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis biaya bed ANG ditinjau 

dari kecukupan bahan baku ANG dan harga akhir setelah menjadi produk bed ANG yang 

layak secara ekonomis.  

Hasil dan keluaran dari kajian ini adalah informasi struktur biaya pembuatan bed 

adsorben dan biaya pengadaan impurities removal. Struktur biaya pembuatan bed 

adsorben dipengaruhi oleh pemilihan bahan baku juga dipengaruhi oleh seberapa besar 

bilangan iodium yang diinginkan. Proses pembuatan bed adsorben sampai dengan proses 

penyimpanan metana (karbon aktif berbentuk blok) dapat dilihat pada Gambar 58. Pada 

kajian ini proses aktivasi dilakukan dengan menggunakan proses aktivasi fisika. 

Berdasarkan proses pada Gambar 58 di bawah dengan rancangan kapasitas 

tempurung kelapa pada proses tersebut adalah sebesar 80 ton/bulan, maka diperoleh biaya 

investasi yang diperlukan adalah sebesar Rp. 7.491.375.000,- yang termasuk biaya 

peralatan utama, peralatan bantu dan biaya instalasi. Kemudian ditambahan dengan biaya 

investasi bangunan, tanah, dan biaya pra-konstruksi. Sedangkan besarnya biaya operasi 

yang diperlukan adalah sebesar Rp. 8.987.648.070,- termasuk biaya tenaga kerja, biaya 

utilitas, biaya maintenance, biaya bahan baku, biaya pengiriman dan biaya packaging. 

Dari biaya tersebut didapatkan hasil harga bed adsorben untuk penyimpan metana adalah 

sebesar Rp. 14.000,-/kg dengan IRR sebesar 35.76% dan POT 3 tahun. 

Dari hasil tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perhitungan keekonomian dalam 

proses pembuatan bed adsorben sangat dipengaruhi oleh  pemilihan bahan baku, proses 

aktivasi dan penentuan spesifikasi dari karbon aktif yang akan dihasilkan.  

Sedangkan untuk penentuan desain tabung adalah harus mampu menahan internal 

pressure sampai dengan tekanan 35 bar, yang dilengkapi dengan pressure gauge, valve 

dan thermocouple untuk memantau perubahan temperatur. Tabung juga dapat dibuka 

tutup untuk mengisi karbon aktif kedalam tabung tersebut. Dan besarnya kapasitas tabung 

gas untuk menampung gas dipengaruhi oleh besarnya kapasitas adsorbsi (serapan) dan 

desorbsi dari karbon aktif itu sendiri. Dan berdasarkan hasil perhitungan besarnya harga 

tabung ANG dengan mengasumsikan menggunakan bahan material dari aluminium yang 

mempunyai kemampuan setara dengan LPG 3 kg untuk sektor rumah tangga didapat 

harga sebesar Rp. 548.464,- per tabung. Perhitungan harga tabung ANG secara 

keseluruhan terlihat pada Gambar 59. 
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Gambar 58. Proses Pembuatan karbon Aktif Penyimpan Gas Metana 
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Gambar 59. Harga Tabung ANG 

Untuk menentukan besarnya biaya proses pemisahan impurities melalui media 

adsorben sangat dipengaruhi oleh besarnya kapasitas volume gas yang akan dialirkan 

melalui suatu proses pemisahan dan juga besarnya kandungan impurities yang akan 

dipisahkan. 

 24. Kelayakan Pemanfaatan Gas Methana Batubara untuk Pembangkit Listrik 

Rumah Tangga 

Indonesia memiliki potensi sumber daya Gas Metana Batubara (GMB) sekitar 453,3 

TCF. Cadangan GMB sebesar itu tersebar pada sebelas areal cekungan (basin) batubara di 

berbagai lokasi di Indonesia, terutama Sumatera bagian Selatan dan Kalimantan Timur. 

Gas Metana Batubara merupakan gas yang terbentuk selama proses pembentukan 

batubara dan terperangkap di dalam lapisan batubara bersamaan dengan pembentukan air. 

Potensi Gas Metana Batubara di Indonesia memiliki keunggulan teknis untuk 

dikembangkan, terutama berada di tempat yang dangkal (500 m-1500 m di bawah 

permukaan). Pengembangan Gas Metana Batubara di Indonesia tersebut sangat potensial 

dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional dan melihat potensi prospek bisnis 

kedepan yang sangat menarik. Dan saat ini Pemerintah akan memprioritaskan penggunaan 

Gas Metana Batubara sebagai energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan PT. 

PLN (Persero) terhadap energi primer yang tidak efisien. Hal ini dikarenakan kebutuhan 

akan energi listrik pada sektor rumah tangga yang terus meningkat dan juga dalam rangka 

membantu PT. PLN (Persero) yang saat ini tengah membutuhkan ketersedian pasokan gas 

untuk menggerakan pembangkit listriknya. 

Oleh karena itu perlu dilakukan studi kelayakan dengan meninjau secara teknis dan 

ekonomis pemanfaatan Gas Metana Batubara untuk keperluan pembangkit listrik 

khususnya pada sektor rumah tangga dengan memberikan masukan kepada Pemerintah 

dalam menerapkan langkah-langkah untuk menentukan kebijakan dalam hal bagaimana 

model kerjasama sehingga akan menarik investor untuk menanamkan modalnya dalam 

usaha pemanfaatan Gas Metana Batubara tersebut. Pemilihan lokasi kajian dalam 

melakukan pengembangan Lapangan Gas Metana Batubara (GMB) yang akan 

dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik adalah Lapangan Rambutan, Muara 

Enim, Sumatera Selatan.  

Metodologi yang dilakukan pada kajian ini adalah melakukan inventarisasi data 

mencakup data produksi Gas Metana Batubara dan kebutuhan listrik di wilayah sekitar 

pengembangan. Kemudian dilakukan kajian teknologi pemilihan proses penyaluran gas 

menjadi tenaga listrik hingga sampai konsumen dengan melakukan simulasi proses untuk 

mendapatkan sizing fasilitas permukaan dan pembangkit listrik yang akan digunakan. 

Selanjutnya dilakukan perhitungan keekonomian untuk mengetahui kelayakan 

pengembangan Gas Metana Batubara untuk pembangkit listrik. 
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Maksud dan tujuan kajian ini adalah agar pemanfaatan Gas Metana Batubara untuk 

keperluan listrik rumah tangga dapat terlaksana sehingga badan usaha yang menjalaninya 

akan menjadi bertambah dan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan 

kualitas yang baik dapat terwujud. Sehingga akan meningkatkan penyaluran gas menjadi 

tenaga listrik hingga sampai ke konsumen.  

Hasil dan keluaran dari kajian ini adalah model perhitungan keekonomian Gas 

Metana Batubara dengan konsep perhitungan dari usaha hulu sampai dengan hilir seperti 

terlihat pada Gambar 60.  

Untuk memproduksi metana dari batubara, diperlukan fasilitas produksi yang 

hampir tidak berbeda dengan fasilitas yang dibutuhkan untuk pengembangan gas 

konvesional yaitu bergantung pada komposisi dan kondisi operasi gas yang dihasilkan. 

Pada Gambar 61 berikut memperlihatkan tipikal fasilitas produksi dari Gas Metana 

Batubara. 
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Sumber Gas 

Metana Batubara

Impurities 

Removal

Teknologi Pemilihan Proses

Penyaluran Gas untuk

pembangkit listrik :

- Jaringan Perpipaan

- CNG Cascade

Analisis Kelayakan Keekonomian:

- Secara teknis : Pemilihan Proses

Penyaluran Gas untuk Pembangkit Listrik

- Secara ekonomi : diperoleh indikator

ekonomi dan besaran harga listrik per KWH 

untuk konsumen rumah tangga

Residential Power 

Generation Set

Raw Gas
Purif ied 

Gas

Usaha Hulu

Usaha Transporter

Usaha Hilir
  

Gambar 60. Metodologi Kajian 

 

Gambar 61.  Fasilitas Produksi Gas Metana Batubara 
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Meskipun demikian, jumlah sumur yang dibutuhkan untuk memproduksi metana 

dari batubara dalam volume yang sama lebih banyak dibandingkan jumlah sumur yang 

dibutuhkan untuk memproduksi gas konvensional. Sebagai gambaran, untuk 

memproduksi 200 BCF metana dari batubara, diperlukan sekitar 400 sumur. 

Dalam kajian ini pembangkitan dilakukan dengan teknologi microturbin, simulasi 

dilakukan dengan menggunakan software UniSim. Simulasi yang dapat dilakukan oleh 

software UniSim hanya dapat menghitung energi mekanis yang dapat digunakan untuk 

menggerakkan generator listrik. Sedangkan perhitungan besarnya listrik yang dapat 

dihasilkan, dilakukan dengan cara membandingkan efisiensi generator listrik terhadap 

energi mekanis yang didapat dari shaft turbin. 

Hasil simulasi memberikan daya listrik generator microturbine dengan konfigurasi 4 

x 600 kW dengan kebutuhan gas GMB 1 mmscfd dan efisiensi berkisar 80% yaitu = 2.127 

kW. 

Hasil evaluasi keekonomian hulu gas Gas Metana Batubara menunjukkan bahwa 

akibat biaya sumur dan biaya penanganan air maka terlihat pada kontrak PSC Indonesia 

yang untuk gas konvensional yang menghasilkan IRR = 20% untuk Gas Metana Batubara 

hanya menghasilkan IRR = 14%. Untuk penerapan royalti 5%, dengan bagi hasil gas 

(GT:NCS = 70:30) akan memberikan IRR = 20% untuk harga gas US$ 4.5 per mmbtu. 

Sedangkan untuk royalti 10% dengan bagi hasil (GT:NCS = 70:30) akan memberikan IRR 

= 20% untuk harga gas US$ 4.7 per mmbtu. 

Pada bagian hilir pengusahaan Gas Metana Barubara yaitu akan dibangun fasilitas 

pembangkitan berbasis microturbine yang secara keseluruhan membutuhkan biaya yang 

sangat mahal untuk sebuah pembangkit skala kecil yaitu membutuhkan dana investasi 

sebesar 42.48 milyar rupiah. Biaya terbesar dari pengadaan fasilitas pembangkitan ini 

yaitu untuk microturbine sebesar 19.95 milyar rupiah setara dengan 47% total biaya. 

Kemudian disusul oleh pengadaan unit peralatan utama lainnya yang menyatu dalam 

sistem pre-treatment gas bumi mencakup separator, scrubber, cooler unit, compressor dan 

dehydration plant yang mengambil porsi biaya 34% yaitu 14.37 milyar rupiah. Sedangkan 

biaya penyaluran yaitu kabel transmisi mengambil biaya 4.73 milyar rupiah atau 11% dari 

total biaya investasi.  

Dari informasi harga hulu GMB, biaya investasi pengembangan pembangkit listrik 

skala kecil GMB dan beberapa parameter keekonomian yang didasarkan dari sumber Rule 

of Thumb seperti asumsi biaya O&M, kurs, discount factor, equity to debt ratio. Maka 

keseluruhan informasi tersebut diolah untuk mendapatkan informasi harga listrik per kWh 

dan keekonomian pembangkitan tersebut dalam sebuah model spreadsheet keekonomian 

berbasis macro excel. Perhitungan keekonomian dengan harga beli gas hulu sebesar 4.7 

dan umur proyek yaitu 15 tahun memberikan hasil bahwa untuk mencapai keekonomian 

proyek dengan target IRR 15% maka harga listrik berada pada level Rp. 1,539 per kWh. 

Pada level harga tersebut, NPV yang diperoleh mencapai Rp. 2.65 milyar, masa 

pengembalian modal (POT) 6.15 tahun dan Profitability Index (PI) 1.06. 

Pada bagian akhir dari kajian ini dibahas parameter keekonomian pembangkit listrik 

berbasis GMB dengan menggunakan pembangkit berjenis microturbine. Pembahasan 

difokuskan pada harga jual akhir listrik yang dihasilkan dan perbandingannya terhadap 

harga jual listrik dengan jenis bahan bakar lainnya seperti terlihat pada Gambar 62. Biaya 

pembangkitan listrik yang dihasilkan oleh sumber yang berbeda diukur berdasarkan biaya 
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investasi awal, pengembalian investasi, serta biaya operasi yang terus menerus, bahan 

bakar, dan pemeliharaan.  

Untuk memberikan kelayakan proyek GMB untuk kelistrikan dengan teknologi 

mocroturbine maka harga listrik di tingkat konsumen rumah tangga atau pengguna kecil 

berada pada level harga Rp. 1.100 per kWh, sedangkan hasil simulasi keekonomian 

pembangkitan barbasis GMB di Indonesia khususnya wilayah lapangan Rambutan masih 

berada pada level harga Rp. 1,539 per kWh. Harga tersebut sangat mahal, secara internal 

untuk kajian ini perlu ditinjau kembali keakuratan informasi data biaya investasi 

pembangkit skala kecil microturbine. 
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Gambar 62.  Perbandingan Harga Jual Listrik GMB dengan Pasar dan Teknologi Lainnya 

Ditinjau dari jenis teknologi yang digunakan, maka pembangkitan listrik berbasis 

GMB sangat kompetitif meskipun relatif lebih mahal harga listrik yang di produksinya 

jika dibandingkan dengan harga listrik dengan teknologi geothermal yaitu Rp. 1.040 per 

kWh. Akan tetapi harga listrik dengan microturbine GMB masih sangat kompetitif jika 

dibandingkan dengan harga jual listrik PLN Nonsubsidi yaitu Rp. 1.380 per kWh, 

meskipun masih di atas harga pasar regional ASEAN yaitu Rp. 800 per kWh sebagai floor 

price. Meskipun demikian, pengembangan kelistrikan berbasis GMB tetap perlu dikaji 

optimasinya, baik dari sisi kapasitas produksi, teknologi maupun mekanisme pasarnya 

agar dikemudian hari nanti GMB dapat dikembangkan lebih ekonomis dan mampu 

menjaga keamanan energi nasional melalui diversifikasi energi di sektor pembangkitan 

 25. Kajian Rancangan Standard Produk Adsorben Gas Bumi 

Teknologi ANG (adsorbed natural gas) memungkinkan penyimpanan gas bumi 

dalam suatu adsorben. Sistem penyimpanan tersebut mempunyai tekanan lebih rendah 

dibandingkan tekanan CNG (compressed natural gas), sehingga lebih aman dan lebih 
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ekonomis. Seiring dengan rencana penerapannya di Indonesia, maka perlu dipersiapkan 

suatu standar yang mengatur tentang persyaratan-persyaratan adsorben penyimpan gas 

bumi. Dengan adanya standar tersebut, diharapkan adanya jaminan kualitas produk dan 

keselamatan penggunaannya. 

 

Gambar 63. Alat Untuk Pembuatan Briket Karbon Aktif 

Kajian rancangan standar produk adsorben gas bumi dilakukan untuk menentukan 

persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh suatu produk yang akan digunakan 

sebagai sarana penyimpanan gas bumi, berupa karbon aktif dalam bentuk briket dengan 

bahan baku tempurung kelapa.  

Kajian ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil-hasil penelitian baik di dalam 

maupun di luar negeri, kemampuan produsen karbon aktif di Indonesia, hasil survei dan 

rapat teknis dengan para narasumber dari lingkungan lembaga penelitian, industri dan 

produsen karbon aktif di Indonesia.  

Hal-hal yang ditetapkan dalam rancangan standar produk adsorben gas bumi 

meliputi syarat mutu, cara pengambilan percontoh, cara uji, cara pengemasan dan syarat 

penandaan.  

Kualitas adsorben gas bumi ditentukan oleh beberapa parameter, yaitu aktivitas 

terhadap metana pada 35 bar 25 ºC minimum 100 v/v, kapasitas kerja terhadap metana 

minimum 85%, densitas minimum 0,5  kg/lt, pH 7-10, kandungan uap air maksimum 3%, 

kandungan materi yang larut dalam hidrokarbon (volatile matter) maksimum 15%, 

kandungan abu maksimum 3%, kandungan materi yang larut dalam air maksimum 2 %, 

tingkat kekerasan minimum 95%, ketahanan terhadap gesekan (dusting attrition) 

maksimum 5 mg/ml dan ketahanan tekanan minimum 1,25 kali tekanan kerja. 

Adsorben gas bumi harus dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, kedap udara, 

tidak dipengaruhi dan mempengaruhi isi, aman selama transportasi dan penyimpanan 

(terlindung dari benturan), disertai dengan MSDS (material safety data sheet). 

Penandaan pada kemasan adsorben gas bumi meliputi nama produk, ukuran produk, 

berat bersih, berat kotor, densitas, jenis penggunaan, nama produsen, merk dagang, kode, 

tanggal produksi dan peringatan (kata peringatan terkait cara penanganan produk 

adsorben gas bumi). 
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Tabel 39. Syarat Mutu Adsorben Gas Bumi 

 

 26. Penelitian Model Teknik Desorpsi Gas Metana Batubara 

Struktur dan distribusi pori karbon aktif memegang peranan penting dalam proses 

penyerapan gas metana, namun hubungan antara penyerapan (adsorpsi) dengan pelepasan 

(desorpsi) tidak selalu mengikuti pola yang sama. Kemampuan adsorpsi yang besar tidak 

selalu diikuti oleh kemampuan desorpsi yang besar. Ukuran pori yang kecil dapat 

menyebabkan gas metana terperangkap di dalamnya dan sulit untuk dikeluarkan 

dibandingkan dengan ukuran pori yang lebih besar. Selain itu, tekanan dan suhu pori 

dapat mempengaruhi kecepatan desorpsi gas dari dalam pori.    

Batubara lebih kompleks daripada karbon aktif. Sorpsi gas oleh batubara 

berhubungan dengan sifat fisika dan kimia yang dimilikinya, hal ini terkait dengan jenis 

dan rank batubara. Peranan jenis batubara (berkaitan dengan maseral) belum diketahui 

secara pasti namun secara umum jenis batubara dapat mempengaruhi kapasitas adsorpsi 

dan laju desorpsi. Kapasitas adsorpsi berhubungan erat dengan mikropori (pori < 2 nm), 

yang tergantung pada rank dan maseral. Isotermal adsorpsi menunjukan bahwa sebagian 

besar batubara yang kaya dengan vinitrit (berkilau) memiliki kapasitas adsorpsi lebih 

besar dari pada batubara yang kaya inertinit (kusam).  

Di dalam batubara aliran dapat didominasi oleh aliran difusi atau aliran Darcy. 

Dengan adanya hal ini menyebabkan adanya perbedaan interpretasi terhadap struktur 

batubara. Namun demikian, secara umum aliran difusi mengatur laju aliran gas batubara 

yang mempunyai permeabilitas rendah, sedangkan aliran Darcy merupakan aliran yang 

terjadi di dalam jaringan rekahan pada batubara yang mempunyai permeabilitas tinggi.   

Gas metana yang terkandung dalam matriks batubara berada dalam tiga keadaan 

yaitu sebagai gas bebas yang berada didalam rekahan batubara, sebagai gas yang 

teradsorpsi di dalam pori, dan sebagai gas yang terlarut/terperangkap diantara 

molekul/atom karbon (solid solution). Gas yang terlepas dari dinding pori bermigrasi 

melalui proses difusi menuju rekahan, sedangkan dari dalam pori yang tidak terhubung 

dengan rekahan gas metana tidak dapat bergerak menuju tempat yang bertekanan lebih 

rendah.  



Laporan Kegiatan LEMIGAS 2010 120 

  

 

Desorpsi gas meningkat dengan cepat sewaktu tekanan rendah pada batubara di 

daerah hukum Henry. Pada saat penurunan tekanan tertentu, lebih banyak gas yang 

dikeluarkan pada tekanan rendah ini daripada pada tekanan lebih tinggi saat produksi 

GMB dimulai. Daerah ini merupakan batas untuk penurunan tekanan total pada lapisan 

batubara, atau pada batas ini tekanan parsial metana diturunkan hingga ke daerah hukum 

Henry ini. Dengan kedua usaha ini akan diperoleh hasil yang sama, oleh karena itu 

melalui penginjeksian nitrogen atau karbon dioksida tekanan parsial gas metana turun 

sehingga terjadi desorpsi sedangkan tekanan sistem dapat dijaga konstan.   

 

Gambar 64. Sketsa alat pengujian adsorpsi dan desorpsi metana 

Model yang akan dibuat pada percobaan yang akan datang adalah merupakan 

pengembangan dari penerapan hukum Henry, yaitu mencoba untuk mendesak CH4  

dengan CO2. Gas metana yang berada dalam pori akan didesak dengan CO2 namun gas 

pendesak tidak banyak  terikut keluar beserta CH4. 

 27. Pengembangan Model Adsorben Konversi Gas Bumi 

Konsumsi energi dunia berasal dari beberapa sumber energi yang berbeda. Jenis 

energi tersebut dari bahan bakar fosil seperti batubara, minyak bumi dan gas bumi. Selain 

itu, sumber energi bisa didapat dari sumber alam lainnya, energi matahari, angin, tenaga 

air, panas bumi yang biasa disebut dengan energi terbarukan. Pangsa gas bumi sebagai 

sumber energi di dunia berkisar 22% dari total energi yang dikonsumsi dan mengalami 

kecenderungan meningkat di tahun-tahun mendatang. Banyak dari cadangan gas bumi 

yang telah diketahui bersifat stranded/remote karena letaknya yang cukup jauh dari 

konsumen. Cadangan gas tersebut sulit untuk ditransportasikan karena membutuhkan pipa 

transmisi yang cukup panjang atau harus dicairkan lalu ditransportasikan dengan 

menggunakan tanker sebagai LNG. Bila ditinjau dari sisi keekonomian, hal tersebut masih 

kurang atraktif bagi pelaku bisnis. 

Gas bumi merupakan salah satu sumber energi alternatif pengganti bahan bakar 

minyak yang ketersediaannya masih cukup banyak. Selain dapat digunakan secara 

langsung sebagai bahan bakar, gas bumi juga dapat diproses yang akan menghasilkan 

produk-produk petrokimia yang lain yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi seperti 

Methanol, Dimethyl Eter, Hydrokarbon Liquid (GTL), Ammonia dan produk-produk 

petrokimia lainnya. Hal ini dapat terjadi karena gas bumi tersusun dari hidrokarbon yang 

dapat diproses sehingga akan menghasilkan produk lain. 
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Teknologi GTL (Gas to Liquid) memiliki peluang untuk mengkonversikan gas dari 

lapangan-lapangan tersebut menjadi produk petroleum. Teknologi ini juga menjadikan 

lapangan-lapangan marjinal tersebut menjadi lebih ekonomis untuk dikembangkan.  

Produk dari GTL sendiri berupa senyawa sintetik hidrokarbon dengan kualitas 

tinggi yang dapat langsung digunakan sebagai bahan bakar atau sebagai campuran untuk 

blending dengan minyak bumi kualitas rendah agar dapat digunakan sebagai bahan bakar. 

Minyak diesel yang diproduksikan dari proses GTL memiliki sifat tidak berwarna, 

kualitas pembakaran yang cukup tinggi, dan dapat dikatakan bebas kandungan sulfur. 

EPA memberikan rekomendasi batas maksimum kadar sulfur dalam diesel sebesar 15 

ppm. Cetane number dari GTL diesel ialah 70 sedangkan diesel konvensional kurang dari 

45. 

Terdapat beberapa teknologi yang dapat digunakan untuk mengkonversi gas bumi 

menjadi produk-produk lain melalui proses katalisis dengan menggunakan bahan baku 

karbon aktif. 

 

Gambar 65. Tahapan Proses GTL 

Tabel 40. Kualitas Produk GTL 
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Karbon aktif merupakan salah satu adsorben yang sangat baik karena memiliki 

struktur pori yang sangat tinggi serta sifat spesifik alami atom karbon dengan molekul gas 

yang dapat berinteraksi dengan baik.  Selain itu juga karbon aktif merupakan bahan inert 

dan juga tahan terhadap kondisi tekanan dan temperatur yang tinggi sehingga karbon aktif 

sangat mungkin untuk dikembangkan sebagai katalis atau penyangga katalis dalam proses 

fasa gas dan cair. 

Karakteristik yang dimiliki oleh karbon aktif sangat menguntungkan untuk 

menjadikannya katalis atau penyangga katalis. Diantara karakteristik dan keuntungan 

penggunaan karbon aktif sebagai katalis adalah permukaan kontak yang luas, inert, 

beroperasi pada tekanan tinggi, beroperasi pada temperatur tinggi, ukuran pori dapat 

dikontrol, merupakan material yang cukup keras, recovery inti katalis lebih mudah dan 

bersifat stereospecificity. 

Katalis yang akan digunakan untuk proses konversi syngas menjadi produk cair 

biasanya berbasiskan logam Co dan Fe yang disupport oleh material support berpori 

seperti karbon aktif. Preparasi katalis ini biasanya dilakukan melalui tahapan impregnasi,  

pengeringan, kalsinasi dan reduksi. 

Katalis aktif dibuat dengan cara pencampuran karbon aktif sebagai penyangga 

katalis dengan logam kobalt dengan perbandingan tertentu. Berdasarkan beberapa studi di 

luar negeri perbandingan berat antara inti katalis (kobalt) dan penyangga katalis(karbon 

aktif) adalah sekitar 0,05-0,4, termasuk yang terkandung di dalamnya promotor berupa 

Zirconium atau Cerium pada fase oksida atau promotor berupa ruthenium pada fase 

logam. Katalis dihasilkan dari garam nitrat dimana rasio berat total dari kobalt dan karbon 

aktif berada dalam kisaran nilai tertentu yang diharapkan dapat memberikan kinerja yang 

baik. 

Karbon aktif sebagai penyangga katalis pada proses ini memiliki luas permukaan 

dengan rentang 200-2000m2/g, tetapi berdasarkan beberapa studi luas permukaan yang 

optimal adalah sekitar 800-1500 m2/g dan volume pori sebesar 0,3-2,0ml/g 

(direkomendasikan volume pori sebesar 0,35-0,75 ml/g), distribusi diameter pori sebesar 

4-1000Å (direkomendasikan sebesar 5-500 Å), nilai bulk density berkisar antara 0,1-1 

g/ml (direkomendasikan sebesar 0,3-0,6 g/ml dan kekuatan penghancuran sebesar 0,08-3 

kg/ml. 

Katalis logam yang biasa digunakan pada proses konversi gas bumi dengan 

menggunakan karbon aktif sebagai penyangga katalis adalah logam-logam dari golongan 

VIII (bukan logam mulia) seperti kobalt, besi, nikel yang bisa berikatan dengan logam 

dari golongan IV B yang bertindak sebagai promotor seperti Zirkonium, Titanium dan 

promotor dari golongan III B seperti Cerium dan Lanthanum serta promotor logam 

golongan VIII seperti Ruthenium, Platinum, Rhodium yang akan mendukung porositas 

material penyangga. Penyangga katalis yang digunakan adalah karbon aktif yang terbuat 

dari berbagai bahan baku seperti almond, batok kelapa, batubara dan lain-lain. 

Promotor logam golongan IV B seperti Zr atau promotor logam golongan IIB 

seperti Ce atau promotor logam golongan VIII seperti Ru dapat ditambahkan ke dalam 

karbon aktif sebelum proses impregnasi komponen inti aktif kobalt atau melalui co-

impregnasi dengan komponen kobalt, dimana kobalt sebaiknya dibuat dalam bentuk 

larutan garam nitrat dimana komponen Zirconium atau Cerium bisa ditambahkan ke 

dalam larutan nitrat meskipun kedua promotor ini bisa juga dilarutkan dalam larutan sulfat 
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sedangkan untuk promotor jenis ruthenium sebaiknya ditambahkan dalam bentuk larutan 

klorida. 

Katalis dibuat melalui proses co-impregnasi atau stepwise- impregnasi logam dari 

larutannya ke dalam penyangga katalis melalui proses pengeringan pada temperatur 

kamar selama beberapa hari dan dikeringkan pada suhu 80-90oC selama 8 jam dan 

akhirnya pada temperatur 110-120oC selama 10 jam.  Dari proses ini biasanya jumlah 

logam kobalt yang ada berkisar sekitar 20% atau lebih kecil dari berat total pencampuran, 

berdasarkan referensi dari beberapa studi jumlah logam kobalt sebaiknya adalah sekitar 5-

15% berat sedangkan jumlah promotor semakin kecil yaitu yang pada awalnya 1:2 

menjadi 1:20. 

Katalis kobalt-karbon aktif, promotor logam Zirconium atau Titanium atau Cerium 

atau Ruthenium yang telah dipanaskan selanjutnya dialirkan gas inert seperti nitrogen 

selama 10 jam pada temperatur 120-180
o
C yang bertujuan untuk mereduksi gas hydrogen 

dan karbon monoksida dari campuran katalis tersebut. Tahapan ini bisa dilakukan pada 

satu reaktor tersendiri ataupun bisa dilakukan langsung pada reaktor Fischer Tropsch. 

Untuk menghemat waktu dan biaya biasaya proses ini lebih sering dilakukan langsung di 

dalam reaktor Fisher Tropsch. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ding et al. telah dilakukan proses 

pembuatan minyak diesel dari syngas melalui proses Fischer-tropsch. Percobaan 

dilakukan dalam reaktor slurry dengan menggunakan jumlah katalis 2 – 30% berat dari 

fase liquid. Fase liquid berupa hidrokarbon inert yang relatif bersifat non-volatile. 

Hidrokarbon tersebut dapat berupa senyawa paraffin sintetis dengan 10 atau lebih atom 

karbon. Selain itu, juga dapat digunakan cairan lain yang memiliki titik didih cukup tinggi 

seperti ester dan eter.  

Reaktor ini bekerja pada suhu 250-400° C yakni suhu yang cukup untuk 

mengaktifkan katalis. Tekanan reaktor berkisar antara 0.3 - 1.5 Mpa. Kecepatan putar 

agitator (pengaduk) berkisar antara 300 - 1200 putaran permenit. Dari percobaan tersebut 

didapat hasil seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 41 

Tabel 41. Pembuatan minyak diesel dari syngas melalui proses Fischer-tropsch 

C4-9 C10-20

Slurry 55.6 34.3 65.7

Fixed Bed 53.8 36.8 63.2

Slurry 85.7 34.3 65.7

Fixed Bed 64.1 37.1 62.8

Jenis 3 Fixed Bed 78.3 60.8 39.2

Jenis 4 Fixed Bed 41.6 62.8 37.2

Slurry 83.5 32.5 67.5

Fixed Bed 67.3 35.9 64.1
Jenis 5

Distribusi Produk
Tipe Reaktor Konversi CO, %Katalis

Jenis 1

Jenis 2

 

Berdasarkan percobaan di atas dilakukan simulasi proses dengan basis umpan gas 

berkisar 1  MMscfd. Pengambilan basis ini didasarkan pada rata-rata produksi gas 

marjinal baik lapangan gas marginal, gas suar bakar, maupun gas non-asosiasi. Pada 

komposisi gas CH 90% mol, C2H6 5%, C3H8 3% dan C4H10 2%, dengan kondisi 

operasi, tekanan 500 Psia dan Suhu 86 F, di mana KIlang GTL yang akan disimulasi 

terdiri atas tiga proses utama yaitu Unit Reformer untuk menghasilkan gas sintesis, Unit 
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Fisher-Tropsch (FTS) untuk mengkonversi gas sintesis menjadi produk liquid (syncrude) 

dan Unit Upgrading untuk mengubah menjadikan syncrude sebagai bahan bakar sintesis. 

Dari simulasi proses ini dihasilkan produk GTL masing-masing adalah Naphtha sebesar 

4,560 Liter/Hari atau 28.7 Barel/Hari dan Diesel sebesar 16,418 Liter/Hari atau 103.26 

Barel/hari.. 

 28. Rancang Bangun Adsorben Komponen Korosif Gas Bumi 

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan gas di Indonesia, beberapa tahun terakhir ini 

telah dilakukan pengembangan dan produksi gas dengan kandungan gas H2S dan CO2 

yang relatif tinggi. Beberapa lapangan gas seperti Natuna mengandung CO2 mencapai 

70%, begitu juga lapangan lain seperti milik PT. Pertamina PPGJ dan Matindok 

mengandung 4 – 20 % CO2. Gas H2S dan CO2 merupakan senyawa impurities yang ada 

dalam gas bumi yang disamping bersifat korosif dan dapat merusak peralatan, kedua 

senyawa tersebut juga dapat menurunkan kualitas gas bumi. Dengan latar belakang hal 

tersebut, maka kegiatan penelitian rancang bangun adsorben berupa karbon aktif untuk 

menyerap impuritis dalam gas bumi  penyebab korosi yaitu H2S dan CO2 sehingga 

terpisah dari gas bumi dapat menjadi alternatif teknologi penghilangan komponen korosif 

dalam gas bumi.  

Karbon aktif dibuat dengan pirolisis material yang mengandung zat arang/karbon, 

seperti batu bara, tempurung kelapa, kayu, tulang, dan lain sebagainya. Pirolisis dari 

berbagai material yang mengandung karbon tanpa adanya udara akan melibatkan 

dekomposisi dari molekul organik, pembentukan tar dan produk gas, dan akhirnya 

terbentuk padatan karbon berpori. Karbon berpori yang didapat didominasi oleh 

makropori dan material yang tidak aktif dengan luas permukaan yang hanya beberapa 

meter persegi per gram. Adsorben dengan porositas yang besar dan luas permukaan yang 

besar hanya bisa diperoleh dengan mengaktifkan material yang mengandung karbon 

dengan aktivasi kimia ataupun fisika. Proses pembuatan karbon aktif pada dasarnya 

melibatkan seleksi bahan baku, karbonisasi dan aktivasi. 

Ruang lingkup dalam kegiatan ini meliputi pengumpulan data, kajian teknis, 

rancang bangun adsorben karbon aktif dari karbon komersial berbahan baku tempurung 

kelapa, rancang bangun peralatan adsorben bed untuk pengujian daya adsorpsi, pengujian 

laboratorium meliputi uji karakterisasi produk adsorben yang dihasilkan dan uji 

adsorpsinya, serta evaluasi dan pelaporan. 

Proses aktivasi karbon merupakan proses yang sangat penting untuk mendapatkan 

karbon aktif yang sesuai yang dapat menyerap adsorbat gas yang diinginkan. Untuk itu 

dalam penelitian ini dilakukan proses re-aktivasi kimia dari karbon aktif komersial dengan 

kualitas rendah untuk menghasilkan karbon aktif dengan kualitas yang lebih baik dengan 

kapasitas adsorpsi gas yang tinggi. Proses aktivasinya meliputi penghalusan dan 

pengayakan karbon agar didapat karbon dengan ukuran butir yang seragam dilanjutkan 

dengan impregnasi dengan agen aktivator. Agen aktivator yang digunakan adalah asam 

phosphat dan kalium iodide. Asam phosphate dipilih karena asam phosphat mampu 

menghasilkan karbon aktif dengan volume mikropori yang lebih besar yang memang 

sangat dibutuhkan dalam adsorpsi gas. Sedangkan kalium iodida dipilih karena selain 

dapat mempercepat laju reaksi oksidasi H2S juga karena kalium iodida dapat menghambat 

pembentukan asam sulfat yang merupakan produk samping yang tidak diinginkan. Setelah 

proses impregnasi, campuran karbon dan aktivator kemudian difiltrasi dan dikeringkan. 

Proses selanjutnya yaitu pirolisis pada suhu 450
o
C selama 3 jam dengan dialiri gas 
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nitrogen secara kontinyu untuk membuang gas-gas yang terbentuk. Proses selanjutnya 

adalah pencucian dengan menggunakan larutan asam untuk menghilangkan mineral-

mineral yang menempel, kemudian dibilas dengan aquadest hingga pH netral. Setelah itu 

dikeringkan selama 24 jam dalam oven pada suhu 100
o
C, dan didapat karbon aktif siap 

digunakan untuk pengujian karakterisasi dan uji adsorpsi. 

 

Gambar 66. Adsorben Bed dan Peralatan Pengujian Unjuk Kerja Adorben Komponen Korosif 

Dalam proses aktivasi ini digunakan variasi ukuran karbon dan variasi agen 

pengaktivasi dan variasi konsentrasi. Karbon aktif yang didapat kemudian dikarakterisasi 

menggunakan uji BET untuk melihat luas permukaan, diameter pori rata-rata, dan volume 

pori. Uji kandungan karbon, kandungan abu, dan material volatile juga dilakukan. Selain 

itu juga dilakukan uji adsorpsi isotherm untuk melihat kapasitas maksimum adsorpsi 

karbon aktif terhadap gas CO2 pada suhu 30
o
C.  

Dari hasil uji adsorpsi isotherm terhadap gas CO2 diketahui bahwa kapasitas 

adsorpsi CO2 pada tekanan 15 psi untuk AC4 adalah 159 scf/t, lebih besar dari AC2 dan 

AC5 yang hanya 75 dan 132 scf/t pada kondisi dry ash free. Sedangkan kapasitas adsorpsi 

maksimum pada tekanan operasi, AC2 mampu menyerap hingga 6.943 scf/t pada tekanan 

1.954 Psia. Sedangkan AC4 mampu menyerap gas CO2 sebesar 7.361 scf/t pada tekanan 

720 Psia. AC5 hanya mampu menyerap 2.575 scf/t pada tekanan 346 Psi. Karbon aktif 

yang baik adalah karbon aktif yang mempunyai kapasitas penyerapan tinggi pada tekanan 

rendah. Dari hasil ini diketahui bahwa AC4 mempunyai kemampuan penyerapan yang 

lebih baik daripada AC2 dan AC5 

Dari uji karakterisasi tersebut diambil 3 macam karbon aktif dengan karakter terbaik 

untuk kemudian diuji daya adsorpsinya terhadap campuran gas umpan yang terdiri dari 

gas BBG (Bahan Bakar Gas), gas CO2, dan gas H2S. Dengan menggunakan rangkaian 

peralatan adsorpsi yang telah dirancang, maka gas umpan dialirkan ke kolom adsorber 

yang didalamnya terdapat adsorben bed yang berisi karbon aktif, kemudian fluida gas 

yang tidak terserap dialirkan ke tabung penampung. Setelah itu dilakukan analisa 

komposisi gas umpan dan komposi gas dalam tabung penampung untuk mengetahui 

efisiensi adsorpsinya dengan menggunakan gas chromathography (GC). Hasil analisa GC 

dari ketiga karbon aktif yaitu efesiensi adsorpsi gas CO2 untuk AC2, AC4, dan AC5 

berturut-turut adalah 14%, 50% dan 17%. Sedangkan untuk adsorpsi gas H2S, semua 
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karbon aktif memiliki efektivitas adsorpsi yang tinggi sehingga gas H2S pada gas feed 

dapat terserap semua. Uji korosivitas fluida juga dilakukan untuk mengetahui ada 

tidaknya penurunan laju korosi terhadap larutan brine dengan kandungan gas sebelum dan 

sesudah mengalami proses adsorpsi.  

Dari keseluruhan pengujian, disimpulkan bahwa karbon aktif yang paling baik 

adalah karbon aktif AC4 yaitu karbon aktif dengan ukuran butir -50/+70 mesh yang 

diaktivasi dengan kalium iodide (KI). 

 29. Rancang Bangun Adsorben Hg Removal 

Adsorben yang digunakan dalam penelitian ini adalah karbon (arang) komersial 

yang berasal dari material tempurung kelapa yang diaktifkan melalui suatu proses aktivasi 

kimia, sehingga menjadi karbon aktif yang dapat dimanfaatkan sebagai adsorben untuk 

mengeliminasi kandungan merkuri (Hg) dalam gas bumi. Karbon aktif dengan 

karakteristik tertentu dapat  berfungsi sebagai absorben yang memiliki porositas yang 

tinggi dan mempunyai luas permukaan ruang yang besar. Secara komersial, karbon aktif 

mempunyai luas permukaan besar  dengan kisaran 500 sampai 1500 m
2
/g. Karbon aktif 

secara luas digunakan dalam berbagai aplikasi dan telah banyak dimanfaatkan di berbagai 

bidang industry. Khusus di industry migas, karbon aktif berpotensi dijadikan adsorben 

dalam meningkatkan kualitas produksi migas sehingga dapat menaikkan harga dan nilai 

jual produk migas tersebut. 

Sebagian besar gas alam (natural gas) mempunyai kandungan merkuri dengan 

jumlah kecil (trace). Kehadiran merkuri dalam gas alam sekalipun dalam jumlah yang 

kecil dinilai merugikan karena dapat menyebabkan korosi pada peralatan dan fasilitas 

proses di industri migas, khususnya di pipa penukar panas alumunium yang digunakan 

dalam pabrik gas alam serta dapat menurunkan umur katalis. Proses adsorpsi  merupakan 

proses yang paling sesuai untuk memisahkan  merkuri dikarenakan dapat terjadi adsorpsi 

fisik maupun kimia dengan konsentrasi merkuri yang rendah dalam kandungan gas alam.  

Secara umum, karbon aktif komersial dapat digunakan untuk menangkap merkuri 

baik dalam gas bumi (natural gas) ataupun gas buang, akan tetapi kemampuan dari karbon 

aktif secara komersial harus dimodifikasi untuk memaksimalkan kemampuan 

adsorpsinya. Oleh karena itu, memodifikasi permukaan karbon dibutuhkan untuk 

menambahkan kemampuan adsorpsi khususnya untuk menangkap merkuri (Hg) yang 

terkandung dalam gas alam. Beberapa metode dan bahan kimia dapat digunakan atau 

dicoba untuk impregnasi agar dapat memodifikasi karbon aktif guna menangkap merkuri.  

Peranan ZnCl2 sebagai aktifator kimia sangatlah penting karena selain dapat 

menghasilkan pori-pori baru yang mampu meningkatkan kemampuan adsorpsi merkuri, 

perendaman ZnCl2 juga dapat menghasilkan terbentuknya ikatan C-Cl dimana gugus Cl 

tersebut dapat mengikat merkuri (Hg) secara ikatan kimia menjadi HgCl atau HgCl2. 

Karakterisasi dilakukan setelah aktivasi karbon dilakukan,diantaranya adalah 

pengukuran luas permukaan dan pori yang dilakukan dengan menggunakan Nova 1200e. 

Pengukuran ini belum menghasilkan data yang optimal karena keterbatasan dari alat 

tersebut yang hanya mampu mengukur luas permukaan dan pori hanya dalam batasan 

mesopori, sedangkan untuk mikroporinya tidak terukur. Karakterisasi adsorben karbon 

aktif lainnya adalah analisa SEM dan EDX.Hasil analisa SEM dan EDX tersebut 

menjelaskan bahwa besarnya jumlah prosentasi Cl yang terbentuk atau terikat pada rantai 

C dari adsorben turut mempengaruhi besarnya kemampuan adsorben dalam menurunkan 
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konsentrasi merkuri (Hg) dalam gas. Dari data menunjukkan bahwa adsorben dengan 

kondisi ukuran 70 mesh, yang direndam 12 jam setelah aktivasi 700
o
C menghasilkan 

prosentasi Cl yang lebih tinggi dari 2 kondisi percobaan lainnya yaitu 4,94 %. Data ini 

menjelaskan pula bahwa selain pengaruh luas permukaan dan pori, jumlah Cl yang 

terbentuk dan terikat pada rancai C adsorben dari hasil perendaman ZnCl2 turut 

mempengaruhi kemampuan adsorben karbon aktif tersebut dalam menurunkan 

konsentrasi merkuri (Hg). 

Dari hasil percobaan kinerja alat rancang bangun adsorben merkuri removal 

menghasilkan kondisi percobaan yang optimum yaitu menggunakan adsorben karbon 

yang berukuran 70 mesh, diaktivasi pada temperature 700
o
C, direndam setelah aktivasi 

selama 12 jam dan posisi tabung adsorben pada saat percobaan merkuri removal dalam 

posisi verikal. Hasil pengujian pengukuran merkuri (Hg) menunjukkan bahwa adsorben 

karbon aktif pada kondisi percobaan tersebut mampu menyerap merkuri (Hg) sebesar 

27.629,94 µg/m
3 

 

 

Gambar 67. Komponen SEM 

 

 

Gambar 68. Hasil foto SEM sampel adsorben T = 700
O
C,  perendaman setelah aktifasi 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Schema_MEB_(en).svg
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Gambar 69. Hasil foto SEM sampel adsorben T = 700
O
C,  perendaman setelah aktifasi 

 

Gambar 70. Rancang Bangun Adsorben Mercury Removal 

 30. Evaluasi Mutu Udara Ambien Kegiatan Industri Migas Sebagai Upaya Mitigasi 

Perubahan Iklim 

Kegiatan minyak dan gas bumi (migas) sebagai salah satu industri yang berpotensi 

menimbulkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui udara yang di lepas, dapat 

mempengaruhi kualitas udara ambien, dan mengingat begitu besarnya dampak yang 

ditimbulkan GRK terhadap Pemanasan Global dan Perubahan iklim, maka sangatlah perlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui status Mutu Udara Ambien, yang menggambarkan 

mutu udara ambien, potensi sumber pencemar,  kondisi meteorologis dan geografis serta 

tata guna lahan di kegiatan migas di Indonesia.  
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Maksud dari studi adalah untuk mengetahui status mutu udara ambien yang 

menggambarkan mutu udara ambien, potensi sumber pencemar, kondisi meteorologis dan 

geografis serta tata guna lahan dari kegiatan migas di bidang hulu sampai kegiatan hilir. 

Tujuan dari studi adalah untuk mengetahui gambaran kondisi mutu udara ambien serta 

seberapa besar potensi pencemaran emisi Gas Rumah Kaca  sehingga dapat dilakukan 

evaluasi sebagai upaya mitigasi untuk mencegah atau mengurangi ancaman perubahan 

iklim dalam kelanjutan proses pembangunan di masa mendatang. 

Studi ini mengevaluasi mutu udara ambien beberapa kegiatan hilir Migas yang 

meliputi Pertamina RU-III Plaju, RU-IV Cilacap, RU-V Balikpapan, dan RU-VI 

Balongan. Pada umumnya mutu udara ambien kegiatan industri hilir migas masih 

memenuhi baku mutu udara ambien, namun ada beberapa parameter yang melebihi, yaitu 

parameter oksidan sebesar 369,46 µg/Nm3 di stasiun 3, wilayah RU III; parameter 

oksidan sebesar 468,19 µg/Nm3 di stasiun 1, dan parameter Nitrogen Oksida sebesar 

466,37 µg/Nm3 di stasiun 2, wilayah RU IV. Evaluasi udara ambien dan emisi hasil 

monitoring, menunjukan masih ada parameter polutan dan gas rumah kaca yang memiliki 

trend naik yaitu SO2, NO2, O3, Debu (udara ambient) dan  SO2, NO2 (emisi) di RU III; 

PM-10 (udara ambient) dan  CO2, CO, HC, SO2, Debu, Opasitas (emisi) di RU IV; O3, 

Pb (udara ambient) dan  CO (emisi) di RU V; SO2, NO2, CO, Debu, Debu Jatuh (udara 

ambient) di RU VI. Hal ini menunjukan perlu adanya evaluasi  pengelolaan udara di 

industri hilir migas.  

 

Gambar 71. Lokasi Pemantauan Udara Ambien RU-III 

Emisi CO2 yang bersumber dari penggunaan bahan bakar fosil RU III, IV, V, dan 

VI masing-masing sebesar 733.512,44 ton/tahun, 2.341.726,59 ton/tahun, 1.981.221,90 

ton/tahun dan 1.762.579,10 ton/tahun. Tabel Emisi CO2 dan Potensi ”Sink Carbon” dapat 

dilihat di Tabel 42. 
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Gambar 72. Lokasi Pemantauan Udara Ambien RU-IV 

 

Gambar 73. Lokasi Pemantauan Udara Ambien RU-VI 
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Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai potensi “sink carbon” di lokasi industri 

hilir migas yaitu Palembang, Cilacap, Balikpapan, dan Balongan masing-masing sebesar 

637,07 ton/tahun, 182.340,95 ton/tahun, 455.354,21 ton/tahun dan 19.946,83 ton/tahun. 

Sehingga potensi penyerapan CO2 dari ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk 

menyerap emisi CO2 dari kegiatan industri hilir migas, berkisar 6,82% - 22, 98% dari 

total emisi CO2 dari aktivitas “combustion” kegiatan industri hilir migas. 

Tabel 42. Tabel Emisi CO2 dan Potensi ”Sink Carbon” 

PERTAMINA 

Refinary Unit 

Total Emisi 

CO2 

(ton/tahun) 

Location 

(Vegetation 

types 

Tropical 

Forests) 

Total Carbon Dioxide 

Uptake (t CO2) By 

Aboveground 

Regrowth 

Potensi 

“Sink 

Carbon

” (%) 

III-PLAJU 733,512.44 Palembang 50,053.58 6.82 

IV-CILACAP 2,341,726.59 Cilacap 182,340.95 7.79 

V-BALIKPAPAN 1,981,221.90 Balikpapan 455,354.21 22.98 

VI-BALONGAN 1,762,579.10 Indramayu 331,054.87 18.78 

 31. Pembuatan Aditif Combustion Booster dan Pack Kolom untuk Mengurangi 

Emisi CO dan CO2 pada Kendaraan Bermotor 

Sektor transportasi memberikan kontribusi lebih dari separuh penyebab polusi udara 

yaitu sekitar 70%. Bahan pencemar udara yang berasal dari gas buang kendaraan 

bermotor antara lain: Karbon Monoksida (CO), Oksida Sulfur (SOx), Oksida Nitrogen 

(NOx), Hidrokarbon (HC), Pb dan partikulat. Oleh karena itu dalam rangka mengurangi 

emisi CO dan kandungan CO2  dari gas buang kendaraan bermotor serta dapat menaikkan 

efisiensi pembakaran, telah dilakukan penelitian dengan judul “Pembuatan aditif 

Combustion Booster dan pack kolom untuk mengurangi emisi CO dan CO2 pada 

kendaraan bermotor”.  

Aditif combustion booster dibuat dari campuran bahan dasar yaitu: ekstrak klorofil, 

ekstrak karoten, penstabil panas (FAME dan minyak goreng palm oil) dan pelarut. Aditif 

ditambahkan ke dalam bahan bakar Premium 88 untuk mengurangi emisi CO dari gas 

buang kendaraan bermotor.  

Selain membuat aditif combustion booster, pada penelitian ini juga dilakukan 

pemilihan bahan adsorben yang mampu menyerap CO2 pada suhu tinggi dimana adsorben 

dimasukkan ke dalam suatu pack kolom yang dipasang di knalpot kendaraan. Adsorben 

yang dipilih dalam penelitian ini adalah zeolit, bentonit, kaolin dan kapur tohor.  

Hasil uji beberapa sifat fisika-kimia: tekanan uap Reid (kPa), distilasi D-86, 

Specific gravity 60/60 °F, densitas 15 °C (Kg/m
3
), korosi lempeng tembaga, kestabilan 

oksidasi, kadar gum, Sulfur Merkaptan dari sampel BBM Premium dan BBM Premium + 

aditif dengan penstabil panas FAME maupun penstabil panas minyak goreng palm oil 

memenuhi spesifikasi BBM jenis bensin 88 sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Minyak dan Gas Bumi No. 3674 K/24/DJM/2006 tanggal 17 Maret 2006. 
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Uji emisi terhadap sepeda motor menggunakan BBM Premium 88 yang ditambah 

aditif dapat menurunkan emisi CO sebesar 7,2 % dengan penstabil panas Palm Oil dan 

14,24  % dengan penstabil FAME. 

Uji kemampuan penyerapan CO2 oleh ke-empat adsorben (Zeolit, Bentonit, Kaolin 

dan Kapur Tohor) pada suhu kamar memperlihatkan bahwa kapur tohor mempunyai 

kemampuan penyerapan terhadap CO2 paling besar dengan jumlah gram CO2 teradsorpsi 

per 100 gram  adsorben selama 1 jam adalah sebesar  2,71 gram CO2.  

Kapur tohor mempunyai kemampuan penyerapan CO2 pada suhu tinggi (sekitar 100 

°C) sedangkan adsorben lain (Zeolit, Bentonit dan Kaolin) hampir tidak menyerap CO2 

pada suhu 100 °C  apalagi pada suhu yang lebih tinggi. 

 32. Emisi CO2 di Sektor Energi 

Kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia membutuhkan 

konsumsi energi yang besar. Pemakaian energi ini mengakibatkan peningkatan 

pemanasan global. Pemanasan ini berasal dari jumlah gas rumah kaca yang dikeluarkan 

oleh bahan bakar yang digunakan. Dari laporan IEA (International Energy Agency), 

kebutuhan energi primer dunia akan berkembang sebesar 45%,  yaitu di tahun 2006: 

11.730 Juta Ton SBM menjadi 17.010 Juta Ton SBM di tahun 2030. Hal ini akan 

meningkatkan pula jumlah emisi GRK yang dihasilkan di seluruh dunia. 

Dalam sebuah konferensi internasional delegasi Indonesia menyampaikan  akan 

menurunkan emisi 41% dari semua sektor, dengan 26% dari sektor kehutanan (LULUCF), 

dan 6% dari sector energy. Untuk mendukung upaya penurunan emisi ini, maka 

disusunlah UU No. 17 tahun 2004 tentang ratifikasi Protocol Tokyo, UU No. 32 Tahun 

2009 tentang Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan 

Presiden No. 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional, serta Peraturan Menteri 

ESDM Nomor 0002 Tahun 2004 tentang Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan 

dan Konservasi Energi (Pengembangan Energi Hijau). Sedangkan salah satu upaya 

mitigasinya adalah penggunaan teknologi Carbon Capture Storage (CCS). Untuk itu, 

dilakukan kajian emisi CO2 dan efisiensi melalui pemakaian energi baru terbarukan 

(EBT). Hal ini untuk menginventarisasikan jumlah emisi CO2 di Indonesia yang berkaitan 

dengan sektor tersebut. 

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan seberapa besar potensi 

emisi CO2 pada sektor energi dan pengaruh pemanfaatan EBT serta efisiensi energi di 

Indonesia. 

Kajian ini dilaksanakan dengan metode studi seperti Gambar 74. Metode ini 

meliputi studi literatur, survei dan konsultasi teknis dengan pihak-pihak yang terkait. 

Literatur yang digunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi data dan informasi 

yang diperoleh dari pustaka, lembaran publikasi ilmiah, makalah, diskusi ilmiah, seminar, 

data hasil penelitian, internet dan survei ke beberapa industri. 
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Gambar 74. Diagram Alir Kajian Emisi CO2 di Sektor Energi 

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah : 

 Emisi CO2 di beberapa wilayah di Indonesia diinventarisasi dari berbagai data 

sekunder seperti data energy balance, yang kemudian dapat digunakan dalam 

perhitungan proyeksi emisi CO2. Proyeksi ini didapatkan dengan 

mempertimbangkan skenario Business as Usual (BaU) dan dengan 

mempertimbangkan efisiensi energi serta penggunaan EBT, seperti terlihat pada 

Gambar 75. Dengan demikian efisiensi energi dan penggunaan EBT di perkirakan 

mampu mengurangi emisi CO2 pada tahun 2030 sebesar 20,92 %. 

 Kajian ini juga menghasilkan beberapa kendala teknis dan non-teknis dalam 

pengurangan CO2. Beberapa kendala ini terdiri dari kendala ekonomi, sumber daya 

manusia, regulasi dan teknologi. Mitigasi harus segera dilakukan untuk mengatasi 

berbagai kendala tersebut salah satunya dengan penerapan teknologi CCS. 

Berdasarkan kajian yang dilakukan CCS dapat diterapkan di dua wilayah di 

Indonesia yaitu, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur dengan potensi masing-

masing sebesar 28.644.365 ton/tahun dan 24.233.145 ton/tahun. 

Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dari kajian emisi CO2 yang 

dilakukan didapatkan jumlah emisi CO2 pada sektor energi serta proyeksi emisi CO2 

hingga tahun 2030 dengan skenario BaU maupun dengan skenario efisiensi energi dan 

penggunaan EBT. Emisi CO2 tersebut dapat diturunkan salah satunya dengan penerapan 
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teknologi CCS (CO2 Capture and Storage), yang merupakan suatu rantai yang terdiri dari 

tiga langkah utama, yaitu penangkapan dan kompresi CO2, transportasi ke lokasi dan 

penyimpanan terisolasi dari atmosfer dalam jangka panjang. 

0
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Gambar 75. Proyeksi GRK dari Tahun 2010 - 2030 

 

Gambar 76. Rantai Penyimpanan Geologis 

 33. Kajian Bahan Baku Batubara dan CO2 Manajemen untuk Pengembangan CTL 

di Indonesia 

Batubara adalah energi alternatif yang berpotensi besar menggantikan minyak bumi 

karena tersedia dalam jumlah melimpah dan dapat dikonversi menjadi bahan bakar cair 

(minyak batubara). Berkaitan dengan hal ini Pemerintah telah mengeluarkan beberapa 

peraturan termasuk UU No.4 tahun 2009, yang berbunyi “Pemegang IUP dan IUPK wajib 

meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan 

penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara”. 

Ketentuan Pasal 102 UU Minerba adalah dalam rangka memenuhi tujuan dari Pasal 33 

ayat (3) UUD 1945 yang menginginkan bahwa kekayaan alam Indonesia adalah untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Upaya untuk meningkatkan nilai tambah batubara perlu dilakukan karena selama ini 

batubara Indonesia lebih banyak di ekspor. Dari jumlah produksi tahun 2009, hanya 56 

juta ton (24%) yang digunakan di dalam negeri, dan sisanya (174 juta ton) diekspor. 

Sebagian besar penggunaan batubara di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan 
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pembangkit tenaga listrik dan industri semen, sebagian kecil untuk industri 

kecil/menengah dan rumah tangga. Diversifikasi penggunaan batubara seperti untuk 

proses CTL berpeluang untuk meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan ketahanan 

energi nasional. 

Indonesia mempunyai cekungan-cekungan yang berpotensi mengandung batubara 

dalam jumlah cukup besar. Di Kalimantan terdapat enam cekungan utama yaitu Cekungan 

Barito, Cekungan Tarakan, Cekungan Kutai, Cekungan Asam-asam, Cekungan Pasir dan 

Cekungan Berau.  

 

Gambar 77. Peta Lokasi Cekungan Kutai 

Di pulau Sumatera terdapat tiga cekungan utama yaitu Cekungan Sumatera Selatan, 

Cekungan Bengkulu dan Cekungan Sumatera Tengah. Saat ini sumber daya batubara 

Indonesia adalah sekitar 104,6 milyar ton dengan perincian 47 milyar berada di Sumatera 

Selatan, 37 milyar di Kalimantan Timur dan sisanya tersebar di Kalimantan selatan, 

Kalimantan Tengah, Jambi dan propinsi-propinsi lainnya. Adanya sumberdaya batubara 

yang besar tersebut memungkinkan Indonesia untuk mengembangkan teknologi koversi 

batubara seperti CTL.  

Walaupun pengembangan CTL sangat strategis, pencairan batubara memerlukan 

investasi yang sangat besar tetapi mempunyai tingkat pengembalian modal yang kurang 

menarik oleh sebab itu pabrik pencairan batubara perlu jaminan feedstock batubara dalam 

jangka waktu lama dengan harga yang murah. Pemilihan proses (high/low temperature 

Fischer Tropsch, H/LTFT) juga perlu dilakukan agar produk yang dihasilkan dapat 

diserap dipasar dengan harga yang baik. Pabrik pencairan batubara juga mengeluarkan 

emisi CO2 dalam jumlah besar sehingga pabrik ini perlu diintegrasikan dengan sarana 

penyimpanan/pemanfaatan CO2. 

Pabrik pencairan batubara merupakan pabrik terintegrasi yang meliputi unit 

penambangan batubara, preparasi batubara, pembangkit listrik, gasifikasi batubara, 

pemurnian gas, sintesa fischer-tropsch dan kilang minyak batubara. Pada pabrik 

terintegrasi tersebut dibutuhkan energi 15 giga joule (800 kg batubara yang mempunyai 

nilai kalor 4500 kkal/kg) untuk menghasilkan 1 barel minyak. Dengan demikian pada 

pabrik berkapasitas 80.000 barel/hari dibutuhkan 23.360.000 ton batubara per hari atau 
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dibutuhkan cadangan batubara sebesar 934.400.000 ton bila pabrik didesain berumur 40 

tahun. Kebutuhan batubara ini diperkirakan akan menjadi dua kali lipat (lebih kurang 2 

milyar ton) karena teknologi gasifikasi batubara fixed bed memerlukan ukuran batubara 

besar (bongkah) sedangkan sifat batubara peringkat rendah adalah mudah remuk/pecah. 

Fig. 1.1.

Location Map of Sokaraja Field

PalembangPalembang Sub Basin Sub Basin 

Geologist : GDA Group
Drawn by : D I G Date      : 15 November, 2001

Author    : PT. GDA Daya Ayfedha
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Gambar 78. Peta Tektonik Cekungan Sumatera Selatan 

Pada kajian ini telah dilakukan screening lokasi-lokasi yang potensial sebagai 

tempat pembangunan pabrik pencairan batubara. Parameter yang dipakai untuk pemilihan 

lokasi tersebut adalah adanya sumber daya batubara besar (2 milyar ton), batubara 

tersebut dapat diklasifikasikan sebagai stranded coal (kualitas rendah, Total 

Moisture/TM>35%, lokasi jauh dari pantai), biaya penambangan murah, saat ini masih 

belum ditambang dan disekitarnya terdapat potensi penyimpanan/pemanfaatan CO2.  

Untuk di Sumatera Selatan, lokasi potensial adalah di Kabupaten Muara Enim 

karena di lokasi ini terdapat sumberdaya batubara sekitar 23,8 milyar ton  dengan 

perincian daerah Nibung 1,5M; Sungai Pinang 3,5 M; Sekayu 8,1M; Sigoyang/Benuang 

9,3M dan daerah Benakat Minyak 1,4M. Untuk di Kalimantan Timur, lokasi potensial 

adalah di Kabupaten Kutai Timur. Di kabupaten ini paling sedikit terdapat sumberdaya 

batubara sebesar 12,4 milyar ton dengan perincian blok Muara Wahau 9,8 M; Marah 

Haloq 0,63 M, Longlees 1,4M dan Long Nah 0,61 M.  

Batubara di kedua lokasi tersebut dapat dikatagorikan stranded coal karena kadar 

airnya yang tinggi (TM>35%) dan lokasinya yang jauh dari pantai 100-150km dari pantai. 

Biaya transportasi batubara ini ke pantai akan sangat mahal (sekitar 10 US$/ton) karena 

kadar air yang tinggi dan jarak dari pantai yang relatif jauh sehingga stranded coal sangat 

cocok untuk pemanfaatan di mulut tambang seperti untuk dipakai sebagai feedstock 
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pabrik pencairan batubara. Sampai saat ini batubara di kedua lokasi tersebut masih belum 

di tambang. 

Batubara di kedua lokasi tersebut juga relatif murah karena stripping rasio (rasio 

berat batubara/volume overburden) yang kecil. Umumnya  biaya penyediaan batubara di 

Indonesia adalah antara antara US$ 13- 31/ton. Biaya penyediaan batubara adalah biaya 

yang diperlukan untuk pengambilan batubara (coal getting), biaya 

penjualan/administrasi/reklamasi dan biaya pengangkutan/bongkar muat. Biaya 

pengambilan batubara adalah sekitar US$ 6-11/ton tergantung dari stripping ratio, biaya 

penjualan/administrasi/reklamasi adalah sekitar US$ 4/ton, biaya pengangkutan dengan 

truk adalah adalah sekitar US$ 0,1/ton-km dan biaya bongkar muat adalah sekitar US$ 

2,25/ton.  Bila batubara stranded coal akan diekspor maka biaya terbesar adalah biaya 

transportasi dari tambang ke pelabuhan (> US$ 10/ton). Bila batubara tersebut akan 

dipakai di mulut tambang maka hanya diperlukan biaya pengambilan batubara sekitar 

US$ 6/ton. Dengan demikian pemanfaatan stranded coal di mulut tambang seperti untuk 

bahan baku proses CTL dapat menguntungkan secara ekonomi.  

Maksud dari kajian ini adalah mendukung program pemerintah dalam 

pengembangan energi alternatif, bahan bakar cair yang berasal dari batubara. 

Tujuannya adalah mengidentifikasi ketersediaan bahan baku batubara di daerah 

Bulungan dan Muara Wahau Kalimantan Timur serta daerah Pendopo Sumatera Selatan. 

Mengidentifikasi potensi pengelolaan/penyimpanan CO2 hasil dari suatu proses 

pembuatan bahan bakar cair berbasis batubara, sehingga dari data dan rekomendasi  hasil 

kajian, pemerintah mudah dalam mengambil keputusan untuk pengembangan energi 

alternatif dan terkait keekonomian dan isu lingkungan emisi CO2. 

Metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini meliputi survey dan 

pengumpulan data sekunder yang tersebar di beberapa instansi dan perusahaan. Data 

sekunder yang terkumpul akan dievaluasi dan disinkronkan. Data-data beberapa daerah 

akan dibandingkan untuk mencari lokasi terbaik rencana pabrik pencairan batubara. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah: 

 Diperoleh lokasi paling potensial untuk pembangunan pabrik CTL ditinjau dari segi 

jumlah cadangan batubara besar (72 milyar ton), kualitas rendah (standard Coal) 

berkadar total moisture > 35% berat dengan perkiraan biaya penambangan murah, 

yaitu di daerah Pendopo (Sumsel) dan Daerah Muara Wahau (Kaltim). 

 Pengkajian teknologi proses CTL meliputi proses gasifikasi batubara menjadi gas 

sintetis (CO + H2) yang akan disintesa pada proses fisher- tropsch menjadi minyak 

sintetik (syntetic crude) untuk selanjutnya diolah menjadi bahan bakar minyak 

sintetis, dan juga potensi emisi gas buang CO2 sebesar 94 ribu ton. 

 Lokasi penyimpanan emisi gas buang CO2 pada lapangan hidrokarbon (reservoir) 

yang memenuhi criteria persyaratan dan dekat dengan lokasi pabrik CTL yaitu 

Sumatera Selatan (30 lapangan) Kalimantan Timur (21 lapangan) yang terdiri atas 

CCS-EOR 1 lapangan, Depleted Oil Reservoir, Depleted Gas Reservoirs dan Saline 

Formation (1-zone) 

 Dengan supply rate sebesar 41,000 t/d CO2 yang berasal dari pabrik CTL, depleted 

oil reservoirs yang berada di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur mampu 

membuat manajemen CO2 bertahan dalam waktu yang lama sampai reservoirs pada 
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daerah tersebut mencapai kapasitas simpan maksimumnya. 

 

Gambar 79. Estimasi Kapasitas Simpan CO2 di Kalimantan Timur 

Bagi pemerintah kajian ini dapat memberikan masukan dalam menentukan lokasi 

pembangunan pabrik CTL untuk menghasilkan BBM. Masukan tersebut dapat pula 

digunakan pemerintah dalam mendorong pengembangan CTL yang akan berdampak pada 

meningkatnya keyakinan investor tentang potensi pembangunan industri migas dan 

industri lainnya (petrokimia) yang berbahan baku batubara, sedangkan bagi Industri hasil 

kajian ini sangat bermanfaat sebagai dasar pertimbangan lokasi paling potential untuk 

pembangunan pabrik pencairan batubara ditinjau dari segi jumlah cadangan batubara, 

perkiraan biaya penambangan batubara, dan keberadaan sarana 

penyimpanan/pemanfaatan CO2. 

 34.  Analisis Resiko Penyimpanan CO2 di Dalam Lapisan Reservoir 

Hampir semua negara di dunia saat ini sedang menunjukkan perhatiannya pada 

perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global. Pemanasan global terjadi 

karena adanya emisi gas rumah kaca dengan CO2 sebagai komponen utama. Teknologi 

Carbon Capture and Storage (CCS) merupakan salah satu pilihan mitigasi untuk 

menurunkan konsentrasi CO2 di atmosfir. Teknologi ini terdiri dari tiga tahapan proses 

yaitu penangkapan CO2 dari industri atau pembangkit listrik, penekanan dan transportasi 

CO2, serta penginjeksian CO2 ke dalam lapisan reservoir untuk disimpan dalam jangka 

waktu lama. Teknologi CCS merupakan teknologi baru sehingga risiko yang berkaitan 

dengan penyimpanan CO2 adalah faktor kunci yang mempengaruhi kelangsungan 

(viability) proyek tersebut. Tujuan dari penelitian ini yakni mengidentifikasi potensi 

bahaya yang terjadi dalam penyimpanan CO2 pada lapisan reservoir dan menganalisis 

risiko dari bahaya yang ada. 

Ketidakpastian risiko teknologi CCS dapat dikatakan tinggi karena belum ada model 

baku yang dapat digunakan untuk menganalisis risiko serta terbatasnya informasi dan 

pengetahuan yang ada. Pada penelitian ini analisis risiko dilakukan dengan menggunakan 
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metode kuantitatif yaitu tingkat risiko diperoleh dari hasil perkalian nilai probabilitas dan 

nilai dampak dimana sebelumnya dilakukan identifikasi potensi bahaya terlebih dahulu.  

 

Gambar 80. Potensi bahaya penyimpanan CO2 di bawah tanah (Damen, 2003) 

Sebenarnya gas CO2 bersifat non-toksik sehingga tidak berbahaya terhadap 

manusia. Namun, pada kondisi normal densitas CO2 1,5 kali lebih besar dari udara 

sehingga jika terjadi kebocoran, CO2 akan berkumpul pada tempat yang rendah yang 

dapat menciptakan situasi membahayakan.  

Penyimpanan CO2 dapat berlangsung pada berbagai macam media geologi seperti 

reservoir. Berikut ini bahaya dan tingkat risiko pada masing-masing reservoir 

penyimpanan.  

 Risiko penyimpanan CO2 pada depleted oil and gas reservoirs 

Aplikasi injeksi CO2 pada reservoir minyak dan gas bumi yang depleted dapat pula 

dimanfaatkan untuk pengurasan minyak bumi (EOR). Proyek Salah di Algeria dan Proyek 

Weyburn di Kanada merupakan proyek komersil penyimpanan CO2 di reservoir depleted. 

Tabel 43. Risiko penyimpanan CO2 pada depleted oil and gas reservoirs 

BAHAYA PROBABILITAS DAMPAK RISIKO PERINGKAT 

Kebocoran CO2 2 3 6 Medium 

Seismik 1 3 3 Rendah 

Perubahan 
permukaan 
tanah 

1 2 2 Rendah 

Pengasaman 
Tanah (Soil 
Acidification) 

2 2 4 Medium 

Kontaminasi Air 
Tanah 

2 2 4 Medium 
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 Risiko penyimpanan CO2 pada unmineable coal seams 

Untuk penyimpanan CO2 pada lapangan batubara yang tidak ditambang akan lebih 

menarik dan menguntungkan bila digabungkan dengan pengurasan gas metana batubara 

(ECBM). 

Tabel 44. Risiko penyimpanan CO2 pada unmineable coal seams 

BAHAYA PROBABILITAS DAMPAK RISIKO PERINGKAT 

Kebocoran CO2 3 3 9 Medium 

Kehilangan 

kuantitas air 

tanah 1 3 3 Rendah 

Rembesan CH4 2 2 4 Medium 

Kontaminasi Air 

Tanah  2 2 4 Medium 

 c.Risiko penyimpanan CO2 pada deep saline reservoirs 

Lapisan reservoir air garam mempunyai kapasitas penyimpanan paling besar tetapi 

terdapat permasalahan tentang cara mempertahankan integritas reservoir yang diakibatkan 

oleh reaksi kimia setelah injeksi CO2. 

Tabel 45. Risiko penyimpanan CO2 pada deep saline reservoirs 

BAHAYA PROBABILITAS DAMPAK RISIKO PERINGKAT 

Kebocoran CO2 2 3 6 Medium 

Perpindahan air 

garam 2 3 6 Medium 

Seismik 1 3 3 Rendah  

Perubahan 

permukaan 

tanah 1 2 2 Rendah 

Berdasarkan hasil analisis risiko pada seluruh tipe reservoir diketahui bahwa hampir 

seluruh potensi bahaya yang teridentifikasi menunjukkan risiko medium dan rendah. 

Tindakan mitigasi dan penanganan yang tepat seperti : memilih reservoir penyimpanan 

yang jauh dari rumah penduduk, melakukan monitoring kebocoran dan aktifitas seismik, 

pengaturan laju injeksi, dan lain-lain diharapkan dapat mengurangi tingkat risiko. 

 35. Perdagangan Karbon 

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil dan pengguna bahan bakar fosil 

dan batu bara serta penyumbang sekitar 2 % emisi karbon dunia yang berasal dari 

berbagai sektor. Salah satu sektor penyumbang emisi CO2 di Indonesia adalah sektor 

energi yaitu sekitar 10 % dari total emisi nasional. Mengacu pada target energi bauran 

tahun 2025 yang tertuang dalam Perpres No. 25 tahun 2006, pemakaian batubara 

meningkat dari sektar 15 % pada tahun 2005 menjadi sekitar 33 % pada tahun 2025 yang 
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terutama digunakan untuk pemenuhan bahan bakar pada sektor kelistrikan. Dengan 

peningkatan jumlah konsumsi batu bara sampai pada tahun 2025, maka  jumlah emisi 

yang ditimbulkan juga akan meningkat jika tidak dibarengi dengan upaya adaptasi dan 

mitigasi emisi CO2.  

Seperti tertuang dalam dokumen RAN PI, upaya yang telah dan akan dilakukan 

pada sektor energi diantaranya adalah penggunaan teknologi CCS dan penerapan 

mekanisme CDM untuk pemakaian teknologi udara bersih da rendah karbon. Sistem 

perdagangan karbon tidak secara tegas disinggung dalam dokumen tersebut. 

Untuk mengetahui gambaran, potensi dan perkembangan mekanisme penerapan 

perdagangan karbon di Indonesia, telah dilakukan kajian yang didasarkan kondisi saat ini. 

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan kajian teknis tentang mekanisme dan metoda 

penerapan perdagangan emisi karbon pada sektor energi yang mungkin bisa diterapkan di 

Indonesia dengan mengacu pada regulasi baik nasional maupun internasional sebagai 

implementasi komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi 26 % pada tahun 2020 dari 

BaU.  

 

 

Gambar 81. Perkembangan Emisi CO2 Berdasarkan Sektor pada Tahun 1990 dan 2005 (Sumber 

: ICCRS, BAPENAS, 2010) 

Pelaksanaan kajian ini dilakukan terhadapa berbagai mekanisme dan teknologi 

penurunan emisi karbon yang ada saat ini. Dalam studi ini juga dilakukan kajian terhadap 

kebijakan dan peraturan perundangan yang sudah ada serta memberikan masukan untuk 

melengkapi kekurangannya yang mungin bisa dilakukan. 

Meskipun telah menyiapkan berbagai kebjakan dan peraturan perundangan sampai 

pada tingkat Permen, namun berdasarkan hasil kajian, ada beberapa peraturan yang 

bersifat teknis terkait dengan udara bersih dan perubahan iklim masih banyak yang 

tumpang tindih, belum terintegrasi dan terkesan bersifat sektoral serta belum secara 

konsisten dilaksanakan. Khusus di sektor energi masih perlu dipersiapkan pedoman teknis 
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yang mengatur tata cara dan metode penetapan baseline, pengukuran dan monitoring serta 

perhitungan emisi karbon yang dikeluarkan oleh kegiatan industry berbahan bakar fosil. 

Perdagangan Karbon atau dikenal juga dengan Perdagangan Emisi merupakan 

mekanisme untuk menjual dan membeli izin untuk melakukan emisi karbon (emission 

permit) melalui pasar perdagangan karbon (carbon market). Secara garis besar 

perdagangan karbon terdiri dari dua mekanisme yaitu (a) Cap and Trade dan (b) Carbon 

Offsetting (Baseline and Credit). 

Cap and trade merupakan salah satu mekanisme yang diatur dalam Protokol Kyoto. 

Setiap negara peserta harus menentukan target batasan emisi yang diawasi secara ketat 

(cap) dan terkait dengan jumlah allowance yang disebut dengan Assigned Amount Units 

(AAU). Setiap upaya penurunan emisi yang setara dengan satu ton karbon (tCO2e) akan 

berikan sertifikat yang mirip surat berharga ini dikeluarkan oleh Badan Eksekutif di 

bawah UNFCCC. Emiter yang ingin menaikan emisi yang diperbolehkan harus membeli 

credit dari emiter/perusahaan yang mempunyai tingkat emisi rendah (trade).. 

Konsekwensinya, pembeli harus membayar sejumlah biaya untuk emisi yang dikeluarkan, 

sementara itu penjual mendapat keuntungan dari rendahnya emisi dari yang diharuskan. 

Di dunia, sudah ada beberapa pasar karbon terutama di negara maju, diantaranya 

yang besar adalah EU ETS (Eropa). 

Berdasarkan penelusuran ke Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Komisi 

Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (Komnas MPB) serta sumber lain terkait, 

mekanisme cap and trade belum diterapkan di Indonesia. Mekanisme memerlukan 

persyaratan administrasi serta dukungan instrument kebijakan dan regulasi yang cukup 

rumit seperti penetapan baseline emisi nasional yang akan menentukan batasan emisi 

(cap); mekanisme pembiayaan; metode pengukuran dan monitoring emisi; dan 

persyaratan teknis lainnya. Sebagai Negara Annex B, Indonesia tidak diharuskan 

mengikuti mekanisme ini. Cap and Trade juga bukan merupakan strategi dalam upaya 

penurunan emisi karbon seperti tertuang dalam RAN PI. Meskipun cap and trade telah 

berkembang di beberapa negara maju terutama Uni Eropa, namun dalam implementasinya 

banyak menghadapi kendala. 

Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism - CDM)  

didasarkan pada konsep offseting. Dalam CDM negara Annex-I dapat memenuhi 

kewajiban pengurangan emisinya dengan melakukan proyek pengurangan emisi di suatu 

negara berkembang dan negara berkembang mendapatkan kompensasi finansial dan 

teknologi dari kerja-sama tersebut. Kelebihan dari CDM adalah bahwa CER yang 

diperoleh sejak tahun 2000 hingga 2007 dapat digunakan sebagai kredit untuk memenuhi 

target pengurangan emisi.  Mekanisme CDM juga lebih simpel dibanding Cap and Trade. 

Namun demikian mekanisme ini memerlukan proses cukup lama karena harus ada 

persetujuan dari Badan Eksekutif  CDM di UNFCC. Disamping itu proses validasi dan 

verifikasi serta monitoring juga harus melibatkan pihak Designed Operational Entity 

(DOE) yang telah ditetapkan oleh UNFCC. CDM juga hanya berlaku sampai tahun 2012 

sesuai dengan mekanisme Protokol Kyoto. CDM sudah diterapkan di Indonesia yang 

didominasi oleh sektor kehutanan. Sampai saat ini sudah 70 proyek yang mendapat 

persetujuan dari Komnas MPB dan  sekitar 20 proyek telah terdaftar di PBB (UNFCC).  

Mengingat besarnya konsumsi bahan bakar fosil di Indonesia dan dengan mengacu 

pada kebijakan pemerindah dalam upaya perubahan iklim, penerapan CDM untuk sektor 

energi memiliki peluang yang sangat besar melalui penerapan teknologi bersih dan rendah 



Laporan Kegiatan LEMIGAS 2010 143 

  

 

karbon serta pemanfaatan energi terbarukan. Namun demikian masih perlu adanya 

dukungan nyata pemerintah dalam hal kebijakan dan regulasi yang bersifat teknis 

sehingga akan lebih merangsang para pelaku usaha emitter karbon.  

Perdagangan Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market -VCM) tidak termasuk 

mekanisme yang diatur dalam Protokol Kyoto dan UNFCC. Mekanisme ini mengacu pada 

Voluntary Carbon Standard (VCS) yang dikembangkan sejak tahun 2006. Secara umum, 

VCM didasarkan pada konsep carbon offsetting sebagaimana mekanisme Cap and Trade 

dan CDM. Perbedaanya adalah pada kedua mekanisme tersebut dibuat dan diatur oleh 

regim penurunan emisi karbon regional, nasional dan internasional seperti Protokol Kyoto 

dan EUETs, sedangkan pada VCM tidak diatur dan tidak melibatkan pihak pemerintah 

ataupun UNFCC dalam proses implementasinya. Satuan perdagangan berdasarkan VER 

(Voluntary Emmision Reduction).  

Tabel 46. Kondisi Perdagangan Karbon Sukarela Dunia (Sumber: DNPI) 

 

Persyaratan proyek yang bisa masuk dalam mekanisme VCM diantaranya adalah: 

Proyek yang akan diajukan merupakan proyek yang sudah beroperasi mulai 2002 dan 

belum terdaftar sebagai proyek CDM; tidak memenuhi ketentuan untuk dikembangkan 

sebagai proyek CDM dan volume proyek relatif kecil tetapi menarik dikembangkan 

sebagai VER. 

Kelebihan dari VCM diantaranya adalah persyaratan dan proses persiapannya juga 

relatif mudah dan cepat diimplementasikan dari CDM karena tidak memrlukan 

persetujuan dari pemerintah maupun UNFCC. Mekanisme VCM bersifat fleksibel dan 

sukarela sehingga berbagai pihak yang berkepentingan dimungkinkan untuk ikut serta 

seperti pelaku bisnis, pemerintah, LSM atau bahkan perorangan. Sedangkan 

kelemahannya diantaranya adalah relative agak susah memasarkan VER yang dihasilkan. 

Disamping itu, di pasar karbon internasional, harga VER biasanya lebih rendah dari CER 

(hasil dari CDM). Harga VER di Indonesia berkisar antara 2 –12 USD/ton CO2 sedangkan 

di internasional berkisar antara 1–11 USD/ton CO2 . 

VCM sudah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2007. Berdasarkan data dari DNPI, 

sampai saat ini sudah ada enam proyek yang teregrestrasi. Seperti halnya CDM, VCM di 
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Indonesia juga didominasi oleh sektor kehutanan. Beberapa proyek pada sektor energi 

yang telah mengikuti mekanisme VCM diantaranya adalah PLTP Gunung Salak dan 

PLTM Mobuya Sulawesi. 

Melihat keluwesan persyaratan dan kemudahan proses persiapannya serta 

banyaknya sumber energi terbarukan yang dapat dikembangkan di Indonesia seperti panas 

bumi, angin, mikro hidro dan lain sebagainya, maka mekanisme VCM relatif lebih mudah 

dan sangat potensial untuk diterapkan di Indonesaia. Disamping itu VCM juga dapat 

menjadi salah satu sumber pendanaan untuk implementasi CSR perusahaan serta untuk 

meningkatkan brand image sebagai perusahaan yang menerapkan konsep udara bersih. 

Pemerintah juga akan mendapatkan keuntungan politis dan juga ekonomi. 

Untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan peran serta perusahaan di sektor 

energi di Indnesia dalam mekanisme VCM ini maka harus didukung oleh kebijakan 

pemerintah yang bersifat teknis dan kemudahan administrasi lainnya seperti pemberian 

insentif dan membantu dalam hal penjualan VER yang dihasilkan. 

Selain CDM dan VCM, upaya penurunan emisi CO2 di Indonesia juga bisa 

dilakukan melalui mekanisme Carbon Tax seperti diamanatkan dalam Blue Print PEN dan 

RAN PI. Carbon Tax ini akan lebih nyata menurunkan emisi karena semakin kecil emisi 

yang dekeluarkan, maka semakain kecil tax yang harus dibayar pihak emiter. Namun 

demikian, dalam implementasinya masih harus didukung dengan instrument kebijaan dan 

regulasi pada tataran yang lebih teknis. 
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BAB 4. PROGRAM PENDUKUNG 

Program pendukung litbang merupakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh unit 

struktural dalam rangka mendukung kegiatan litbang melalui program/kegiatan peningkatan 

sumber daya organisasi yang berdaya saing disertai dengan peningkatan internal proses yang 

terintegrasi, transparan dan akuntabel.  

Tahun 2010, jumlah kegiatan pendukung sebanyak 81 judul. Kegiatan yang 

dilaksanakan lebih banyak terfokus pada kegiatan peningkatan pelayanan keuangan dan rumah 

tangga (33,3%) dan pengelolaan sumberdaya manusia kelitbangan (21%) seperti terlihat pada 

Tabel 47. 

Tabel 47. Bobot Persentase Program Pendukung Tahun 2009 vs Tahun 2010 

N

O 
PROGRAM PENDUKUNG LITBANG 

TAHUN 2009 TAHUN 2010 

BOBOT 

(%) 

JUMLAH 

KEG 

BOBOT 

(%) 

JUMLAH 

KEG 

1 Pengelolaan pengetahuan dan inovasi 6,7 5 9,9 8 

2 Pengembangan sistem mutu kelitbangan 8,0 6 11,1 9 

3 Pengelolaan sumberdaya manusia kelitbangan 22,7 17 21,0 17 

4 Revitalisasi sarana dan prasarana kelitbangan 9,3 7 6,2 5 

5 Pengembangan jejaring kerja dan promosi litbang 8,0 6 9,9 8 

6 Perencanaan dan evaluasi kelitbangan 8,0 6 8,6 7 

7 Peningkatan pelayanan keuangan, rumah tangga, 

dan pengelolaan perlengkapan 

32,0 25 33,3 27 

8 Kebijakan Kelitbangan 5,3 4 0,0 0 

TOTAL 100 76 100 81 

 

Dilihat dari peningkatan fokus kegiatan tahun 2010 terhadap fokus tahun 2009, terlihat 

diarahkan kepada peningkatan inovasi, mutu kelitbangan, promosi litbang, pengelolaan 

keuangan dan rumah tangga. Diharapkan peningkatan fokus tersebut dapat mendukung 

terlaksananya pengelolaan badan layanan umum (BLU) yang telah ditetapkan melalui PMK 

Menteri Keuangan pada Desember 2009. 

Ada 3 program yang tinggi fokus prosentase kegiatan yang dilaksanakan dalam 

mendukung kegiatan litbang yaitu 1) Program peningkatan pelayanan keuangan, rumah 

tangga, dan pengelolaan perlengkapan; 2) Pengelolaan sumberdaya manusia kelitbangan; dan 

3) Pengembangan sistem mutu kelitbangan.  

A. SASARAN 

Unit Pendukung Litbang terdiri dari Bagian Tata Usaha (BLM 1), Bidang 

Penyelenggaraan dan Sarana Litbang (BLM 2), Bidang Program (BLM 3) dan Bidang Afiliasi 
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dan Informasi (BLM 4). Masing-masing unit pendukung mempunyai sasaran berdasarkan 

rencana strategis LEMIGAS 2010-2014.  

Unit Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, 

perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, penataan organisasi,  ketatalaksanaan, 

penatausahaan anggaran dan akuntansi keuangan pengelolaan barang milik negara dan 

mempunyai andil dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran : 

 Terciptanya kultur kewirausahaan dan inovasi; 

 Terbangunnya strategi fokus organisasi; 

 Tercapainya kesiapan sumber daya manusia; 

 Terselenggaranya proses manajemen operasi yang efektif, efisien dan produktif; 

 Terselenggaranya perencanaan dan pengelolaan anggaran dengan efektif, 

transparan dan akuntabel. 

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Litbang (BLM 2) sebagai salah satu unit 

pendukung di PPPTMGB ”LEMIGAS” mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

pelaksanaan dan pengelolaan sarana teknis dan pelayanan jasa litbang, perekayaan teknologi 

dan pengkajian. Adapun sasaran yang terkait dengan tugas unit BLM 2 pada sasaran strategis 

LEMIGAS adalah : 

 Terbangunnya strategis fokus organisasi, yang meliputi sarana dan prasarana 

litbang; 

 Terselenggaranya proses manajemen pelanggan yang prima; 

 Terselenggaranya manajemen operasi yang efektif, efisien dan produktif. 

Bidang Program (BLM 3) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan 

kebijakan teknis, rencana, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan litbang, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei. Unit Bidang Program 

mempunyai sasaran strategis yang dilakukan sebagai berikut : 

 Terbangunnya strategis fokus organisasi; 

 Terselenggaranya proses pengembangan pengetahuan dan inovasi dengan prima; 

 Terselenggaranya pengelolaan portofolio litbang terapan yang merespon persoalan 

pemerintah dan industri; 

 Terselenggaranya perencanaan dan pengelolaan anggaran dengan efektif, 

transparan dan akuntabel. 

Bidang Afiliasi dan Informasi (BLM 4) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelaporan kerjasama serta penyebarluasan informasi hasil 

litbang, perekayasaan teknologi, pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan 

inovasi. Unit Bidang Afiliasi dan Informasi mempunyai sasaran stategis : 

 Tersedianya sistem informasi/teknologi strategis yang terintegrasi; 

 Terselenggaranya proses pengembangan pengetahuan dan inovasi dengan prima; 

 Terselenggaranya manajemen pelanggan yang prima; 

 Terwujudnya perolehan dan distribusi pendapatan negara bukan pajak (PNBP). 
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B. KELUARAN  

Keluaran dari program pengelolaan pengetahuan dan inovasi yaitu 1 buah Sertifikat 

paten, prototipe aplikasi sistem manajemen pengetahuan dan daftar istilah minyak dan gas 

bumi. 

Keluaran dari program pengembangan sistem mutu kelitbangan yaitu  

 Tersertifikasinya sistem manajemen mutu dan sistem manajemen LK3 

 Terkalibrasinya 406 alat ukur pengujian 

 Terlaksananya perbaikan 164 peralatan laboratorium 

 Tersedianya sistem inventarisasi peralatan laboratorium 

Keluaran dari program pengelolaan sumberdaya manusia kelitbangan yaitu telah 

dilaksanakan sebanyak 45 jenis diklat dengan total peserta 179 orang. 

Keluaran dari program revitalisasi sarana prasarana kelitbangan adalah revitalisasi 

Gedung Laboratorium dengan konsep Green building. 

Keluaran dari program pengembangan jejaring kerja dan promosi litbang diantaranya 

meliputi majalah Lembaran Publikasi LEMIGAS (LPL) yang berbahasa Indonesia sebanyak 3 

(tiga) edisi, LEMIGAS Scientific Contribution (LSC) yang berbahasa Inggris sebanyak 3 

(tiga) edisi, serta majalah internal Berita LEMIGAS (BL) sebanyak 6 (enam) edisi dan 

kegiatan ceramah/penyajian ilmiah sebagai tambahan informasi, pengetahuan dan pengalaman 

litbang dan jasa teknologi telah terlaksana sebanyak 12 kali penyelenggaraan serta 

penyelenggaraan pameran dan penyusunan media desiminasi visual elektronik. 

Keluaran Program perencanaan dan evaluasi kelitbangan yaitu terwujudnya penyiapan 

rencana (strategis dan taktis), pemantauan/monitoring kegiatan, analisis dan evaluasi capaian 

kegiatan serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan penyiapan 

rencana dilakukan melalui forum perencanaan yang diselenggarakan sekitar bulan Februari-

Maret. Untuk pelaksanaan monitoring/pemantauan dilakukan melalui pemantauan triwulanan, 

sementara itu untuk analisis dan evaluasi dilakukan melalui forum evaluasi yang 

diselenggarakan pada akhir tahun 2010. 

C. HASIL  

Berfungsinya keluaran/output dari masing-masing program/kegiatan akan memberikan 

dampak terhadap organisasi maupun stakeholder. Dengan berfungsinya keluaran kegiatan 

akan terwujudnya:  

 Terwujudnya pengembangan pengetahuan dan inovasi kelitbangan 

 Terwujudnya pengembangan sistem mutu kelitbangan 

 Tercapainya kesiapan sumber daya manusia (human capital readiness) 

 Terwujudnya fasilitas kerja kelitbangan yang sesuai dengan standar ISO 

 Terwujudnya pelayanan publik yang baik melalui pengembangan jejaring kerja dan 

diseminasi kelitbangan  

 Terselengaranya perencanaan dan pengelolaan anggaran dengan efektif, transparan 

dan akuntabel . 
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 Terselenggaranya manajemen operasi yang efektif, efisien dan produktif 

 Tercapainya hasil yang berkaitan dengan program peningkatan pelayanan 

keuangan, rumah tangga, dan pengelolaan perlengkapan.  

Melalui berfungsinya hasil kelitbangan yang terukur dan bermutu akan memberikan 

dampak bagi stakeholder untuk meningkatkan kepercapayaan untuk kerjasama kelitbangan di 

bidang migas.  

Peranan program pendukung sangat menentukan untuk tercapainya keberhasilan 

kegiatan di lingkungan LEMIGAS. Untuk itu masing-masing unit pendukung dapat 

memetakan kriteria-kritera kegiatan yang terkait pada masing-masing program pendukung 

untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing bagian/bidang. 

D. RINGKASAN KEGIATAN 

Berikut adalah ringkasan kegiatan pendukung tahun 2010 yang dikelompokkan 

berdasarkan unit  Bagian Tata Usaha, Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Litbang, Bidang 

Program, dan Bidang Afiliasi dan Informasi. 

 1. Bagian Tata Usaha 

Analisa Kegiatan Organisasi dan Tata Laksana Dalam Rangka Peningkatan Kinerja 

Semakin majunya ilmu pengetahuan dan semakin terbukanya persaingan di era 

globalisasi menuntut setiap organisasi ataupun lembaga / perusahaan dapat 

mengoptimalkan fungsinya baik lingkup ke dalam maupun ke luar. Fungsi organisasi 

melibatkan seluruh aktivitas manajerial yang menerjemahkan aktivitas perencanaan ke 

dalam struktural tugas dan wewenang. Dalam praktiknya fungsi organisasi terdiri: 

 mendesain tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing pekerjaan individu 

 menetapkan mana dari pekerjaan ini yang akan dikelompokkan dalam suatu 

departemen tertentu 

Struktur organisasi memuat individu ataupun kelompok yang berbeda yang 

melakukan aktivitas yang berbeda. Aktivitas yang berbeda ini harus diintegrasikan ke 

dalam suatu koordinasi. Suatu koordinasi yang baik menjabarkan tugas kerja yang 

diimplementasikan di dalam peta jabatan dan uraian pekerjaan yang mewakili segala 

aspek baik dari sisi internal maupun sisi eksternal. 

Adapun dampak yang diharapkan dari kegiatan Analisa / Pengkajian Pengembangan 

Organisasi dan Tata Laksana yaitu : 

 tersusunnya dengan rinci uraian tugas masing-masing jabatan non struktural umum 

dan non struktural teknis sehingga semua tugas pekerjaan dapat terbagi habis baik 

pada satuan kerja struktural maupun pada satuan kerja fungsional 

 dengan jelasnya uraian jabatan dan rincian tugas satuan kerja sebagai wadah tempat 

kerja semua pegawai dapat mengetahui dan memahami gari besar tugas, 

kewenangan, tanggung jawab dan memperoleh gambaran tentang yang ingin 

dicapai satuan kerja masing-masing 
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Dengan hasil analisa dan pengkajian yang telah dilakukan dimana dapat 

menghasilkan peta jabatan dan uraian jabatan yang efektif dan efisien maka diharapkan 

dapat membangun organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan 

Gas Bumi “LEMIGAS” ke kondisi yang dapat bersaing di era globalisasi. 

Analisa Penghapusan Dan Revaluasi Barang Milik negara Melalui Aplikasi Simak-

BMN 

Dengan disetujuinya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran  

2010 Nomor 0043/020-II.I/-/2010, Tanggal 31 Desember 2009. Dan terbitnya Keputusan 

Kepala Badan Litbang ESDM No. 082 K/73/BLB/2010 Tanggal 22 Maret 2010 tentang 

Tim Analisa Penghapusan dan Revaluasi Barang Milik Negara Melalui Aplikasi SIMAK-

BMN, maka dimulailah Pelaksanaan Kegiatan ini. Dengan berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah No. 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, Peraturan 

Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang perubahan PP No 06 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara, Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik 

Negara  serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 120 Tahun 2007 tentang 

Penatausahaan Barang Milik Negara.  

Pelaksanaan TIM Analisa Penghapusan dan Revaluasi Barang Milik Negara Melalui 

Aplikasi SIMAK-BMN mencakup : 

 Melakukan koordinasi, evaluasi, revaluasi, proses penghapusan serta tindak lanjut 

proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN); 

 Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Negara yang dikuasai dan dimiliki oleh 

PPPTMGB “LEMIGAS”. 

Penyusunan Blue Print Data Pendukung Mekanikal Elektrikal Dan Teknik Sipil 

Laboratorium 

Lokasi komplek perkantoran PPPTMGB “LEMIGAS” berada di jalan Ciledug Raya 

kav. 109, Cipulir, Kebayoran Lama dengan luas lahan ± 12,6 Ha terbagi menjadi 

perkantoran PPPTMGB “LEMIGAS” dengan luas 111.685 m
2
, Balitbang ESDM dengan 

luas 3.702 m
2
, perkantoran P3TKEBT dengan luas 9.711 m

2 
terdiri dari jalan-jalan, taman, 

gedung-gedung laboratorium, saluran-saluran, serta fasilitas sarana dan prasarana lainnya. 

Demikian luasnya komplek perkantoran LEMIGAS sehingga memerlukan suatu sistem 

pemetaan topografi yang meliputi peta luas tapak gedung, saluran air, pagar atau batas 

area yang mengelilingi perkantoran LEMIGAS, lokasi parkir, lokasi jaringan hydrant, 

peta titik lampu dan peta jalan-jalan persegmen yang ada di perkantoran LEMIGAS.   

Adapun sasaran yang dicapai meliputi pemetaan di sekitar perkantoran LEMIGAS 

yang mencakup peta dan luas per tapak gedung-gedung LEMIGAS, peta saluran air, pagar 

atau batas area yang mengelilingi perkantoran LEMIGAS, lokasi parkir, lokasi jaringan 

hydrant, peta titik lampu dan peta jalan-jalan persegmen yang ada di lingkungan 

perkantoran LEMIGAS. Sedangkan pekerjaan pemetaan meliputi survey lapangan, 

pengukuran dan pengelolaan data hasil pengukuran dengan output berupa data-data hasil 

pengukuran dan peta-peta per tapak gedung LEMIGAS, saluran air, pagar atau batas area 

yang mengelilingi perkantoran LEMIGAS, lokasi parkir, lokasi jaringan hydrant, titik 

lampu dan jalan-jalan persegmen di sekitar lingkungan perkantoran LEMIGAS. 
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Pelaksanaan pekerjaan pemetaan topografi ini diawali dengan orientasi lapangan 

untuk menentukan posisi patok beton dan kayu sebagai titik ikat pengukuran. Selanjutnya 

dilakukan pemasangan patok - patok tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan. 

Survey lapangan dimulai dengan pengukuran yang diikatkan dengan titik koordinat dari 

BPN yang ada di LEMIGAS dilanjutkan dengan pengukuran sifat datar dan situasi detail. 

Peralatan yang dipergunakan pada pekerjaan survey lapangan yaitu kamera kemudian 

dilanjutkan dengan pekerjaan pengukuran dengan menggunakan alat GPS Geodetic dan 

Electronic Total Station (Topcon). Sedangkan hasil pengukuran dimasukkan dalam data-

data di komputer dengan output berupa peta-peta hasil pengukuran.  

Tim Penyusunan Blue Print Data Pendukung Mekanikal Elektrikal dan Teknik Sipil 

Laboratorium dibentuk untuk membantu mempermudah pekerjaan perencanaan di bidang 

Mekanikal Elektrikal dan Teknik Sipil dan unit-unit pekerjaan terkait mengingat selama 

ini LEMIGAS belum memiliki data-data maupun peta-peta yang meliputi : Peta Jaringan 

Hydrant serta Lokasi Hydrant yang berada di luar gedung, Peta Saluran air 

(Primer/Sekunder),Peta Batas areal perkantoran LEMIGAS, Peta Titik lampu taman dan 

lampu jalan di perkantoran LEMIGAS, Peta Lokasi parkir, Peta Luas per tapak gedung, 

dan Peta Jalan per segmen. Diharapkan LEMIGAS dari peta-peta tersebut dapat 

mengenali areanya masing-masing sehingga menghindari terjadinya tumpang tindih area 

dengan unit-unit lain di dalam lingkungan perkantoran LEMIGAS dalam setiap 

pelaksanaan perencanaan pekerjaan yang ada disekitar komplek perkantoran LEMIGAS.  

Pelaksanaan Tim Penyusunan Blue Print Data Pendukung Mekanikal Elektrikal dan 

Teknik Sipil Laboratorium ini direncanakan selama 10 (sepuluh) bulan didanai dengan 

anggaran DIPA Tahun 2010. Metodologi pelaksanaan kegiatan yang digunakan dalam 

kegiatan lapangan maupun studio pada Tim Penyusunan Blue Print Data Pendukung 

Mekanikal Elektrikal dan Teknik Sipil Laboratorium ini adalah seperti Gambar 82: 

Hasil-hasil utama yang diperoleh dari Topografi Pemetaan Area Perkantoran 

PPPTMGB “LEMIGAS” yaitu: 

 Peta jaringan hydrant serta lokasi hydrant yang berada di luar gedung  

 Peta dan panjang saluran air (saluran primer dan saluran sekunder) 

 Peta dan panjang batas areal perkantoran PPPTMGB”LEMIGAS” 

 Peta Titik lampu taman dan lampu jalan di perkantoran PPPTMGB”LEMIGAS” 

 Peta  dan luas lokasi parkir 

 Peta luas per tapak gedung/bangunan 

 Peta dan panjang jalan per segmen 

Manfaat dari kegiatan Tim Penyusunan Blue Print Data Pendukung Mekanikal 

Elektrikal dan Teknik Sipil Laboratorium antara lain: 

 Kemudahan dalam penataan administrasi dan pengelolaan area di lingkungan 

masing-masing unit kerja di lingkungan Perkantoran PPPTMGB “LEMIGAS”.  

 Mencegah terjadinya overlapping pekerjaan antar unit kerja karena adanya batasan 

area yang jelas di lingkungan Perkantoran PPPTMGB “LEMIGAS”, 

BALITBANG, P3TKEBT.  

 Membantu mempermudah pekerjaan Bagian Tata Usaha  umumnya dan Suburusan 
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Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal dan Teknik Sipil khususnya dalam pekerjaan 

pemeliharaan dan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan  

perkantoran PPPTMGB “LEMIGAS” di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Gambar 82. Metodologi pelaksanaan kegiatan 

Dampak dari kegiatan Tim Penyusunan Blue Print Data Pendukung Mekanikal 

Elektrikal dan Teknik Sipil Laboratorium adalah: 

 Dampak Positif: 
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 a). Mempermudah pekerjaan di lingkungan Tata Usaha dan berbagai pihak yang 
memerlukan umumnya dan Kerumahtanggaan kantor khususnya di bagian 
Pemeliharaan Teknik Sipil dan Mekanikal Elektrikal  

 b). Penyediaan data-data yang lengkap, mempermudah melihat area unit-unit yang 
bermukim di Perkantoran PPPTMGB “LEMIGAS” secara keseluruhan melalui 
peta-peta sarana dan prasarana yang tersedia serta data-data pendukung 
lainnya. 

 c). Mempermudah mengevaluasi setiap pekerjaan apabila ada pekerjaan renovasi 
atau penambahan gedung baru, pekerjaan perbaikan atau peningkatan jalan dan 
sebagainya. 

 Dampak Negatif: 

 a). Banyaknya aset-aset yang dimiliki oleh PPPTMGB “LEMIGAS” yang belum 
memiliki data-data maupun peta topografi sehingga pengukuran harus dimulai 
dari awal untuk mendapatkan hasil yang akurat. 

Evaluasi Database Kepegawaian Melalui Aplikasi SIPEG 

Manajemen sumber daya manusia secara lengkap meliputi data pribadi, data karir, 

data pendidikan, data remunerasi, data performa kerja, serta data aset yang digunakan 

oleh pegawai tertentu. Sebuah Sistem Informasi Kepegawaian (SIPEG) yang 

tekomputerisasi dapat digunakan dalam manajemen sumber daya manusia secara terpadu. 

Untuk organisasi seperti Badan Kepegawaian yang mepunyai banyak sub-instansi secara 

geografis terpisah, dapat menggunkan media internet/intranet sebagai penghubung 

komunikasi data. 

Pelaksanaan Evaluasi database kepegawaian adalah sebagai berikut : 

 Migrasi data NIP lama (9 digit) ke NIP baru (18 digit) untuk sebagian pegawai 

PPPTMGB “LEMIGAS”. 

 Verifikasi data pegawai PPPTMGB ”LEMIGAS” yang dilaporkan melalui Laporan 

Kekuatan Pegawai semester 1 dan 2, Laporan Daftar Urut Kepangkatan, Surat 

keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (KP4), dan surat 

LP2P. 

 Melakukan kompilasi data antara data kepegawaian PPPTMGB ”LEMIGAS” 

dengan data kepegawaian Biro Kepegawaianan KESDM. 

 Melakukan input data ke dalam database 

Evaluasi Kegiatan Analisis Jabatan Fungsional SDM IPTEK   

Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional diadakan 2 (dua) kali 

dalam setahun, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Mei/Juni 2010 dan 

Oktober/November  2010. Guna kelancaran pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pejabat 

Fungsional maka tugas penilaian dilimpahkan kepada :  

 Tim Penilai Kementerian ESDM melaksanakan tugas penilaian Jabatan Fungsional 

Penyelidik Bumi Madya dan Utama, Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan. 

 Badan Geologi melaksanakan tugas penilaian Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 

Pertama dan Muda. 

 Badan Litbang ESDM bertugas melaksanakan penilaian Jabatan Fungsional Peneliti 

Pertama dan Muda, Perekayasa Pertama dan Muda, serta Teknisi Litkayasa. 
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 BPPT (sebagai instansi terkait) melaksanakan penilaian Jabatan Fungsional 

Perekayasa Madya dan Utama. 

 LIPI (sebagai instansi terkait) melaksanakan penilaian Jabatan Fungsional Peneliti 

Madya dan Utama. 

 DEPKES (sebagai instansi terkait) melaksanakan penilaian Jabatan Fungsional 

Dokter Gigi. 

Adapun maksud dan tujuan pembentukan Tim Evaluasi Kegiatan Analisis Jabatan 

Fungsional SDM IPTEK adalah sebagai berikut : 

 Terlaksananya percepatan proses pengusulan dan penilaian DUPAK bagi Pejabat 

Fungsional yang berada di lingkungan PPPTMGB”LEMIGAS”. 

 Terlaksananya pembinaan bagi Pejabat Fungsional dalam rangka menumbuh 

kembangkan SDM fungsional yang ada di lingkungan PPPTMGB”LEMIGAS” 

dengan tujuan antara lain : 

 a). Terlaksananya percepatan peningkatan jumlah Pejabat Fungsional dan 
pengembangan SDMnya pada Jabatan Fungsional dalam rangka pencapaian 
tujuan organisasi. 

 b). Memberikan motivasi bagi para Pejabat Fungsional maupun para Calon 
Pejabat Fungsional. 

 c). Terciptanya koordinasi dan komunikasi antara Pejabat Fungsional dengan para 
Pembina. 

Terciptanya koordinasi dan komunikasi yang baik dari unit kerja dengan Instasi 

Pembina atau terkait dengan baik sehingga mendapatkan satu kesamaan persepsi dalam 

hal Penilaian Angka Kredit para Pejabat Fungsinoal. 

Evaluasi Kegiatan Pra rekon dan Rekon Aplikasi di Lingkungan PPPTMGB LEMIGAS 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

Pasal 2 menyatakan bahwa perbendaharaan negara diantaranya meliputi penyelenggaraan 

akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara atau daerah serta 

penyusunan laporan pertanggungjawaban APBN. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

menyatakan pada Pasal 9 bahwa Menteri atau Pimpinan Lembaga, Pengguna Anggaran 

dan Barang mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan 

Kementerian atau Lembaga yang dipimpinnya. Laporan sebagaimana dijelaskan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja, 

Instansi Pemerintah terdiri atas dua jenis laporan yaitu laporan keuangan dan laporan 

kinerja.  

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses 

dengan beberapa sistem atau sub-sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang 

sama. Dalam rangka evaluasi terhadap kualitas Laporan Keuangan, maka langkah yang 

perlu dilakukan adalah rekonsiliasi laporan keuangan yang dilaksanakan antara Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Satuan Kerja selaku Unit Akuntansi 

Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Dalam upaya peningkatan kualitas laporan 

keuangan, rekonsiliasi dapat dilakukan dengan cara antara lain senantiasa meningkatkan 

pengawasan dan memberdayakan sumber daya manusia dengan optimal serta dalam 

melaksanakan fungsi perbendaharaan senantiasa berpedoman pada ketentuan-ketentuan 

yang terkait dengan prosedur perbendaharaan antara lain Peraturan Dirjen Perbendaharaan 

Nomor PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 
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Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara, agar kualitas dalam penyusunan laporan 

keuangan dapat terjaga keandalannya. 

Evaluasi Laporan Kompetensi CPNS 

Kegiatan evaluasi laporan kompetensi CPNS meliputi beberapa tahapan yaitu : 

 Menyusun formasi pegawai 

 Penyusunan analisa jabatan 

 Mengadakan pengumuman melalui website tentang perekrutan CPNS KESDM bagi 

pelamar umum 

 Mengusulkan nama pegawai yang akan diajukan untuk proses pengangkatan dari 

Biro Kepegawaian dan Organisasi KESDM ke BKN  

 Verifikasi data pegawai yang diusulkan di BKN 

 Penerbitan SK CPNS dari BKN diserahkan ke Biro Kepegawaian dan Organisasi 

KESDM. 

Pada tahun 2010 telah dilakukan perekrutan PNS sebanyak 44 orang dari pegawai 

honorer dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut : 

 Sarjana (S1) sebanyak 13 orang 

 Diploma Tiga (D3) sebanyak 2 orang 

 SLTA sebanyak 29 orang 

Evaluasi Peningkatanan Analisa Akuntansi Perbendaharaan Pada Kegiatan Rutin 

Dengan disetujuinya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 

2010 Nomor 0043/020-II.I/-/2010, tanggal 31 Desember 2009 dan terbitnya Surat 

Keputusan Kepala Badan Litbang ESDM No. 082 K/73/BLB/2010 tanggal 22 Maret 2010 

tentang Tim Evaluasi Peningkatan Analisa Akuntansi Perbendaharaan pada Kegiatan 

Rutin, maka dimulailah Pelaksanaan Kegiatan Tim. Dengan berpedoman pada Peraturan 

Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan   

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2008 Tentang Pengalihan Pengelolaan 

Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota TNI/Anggota Kepolisian RI 

kepada Kementerian Negara/Lembaga, maka tim melaksanakan kegiatan perbendaharaan 

dan belanja pegawai sesuai dengan peraturan tersebut.  

Pelaksanaan Tim Kegiatan Evaluasi Peningkatan Analisa Akuntansi 

Perbendaharaan pada Kegiatan Rutin Tahun 2010 mencakup 2 (dua) hal yaitu : 

 Penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan dan pertanggung jawaban 

uang untuk keperluan belanja negara pada satuan kerja PPPTMGB “LEMIGAS”; 

 Administrasi tata cara pembayaran belanja pegawai termasuk penatausahaannya. 

Dalam proses pencairan dana baik melalui mekanisme GU, LS belum dapat berjalan 

secara optimal oleh karena itu maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Evaluasi 

Peningkatan Analisa Akuntansi Perbendaharaan Pada Kegiatan Rutin guna mempercepat 
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dan melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan negara secara cepat, akurat dan 

efisien. 

Implementasi Penyusunan Anggaran Berbasis Pada Konservasi Dan Konversi Energi 

Sub Tim Konservasi Energi yang dibentuk berdasarkan SK BALITBANG No. 

082.K/73/BLB/2010 tanggal 22 Maret 2010, tentang Tim Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi Konversi dan Konservasi Energi Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” tahun Anggaran 2010. Dalam rangka 

pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Teknologi  Minyak dan Gas 

Bumi “LEMIGAS” yang sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral  No. 150 Tahun 2001, khususnya pada fungsi pengelolaan 

ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian. Diharapkan sub tim ini dapat 

memberikan masukan berupa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menekan 

beban pembayaran rekening listrik yang selama ini terjadi. 

Tingginya biaya rekening ini terus meningkat seiring dengan kenaikan pemakaian 

daya listrik dari perubahan jam operasi AC Sentral dari jam 09.00 WIB sampai dengan 

15.00 WIB menjadi AC Split yang tidak dapat dikontrol jam operasinya, mengakibatkan 

pembengkakan pemakaian daya listrik yang pada akhirnya meningkatkan biaya rekening 

listrik PPPTMGB ”LEMIGAS” yang dibayarkan kepada PT. PLN Persero. 

Dan besarnya pemakaian daya  listrik dapat dilihat dari gambar grafik yang dibuat 

berdasarkan pencatatan pemakaian energi listrik di gedung-gedung KPRT maupun 

Bidang. 

Sejalan dengan kesulitan penyediaan Bahan Bakar Minyak oleh pemerintah untuk 

pembangkitan daya listrik oleh PLN dan kebutuhan masyarakat luas, maka Presiden 

mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur tentang Konservasi Energi 

Nasional, bahwa kita harus menghemat BBM dan air dalam skala Nasional dengan 

mengatur setting peralatan penyejuk ruangan (AC) menjadi 25 
0
C kecuali hal-hal khusus 

yang memerlukan ruangan terkondisikan yang lebih dingin dan kering. 

Dengan adanya Inpres tersebut dan untuk menerapkan program Konservasi Energi 

khususnya dalam upaya penghematan pemakaian daya listrik, maka Menteri Energi dan 

Daya Sumber Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri (PERMEN) ESDM Nomor 0031 

Tahun 2005 tentang tata cara pelaksanaan Penghematan Energi dan melaporkan hasilnya 

kepada Presiden Republik Indonesia. 

Integrasi Laporan Tahunan Pajak di Lingkungan Kegiatan Penelitian 

Semakin meningkatnya pengertian mengenai perpajakan maka diharapkan 

penerimaan Negara disektor Pajak tentunya akan meningkat. Sebagai aparatur negara kita 

wajib membantu meningkatkan Penerimaan negara (pajak) dan untuk itu perlu ada 

beberapa hal yang perlu disampaikan mengenai perpajakan yang berkenaan dengan 

pekerjaan PPPTMGB “LEMIGAS: 

 Mengapa kita harus memiliki NPWP ? 

 Potongan Pajak Penghasilan pasal 21, Orang Pribadi  ? 

 Berapa sebenarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ? 

 Cara menghitung pajak PPh 21 secara Progresip ? 
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 Pajak Pertambahan Nilai dan cara Perhitungannya; 

 Pajak Penghasilan (PPH) pasal 2 atas Pengadaan Barang; 

 Perubahan Pengenaan Pajak atas Jasa Konstruksi dari PPH pasal 23 menjadi PPH 

pasal 4 (2) – Final; 

 Jenis Jasa yang dibebaskan dari PPN. 

Dalam meningkatkan kesadaran dalam patuh dan taat pajak. Dalam 

penyelanggaraan perpajakan di Indonesia di atur oleh Undang-Undang Nomor  6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 butir 1 

menyatakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 

perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, 

termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. 

Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Administrasi Perpajakan melalui 

Integrasi Laporan Masa dan Tahunan pajak di lingkungan Penelitian, dilaksanakan oleh 

PPPTMGB LEMIGAS yang memproses administrasi perpajakan guna mengamankan 

penerimaan negara dari sektor Pajak, sampai kepada proses pelaporannya. 

PPPTMGB LEMIGAS adalah salah satu entitas di bawah Kementerian 

Negara/Lembaga yang berkewajiban menyusun dan melaporkan hasil-hasil pajak yang 

dipungut, dipotong, pajak yang terjadi atas penghasilan yang diterima seluruh pegawai 

PPPTMGB LEMIGAS dan pajak yang terjadi akibat transaksi jual beli barang/jasa dalam 

memenuhi kebutuhan internal lembaga ini. 

Kegiatan penyusunan dan pelaporan perpajakan dilakukan oleh Tim Integrasi 

Laporan Tahunan Pajak  PPPTMGB LEMIGAS yang berada dibawah Sub.Bagian 

Keuangan dan Rumah Tangga dimana dalam kegiatannya adalah sebagai salah satu wujud 

kepatuhan akan kewajiban perpajakan terkait dengan  berbagai penghasilan yang 

diperoleh dan pembiayaan oleh PPPTMGB LEMIGAS. 

Sedangkan tujuan dari kegiatan PAJAK adalah menyajikan dan melaporkan Surat 

Pemberitahuan Masa (Bulan) Pajak beserta lampiran-lampiran yang mendukung 

kesasihan laporan tersebut serta menyelesaikan setiap permasalahan perpajakan yang 

terjadi di lingkungan PPPTMGB LEMIGAS. 

Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PPPTMGB LEMIGAS 

Total aset hasil kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Tahun Anggaran 2010 

yaitu sebesar Rp. 157.285.968.624,- (Seratus lima puluh tujuh milyar dua ratus delapan 

puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat 

rupiah) dengan perincian : 

 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 82.189.666.130,- 

 Belanja Penambahan Nilai Peralatan & 
Mesin 

Rp. 5.475.000.000,- 

 Belanja Penambahan Nilai Gedung & 
Bangunan 

Rp. 54.891.083.000,- 

 Belanja Penambahan Nilai Jaringan Rp. 56.878.894,- 

 Belanja Modal Fisik Lainnya Rp. 14.673.340.600,- 
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Sedangkan distribusi hasil kegiatan berdasarkan unit kerja yang tersebar di 
KPRT/Bidang/Bagian. 

Pelaksanaan Penghapusan Arsip Penelitian 

Informasi sangat diperlukan bagi suatu organisasi, guna menunjang tugas pokok dan 

fungsi organisasi bersangkutan, lebih lanjut informasi pun dapat dijadikan indikator 

sukses suatu organisasi. Organisasi yang mempunyai pengelolaan informasi yang baik 

akan lebih berkembang dibanding dengan organisasi yang pengelolaan informasinya 

kurang baik. Atas dasar inilah, keberadaan arsip sebagai perwujudan pengolahan 

informasi dianggap penting. Arsip dengan informasi-informasi penting seputar organisasi 

di dalamnya, dapat menjadi pertimbangan ataupun bahan acuan  manajemen dalam 

mengambil keputusan serta menentukan kebijakan. Untuk itu arsip perlu di kelola dengan 

baik dan benar sesuai kaidah ilmu kearsipan agar dapat tertata dengan sebaik-baiknya 

maka arsip yang sudah tidak bernilai guna perlu dimusnakan  untuk menghindari 

penumpukan arsip di unit kearsipan dan hanya arsip yang betul-betul masih memiliki nilai 

guna saja yang harus di simpan agar lebih efektif dan efisien. 

Sebagai instansi pemerintah PPPTMGB “LEMIGAS” wajib menata dan mengelola 

arsip, sebagai pusat ingatan ataupun informasi dengan baik. Hal ini sebagaimana 

dinyatakan dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2009 tentang 

Kearsipan, pada pasal 16 ayat (2) unit Kearsipan wajib dibentuk oleh setiap Lembaga 

Negara, Badan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).  

Agar arsip dapat didayagunakan secara optimal sebagai bahan bukti dan 

pertanggungjawaban  serta untuk menyelamatkan arsip-arsip yang masih bernilai guna, 

maka Tim Penghapusan Arsip Penelitian tahun 2010 melaksanakan kegiatan inventarisasi  

dan pemusnahan arsip hasil penelitian. Adapun kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari : 

 Kegiatan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan 

 Inventarisasi arsip secara Sistematis 

 Penilaian arsip 

 Penataan Arsip yang bernilai guna permanen 

 Pemusnahan arsip substantive yang sudah tidak bernilai guna 

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya PPPTMGB “LEMIGAS” 

Badan Litbang ESDM telah menerbitkan SK No. 072 K/73/BLB/2010 Tanggal 22  Maret 

2010 tentang Tim Penghapusan Arsip Penelitian di lingkungan PPPTMGB “LEMIGAS” 

Tahun Anggaran 2010. 

Hasil-hasil yang telah di capai Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut : 

 Terlaksananya pemindahan arsip dari KPRT Proses, KPRT Eksploitasi, Bidang 

Program, Bagian Tata Usaha, BLM P2K, KPRT Eksplorasi, KPRT Aplikasi, 

Bidang Sarana Litbang. 

 Terlaksananya Inventarisasi arsip terdiri dari Arsip organisasi PPPTMGB 

“LEMIGAS”, Arsip Log box / peralatan survey / uji kalibrasi KPRT Proses, Arsip 

hasil penelitian dan pengembangan, Arsip perawatan dan pemeliharaan peralatan 

Lab KPRT Eksploitasi, Arsip BLM P2K. 
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 Terindentifikasinya arsip penelitian yang di usulkan untuk di musnahkan 

Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan/Kehormatan 

Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dimaksudkan sebagai 

penghormatan dan penghargaan terhadap setiap warga negara yang memajukan dan 

memperjuangkan pembangunan bangsa dan negara demi kejayaan dan tegaknya NKRI 

berdasarkan Pncasila dan UUD 1945. Metodologi kegiatan pemberian tanda 

jasa/penghargaan/kehormatan menggunakan metode survei di lingkungan PPPTMGB 

“LEMIGAS” dan melakukan penelitian data secara riil berdasarkan arsip yang tersedia di 

Subbidang Umum dan Kepegawaian antara lain meliputi : 

 Masa kerja sebagai PNS telah memenuhi syarat 

 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) minimal baik 

 Tidak pernah dijatuhi hukuman tingkat berat maupun sedang 

 Absensi selama bekerja baik 

Pemberian tanda jasa kehormatan yang telah dilakukan sampai dengan akhir tahun 

2010 diberikan kepada 68 orang pegawai “LEMIGAS” berupa penghargaan Satyalancana 

Dharma Karya, Satyalancana Karya Satya 20 tahun , dan Satyalancana Karya Satya 30 

tahun (Tabel 48). 

Tabel 48. Pemberian tanda jasa Kehormatan tahun 2010 

NO. JENIS PENGHARGAAN JUMLAH PENERIMA 

(ORANG) 

1 Satyalancana Dharma Karya 3 

2 Satyalancana Karya Satya 20 tahun 53 

3 Satyalancana Karya Satya 30 tahun 12 

JUMLAH 68 

Pendataan Penggunaan Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Di Lingkungan 

PPPTMGB LEMIGAS 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sub urusan angkutan merupakan bagian dari 

Bidang Layanan Manajemen Umum (BLMU) dibawah sub bagian keuangan dan rumah 

tangga (BLM 1.2) PPPTMGB “LEMIGAS” merupakan salah satu bagian penting 

khususnya bidang Transportasi penunjang kinerja kerja pegawai. 

Kendaraan bermotor yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. Pengelola kendaraan bermotor tersebut harus diatur 

sedemikian dalam rangka tertib administrasi dan memudahkan bagi penanggung jawab 

dalam melakukan tugasnya. Salah satunya adalah kegiatan antar jemput karyawan, 

pemakaian bahan bakar, pencatatan suku cadang kendaraan bermotor, perbaikan dan 

pemeliharaan kendaraan bermotor yang berada dilingkungan PPPTMGB “LEMIGAS”. 

Maksud pemeriksaan dan pengawasan pada sub urusan angkutan adalah untuk 

meningkatkan dan mengefektifkan pemanfaatan kendaraan bermotor dan sarana bengkel 

kendaraan bermotor dilingkungan PPPTMGB “LEMIGAS”.  Tujuan pelaksanaan tim 



Laporan Kegiatan LEMIGAS 2010 159 

  

 

pendataan penggunaan kendaraan bermotor milik pemerintah dilingkungan PPPTMGB 

“LEMIGAS” pada sub urusan angkutan adalah demi terlaksananya penatausahaan 

kegiatan sub urusan angkutan yang mendukung kinerja satuan kerja yang bersangkutan. 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Pengawasan Sub 

Urusan Angkutan ini juga memuat tata cara pemakaian dan uji kelayakan kendaran 

bermotor yang siap pakai dilingkungan PPPTMGB “LEMIGAS” cq. Badan Litbang 

KESDM. 

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 

Pendidikan dan latihan untuk fungsional telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali 

yaitu Diklat Fungsional Peneliti Tingkat I Gelombang Pertama, Diklat Fungsional Peneliti 

Tingkat I Gelombang Kedua, Diklat Penyelidik Bumi Pertama, Dikat Jabatan Fungsional 

Perekayasa dan Diklat Pranata Kehumas yang diikuti oleh 40 orang peserta. Dengan 

dilaksanakannya diklat fungsional ini diharapkan terjadi peningkatan kemampuan 

sehingga didapatkan kinerja dan output yang semakin meningkat baik dari sisi kualitas 

maupun kuantitas terutama untuk pegawai fungsional yang sesuai dengan bidang keahlian 

dan bidang pekerjaannya masing-masing. 

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yang 

diikuti oleh 44 orang peserta. Adapun diklat prajabatan tersebut terdiri dari Orientasi 

CPNS dan Prajabatan CPNS. Orientasi CPNS diadakan di Caringin, Bogor Jawa Barat. 

Diklat Prajabatan untuk golongan II diadakan di Bandung dan untuk golongan III 

diadakan di Cepu, Jawa Tengah. Pada Pendidikan dan Pelatihan ini diberikan dasar-dasar 

pengetahuan mengenai organisasi  Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 

terutama di PPPTMGB “LEMIGAS” serta dasar-dasar bekerja sebagai Pegawai Negeri 

Sipil. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini peserta sudah siap untuk beradaptasi 

baik terhadap lingkungan pekerjaan maupun proses bekerja di unit dimana akan 

ditempatkan 

Pendidikan dan Pelatihan Struktural 

Pendidikan dan latihan pimpinan telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu 

Diklat Kepemimpinan IV yang diikuti oleh 1 orang peserta.. Adapun tujuan dari 

pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Pimpinan ini adalah untuk meningkatkan 

kemampuan manajerial dan menambah wawasan bagi peserta pendidikan ini dengan 

tujuan akhir untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja PPPTMGB “LEMIGAS” serta 

menciptakan calon-calon pemimpin yang baru. 

Pendidikan dan Pelatihan Teknis 

Pendidikan dan latihan teknis yang telah diikuti sebanyak 37 (tiga puluh) jenis diklat 

yang diikuti oleh 94 orang peserta. Adapun tujuan dari dilaksanakannya Pendidikan dan 

Pelatihan Teknis ini adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di 

PPPTMGB “LEMIGAS” terutama kemampuan teknis. Dengan meningkatnya 

kemampuan teknis para karyawan dan karyawati tersebut maka diharapkan PPPTMGB 
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“LEMIGAS” dapat memberikan pelayanan dan hasil kerja yang professional dan dapat 

bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. 

Pengelolaan Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Pusat 

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Pusatdi 

Lingkungan PPPTMGB “LEMIGAS” Tahun Anggaran 2010 terdiri dari : 

 Menyusun Rencana Operasional kegiatan Tim dan melaksanakan rapat persiapan 

dan koordinasi Tim. 

 Melaksanakan kegiatan ini akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

 a). Identifikasi dan pengumpulan dokumen sumber. 

 Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi besaran realisasi 

anggaran. Informasi ini dapat memberikan gambaran untuk bahan 

pengambilan kebijakan percepatan kinerja dan bahan monitoring 

penyerapan DIPA tingkat Kementerian/Lembaga. 

 b). Merekam dokumen sumber melalui aplikasi SPM, SAI dan SIMAK. 

 Kegiatan ini dimaksudkan untuk merekam dokumen sumber yang terdiri 

dari Surat Perintah Membayar (SPM); Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D); SSPB dan SSBP. 

 c). Menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK (Laporan Realisasi 
Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan) kepada KPPN. 

 Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca) dan ADK 

disampaikan kepada KPPN selambat-lambatnya tanggal 7 bulan 

berikutnya.  

 d). Menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK (Laporan Realisasi 
Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan) kepada UAPPA-
Eselon 1. 

 Hasil rekonsiliasi dengan KPPN kemudian disampaikan ke UAKPA 

dalam bentuk ADK untuk kemudian dikompilasi.  

 e). Melakukan back-up data. 

 Seluruh data yang sudah direkam dilakukan pengarsipan melalui proses 

back-up data pada aplikasi SAI dalam bentuk arsip data berupa disket 

atau penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku 

besar dan/atau data lainnya. 

Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Manajemen Tim Kerja 

Di era modern dan globalisasi yang serba dinamis saat ini, suatu organisasi seperti 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” 

(PPPTMGB “LEMIGAS”) berusaha untuk selalu berubah dari waktu ke waktu. 

Semboyan “today has to be better than yesterday” berusaha untuk ditanamkan ke seluruh 

jajaran manajemen dan karyawan.  

Perubahan mulai disadari menjadi bagian yang penting dari suatu organisasi diawali 

sekitar 40 tahun yang lalu. Dimulai oleh dunia usaha yang lebih dulu menyadari 

pentingnya perubahan bagi peningkatan kualitas produksi dan jasa yang dihasilkan. 
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Berbagai upaya dan pendekatan telah dilakukan untuk  memecahkan masalah yang timbul 

akibat adanya perubahan. Permasalahannya perubahan semacam apakah yang cocok 

diterapkan di perusahaan khususnya PPPTMGB “LEMIGAS”  

Pengembangan dan Peningkatan Manajemen Tim Kerja adalah upaya yang 

dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan 

dalam organisasi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam 

maupun dari luar organisasi tersebut. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi 

statis melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan jaman, kemajuan 

teknologi dan tuntutan pasar. 

Proses pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi manajemen tim 

kerja di PPPTMGB ”LEMIGAS” telah berjalan selama 1 (satu) tahun. Pengembangan dan 

peningkatan kompetensi manajemen tim kerja sendiri telah dilaksanakan dibagi dalam 1 

tahap yaitu pada tanggal 02-06 Juni 2010 . Jumlah peserta yang telah mengikuti kegiatan 

pengembangan dan peningkatan kompetensi manajemen tim kerja adalah 27 orang. 

Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan peningkatan kompetensi manajemen tim kerja 

itu sendiri dilakukan di Kaliurang Yogyakarta dan Sungai Elo Jawa Tengah. Dan 

berdasarkan evaluasi dan pantauan bahwa sejauh ini hasil pelatihan, pendidikan maupun 

kursus menunjukkan perkembangan kearah yang lebih baik walaupun dalam penerapan 

belum sempurna dikarenakan beberapa model pengembangan yang profesional dan 

modern baru saja diterapkan dan butuh waktu bagi seluruh pihak yang terkait untuk 

beradaptasi. Oleh sebab itu pelatihan ,pendidikan maupun kursus yang profesional dan 

modern perlu dilaksanakan secara terus menerus supaya tercipta sumber daya manusia 

yang maju dan berguna bagi perkembangan PPPTMGB ”LEMIGAS” ysng dapat bersaing 

dan lebih profesional. 

Pengembangan Peningkatan Kinerja SDM 

Sumber daya manusia (SDM) di suatu organisasi mempunyai peranan yang sangat 

penting untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana pengertian dari sumber daya 

sendiri yaitu sebagai input ataupun bagian dari suatu proses yang berlangsung maka 

sumber daya manusia (SDM) sangat mempengaruhi hasil dari proses itu sendiri.  Begitu 

juga dengan SDM yang ada di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak 

dan Gas Bumi (PPPTMGB)  “LEMIGAS” mempunyai peranan penting di dalam proses 

bekerja. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan  tanggung jawab 

untuk mengolah dan mengembangkan SDM yang berada di PPPTMGB “LEMIGAS” 

menjadi SDM yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Selain keahlian, 

seorang pegawai sebaiknya juga memiliki pengetahuan dan nilai yang cukup tinggi 

sehingga tercapai keseimbangan antara keahlian (skill), pengetahuan (knowledge) dan 

nilai (value). Hal tersebut merupakan juga termasuk tugas di Subbagian Umum dan 

Kepegawaian untuk mengembangkan SDM yang dimiliki. Pengetahuan (knowledge) dan 

keahlian (skill) bisa didapatkan melalui lingkungan akademis maupun pendidikan dan 

pelatihan yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar PPPTMGB “LEMIGAS”. 

Sedangkan nilai (value) bisa didapatkan melalui kegiatan bersifat gerakan moralitas 

seperti Emotional Spriritual Quotient (ESQ). Nilai dari seorang pekerja dapat dilihat dari: 

 sikap kerja adalah perilaku yang mencerminkan keseharian pekerja di dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan berhubungan langsung dengan 

obyek pekerjaan yang dilaksanakan. 
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 sikap mental adalah perilaku yang mencerminkan perilaku yang berhubungan antar 

individu di dalam interaksi bekerja. 

 kematangan berpikir adalah suatu tindakan yang didasari dari kemampuan diri 

seseorang di dalam bersikap ataupun mengambil keputusan dalam hubungannya 

dengan lingkungan kerja dan proses bekerja. 

Proses pelaksanaan pengembangan pegawai melalui Kegiatan Pengembangan 

Peningkatan Kinerja SDM di PPPTMGB ”LEMIGAS” telah berjalan dalam tahun 2010. 

Kegiatan Pengembangan Peningkatan Kinerja SDM sendiri telah dilaksanakan dibagi 

dalam 1 gelombang yaitu pada tanggal 14-16 Juli 2010 . Jumlah peserta yang mengikuti 

adalah 35 orang. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Peningkatan Kinerja SDM itu 

sendiri dilakukan di Puncak Bogor, Jawa Barat.  Dan berdasarkan evaluasi dan pantauan 

hasilnya menunjukkan perkembangan kearah yang lebih baik walaupun dalam penerapan 

belum sempurna dikarenakan beberapa model pengembangan yang profesional dan 

modern baru saja diterapkan dan butuh waktu bagi seluruh pihak yang terkait untuk 

beradaptasi. Oleh sebab itu kegiatan seperti ini perlu dilaksanakan secara terus menerus 

supaya tercipta sumber daya manusia yang maju dan berguna bagi perkembangan 

PPPTMGB ”LEMIGAS” ysng dapat bersaing dan lebih profesional. 

Pengembangan sarana dan prasarana litbang (revitalisasi gedung lab) 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB) 

“LEMIGAS” memiliki lebih dari 20 (dua puluh) gedung laboratorium baik berlantai 2 

(dua) maupun berlantai lebih dari 5 (lima), kondisi saat ini gedung-gedung tersebut dalam 

keadaan kurang memadai baik dari fungsi maupun estetika, maka dari itu renovasi sudah 

semestinya dilakukan. Menurut ketentuan Gedung Laboratorium termasuk kategori 

bangunan khusus, yang mana renovasi untuk gedung tersebut didasarkan pada pekerjaan 

jasa konsultan Pengawas. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa barang milik negara wajib dipelihara 

dan mendapat keamanan baik dari segi administrasi, fisik dan pengamanan hukum.  

Salah satu kegiatan untuk menunjang peraturan diatas adalah dengan Revitalisasi 

Gedung Laboratorium yang dilaksanakan pada tahun 2010. dengan adanya Revitalisasi 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang kualitas 

layanan jasa IPTEK di PPPTMGB “LEMIGAS” sehingga dapat meningkatkan 

Profesionalisme, efektifitas dan efisiensi Pelayanan Jasa Teknologi. 

Merujuk Surat dari Inspektor Jenderal Kementerian dan Sumber Daya Mineral 

Nomor: 4018/05.02/IJN/2009 tanggal 31 Desesmber 2009 hal: Hasil Syudy Visit ke 

gedung Hemat Energi di Kuala Lumpur, Malaysia, dan surat dari Direktorat Jenderal 

Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor: 963/05/600.5/2010 tanggal 15 Februari 2010 hal: 

Gedung Hemat Energi, maka salah satu gedung yang akan di revitalisasi tahun 2010 akan 

dibuat dengan dengan konsep Green building, yaitu Gedung Teknologi Gas. Bangunan 

gedung tersebut menjadi pilot Project Green Building yang ada di Indonesia. 
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Penyelenggaraan Peningkatan Kemampuan Bahasa Melalui LEMIGAS English 

Language Centre (LELC) 

Dalam rangka menunjang visi dan misi PPPTMGB ”LEMIGAS”, Pusat Penelitian 

dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS, dalam hal ini kegiatan 

belajar mengajar bahasa Inggris telah dilaksanakan dengan baik oleh Tim 

Penyelenggaraan Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris (LELC), dengan tujuan agar 

pencapaian peningkatan dan kemampuan  berbahasa Inggris bagi para pegawai tercapai 

dengan baik dan dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris baik lisan 

maupun tulisan. Laporan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris ini meliputi kegiatan yang 

telah direncanakan melalui bagian masing-masing kelas diantaranya band 5 Level 4, band 

4 Level 3 dan band 3 Level 3, untuk bahan penunjang yang diajarkan antara lain band 5 

Level 4 menggunakan bahan Meaning into Words (upper Intermediate), Listening 

(TOEFL Preparation), dan band 4 Level 3 menggunakan bahan Meaning Into Words 

(Intermediate), Person to person, listen for It, band 3 Level 3 menggunakan bahan 

Blueprint Two, Listen for It, dari semua bahan pembelajaran bahasa Inggris ini digunakan 

khusus untuk program pelatihan yang direncanakan dan telah memenuhi syarat standard 

dalam pembelajaran melalui tingkat kemampuan dari setiap masing-masing peserta 

kelas/band dengan upaya pembelajaran yang competence bagi setiap peserta, baik secara 

lisan maupun tulisan.  

Bahasa Inggris adalah sebagai bahasa pengantar yaitu bahasa Internasional, dan 

merupakan bahasa yang pertama untuk digunakan dalam dunia internet, kemudian muncul 

bahasa-bahasa lain seperti bahasa Cina, Spanyol, Perancis, Jerman, dan Jepang mulai 

digunakan juga di internet, dalam beberapa tahun mendatang diperkirakan 60% dari 

website di internet mempergunakan bahasa Inggris, untuk itu Program Tim 

Penyelenggaraan Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris dibutuhkan untuk menunjang 

peningkatan kemampuan pegawai dalam pencapaian wawasan pengetahuan teknologi 

yang semakin berkembang saat ini dengan menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu 

mengingat akan pentingnya fungsi dan peran LEMIGAS sebagai Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi, perencanaan untuk mendukung 

program pemerintahan yang mangacu pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

nomor 39 Tahun 2006, kami mengharapkan dukungan kepada para manajemen, peneliti 

khususnya di lingkungan PPPTMGB “LEMIGAS” agar memberikan kesempatannya 

kepada para Pegawai untuk mengikuti Program Tim Penyelenggaraan Peningkatan 

Kemampuan Bahasa Inggris di LELC (LEMIGAS English Language Centre).     

Untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan 

berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang 

mampu memberikan keseimbangan terjaminnya hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil, 

dengan visi dan misinya setiap satuan organisasi pemerintahan untuk memotivasi kinerja. 

Pegawai Negeri Sipil perlu disusun pola karir yang memungkinkan potensi Pegawai 

Negeri Sipil untuk dikembangkan seoptimal mungkin dalam rangka misi organisasi 

Pegawai Pemerintah yang akhirnya pencapaian tujuan nasional dapat dilaksanakan secara 

lebih efektif. 

Kegiatan program Tim Pelaksanaan Penyelenggaraan Peningkatan Kemampuan 

Bahasa Inggris ini terbentuk dan berdasarkan SK nomor : 064 K/73/BLB/2010, oleh 

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Badan 

Litbang ESDM), dalam kesempatan ini kegiatan Program Tim Pelaksanaan 

Penyelenggaraan Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris dapat dijalankan dengan baik 
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sesuai dengan fungsinya sebagai pihak penyelenggara, dan dengan adanya Tim 

Penyelenggaraan ini diharapkan peserta mendapatkan pengetahuan melalui proses 

pembelajaran dengan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan bahasa Inggris yang 

baik, sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang diharapkan sebagai langkah awal 

menuju arah kedepan dengan menciptakan tenaga-tenaga ahli yang professional dan 

sesuai dengan kompetensi masing-masing pegawai baik yang ada di PPPTMGB 

“LEMIGAS” pada umumnya. 

Penyusunan Laporan Anggaran Berbasis Kinerja Di Lingkungan Keuangan Dan 

Rumah Tangga 

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Anggaran Berbasis Kinerja di 

Lingkungan Keuangan dan Rumah Tangga PPPTMGB “LEMIGAS” Tahun Anggaran 

2010 terdiri dari : 

 Menyusun Rencana Operasional kegiatan Tim dan melaksanakan rapat persiapan 

dan koordinasi Tim. 

 Melaksanakan dan menyusun Penyusunan Laporan Anggaran Berbasis Kinerja di 

Lingkungan Keuangan dan Rumah Tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

 Tersedianya informasi keuangan yang terkait dengan kegiatan Penyusunan Laporan 

Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkungan Keuangan dan Rumah Tangga.  

 Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja di lingkungan Badan Litbang 

ESDM/Unit Organisasi di lingkungan Kementerian ESDM/Instansi terkait.  

 Menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Kepala Badan 

Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kepala 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Migas “LEMIGAS”. 

Sasaran kegiatan Evaluasi Kegiatan Prarekonsiliasi dan Rekon Aplikasi di 

Lingkungan PPPTMGB “LEMIGAS” Tahun Anggaran 2010 terdiri dari : 

 Sistem penganggaran yang lebih responsif yang dapat memfasilitasi upaya 

peningkatan kinerja dalam bidang efisiensi pemanfaatan sumber daya.  

 Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang 

telah ditetapkan. 

 Pengumpulan informasi yang sistimatis atas realisasi pencapaian kinerja dapat 

diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan 

prestasinya. 

 Penyusunan anggaran dilaksanakan secara efisiensi, tepat guna, tepat waktu 

pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. 

Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Berbasis Akuntansi PNBP 

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kegiatan penyusunan rencana bisnis anggaran 

berbasis pada akuntansi PNBP di Lingkungan PPPTMGB “LEMIGAS” Tahun Anggaran 

2010 terdiri dari : 

 Menyusun Rencana Operasional kegiatan Tim dan melaksanakan rapat persiapan 
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dan koordinasi Tim. 

 Melaksanakan kegiatan ini akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

 a). Mengumpulkan, menyusun, dan mengkaji pustaka; terutama paket peraturan 
perundang-undangan tentang ke-BLU-an dan menyusun b benchmark 
berbanding dengan peraturan pengelolaan penggunaan PNBP; 

 b). Melaksanakan workshop/seminar, diskusi, atau sosialisasi tentang BLU dan 
Implementasi terkini pengelolaan PNBP mengacu pada skala prioritas; 

 c). Menyusun paket dokumen terkait persyaratan administrasi; 
 d). Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait antara lain 

Direktorat BLU, Direktorat PNBP dan Direktorat Jenderal Anggaran serta 
instansi lain yang telah menerapkan PTK-BLU; 

 e). Menyiapkan personil PPK-BLU dan Pengelola PNBP dengan melaksanakan 
penyertaan kursus/seminar tentang RBA maupun penerapan aplikasi Target, 
Pagu dan Anggaran PNBP; 

 f). Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) masinng-masing KPRT dan 
Bidang, terkait dengan Persiapan Penerapan PPK-BLU Tahun 2010; 

 g). Progress Report terakhir; 
 h). Penyusunan laporan kegiatan. 

Poliklinik/Obat-Obatan (Termasuk Honorarium Dokter dan Perawat) 

Kegiatan Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) mempunyai tugas untuk 

memberikan pelayanan kesehatan berupa pelayanan administrasi, konsultasi, diagnosa, 

pertolongan pertama/darurat, pengobatan, perawatan gigi, pemberian rujukan dan lain-lain 

kepada para pegawai beserta keluarga di lingkungan PPPTMGB ”LEMIGAS”.  

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 tercatat 3.068 pasien yang berobat di 

Balkesmas (Tabel 49). Biaya tagihan apotik Kimia farma, Rumah Sakit, dan restitusi yang 

ditanggung LEMIGAS hingga Desember 2010 sebesar Rp. 411.693.607,- dengan rincian 

terlihat pada Tabel 50. 

Tabel 49. Jumlah Pasien s.d. 31 Desember 2010 

NO. PELAYANAN KESEHATAN PASIEN 

1 Poli Umum 1.835 

2 Poli Gigi 1.173 

3 Medical check up dan pap smear 60 

Tabel 50. Rekapitulasi tagihan apotik Kimia Farma, Rumah Sakit, dan Restitusi tahun 2010 

NO. KETERANGAN JUMLAH (RP) 

1 Apotik Kimia Farma 9.230.121 

2 Rumah Sakit Fatmawati/ASKES 26.477.473 

3 Rumah Sakit Swasta 41.691.423 

4 Restitusi 334.294.590 

TOTAL 411.693.607 
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 2. Bidang Sarana Litbang  

Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen 

Untuk memberikan pelayanan jasa litbang yang profesional, PPPTMGB LEMIGAS 

berkomitmen melaksanakan sistem manajemen mutu yang mengacu pada standar 

internasional yaitu: ISO 17025:2005 untuk kompetensi laboratorium, ISO 9001:2008 

untuk pengelolaan organisasi, maupun ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007 untuk 

pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja (LK3). Konsistensi penerapan 

Sistem Manajemen Mutu (SMM) terutama dalam pencapaian sasaran mutu perlu dipantau 

secara sistematis untuk memastikan bahwa kebijakan mutu telah dilaksanakan oleh semua 

jajaran organisasi. Salah satu bentuk pemantauan SMM adalah pelaksanaan audit internal 

yang dilaksanakan secara terencana dan independent. 

Sebagai jaminan profesionalisme pelaksanaan audit internal dibentuklah Tim Audit 

Internal yang dikoordinasikan oleh Wakil Manajemen. Hasil pelaksanaan audit internal 

diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan 

SMM.  Oleh sebab itu Tim Audit Internal diharapkan memiliki kompetensi khusus 

tentang teknik pelaksanaan audit internal disamping pemahaman terhadap butir-butir 

standar acuan. 

Berdasarkan ISO 9000:2008, audit adalah suatu proses sistematis dan mandiri yang 

terdokumentasi untuk memperoleh bukti kesesuaian dan mengevaluasi secara obyektif 

untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Berdasarkan prosesnya audit 

dapat dibagi menjadi dua yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit internal 

merupakan proses internal untuk memantau penerapan sistem manajemen mutu, 

sedangkan audit eksternal atau disebut juga survailen/asesmen bertujuan untuk 

memelihara status akreditasi/sertifikasi yang diberikan oleh lembaga independen 

terpercaya. 

Program audit internal tahun 2010 dilaksanakan pada bulan Juni dan Oktober untuk 

sistem manajemen mutu serta pada bulan Juli untuk sistem manajemen LK3. Untuk 

menjamin obyektifitas dan independen pelaksanaan audit internal, maka auditor internal 

dipilih dari personel yang kompeten dan ditetapkan oleh wakil manajmen. Dari hasil 

analisa data dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sarana untuk jaminan mutu hasil 

litbang, evaluasi program pelatihan personel dan pelaksanaan program manajemen LK3 

masih belum optimal sehingga pencapaian sasaran mutu tidak sesuai target yang telah 

ditetapkan. 

PPPTMGB LEMIGAS mempercayakan kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) 

untuk menilai kompetensi laboratorium dan kepada lembaga sertifikasi TUV untuk 

penerapan sistem manajemen mutu berstandar ISO 9001, ISO 14001, dan OHSAS 18001. 

Pelaksanaan survailen kompetensi laboratorium dilakuan sendiri-sendiri untuk 

laboratorium penguji Eksplorasi, Esploitasi, Proses, Aplikasi Produk, dan Teknologi Gas, 

serta untuk laboratorium kalibrasi LEMIGAS yang dikelola oleh Bidang Sarana Litbang. 

Hasil survailen tahun 2010 untuk keenam laboratorium tersebut dinyatakan bahwa status 

akreditasi dapat diperpanjang. Sedangkan dari hasil asesmen, TUV merekomendasikan 

LEMIGAS untuk melanjutkan dan meningkatkan penerapan system manajemen 

berstandar ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007. 
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Pemeliharaan Peralatan Laboratorium 

Pemeliharaan/Perbaikan peralatan laboratorium menjadi tanggungjawab Subbidang 

Pengoperasian Sarana. Secara rinci Subbidang Pengoperasian Sarana mempunyai fungsi 

menyiapkan rencana pemeliharaan peralatan laboratorium, melaksanakan 

perbaikan/pemeliharaan peralatan laboratorium serta peningkatan SDM. 

Pada dasarnya pemeliharaan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu 

pencegahan dan perbaikan. Pencegahan bertujuan untuk menghindari kerusakan peralatan, 

sehingga harus dilakukan secara sistimatis dan terencana. Untuk itu, laboratorium perlu 

mempunyai rencana kerja pemeliharaan peralatan sesuai dengan spesifikasi dan beban 

kerja penggunaan peralatan tersebut. Perbaikan akan dilakukan apabila terjadi kerusakan 

atau kegagalan fungsi pada peralatan. Semua rekaman pemeliharaan peralatan harus 

dipelihara sehingga setiap peralatan memiliki historical alat yang bermanfaat untuk 

penyusunan program pemeliharaan periode berikutnya. 

Pada pelaksanaannya perbaikan peralatan laboratorium dapat dikelompokkan 

menjadi dua kategori yaitu diperbaiki sendiri dan diperbaiki oleh pihak luar melalui 

pengadaan jasa. Bila peralatan laboratorium tersebut tidak dapat diperbaiki lagi karena 

spare part sudah tidak tersedia atau biaya perbaikannya melebihi 50 % dari harga 

pembelian maka diusulkan untuk dimusnahkan. 

Pemeliharaan peralatan laboratorium untuk tahun 2010 dan carry over dari tahun 

sebelumnya adalah 198 buah, dan telah diselesaikan sebanyak 164 alat. Selain itu, itu 

dilakukan juga pemeliharaan rutin terhadap 49 buah Kompressor, 40 buah Vacuum Pump, 

25 buah Lemari Asam, 30 buah Mikroskop dan 10 buah Gas Chromatografi (GC) serta 1 

buah Inductively  Couple Plasma Argon (ICP). 

Pengelolaan Jaminan Mutu Laboratorium 

Hasil pengukuran harus dapat dikaitkan dengan standar tertentu yang tepat sehingga 

menjamin konsistensi hasil pengukuran. Sifat keterkaitan hasil pengukuran tersebut 

disebut ketertelusuran pengukuran. Dengan kata lain ketertelusuran pengukuran 

merupakan kemampuan dari suatu hasil pengukuran secara individual untuk dihubungkan 

ke standar nasional/internasional melalui suatu perbandingan tak terputus. Hal tersebut 

dapat tercapai dengan melaksanakan kalibrasi peralatan ukur secara teratur dan konsisten 

serta terjadwal. 

Peralatan yang mempengaruhi mutu hasil pengukuran/pengujian harus 

dikalibrasi/diverifikasi untuk membuktikan adanya ketertelusuran ke standar 

nasional/internasional yang terkait, untuk memastikan bahwa hasil yang dilaporkan 

konsisten dan dapat dipercaya. Oleh sebab itu laboratorium harus mempunyai program 

dan prosedur yang tetap untuk kalibrasi dan verifikasi peralatan yang dimiliki. Selain itu, 

harus ditunjuk personil atau tim yang bertangungjawab untuk melaksanakan dan 

mengendalikan program tersebut. Hal ini dimaksudkan, agar konsistensi hasil pengukuran 

dan pengujian dengan presisi dan akurasi yang tinggi serta validitas dan ketertelusuran 

pengukuran dapat tercapai dan terjamin. 

Tim Pengelolaan Jaminan Mutu Laboratorium tahun anggaran 2010 telah 

melaksanakan kegiatan kalibrasi alat sebanyak 353 buah dari 387 buah yang diterima, 13 

buah alat tidak bisa dikalibrasi karena rusak dan 21 buah alat dalam proses penyelesaian, 

mengadakan Bahan Acuan Bersertifikat (CRM)/Bahan Kimia dan Sukucadang 
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Laboratorium Kalibrasi serta melakukan studi banding ke Laboratorium Kalibrasi lain dan 

Perguruan Tinggi. 

Pelaksanaan kalibrasi peralatan laboratorium penguji perlu ditingkatkan baik 

ketepatan waktu maupun kemampuan dalam pelayanan kalibrasi. Untuk hal tersebut perlu 

peningkatan kemampuan personil secara kontinyu, kelengkapan sarana/prasarana, serta 

memperluas/menambah ruang lingkup kalibrasi. 

Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu 

Sistem Manajemen Mutu (SMM) bertujuan untuk menghasilkan produk/jasa yang 

bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar dapat berdaya 

guna, diperlukan komitmen bersama dari semua fungsi organisasi untuk melaksanakan 

SMM secara konsisten dan berkesinambungan. Menyadari akan kelemahan dalam hal 

resistensi terhadap perubahan, maka diperlukan tim yang bertugas mengawal pelaksanaan 

SMM mulai dari manajemen puncak hingga penyelia laboratorium.  

Tim SMM dibentuk berdasarkan tugas dan tangungjawabnya sebagai pejabat SMM. 

Secara berjenjang Tim SMM melakukan koordinasi/evaluasi dan mengambil tindakan 

perbaikan/pencegahan sehingga dapat tercapai perbaikan yang berkelanjutan. Pelaksanaan 

pengelolaan SMM dimulai dari rapat koordinasi di tingkat kelompok, dan satuan kerja 

yang dilaksanakan secara reguler setiap bulan, serta rapat manajemen setiap tiga bulan. 

Rapat manajemen bertujuan untuk mensinkronkan permasalahan yang dihadapi setiap 

satuan kerja sehingga dapat mengoptimalkan penyediaan sumber daya yang dimiliki 

organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

Untuk mengevaluasi pelaksanaan SMM selama satu tahun dilakukan kaji ulang 

manajemen yang merupakan persyaratan baik ISO 9001:2008 maupun ISO/IEC 

17025:2005. Kaji ulang manajemen dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kaji ulang 

satuan kerja, prakajian yang dikoordinasikan oleh Wakil Manajemen dan kaji ulang 

manajemen yang dipimpin langsung oleh Kepala Pusat. Hasil dari kaji ulang manajemen 

tahun 2010 adalah rencana kegiatan yang digunakan sebagai acuan untuk: perbaikan 

kinerja, optimalisasi pengelolaan sumber daya, dan peningkatan berkelanjutan terhadap 

penerapan sistem manajemen mutu, khususnya untuk pengendalian dokumen dan 

pengukuran kepuasan pelanggan. 

Pengembangan Pengelolaan Sarana Litbang 

Bidang Sarana Litbang, sebagai salah satu unit pendukung di PPPTMGB 

”LEMIGAS” mempunya tugas untuk mengelola sarana dan prasarana litbang yang 

dimiliki oleh PPPTMGB ”LEMIGAS” agar berfungsi dengan baik dan sesuai dengan 

standar mutu yang diinginkan. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, telah dibentuk tim yang 

bertugas melaksanakan pengembangan pengelolaan sarana litbang. 

Kegiatan Tim Pengembangan Pengelolaan Sarana Litbang terutama lebih bersifat 

koordinasi baik internal/eksternal terkait pengelolaan sarana litbang, mencakup penyiapan 

rencana pengembangan sarana laboratorium, penggunaan sarana, pelaksanaan 

pemeliharaan dan kalibrasi peralatan serta evaluasi pelaksanaan pengelolaan sarana 

litbang. Selain itu juga koordinasi pelaksanaan/implementasi Sistem Manajemen Mutu 

(SMM) dan Sitem Manajemen Lingkungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMLK3). 
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Dalam rangka penyiapan rencana pengembangan sarana litbang, telah dilakukan 

kegiatan inventaris peralatan untuk seluruh laboratorium, dan saat ini telah dipunyai data 

base peralatan laboratorium di lingkungan LEMIGAS yang dapat diakses di 

http://172.16.40.216/SIPALAB. Dalam data base tersebut, peralatan dikelompokan 

sebagai Peralatan Laboratorium Hulu mencakup Kelompok Program Riset Teknologi 

(KPRT) Eksplorasi dan Eksploitasi; Peralatan Laboratorium Hilir mencakup KPRT 

Proses, Aplikasi Produk dan Gas, serta Peralatan Bidang Sarana Litbang. Sampai saat ini 

telah terinventarisasi sebanyak 1230 peralatan laboratorium di lingkungan PPPTMGB 

“LEMIGAS”.  

Kegiatan kalibrasi peralatan dilaksanakan oleh Subbidang Pengembangan Sarana 

dengan mengacu pada jadwal kalibrasi dan Formulir Permintaan khususnya peralatan baru 

yang diusulkan oleh KPRT/Bidang Sarana Litbang. Selama tahun 2010 telah diterbitkan 

sertifikat kalibrasi peralatan sebanyak 406 sertifikat. 

Kegiatan pemeliharaan/perbaikan peralatan dilaksanakan oleh Subbidang 

Pengoperasian Sarana, dan selama periodde tahun 2010 telah menyelesaikan 165 alat dari 

198 alat yang diterima melalui surat permintaan  dan sisanya 33 alat sedang dalam proses 

penyelesaian (Carry Over) . 

Pelaksanaan kalibrasi peralatan maupun perbaikan/pemeliharaan masih perlu 

ditingkatkan baik dari ketepatan waktu juga kemampuan dalam melakukan pelayanan 

(kalibrasi dan pemeliharaan/perbaikan). Untuk itu perlu peningkatan kemampuan 

personel, dan kelengkapan sarana/prasarana. Selain itu, diharapkan disiplin dalam 

membuat Jadwal Kalibrasi Tahunan dan mengisi Formulir Permintaan 

Kalibrasi/Perbaikan untuk semua Penanggungjawab Unit Mutu dan Unit Administrasi 

pada masing-masing satuan unit kerja. 

Guna mengikuti perkembangan teknologi dan isu nasional sangat diperlukan 

pengembangan sarana litbang, dan pada tahun 2010 LEMIGAS memperoleh anggaran 

dari  Dana Hasil Pengelolaan Batubara (DHPB). 

Pengendalian Dokumen Sistem Mutu 

Dokumentasi sistem mutu merupakan persyaratan yang harus dipunyai oleh 

organisasi yang terakreditasi. Dengan adanya dokumen sistem mutu, penerapan SMM 

dapat berjalan secara konsisten untuk menjaga mutu jasa/produk yang dihasilkan, 

menghindari pengertian ganda, serta tumpang tindih dalam hal tangung jawab dan 

wewenang pekerjaan. Agar dokumen sistem mutu menjadi berhasil dan berdaya guna 

maka perlu dikelola dengan baik, sehingga memudahkan setiap personel mendapatkan 

dokumen sistem mutu dan menggunakannya sebagai acuan dalam melaksanakan 

pelayanan jasa litbang. 

Untuk mengelola dokumen sistem mutu sehingga mudah untuk di akses oleh setiap 

personel diperlukan tim pengendalian dokumen yang bertangungjawab memastikan setiap 

personel memperoleh dokumen yang diperlukan. Pelaksanaan pengelolaan dokumen 

merupakan kegiatan koordinasi antara Seketariat SMM yang bertangungjawab terhadap 

penomoran dan penggandaan dokumen dengan para Penanggungjawab Unit Administrasi 

(PJU Administrasi) yang bertangungjawab terhadap distribusi dokumen. 

Pengelolaan dokumen sistem mutu pada tahun 2010 masih dilaksanakan secara 

ganda yaitu dalam bentuk dokumen kertas (hardcopy) dan dokumen elektronik (softcopy). 
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Untuk dokumen yang sifatnya terkendali masih menggunakan dokumen hardcopy. 

Pengelolaan dokumen terkendali yang berupa hardcopy dimulai dari pelaksanaan 

penomoran dokumen, penggandaan dokumen, dan distribusi dokumen sampai kepada 

personel yang memerlukan. Pada saat distribusi dokumen, dilakukan serah terima 

dokumen yang mutakhir dan penarikan dokumen kadaluwarsa untuk menjamin setiap 

personel hanya memegang dokumen sistem mutu versi yang paling mutakhir. 

Peningkatan Kapasitas Laboratorium 

Pemerintah Inonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Indonesia No. 102 

Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Standardisasi Nasional. Standardisasi 

yang dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, 

tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan 

maupun pelestarian fungsi lingkungkan hidup, serta untuk membantu kelancaran 

perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut penerapan SNI terhadap barang dan atau jasa 

dilakukan melalui kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk 

(LSPro) yang dibentuk oleh pemerintah maupun non pemerintah dan diakreditasi oleh 

Komite Akreditasi Nasional (KAN). 

Pembentukan LSPro perlu didukung oleh laboratorium yang terakreditasi, dan untuk 

mempertahankan status akreditasi serta meningkatkan kompetensi laboratorium perlu 

dilakukan uji profisiensi antara laboratorium yang sejenis. Pelaksanaan uji profisiensi 

memerlukan penyelenggara yang independen dan  diakreditasi oleh KAN. Berkenaan hal 

tersebut LEMIGAS berupaya menjadi Laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi 

(LPUP). 

Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menerbitkan SNI (Standar Nasional 

Indonesia) tentang beberapa produk hilir migas (seperti pelumas, biodisel, bioetanol), 

sehingga perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Produk Hilir Migas. Oleh karena itu, perlu 

segera menyiapkan suatu unit kerja di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM) yang siap melaksanakan sertifikasi produk hilir migas. Selain itu, untuk 

mendukung keberadaan Lembaga Sertifikasi Produk diperlukan suatu laboratorium yang 

selalu menjaga jaminan mutu hasil laboratoriumnya melalui uji profisiensi. 

Tim Peningkatan Laboratorium tahun anggaran 2010 telah berhasil menyusun 

Dokumen Mutu yaitu: Panduan Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja dan Formulir 

sebagai panduan untuk mengoperasikan sistem mutu dalam implementasi Lembaga 

Sertifikasi Produk (LSPro) Hilir Migas dan Laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi 

(LPUP) LEMIGAS. Lembaga Sertifikasi Produk Hilir Migas maupun Laboratorium 

Pelaksana Uji Profisiensi LEMIGAS yang dibentuk tersebut memerlukan organisasi yang 

legal sebagai persyaratan untuk dapat diajukan akreditasi ke Komite Akeditasi Nasional 

(KAN). 

Tujuan pembentukan kedua lembaga tersebut adalah tercapainya peningkatan 

kapasitas laboratorium LEMIGAS sebagai Laboratoium Pelaksana Uji Profisiensi yang 

terakreditasi dan implementasi Lembaga Sertifikasi Produk Hilir Migas yang mengacu 

standar. Sehingga dapat meningkatkan jaminan mutu hasil pengujian laboratorium dan 

menjamin kualitas produk hilir migas serta meningkatnya pengendalian mutu 

laboratorium uji dalam menjamin hasil uji kepada pelanggan dan perlindungan konsumen 

terhadap kualitas produk hilir  migas. 
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Pembinaan Kepedulian Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

PPPTMGB ”LEMIGAS” sebagai instansi pemerintah yang peduli terhadap 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan taat terhadap peraturan perundang-undangan 

diantaranya UU NO. 1 Th 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU No. 23 Th 1992 

tentang Kesehatan. Adapun peraturan perundangan terkait yang lain yaitu Permenaker 

No.05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 

Kepmen No.186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja, 

Kepmen No.51 Tahun 1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja. 

Untuk mewujudkan komitmen terhadap peraturan yang ada dan menerapkan Sistem 

Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja OHSAS 18001 : 2007 maka Kegiatan 

Pembinaan Kepedulian Keselamatan dan Kesehatan Kerja mutlak untuk dilakukan. 

Tujuan dari kegiatan Pembinaan Kepedulian Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) adalah untuk menjamin keselamatan pegawai dan tamu serta menciptakan kondisi 

bekerja yang aman. Adapun dampak yang dirasakan oleh LEMIGAS yaitu untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat umum dan pelanggan dalam menggunakan jasa 

LEMIGAS. 

Metodologi yang dilakukan meliputi klausul-klausul yang terdapat dalam Sistem 

Manajemen K3 OHSAS 18001:2007 yaitu dimulai dengan tahapan perencanaan (Plan), 

pelaksanaan (Do), pengukuran dan monitoring (Check) serta evaluasi (Action). 

Perencanaan yang dilakukan bersumber dari Identifikasi Bahaya Kerja, serta melakukan 

identifikasi peraturan K3 maupun persyaratan lain yang terkait dengan aktivitas 

LEMIGAS dan pelaksanaan sertifikasi alat berat. 

Pelaksanaan meliputi kegiatan kajian dokumen K3, pembuatan rambu-rambu K3, 

pembinaan kepedulian K3, pelatihan evakuasi tanggap darurat dan melengkapi alat 

evakuasi. Adapun kegiatan pemeriksaan meliputi monitoring parameter K3, evaluasi 

pemenuhan peraturan dan audit K3 baik internal maupun eksternal. Sedangkan evaluasi 

dilakukan melalui kajian manajemen LK3. Kajian Manajemen K3 dilakukan untuk 

mengevaluasi kegiatan K3 pada tahun berjalan dan merencanakan tindakan untuk 

perbaikan di tahun selanjutnya. 

Kegiatan Pembinaan Kepedulian K3 dilakukan melalui Inhouse Training bagi 54 

(lima puluh empat) Personel Satpam LEMIGAS yaitu Latihan Penanggulangan Darurat 

Kebakaran Gedung Bertingkat yang dilaksanakan pada tanggal 28, 29, dan 30 Mei 2010 

di area perkantoran PPPTMGB ”LEMIGAS” dengan mengundang instruktur dari Dinas 

Pemadam Kebakaran & Penangulangan Bencana DKI Jakarta. 

Pada tahun 2010 telah dilaksanakan pengisian tabung APAR sebanyak 45 tabung 

dilakukan tiga tahap yaitu tanggal 30 Mei 2010, tanggal 29 September 2010  dan tanggal 

18 Oktober 2010. 

Pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi pegawai PPPTMGB ”LEMIGAS” untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan kerja dilakukan 3 tahap pengadaan yaitu pada tanggal 25 

Maret 2010, tanggal 7 Mei 2010, dan tanggal 25 Agustus 2010. 

Latihan tanggap darurat kebakaran untuk gedung bertingkat telah dilaksanakan 

sebanyak 2 kali yaitu Gd. Utama (BLM.4 dan BLM.11) pada tanggal 31 Mei & 1 Juni 

2010 dan Gd. Aplikasi II pada tanggal 3 & 4 Juni 2010. 
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Pelaksanaan sertifikasi alat berat dikhususkan untuk bejana tekan oleh Kementerian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan sebanyak 10 unit untuk 5 KPRT pada 

tanggal 14 Oktober 2010. 

Peningkatan Kompetensi Personel LK3 dilakukan melalui Pelatihan Ahli K3 Umum 

(sertifikasi personel), diikuti dua orang peserta pada tanggal 2-15 Desember 2010 yang 

diselenggarakan oleh PT. Prashetya Quality. 

Untuk mengetahui sejauh mana aspek K3 diimplementasikan, Audit Internal LK3 

dilakukan pada tanggal 19 – 23 Juli 2010. 

Kegiatan Kajian Dokumen SMLK3 melibatkan PJU LK3, Pasunit LL dan Pasunit 

K3 yang telah dibentuk tim oleh Komite LK3. Kegiatan Kajian Dokumen ini bertujuan 

untuk memutakhirkan dokumen SMLK3 sesuai dengan Prosedur Pengendalian Dokumen 

(P.01). Dokumen SMLK3 yang dikaji adalah seluruh Prosedur dan Instruksi Kerja. 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan 

Kegiatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan dimaksudkan untuk dapat 

mewujudkan penerapan  PP No. 85 Tahun 1999 mengenai “ Pengelolaan Limbah 

Berbahaya dan Beracun”, maka kegiatan Penelitian dan Pengembangan Migas yang 

melibatkan kegiatan rutin Laboratorium Hulu dan Hilir di lingkungan ”LEMIGAS”  

dengan menggunakan bahan-bahan yang tergolong dalam B3 serta limbah yang dihasilkan 

dari kegiatan tersebut harus dikelola dengan pengelolaan dan penanganan yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan 

juga dilakukan untuk menjamin keselamatan pegawai dan setiap orang yang berada di 

lingkungan perkantoran LEMIGAS. 

Tujuan dari Kegiatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan yaitu untuk turut serta 

program pemerintah dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Selain itu juga 

untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam menggunakan jasa LEMIGAS melalui 

sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004. 

Metodologi yang dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi. Perencanaan yang dilakukan bersumber dari Identifikasi Aspek Lingkungan, 

serta melakukan identifikasi peraturan lingkungan yang diwajibkan. Program Kegiatan 

Lingkungan serta Program Manajemen LK3 juga disusun sebagai acuan dalam 

pelaksanaan implementasi lingkungan di PPPTMGB ”LEMIGAS”.  

Pelaksanaan kegiatan meliputi pembuangan limbah B3, limbah B3 Crude Oil, serta 

pengelolaan sampah domestik. Adapun bentuk sosialisasi dan komunikasi lingkungan 

dilakukan melalui pemasangan stiker dan spanduk Lingkungan serta melakukan upaya 

peningkatan kompetensi personel melalui berbagai pelatihan Inhouse Training. 

Sedangkan kegiatan pemeriksaan meliputi monitoring kualitas lingkungan, Environment 

Patrol, audit internal dan audit eksternal. Dan evaluasi dilakukan melalui pelaksanaan 

kajian manajemen LK3. 

Pada tanggal 29 Juli 2010 telah dilakukan pembuangan limbah oleh CV. Heaven 

Glory Transformasi. Pembuangan limbah meliputi 14 m
3
 botol bekas kemasan sampel dan 

crude oil 3.400 Liter .  

Pengelolaan sampah dilakukan melalui program pemilahan sampah menjadi sampah 

organik dan anorganik. Namun pelaksanaan program ini masih jauh dari sempurna karena 

terkait dengan kebiasaan dan kesadaran pegawai dan cleaning service. Sosialisasi 
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terhadap petugas cleaning service diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2010 yang 

diikuti oleh petugas cleaning service luar gedung, pengawas dalam dan luar gedung serta 

perwakilan perusahaan cleaning service.  

Kegiatan Pembinaan Kepedulian LK3 dilakukan melalui Pelatihan Keselamatan 

Kerja, kesehatan kerja dan Lindungan Lingkungan di Laboratorium pada tanggal 16 – 17 

Juni 2010 dan Pelatihan Manajemen Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah B3 pada 

tanggal 23 – 24 Juni 2010. 

Uji Kualitas Lingkungan dilakukan dilakukan 2 (dua) tahap merujuk pada Prosedur 

Pemantauan dan Pengukuran Kinerja LK3 (P.19). Tahap pertama telah dilakukan pada 

tanggal 5 – 7 Mei 2010 meliputi meliputi 6 titik pengujian kualitas air limbah, 2 titik 

pengukuran air permukaan / air sungai, 2 titik pengukuran udara ambient, 2 titik 

pengukuran tingkat kebisingan, 5 titik pengukuran udara lingkungan kerja. Dari hasil 

yang diperoleh, dapat dilihat bahwa kegiatan LEMIGAS masih aman dan tidak 

menimbulkan pencemaran lingkungan. Untuk mengetahui sejauh mana aspek LK3 

diimplementasikan, Audit Internal LK3 dilakukan pada tanggal 19 – 23 Juli 2010. 

Kegiatan Kajian Dokumen SMLK3 melibatkan PJU LK3, Pasunit LL dan Pasunit 

K3 yang telah dibentuk tim oleh Komite LK3. Kegiatan Kajian Dokumen ini bertujuan 

untuk memutakhirkan dokumen SMLK3 sesuai dengan Prosedur Pengendalian Dokumen 

(P.01). Dokumen SMLK3 yang dikaji adalah seluruh Prosedur dan Instruksi Kerja. 

 3. Bidang Program 

Penyusunan Program dan Rencana Kerja 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) merupakan 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu 

Kementerian Negara/Lembaga, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan 

Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun 

anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 

Program litbang kegiatan hulu dan hilir LEMIGAS, mengacu kepada delapan (8) 

program litbang sesuai Renstra LEMIGAS 2010 – 2014 sebagai berikut : 

 Program litbang hulu : 

 a). Penambahan sumber daya dan cadangan migas; 
 b). Peningkatan cadangan dan produksi migas; 
 c). Pengembangan unconventional gas; 
 d). Carbon capture and storage (CCS)- EOR; 

 Program litbang hilir : 

 a). Pengembangan teknologi pengolahan migas dan hasil olahannya; 
 b). Pengembangan teknologi biofuel; 
 c). Pengembangan teknologi penyimpanan, transportasi dan pemanfaatan  gas; 
 d). Teknologi pengurangan emisi CO2. 

Sedangkan rencana kegiatan litbang unggulan LEMIGAS yang akan datang adalah : 

 Evaluasi lahan dan potensi hidrokarbon cekungan Indonesia Timur (frontier dan 

laut dalam) 

 Optimalisasi produksi lapangan tua 
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 Penerapan teknologi produksi tahap lanjut (Enhanced Oil Recovery-EOR) / Carbon 

Capture And Storage (CCS) 

 Implementasi hasil litbangtek mini LNG plant (Menunggu Investor) 

 Optimalisasi proses produksi dan pemanfaatan biofuel (Bahan Bakar Nabati) 

 Pilot project CBM dan pemanfaatannya di Kalimantan (Timur dan Selatan 

Program LEMIGAS pada tahun anggaran 2010 beserta anggarannya adalah sebagai 

berikut : 

 Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Kode Program 

04.06.01) Rp.   124.105.100.000,- 

 Program Pembinaan Usaha Pertambangan MIGAS (Kode Program 04.06.02) Rp. 

220.958.033.000,- 

Scientific Board LEMIGAS 

Sebagai suatu sistem kerja sama antara orang atau unit dalam mencapai tujuan maka 

dalam mengelola organisasi yang dinamis perlu dilengkapi perangkat-perangkat 

organisasi yang mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan. Pimpinan organisasi 

membutuhkan dukungan perangkat yang mampu menjabarkan visi dan misi organisasi ke 

dalam program kerja yang spesifik, terukur, terarah, mampu dilaksanakan, dan transparan 

(SMART). 

Mengingat tingginya espektasi terhadap kualitas hasil organisasi litbang yang 

handal, inovatif dan menjawab permasalahan stakeholder sehingga diperlukan suatu unit 

taktis yang dapat memberikan masukan/rekomendasi dalam mengambil 

kebijakan/keputusan pimpinan. 

Scientific board sebagai unit taktis diharapkan dapat berperan memberikan masukan 

atau rekomendasi bagi pimpinan dalam menjawab permasalahan dibidang kelitbangan.  

Program kerja yang dilakukan scientific board selama tahun 2010 lebih banyak 

difokuskan pada perencanaan, penelaahan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan litbang 

prioritas/unggulan. 

Kajian Perencanaan Kegiatan LEMIGAS 

Penyusunan rencana kegiatan PPPTMGB "LEMIGAS" adalah tugas dari  Sub 

Bidang Penyiapan Rencana yang berada di bawah Bidang Program.  Metodologi yang 

digunakan dalam penyusunan ini diawali dengan mengumpulkan rencana kegiatan dari 

masing-masing unit di lingkungan LEMIGAS (KPRT/Bidang/Bagian), melakukan 

rekapitulasi dan klarifikasi jenis kegiatan kepada pengusul, mengkaji seluruh rencana 

kegiatan dan menyusunnya berdasarkan skala prioritas.  

Penyusunan rencana kegiatan berdasarkan skala prioritas dilakukan melalui suatu 

media yang disebut Forum Perencanaan Kegiatan. Forum ini merupakan sarana untuk 

memaparkan rencana kegiatan litbang teknologi hulu dan hilir bidang migas, serta 

kegiatan non litbang sesuai Renstra LEMIGAS 2010 – 2014, termasuk hal-hal yang 

menjawab isu-isu nasional, ide-ide/inovasi kelitbangan dan pengembangan kualitas 
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sumber daya manusia. Dalam forum ini, dilakukan penilaian oleh Tim Penilai dan 

Manajemen LEMIGAS.  

Hasil penilaian pada Forum Perencanaan Kegiatan akan dievaluasi oleh Narasumber 

dan Tim Penilai serta Manajemen LEMIGAS untuk menentukan skala prioritas kegiatan 

yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011. Selanjutnya hasil penilaian 

dirangkum dalam suatu Laporan Rencana Kegiatan LEMIGAS Tahun Anggaran 2011. 

Berdasarkan hasil penilaian usulan kegiatan tahun anggaran 2011 terhadap 48 judul 

kegiatan litbang yang telah dipaparkan, serta dengan memperhatikan komentar, saran, dan 

masukan dari Tim Penilai maupun dari Peserta Forum maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

 Beberapa judul kegiatan ada yang harus diintegrasikan atau disatukan, karena 

adanya kesamaan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan, serta lokasi kegiatan 

yang saling berdekatan. 

 Beberapa judul kegiatan harus dirubah atau disesuaikan dengan maksud dan tujuan 

kegiatan, serta capaian kinerjanya. 

 Beberapa judul kegiatan ada yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

LEMIGAS sesuai Permen 0030 Tahun 205, sehingga kegiatan tersebut harus 

ditinjau ulang. 

 Beberapa judul kegiatan harus disesuaikan besaran anggarannya agar lebih efektif 

dan efisien, serta mendapatkan hasil yang maksimal. 

Koordinasi Kegiatan Bidang Program 

Organisasi dalam bentuk apapun esensinya terdiri dari sumber daya, proses 

manajemen dan tujuan organisasi. Seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut 

dimanfaatkan dalam proses manajemen secara terintegrasi dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Proses integrasi sumber daya maupun proses manajemen untuk mencapai 

tujuan organisasi tersebut disebut dengan proses koordinasi. Dengan demikian, koordinasi 

memiliki peran yang vital dalam memadukan seluruh sumber daya organisasi untuk 

pencapaian tujuan.  

Demikian juga dengan Koordinasi yang dilaksanakan oleh Bidang Program 

mencakup lingkup pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan rapat-rapat,  penyiapan 

rumusan rencana dan program serta penyusunan akuntabilitas kinerja, pelaporan dan 

dokumentasi kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi kegiatan hulu dan hilir 

bidang minyak dan gas bumi dengan Badan Litbang ESDM, Biro Perencanaan dan 

Kerjasama - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal 

Anggaran - Kementerian Keuangan. 

Koordinasi Kegiatan Bidang Program selama tahun 2010 lebih banyak difokuskan 

untuk mendukung pada perencanaan, penelaahan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan litbang 

prioritas/unggulan. 

Evaluasi/Laporan Kegiatan 

Evaluasi kegiatan 2010 dilakukan dengan mengelompokkan sejumlah kegiatan. 

Pengelompokkan didasarkan pada masing-masing pembobotan meliputi kegiatan, 
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anggaran, dan jumlah penulisan/publikasi ilmiah. Kegiatan hulu lebih difokuskan kepada 

peningkatan cadangan dan produksi migas sebesar 42%. Begitu juga pada kegiatan hilir 

program Pengembangan Teknologi Pengolahan Migas dan Hasil Olahannya dengan bobot 

kegiatan 40% jumlah anggaran 28% dari total anggaran hilir 2010 sebesar Rp. 

4.518.155.000,- menghasilkan keluaran publikasi ilmiah paling banyak sejumlah 74%.  

Pengelompokan program pendukung litbang dibagi menjadi 8 sasaran kegiatan. 

Sasaran kegiatan peningkatan pelayanan keuangan, rumah tangga, dan pengelolaan 

perlengkapan mempunyai bobot kegiatan yang paling dominan dibandingkan dengan 

lainnya (33%) dengan jumlah anggaran sebesar 11% dari total anggaran pendukung Rp. 

240.666.833.000,- . bobot anggaran yang paling banyak terletak pada kegiatan revitalisasi 

sarana dan prasarana kelitbangan antara lain pembangunan gedung-gedung litbang seperti 

gedung eksplorasi dan tekno gas sebesar 68%. Rincian masing-masing program kegiatan 

hulu, hilir, dan pendukung dapat dilihat pada Tabel 51, Tabel 52, dan Tabel 53 di bawah 

ini. 

Tabel 51. Capaian penulisan ilmiah dan anggaran 2010 program litbang hulu 

No 
Program Litbang Hulu tahun 

2010 

Jml. 

keg. 

Bobot 

(%) 

Jml. angg. 

(Rp. 000,-) 

Bobot 

(%) 

Jml. 

publikas

i ilmiah 

Bobot 

(%) 

1 penambahan sumber daya 

dan cadangan migas 

6 31.6 7,900,000 18.4 8 20.0 

2 pengembangan gas 

unconventional 

3 15.8 20,484,110 47.8 3 7.5 

3 peningkatan cadangan dan 

produksi migas 

8 42.1 9,341,204 21.8 24 60.0 

4 carbon capture and storage 

(ccs) 

2 10.5 5,156,216 12.0 5 12.5 

 
Total Hulu 2010 19 

 
42,881,530 

 
40 

 

Tabel 52. Capaian penulisan ilmiah dan anggaran 2010 program litbang hilir 

No 
Program Litbang Hilir tahun 
2010 

Jml. 
keg. 

Bobot 
(%) 

Jml. angg. 
(Rp. 000,-) 

Bobot 
(%) 

Jml. 
publikasi 
ilmiah 

Bobot 
(%) 

1 Pengembangan Teknologi 
Pengolahan Migas dan Hasil 
Olahannya 

14 40.0 4,518,155 28.3 17 73.9 

2 Pengembangan Teknologi 
Biofuel 

5 14.3 1,836,673 11.5 3 13.0 

3 Pengembangan Teknologi 
Penyimpanan dan 
Transportasi Gas 

10 28.6 5,293,138 33.2 3 13.0 

4 Pengurangan Emisi CO2 6 17.1 4,292,659 26.9 0 0.0 

 
Total Hilir 2010 35 

 
15,940,625 

 
23 
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Tabel 53. Pengelompokan tren sasaran program kegiatan pendukung litbang 2010 

No PROGRAM PENDUKUNG 2010 
Jml. 

Keg. 

Bobot 

(%) 

Jml. angg. 

(Rp. 000,-) 

Bobot 

(%) 
UNIT 

1 Pengelolaan pengetahuan dan 

inovasi 

8 9.9 1,956,135 0.8 BLM 4 

2 Pengembangan sistem mutu 

kelitbangan 

9 11.1 4,740,000 2.0 BLM 2 

3 Pengelolaan sumberdaya manusia 

kelitbangan 

17 21.0 33,935,977 14.1 BLM 1 

4 Revitalisasi sarana dan prasaran 

kelitbangan 

5 6.2 163,755,378 68.0 BLM 1 

dan 

BLM 2 

5 Pengembangan jejaring kerja dan 

promosi litbang 

8 9.9 4,018,575 1.7 BLM 4 

6 Perencanaan dan evaluasi 

kelitbangan 

7 8.6 4,500,733 1.9 BLM 3 

7 Peningkatan pelayanan keuangan, 

rumah tangga, dan pengelolaan 

perlengkapan 

27 33.3 27,760,035 11.5 BLM 1 

8 Kebijakan Teknis Kelitbangan Migas 0 0.0 0 0.0  

 

TOTAL KEGIATAN PENDUKUNG 

2010 
81 

 
240,666,833 

  

 

Kualitas kegiatan 2010 dilakukan melalui Forum Evaluasi Hasil Kegiatan 

PPPTMGB “LEMIGAS” pada tanggal 21 – 22 Desember 2010. Tujuan dari forum ini 

adalah untuk mengukur kembali kesesuaian target kinerja yang telah ditentukan 

sebelumnya dengan realisasi pelaksanaan hasil kegiatan pada akhir tahun anggaran. 

Forum Evaluasi Kegiatan PPPTMGB “LEMIGAS” tahun anggaran 2010 dikelompokan 

berdasarkan pada tiga program kegiatan yang masing-masing sebagai berikut: 

 Program Litbang Hulu Migas; 

 Program Litbang Hilir Migas; 

 Program pendukung Litbang. 

Integrasi Pengembangan Sistem Perencanaan dan Monitoring Kegiatan dan Anggaran 

Pengembangan sistem informasi dalam mendukung tugas pada suatu organisasi 

sudah menjadi kebutuhan penting dan mendasar. Hal tersebut terlihat dari keinginan 

pemerintah untuk melaksanakan pemanfaatan sistem informasi (telematika) melalui 

Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan 

Telematika. 

Bahwa dampak dari pelaksanaan terhadap pemanfaatan sistem informasi pada 

organisasi akan membawa perubahan-perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat 
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(pegawai) dalam melakukan tugas dan fungsinya. perubahan-perubahan yang terjadi 

tersebut mengarahkan kepada pelaksanaan tugas yang mudah, transparan, akuntabel dan 

cepat saji dalam penggunaan akses informasi. 

Untuk itu harapan dalam implementasi sistem informasi dalam organisasi sangat 

perlu didukung oleh semua pihak, sehingga peningkatan kinerja pegawai dapat dilakukan 

secara terukur dan bertanggungjawab. 

 4. Bidang Afiliasi 

Kajian Kerangka Peraturan Injeksi CO2 di Formasi Geologi 

Penyimpanan CO2 di dalam formasi geologi sebagai salah satu fase aktivitas carbon 

capture and storage (CCS) tidak hanya memerlukan kematangan dalam aspek teknis, 

tetapi perlu didukung pula oleh kerangka peraturan yang jelas. Pengembangan kerangka 

peraturan dapat dimulai dari mengadopsi pedoman internasional (guidelines) yang telah 

ada seperti IPCC 2006 Guidelines for National Green House Gas Inventories dan 

kemudian dilanjutkan dengan proses adaptasi ke dalam kerangka peraturan yang 

applicable dalam skala nasional dan lokal.  

Hasil dari Tim Kegiatan Kajian Kerangka Peraturan Injeksi CO2 di Formasi Geologi 

adalah tersusunnya suatu draft kerangka peraturan penyimpanan CO2 di formasi geologi 

sebagai pedoman bagi para stakeholders (Pemerintah, masyarakat dan industri). 

Manfaat kegiatan kajian kerangka peraturan injeksi CO2 di formasi geologi adalah 

memberikan suatu pedoman guna menjamin berlangsungnya penyimpanan CO2 yang 

aman bagi lingkungan, bertanggung jawab, dan tersedianya payung hukum bagi para 

stakeholders, termasuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. 

Kebijakan perlindungan kekayaan intelektual 

PPPTMGB “LEMIGAS” sebagai salah satu institusi litbang Pemerintah berupaya 

terus meningkatkan fungsi litbangnya agar menghasilkan penelitian di bidang teknologi 

minyak dan gas bumi yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat dan industri migas. 

Hasil litbang tersebut merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang perlu mendapat 

perlindungan hukum agar tidak ditiru dan dimanfaatkan oleh orang lain. Hak Kekayaan 

Intelektual dari suatu kegiatan penelitian atau penerapan yang sedang berjalan maupun 

yang sudah selesai tersebut dapat berupa paten.   

Jumlah paten PPPTMGB “LEMIGAS” saat ini 18 buah mencakup 8 buah sudah 

diberi paten dan sertifikat, 9 buah dalam proses pemeriksaan substantif, di Ditjen HKI  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan 1 buah dalam tahap 

penulisan dokumen paten. 

Pelaksanaan kegiatan Urusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) PPPTMGB 

“LEMIGAS” agar berjalan sesuai dengan tupoksinya maka dilakukanlah penyiapan 

dokumen paten untuk didaftarkan dan memproses tahapan penyelesaian paten yang masih 

dalam status filling date, publikasi, pemeriksaan substantif sampai diberi paten (granted 

paten) dan sertifikat serta perawatannya di DITJEN HKI. Pelaksanaan kegiatan tersebut 

mengacu pada peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

khususnya peraturan tentang Paten yang diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP) No. 

14 Tahun 2001. 
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Kegiatan Rutin Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan 

Kegiatan Rutin Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan perlu dilaksanakan untuk 

membangun, menerapkan, mengembangkan manajemen pengetahuan, inovasi 

ketersediaan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyebarkan informasi 

yang bersumber dari bahan pustaka kepada manajemen ,para pejabat fungsional 

LEMIGAS , masyarakat dan kalangan indusri migas. Ketersediaan informasi bersumber 

dari bahan pustaka yang lengkap, tepat dan berdaya guna sangat diperlukan  untuk 

menunjang dan meningkatkan fungsi litbang agar menghasilkan penelitian yang 

berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Bahan pustaka iptek LEMIGAS yang terdiri dari buku baru(74 judul ),  

rekatalogisasi buku 6000 judul, majalah ilmiah ( 10 ), Scanning karya/laporan ilmiah hasil 

penelitian  547 ekspl, klipping surat kabar ( 16 topik ), dan review buku teks yang terbaru 

(5 judul ) dan perawatan majalah dalam bentuk terjilid (2000 bundel)  telah dikelola 

sesuai ketentuan yang berlaku di perpustakaan. 

Pelaksanaan Kegiatan Rutin Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan sudah berhasil 

menyediakan dan merawat bahan pustaka merekatalogisasi buku teks yang tersimpan 

dalam system perpustakaan terintegrasi, merawat majalah ilmiah koleksi yang lama dalam 

bentuk terjilid, serta menyediakan majalah ilmiah baru. Mereview  beberapa  buku teks 

yang baru diterima , menyediakan klipping dari beberapa topic actual perminyakan  dan 

memindai laporan riset yang disimpan pada media server sistem informasi perpustakaan 

atau dalam bentuk digital. 

Buku, laporan riset/karya ilmiah telah dilengkapi dengan data bibliografi yang 

memuat informasi mengenai nama pengarang, judul dan kode simpan sesuai dengan 

peraturan perpustakaan, guna memudahkan pengguna menemukan kembali informasi 

tersebut.  

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menyelamatkan, menata /mengelola, 

menyediakan informasi ,melayani pemakai, menyebarluaskan Informasi dan hasil karya 

ilmiah/laporan penelitian hasil karya fungsional LEMIGAS dalam bentuk manual dan 

bentuk digital/elektronis yang terintegrasi pada sistem perpustakaan. Secara tidak 

langsung LEMIGAS sudah memberi kesempatan transfer iptek bidang migas pada 

mahasiswa dan masyarakat  luas. 

Terawatnya koleksi laporan riset sebagai salah satu bahan pustaka yang bernilai 

tinggi dengan proses pemindaian/scanning dan sudah diupload ke sistem informasi 

perpustakaan yang terintegrasi. Data yang ada di data base secara teratur selalu direvisi , 

ditambah sehingga informasi tetap terpelihara dan dapat disebarkan dengan cepat agar 

mudah dimanfaatkan oleh pengguna bukan saja dari intern LEMIGAS tapi juga 

masyarakat luas. 

Pengembangan Sistem Manajemen Pengetahuan 

Lembaga litbang melakukan kegiatannya mengunakan data, informasi dan  

pengetahuan. Melalui pengelolaan pengetahuan yang terorganisasi lembaga litbang 

mampu meningkatkan kompetensi dan kinerja organisasi.Penelitan selalu berorientasi 

pada bagaimana mengembangkan pengetahuan yang dimiliki menjadi pengetahuan baru 

dan menghasilkan produk inovatif. Dengan demikian suatu lembaga litbang yang dinamis 

akan memanfaatkan sumber daya pengetahuan untuk kemudian dikaji dan diproses 
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menjadi pengetahuan baru serta mengaplikasikan pengetahuan baru menjadi produk yang 

inovatif. 

Untuk dapat menjadi lembaga litbang yang inovatif harus dikembangkan budaya 

berbagi pengetahuan dengan cara mengelola pengetahuan baik yang sudah dalam bentuk 

dokumen (explicit) maupun yang masih dibenak pegawai (tacit). Keberhasilan organisasi 

dalam menerapkan manajemen pengetahuan ditentukan oleh tiga elemen pokok yaitu: 

orang, proses dan teknologi. Untuk itu perlu dikembangkan sistem manajemen 

pengetahuan yang dikelola sedemikian rupa agar proses penciptaan pengetahuan dapat 

terlaksana secara efektif dan berkesinambungan. 

Sistem manajenen pengetahuan yang dikembangkan oleh LEMIGAS memanfaatkan 

teknologi web browsing dengan infrastruktur teknologi informasi yang sudah tersedia. 

Sedangkan untuk proses penciptaan dan pertukaran pengetahuan mengadopsi mode SECI 

(Sosialisasi, Eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi) seperti yang diusulkan oleh 

Profesor Nonaka dan disesuaikan dengan strategi yang sesuai dengan kebutuhan 

LEMIGAS. Dari kedua hal tesebut dikembangkan aplikasi sistem manajemen 

pengetahuan yang untuk tahun 2010 masih berupa prototipe. 

Namun demikian, pengalaman menunjukan bahwa elemen orang murapakan kunci 

sukses-tidaknya organisasi menerapkan manajemen pengetahuan.Oleh sebab itu 

diperlukan tata kelola sistem manajemen pengetahuan yang melibatkan semua unsur 

pegawai termasuk komitmen menajemen puncak.Salah satu usulannya adalah dengan 

penunjukan seorang knowledge manager sebagai pengelola sistem manajemen 

pengetahuan dan penerapan sistem reword and punishment pada pelaksanaan kegiatan 

penelitian. 

Operasional dan Peningkatan Jaringan Sistem Telekomunikasi Dan Informasi 

Kebijakan dan Strategi  Nasional Pengembangan e-Government yang tertuang 

dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 mengisyaratkan bahwa LEMIGAS perlu merawat dan 

mengembangkan jaringan informasi yang berkualitas, sehingga informasi tentang hasil 

penelitian maupun pengembangan teknologi Minyak dan Gas Bumi dapat disampaikan 

dengan cepat dan akurat kepada masyarakat maupun stakeholder. 

Di era globalisasi dan teknologi informasi saat ini telah membuka peluang bagi 

pengaksesan, pengolahan dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat. Dengan 

perkembangan dimensi baru tersebut diharapkan bahwa sistem dan proses kerja akan 

lebih lentur dalam memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks antara berbagai 

lembaga, maupun dengan masyarakat. Pengembangan sistem manajemen organisasi 

jaringan merupakan suatu upaya memperpendek lini pengambilan keputusan dan 

memperluas rentang kendali. Melalui proses tersebut, memungkinkan bagian-bagian dari 

organisasi akan bekerja secara terpadu dan menyederhanakan akses terhadap semua 

informasi dan layanan publik.  

Kegiatan rutin Operasional dan Peningkatan Jaringan Sistem Telekomunikasi dan 

Informasi ini adalah bertujuan untuk memelihara sistem informasi dan komunikasi data di 

LEMIGAS tetap terjaga dengan baik dan meningkatkan pelayanan kepada para pengguna 

jaringan komunikasi. Kegiatan rutin ini meliputi ketersediaan jaringan Internet dan 

Telepon, perawatan PABX, Server dan peralatan pendukung jaringan lainnya serta 

pelayanan jaringan telepon kedalam dan keluar LEMIGAS. 
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Pemeliharaan Sistem Informasi Website LEMIGAS 

Pemeliharaan Sistem informasi website ”LEMIGAS” merupakan salah satu kegiatan 

LEMIGAS dalam menjalankan pengelolaan sistem informasi, layanan informasi, 

sosialisasi dan dokumentasi hasil litbang teknologi migas. Melalui kegiatan ini LEMIGAS 

memperkenalkan dan mempublikasikan hasil-hasil pengembangan dan penelitian serta 

mempromosikan kemampuan yang dimiliki LEMIGAS ke masyarakat. Pemeliharaan 

Sistem Informasi website ”LEMIGAS” yang telah ada perlu terus tampil informatif 

dengan didukung peralatan yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. 

Tujuan dari kegiatan Tim Pemeliharaan Sistem Informasi Website ”LEMIGAS” 

adalah memelihara dan meremajakan Situs LEMIGAS agar selalu terupdate dengan 

informasi mutahir hasil litbang teknologi migas. Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi 

Website ”LEMIGAS” dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: pendataan 

kebutuhan informasi yang akan ditampilkan, study banding dengan situs instansi lain, 

update Content Management System (CMS), penambahan modul, setup link baru, 

implementasi, Evaluasi. Situs LEMIGAS adalah hasil kegiatan Tim Pemeliharaan Sistem 

Informasi Website “LEMIGAS” Tahun Anggaran 2010 (Gambar 83). 

 

Gambar 83. Situs PPPTMGB ”LEMIGAS” 

Pengelolaan dan penanganan masalah-masalah hukum 

Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang minyak dan gas bumi 

yang dilaksanakan oleh PPPTMGB “LEMIGAS”, tentunya tidak terlepas dari aspek 

hukum dalam pelaksanaannya. Aspek hukum tersebut dapat berupa masalah-masalah 

hukum yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang dapat menghambat 

pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu kegiatan rutin untuk 
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mengelola dan menangani permasalahan hukum yang timbul dalam melaksanakan tupoksi 

PPPTMGB “LEMIGAS”.  

Hasil dari kegiatan Pengelolaan dan Penanganan Masalah-masalah Hukum adalah 

SK Kepala Pusat, kontrak/perjanjian kerja sama dan MoU. 

Manfaat kegiatan Pengelolaan dan Penanganan Masalah-masalah Hukum adalah 

adalah memudahkan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian dan 

pengembangan teknologi di bidang minyak dan gas bumi yang dilaksanakan oleh 

PPPTMGB “LEMIGAS”. 

Penyusunan LPL dan LSC 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” 

adalah merupakan lembaga penelitian di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan 

Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi  dan Sumber Daya Mineral. Dalam 

melakukan kegiatannya di bidang migas secara berkesinambungan, berkelanjutan serta 

aktif, terutama menyampaikan hasil penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan 

gas bumi, diperlukan media cetak (penerbitan majalah ilmiah) yang sesuai dengan visi 

dan misi serta tugas pokok dan fungsi pada Sub Bidang Informasi dan Publikasi adalah 

sebagai wadah bagi para peneliti/fungsional untuk mempublikasikan hasil temuan serta 

hasil-hasil penelitiannya di bidang minyak dan gas bumi untuk dapat diketahui oleh 

masyarakat luas maupun kalangan industri migas khususnya baik di dalam negeri maupun 

di luar negeri.  

Kegiatan penerbitan majalah publikasi LEMIGAS dalam 1 tahun masing-masing 

diterbitkan sebanyak 3 kali terbit yang terdiri dari Majalah Publikasi LEMIGAS ( LPL ) 

dengan berbahasa Indonesia dan Majalah LEMIGAS Scientific Contribution ( LSC ) 

dengan berbahasa Inggris serta bulletin internal Berita LEMIGAS ( BL ) yang diterbitkan 

6 kali dalam setahun. Saat ini majalah Lembaran Publikasi LEMIGAS ( LPL ) sudah 

terakreditasi dari LIPI dengan penilaian B pada tahun 2010, sedangkan untuk LEMIGAS 

Scientific Contribution ( LSC ) dari tahun 2009 telah mendapatkan penilaian B.  Kedua 

majalah tersebut mempunyai isi naskah yang berbeda 

Penyelenggaraan ceramah ilmiah 

Kegiatan Rangkaian Ceramah Ilmiah (RCI) ini merupakan salah satu sarana bagi 

para peneliti, calon peneliti maupun fungsional peneliti yang lain untuk menyampaikan 

informasi dari hasil-hasil yang telah dicapai dengan kegiatan litbang maupun kegiatan 

jasa teknologi. Dalam kegiatan RCI ini juga dapat sebagai sarana alat komunikasi yang 

efektif, untuk ajang tukar menukar informasi, pengetahuan serta penambahan wawasan 

bagi para pegawai di LEMIGAS. Rangkaian Ceramah Ilmiah tersebut materinya sebagian 

besar disampikan oleh para pakar/peneliti yang sesiai bidang keahliannya baik dari dalam 

maupun dari luar LEMIGAS yang tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan / 

pengetahuan informasi terkini dari apa yang telah dicapai. Pada tahun anggaran 2010 

telah terselenggara kegiatan Rangkaian Ceramah Ilmiah sebanyak 12 (dua belas) kali 

dengan topic yang berbeda yang disampaikan oleh para pakar/peniliti yang sesuai dengan 

bidangnya. 

Dengan adanya kegiatan ini juga diharapkan terciptanya penyebaran informasi dan 

terakomodasinya kegiatan diantara para pegawai guna memberikan sumbangan, ide, 
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saran, informasi ilmiah dan sebagainya yang nantinya dapat dimanfaatkan bagi industri 

migas maupun masyarakat luas. 

Penerbitan buku ilmiah migas 

Penyebarluasan informasi dan publikasi hasil kelitbangan merupakan salah satu 

tugas subbidang Informasi dan Publikasi. Wujud dari tugas tersebut adalah diseminasi 

hasil litbang yang salah satu bentuknya adalah penerbitan buku ilmiah migas.Tujuan dari 

pada penerbitan buku tersebut adalahagar para tenaga ahli LEMIGAS dapat 

mempublikasikan hasil penelitiannya sehingga dimanfaatkan oleh industri maupun 

masyarakat. 

Proses penerbitan buku ilmiah dimulai dari pengumpulan naskah ilmiah yang 

tersedia untuk menentukan kelayakan dan kelengkapan penerbitan sebuah buku ilmiah. 

Untuk tahun 2010 materi ilmiah yang akan diterbitkan berjudul “Proses Pembuatan 

Bensin dan Solar Ramah Lingkungan”, karena materinya sudah dianggap lengkap. 

Penyuntingan terhadap naskah ilmiah tersebut dilakukan oleh dewan redaksi yang biasa 

menangani penerbitan majalah ilmiah, sehingga memahami bidang naskah ilmiah yang 

akan diterbitkan.  

Proses pencetakan buku ilmiah tersebut mengunakan sarana yang dikelola oleh 

subbudang informasi dan publikasi dengan mesin cetak 4 warna. Tahapan pencetakan 

dimuali dari preproduksi, imagepreparasi, pembuatan plat cetak hingga proses penjilidtan 

dan pengepakan. Untuk pelaksanaan kegiatan melibatkan urusan publikasi dan urusan 

grafika yang masih dalam lingkungan subbidang Informasi dan Publikasi. 

Penyelenggaraan Kerjasama antar instansi Pemerintah/Swasta/ Lembaga 

PPPTMGB “LEMIGAS” sebagai instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang 

penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi diperlukan untuk membina 

kerjasama dengan berbagai pihak terutama perusahaan atau lembaga yang bergerak dalam 

sektor migas. Bidang Afiliasi melalui Urusan Kerjasama, pada tahun ini mempunyai 

program untuk mengembangkan hubungan kerjasama dengan universitas-universitas di 

Indonesia dan negara-negara sahabat. Tercatat masih dalam proses, hubungan kerjasama 

yang sedang dirintis hingga triwulan ke 3 ini yaitu dengan Universitas Hassanudin dan 

ITS. Sedangkan hubungan kerjasama yang telah terjalin dengan negara sahabat yaitu 

dengan Jepang yang membuahkan hasil keikutsertaan beberapa pegawai LEMIGAS 

dalam program kursus singkat JCCP.  

Untuk mengikuti perkembangan industri migas di Indonesia yang kian berkembang 

pesat, PPPTMGB “LEMIGAS” merasa perlu untuk tergabung dalam satu organisasi 

perminyakan yaitu IPA (Indonesian Petroleum Association). Dengan tergabungnya dalam 

organisasi profesi ini, PPPTMGB “LEMIGAS” dapat mengikuti acara-acara yang 

diselenggarakan IPA dan menambah mitra kerja dengan anggota-anggota IPA yang lain. 

Disamping itu, LEMIGAS juga mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat 

luas terutama bagi para penerus bangsa. Untuk itu LEMIGAS memberikan kesempatan 

bagi para siswa dan mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir atau praktek kerja 

lapangan. Hingga akhir bulan September, telah tercatat 167 siswa dan 153 mahasiswa 

yang telah melaksanakan tugas akhir atau praktek kerja lapangan. Serta telah menangani 

kunjungan dari beberapa instansi dalam dan luar negeri yang berjumlah 379 orang. 

Diharapkan dengan pengabdian yang LEMIGAS berikan kepada masyarakat dan 
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kerjasama yang dibina dengan para instansi, perusahaan, dan perguruan tinggi di sektor 

migas dapat meningkatkan kinerja di bidang migas. 

Penyelenggaraan Pameran Litbang Migas 

Sebagai Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi 

“LEMIGAS” banyak hasil-hasil penelitian yang telah dicapai dan perlu untuk 

diinformasikan dan disebarluaskan agar dapat dimanfaatkan oleh industri migas, instansi 

Pemerintah/BUMN, perguruan tinggi maupun masyarakat lainnya yang terkait dengan 

pelayanan jasa teknologi yang dilakukan di LEMIGAS. Media pameran adalah salah satu 

sarana yang tepat untuk menyampaikan informasi dan sebagai sarana komunikasi yang 

efektif untuk mempromosikan hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan litbang 

maupun pelayanan jasa teknologi yang dilakukan di LEMIGAS. Kegiatan pameran dan 

promosi pada tahun 2010 telah mengikuti 11 kali penyelenggaraan pameran dengan 

berbagai macam acara kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat / daerah, 

event organizer maupun organisasi yang berkaitan dengan industri migas. Keikutsertaan 

pameran pada tahun 2010 telah melebihi target dari yang direncanakan yaitu sebanyak 8 

kali. 

Dalam kegiatan tersebut LEMIGAS selalu menampilkan inormasi produk-produk 

unggulan dan kemampuan kegiatan pelayanan Jasa Laboratorium serta pelayanan Jasa 

Teknologi di bidang Migas. Selain tampil sendiri stand LEMIGAS juga selalu mengikuti 

acara pameran lainnya yang bergabung dengan Balitbang ESDM/DESDM dalam rangka 

penyebaran informasi di bidang Migas 

Penyusunan E-Report Library 

Telah berhasil dikumpulkan sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) laporan 

hasil penelitian dari tahun 1970 sampai 1999 dan 352 (tiga ratus lima puluh dua) 

skripsi/thesis/desertasi, dan telah dibuat E-Report Library yaitu program aplikasi 

manajemen dokumentasi digital menggunakan Microsoft FrontPage dengan Adobe 

Acrobat sebagai PDF file reader runtime. Program aplikasi ini dilengkapi dengan search 

engine dan diakses menggunakan browser internet explorer.  

Fasilitas peralatan menggunakan scanner Canon IR2200 dan Image Press C1 yang 

tersedia di Perpustakaan LEMIGAS, teknik pemindaian dilakukan dengan cara Automatic 

Document Feeder (ADF) dan Flatbed. 

Manfaat E-Report Library akan dapat dirasakan apabila data yang sudah ada dapat 

diolah menjadi informasi, dan perlu diteruskan pada tahun-tahun yang akan datang. Selain 

itu E-Report Library akan berguna dalam rangka membantu manajemen, peneliti dan 

stakeholder lainnya dalam rangka transfer technology. 

Penyusunan Kamus Minyak dan Gas Bumi 

Peristilahan merupakan sarana komunikasi yang penting dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Agar istilah ini menjadi sarana komunikasi yang efektif maka 

istilah harus mempunyai makna yang sama bagi semua orang yang menggunakannya. 

Pembakuan istilah akan mempermudah pemahaman bersama dan memperlancar 

komunikasi, mengurangi kekacauan, kemaknagandaan, dan kesalahpahaman. Kenyataan 

menunjukkan bahwa pada saat ini masih terdapat penggunaan istilah minyak dan gas 
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bumi dalam bahasa asing, karena belum lengkap istilah minyak dan gas bumi yang 

disepakati dan dibakukan dalam bahasa Indonesia. 

Tim Penyusunan Kamus Migas telah berupaya mengatasi hal tersebut dengan 

menerbitkan Kamus Minyak dan Gas Bumi Edisi Keenam, yang dapat dijadikan sebagai 

acuan penggunaan istilah minyak dan gas bumi dalam bahasa Indonesia 

Kajian dan Analisa Industri, Pemasaran dan Persoalan Teknologi Migas 

LEMIGAS adalah sebuah lembaga penelitian dan pengembangan teknologi minyak 

dan gas bumi yang berada dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian 

Energi dan Sumberdaya Mineral. Walaupun LEMIGAS lembaga pemerintah, pemerintah 

mengijinkan LEMIGAS untuk melakukan kegiatan bisnis dengan melayani industri migas 

melalui jasa laboratorium dan konsultansi.  

Agar sukses, sebuah lembaga/perusahaan harus menemukan cara untuk 

menciptakan nilai spesifik bagi pelanggannya. Sasaran dari kegiatan ini adalah 

menemukan strategic positioning yang paling tepat bagi LEMIGAS, model bisnis, dan 

model operasionalnya agar dapat menciptakan nilai yang berbeda bagi pelanggan 

disamping juga untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Lebih dari itu, kegiatan ini 

mengkaji dan menganalisis Produk Andalan (Jasa Teknologi) LEMIGAS hingga periode 

2014, yang memiliki keunggulan kompetitif dan sekaligus berperan dalam perolehan 

pendapatan. Selain itu, kegiatan ini juga merekomendasikan langkah-langkah aksi demi 

kesuksesan implementasi Produk Andalan yang diusulkan. 

Secara umum, analisis industri dan internal menunjukkan bahwa jasa riset dan 

laboratorium sedikit lebih baik dibanding dengan jasa konsultansi. Namun, ketiga jasa 

tersebut masuk dalam kategori cukup atraktif. Keadaan tersebut tidak akan banyak 

berubah untuk 5 tahun mendatang. Sebaliknya, responden meyakini bahwa kinerja 

LEMIGAS saat ini ada pada tingkat sedang, namun kinerja ini dapat ditingkatkan dengan 

signifikan dalam 5 tahun mendatang. Kegiatan ini menemukan bahwa riset, laboratorium, 

konsultansi, dan pengalaman merupakan kapabilitas LEMIGAS yang perlu dikonfigurasi 

dan saling diperkuat menjadi keunggulan dayasaing. Studi ini menyarankan LEMIGAS 

untuk menerapkan strategi customer intimacy (customer solution) dan melakukan reposisi 

menuju lembaga penyedia solusi klien/stakeholder dengan mengintegrasikan kapabilitas-

kapabilitas riset, laboratorium, studi, dan pengalaman.  

Agar mencapai keunggulan dayasaing yang berkelanjutan, sistem aktifitas strategi 

solusi klien/stakeholder memerlukan proses-proses manajemen pelanggan dan inovasi 

dengan kinerja yang tinggi seperti manajemen hubungan pelanggan, manajemen 

pengetahuan, dan pengembangan solusi jobs-to-be-done. Kegiatan ini mengusulkan 16 

Produk Andalan LEMIGAS yang merupakan Jasa Solusi Terintegrasi dimana 6 

diantaranya merupakan produk hasil litbang (Produk Unggulan) yang siap 

dikomersialisasikan tahun 2013 dan 2014. Keenam Produk Unggulan tersebut adalah 

Seismoradionuclida, Biosurfaktan, Minyak pelumas, Bahan bakar solar nabati, Oil sludge 

and soil treatment,dan Carbon active on gas storage.  

Kajian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner tersebut terdiri dari tiga katagori:  1) 

Analisis Industri, 2) Analisis Internal, dan 3) Memposisikan Strategi. Analisis industri 

pada dasarnya menggunakan kriteria Lima Kekuatan dari Porter (Porter, 1980) yakni: 

persaingan diantara kompetitor yang ada, ancaman terhadap “peserta” baru, ancaman 

terhadap “peserta” pengganti/komplemen, kekuatan posisi tawar (bargaining power) dari  
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perusahaan pemasok (suppliers), kekuatan posisi tawar dari  pihak pelanggan (pembeli) 

dengan tambahan faktor pasar dan pemerintah. Kuesioner analisis industri dapat dibagi 

lagi menjadi pelayanan Riset, Laboratorium, dan Jasa Konsultansi. Selanjutnya pada 

kuesioner analisis internal di desain dengan mempertimbangkan fungsi-fungsi LEMIGAS 

yang penting dan proses seperti misalnya manajemen infrastruktur, keuangan, sumber 

daya manusia,  pengadaan, teknologi proses R & D, proses laboratorium, proses 

konsultansi, penjualan & pemasaran jasa, dan integrasi & penyatuan. Responden ditanya 

tidak hanya menentukan situasi terkini tapi juga mampu menjawab untuk periode waktu 5 

tahun mendatang. Sementara itu, kuesioner posisi strategi di desain  dalam rangka untuk 

mengevaluasi kesadaran strategi/klarifikasi, alternatif posisi, dan persepsi LEMIGAS 

pada nilai usulan pelanggan. Alternatif posisi ditentukan oleh dan mengikuti ketentuan 

nilai dari Treacy and Wiersema dengan tambahan nilai inovasi (Kim dan Mauborgne, 

1997).  

Pada analisis industri akan bermuara pada Faktor Kesempatan dan Faktor Ancaman 

sedangkan analisis internal akan menghasilkan Faktor Kekuatan dan Faktor Kelemahan. 

Semua faktor-faktor tersebut digambarkan dalam matriks TOWS (Weihrich, 1982) dalam 

rangka untuk mendapatkan  posisi strategis yang paling cocok bagi LEMIGAS. Hal ini 

merupakan proses pemikiran kreatif yang paling penting. Matriks TOWS juga digunakan 

sebagai cek silang atau “double check” dengan mempertimbangkan pilihan nilai 

persyaratan dari survei strategi posisi. Selain itu, perlu dilakukan diskusi kelompok 

dengan orang-orang pemasaran dan kolega dari Bidang Program. Wawancara juga 

dilakukan dengan para pelanggan seperti misalnya Chevron Pacific Indonesia dan 

Pertamina EP. Wawancara tersebut diselenggarakan untuk memperkaya (melengkapi) 

analisis data termasuk analisis Dimensi Nilai (Value Dimension). Selanjutnya, untuk 

mengevaluasi pengetahuan spesifik dan kolaborasi riset, kajian ini telah menginvestigasi 

sejumlah paper pada Konferensi Teknis dari Indonesian Petroleum Association (IPA) 

selama lima tahun terakhir. Selanjutnya, semua laporan dan dokumen LEMIGAS yang 

relevan ditambahkan untuk melengkapi analisis pada kajian ini dalam membangun Model 

Bisnis sementara pendekatan Peta Strategi dari Kaplan dan Norton (2004) diacu untuk 

membangun Model Operasional. Terakhir, focus group discussion dengan para pihak 

yang mewakili unsur teknis dan penunjang LEMIGAS dilaksanakan untuk 

mendefinisikan Produk Andalan sebagai perwujudan pengembangan bisnis “baru” 

LEMIGAS. Gambar 84 menunjukkan diagram alir dari metoda yang digunakan. 

Sesuai dengan misinya, LEMIGAS di arahkan menjadi suatu lembaga litbang yang 

mengembangkan teknologi baru dalam rangka penguasaan teknologi migas, memberikan 

masukan kepada pemerintah dalam menentukan arah kebijakan di sub sektor migas dan 

dapat memecahkan problem industri migas terutama untuk mendukung keberhasilan 

industri migas. LEMIGAS memiliki Tujuh Program Utama Penelitian yaitu 1) 

Peningkatan Cadangan, 2) Peningkatan Pengurasan, 3) Peningkatan Nilai Tambah Migas, 

4) Konservasi, 5) Energi Pengganti, 6) Lingkungan, dan 7) Material. 

Untuk Tahun Anggaran (TA) 2006 sampai dengan 2009, LEMIGAS menggunakan 

7 (tujuh) jenis indikator sasaran dan capaian kegiatan yang digunakan sebagai indikator 

kinerja. Indikator kinerja keluaran tersebut adalah i) karya ilmiah yang dipublikasi 

didalam maupun diluar negeri, ii) penyertaan seminar dalam dan luar negeri, iii) laporan 

penelitian, iv) rancang bangun perekayasa, v) paten, dan vi) pilot plant, vii) MoU dan 

Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Teknologi. 
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Gambar 84. Bagan alir kerja dari metodologi 

Program-program litbang tersebut dilaksanakan baik dalam bentuk kegiatan ”in-

house” maupun dalam bentuk pelayanan jasa teknologi untuk kepentingan pemerintah dan 

industri pertambangan minyak dan gas bumi. Gambar 3.1 memperlihatkan indikator 

sasaran yang dicapai pada periode tahun 2006 sampai dengan 2009. Penurunan berberapa 

indikator pada tahun 2009 (Karya Ilmiah, Laporan Penelitian, Rancang Bangun Rekayasa, 

dan Pilot Plant Project) bukan berarti kinerja menurun, keempat indikator tersebut sangat 

tergantung pada jumlah kegiatan penelitian. Hal ini sengaja dilakukan karena LEMIGAS 

ingin lebih fokus hanya pada kegiatan unggulan sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas. 

Identifikasi sumber daya (resources) dan kapabilitas menjadi masukan untuk 

analisis strengths dan weaknesses sedangkan identifikasi kondisi/situasi eksternal dan 

industri merupakan masukan untuk analisis opportunities dan threats. Kerangka analisis 

SWOT dalam studi ini mengadopsi pendekatan Balanced Scorecard (BSC). Oleh karena 

itu, setiap komponen S, W, O, dan T dikorelasikan dengan masing-masing perspektif 

Balanced Scorecard yang dalam studi ini terdiri atas perspektif stakeholder, perspektif 

pelanggan, perspektif finansial, perspektif proses internal, perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran. Dengan kerangka ini, masing-masing perspektif akan mengidentifikasi isu-

isu strategis sesuai dengan kondisi/situasi baik eksternal ataupun internal. Dalam studi ini, 

stakeholder LEMIGAS utamanya adalah pemerintah Republik Indonesia khususnya 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan sementara 

pelanggan LEMIGAS adalah kalangan industri migas, khususnya pelanggan utama 

LEMIGAS seperti PT. Pertamina (Persero), BPMIGAS, PT. Medco E&P Indonesia, PT. 

Chevron Pacific Indonesia, dan ExxonMobil Indonesia. Matriks SWOT dan perspektif 
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BSC digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis. Dari matriks tersebut renstra ini 

mengidentifikasi 20 isu-isu strategis LEMIGAS sebagai berikut: 

 Perspektif Stakeholder: 

 a). LEMIGAS dianggap kurang strategis 
 b). LEMIGAS tidak diperkenankan mengikuti tender 
 c). LEMIGAS mengalami kesulitan dalam mengakses data migas 
 d). LEMIGAS terkendala dengan sistim yang birokratik 

 Perspektif Pelanggan 

 a). Differensiasi bisnis LEMIGAS belum jelas  
 b). Dalam berbisnis LEMIGAS kurang komunikatif/responsif 
 c). Banyak pekerjaan yang kurang tepat waktu 

 Perspektif Finansial: 

 a). Anggaran pemerintah terbatas 
 b). Perolehan PNBP masih kecil dan distribusinya kurang merata 
 c). Jasa Studi/Konsultansi sangat kompetitif 
 d). Pemasok yang juga sekaligus kompetitor perlu diwaspadai 
 e). Pemasok besar LEMIGAS memiliki posisi tawar yang cukup besar 

 Perspektif Proses Internal: 

 a). LEMIGAS kurang melakukan pengendalian atas integrasi dan keselarasan 
proses-proses internal khususnya dalam hubungannya dengan penciptaan nilai 
spesifik pelanggan/stakeholder  

 b). LEMIGAS harus melakukan dan mengelola perubahan dengan efektif  
 c). Data, informasi, dan pengetahun belum dikelola dengan baik 

 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan:  

 a). LEMIGAS belum memiliki peta kompetensi SDM yang memadai 
 b). LEMIGAS kekurangan tenaga ahli tingkat doktoral 
 c). LEMIGAS belum memiliki nilai-nilai dan kultur litbang/inovasi dan 

kewirausahaan 
 d). Cara pandang (mindset) dan hasrat (passion) dalam bekerja kurang kondusif  
 e). Sistim informasi dan komunikasi LEMIGAS belum terintegrasi dan kurang 

koheren dalam proses penciptaan nilai pelanggan/stakeholder 

Dalam rangka menjawab hal diatas, telah dirumuskan suatu rancangan Jasa 

Teknologi Terintegrasi “Baru”. Bisnis “Baru” tersebut idealnya dilaksanakan dalam 

kegiatan Jangka Pendek (2011-2012) dan Jangka Menengah (2013-2014). Program 

Jangka Pendek adalah: 

 Hulu (Eksplorasi dan Eksploitasi dan Proses) 

 a). Plant Of Further Development Untuk Pengurasan Tingkat Lanjut  
 b). Reservoir Karakteristik Untuk  Mengurangi Ketidak Pastian Pengembangan 

Lapangan  
 c). Kajian Peningkatan Kadar H2s Untuk Optimasi Produksi Lapangan Dengan 

Injeksi Air 
 d). Evaluasi Rekomendasi Joint Studi Wilayah Kerja Migas 

 Hilir (Eksplorasi, Eksploitasi, Proses, Tekno Gas, Aplikasi) 

 a). Survei Dan Evaluasi Faktor Keamanan Rantai Distribusi Lpg 3 Kg. 
 b). Feed (Front End Engineering Design) Mobile  Lng Plant 
 c). Analisa Mutu Pelumas Dari Perusahaan Produsen Eksportir/Importir Pelumas 
 d). Oil Losses 
 e). Environmental Base Line Study  
 f). Flow Assurance (Fully Integrated)   
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Sedangkan Program Jangka Menengah (2013-2014) adalah: 

 Hulu (Eksplorasi Dan Eksploitasi) 

 a). Seismoradionuclida 
 b). Surfaktan 
 c). Micrigravity (Jatek) 
 d). Geomechanic (Jatek) 

 Hilir (Proses, Tekno Gas, Aplikasi) 

 a). Pelumas Bensin (Masben)  
 b). Pelumas Disel (Dimas) 
 c). Oil Sludge And Soil Treatment 
 d). Carbon Active On Gas Storage 
 e). Lobp (Jatek) 
 f). Biodiesel Plant (Jatek)  

Dari kegiatan Kajian dan Analisa Industri, Pemasaran, dan Persoalan Teknologi 

Migas terhadap LEMIGAS maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 Industri hulu migas dimana LEMIGAS melakukan bisnisnya adalah industri yang 

cukup menarik sementara kinerja ”bisnis” LEMIGAS saat ini berada pada kondisi 

moderat. Situasi industri ini relatif tidak akan banyak berubah dalam waktu 5 tahun 

mendatang. Namun, kinerja LEMIGAS masih dapat ditingkatkan dengan cukup 

signifikan dalam waktu 5 tahun mendatang melalui perubahan internal. LEMIGAS 

hendaknya mengambil peluang dari situasi industri atas kondisi a) sulitnya pemain 

baru untuk masuk dan rendahnya ancaman atas jasa sertifikasi cadangan migas, b) 

rendah hingga moderat nya posisi tawar pelanggan atas jasa-jasa penelitian, 

laboratorium, dan konsultansi, c) besarnya peluang bisnis jasa dengan model 

integrasi riset-laboratorium-pengalaman dan dengan jasa kompelemeternya yang 

satu rangkaian rantai nilai dengan jasa-jasa LEMIGAS yang sudah ada. LEMIGAS 

hendaknya juga mengambil keuntungan dari status ”pemerintah”, khususnya  dalam 

memperoleh pendanaan dalam mengembangkan solusi klien/stakeholder nya.  

 LEMIGAS memiliki kekuatan pada beberapa aspek seperti kelengkapan sarana 

laboratorium, lebarnya spektrum keahlian, pengalaman, dikuasainya beberapa 

pengetahuan yang dibutuhkan pasar, dan adanya spirit nasionalisme. Kekuatan ini 

hendaknya dikonfigurasi ulang sedemikian rupa sehingga kapabilitas-kapabilitas 

tersebut saling menguatkan untuk menjadi sebuah sistem aktivitas yang unggul dan 

berdaya saing. LEMIGAS kurang baik pada sisi proses operasi dan pemasaran. 

Dalam pendekatan pemasaran LEMIGAS memanfaatkan elemen-elemen 

pengalaman, hubungan personal, dan status ”pemerintah”. Studi ini mengklaim 

bahwa LEMIGAS hendaknya membangun jasa riset-laboratorium-konsultansi-

pengalaman yang terintegrasi agar dapat memberikan nilai yang berbeda pada 

klien/stakeholder-nya. Pengalaman dimaksud perlu dikodefikasi dalam bentuk 

knowledge repository yang dinamis. 

 LEMIGAS hendaknya menerapkan strategi customer intimacy tidak hanya karena 

survei mengatakan demikian tapi strategi ini membuat LEMIGAS serius dalam 

membangun kedekatan dan kepercayaan dengan klien/stakeholder. ”Kedekatan” 

hubungan antara LEMIGAS dan klien/stakeholder-nya sangat penting dalam bisnis 

migas mengingat data dalam industri adalah sumber daya yang dikawal ketat. 

Strategi ini juga memudahkan LEMIGAS pada penerapan customer solution 

bersamaan dengan sistem aktivitas dari jasa yang terintegrasi. Strategi solusi 
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klien/stakeholder ini menggiring LEMIGAS pada kegiatan penelitian berbasis 

kebutuhan dan persoalan klien/stakeholder. LEMIGAS belum memiliki keunggulan 

dalam proses inovasi leading-edge technology yang dapat menciptakan produk baru 

yang unggul dan memasarkannya dengan cepat. Tidak seperti strategi product 

leadership, proses inovasi pada strategi customer intimacy diarahkan pada solusi 

persoalan fundamental klien/stakeholder dari pada ”sekedar” penemuan (invention). 

 Untuk memahami klien/stakeholder lebih dalam dan berusaha untuk memenuhi 

kebutuhannya, LEMIGAS hendaknya fokus pada klien/stakeholder tertentu yang 

cocok dengan nilai yang ditawarkan LEMIGAS dan berbeda dengan apa yang 

ditawarkan kompetitor. Sehubungan dengan strategi positioning kajian ini 

mengusulkan sebuah narasi proposisi nilai unik LEMIGAS yaitu membangun 

hubungan kemitraan jangka panjang yang bermakna dan menyediakan solusi 

inovatif bagi stakeholder yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder agar masalah 

yang ada dalam pekerjaaan mereka dapat terpecahkan oleh LEMIGAS melalui 

integrasi litbangyasa-laboratorium-pengalaman. 

 Agar keunggulan daya saing dapat berkelanjutan maka sistem aktivitas memerlukan 

proses-proses pengelolaan pelanggan dan inovasi yang superior. 

 Studi ini mengusulkan Peta Strategi yang menggambarkan hubungan sebab-akibat 

antara sumber daya strategis, proses-proses internal, dan perspektif stakeholder 

sebagai model operasional dalam menerapkan strategi. Peta Strategi dimaksud 

terdiri atas 11 sasaran strategis dari perspektif pembelajaran-pertumbuhan dan 

perspektif proses internal. Diperlukan langkah berikutnya untuk menurunkan Peta 

Strategi tersebut dalam bentuk Balanced Scorecard hingga level unit yang lebih 

rendah yaitu KPRT, Bidang, dan Bagian serta subunit dibawahnya. 

Kegiatan ini juga mengusulkan 16 Produk Andalan yang merupakan Jasa Solusi 

Terintegrasi sesuai dengan konsep strategi bisnis, yang mana 6 diantaranya merupakan 

komersialisasi dari Produk Unggulan litbangyasa LEMIGAS sementara 10 lainnya 

merupakan jasa teknologi yang sudah pernah ada namun dengan “kemasan” dan model 

bisnis baru. Produk Andalan dimaksud terdiri atas 4 jasa Hulu, 11 jasa Hilir, dan 1 jasa 

Hulu-Hilir. Keenam Produk Unggulan tersebut adalah Seismoradionuclida, Biosurfaktan, 

Minyak pelumas, Bahan bakar solar nabati, Oil sludge and soil treatment, dan Carbon 

active on gas storage sementara 10 Produk Andalan lainnya adalah Karakterisasi 

reservoar, Plan of further development untuk pengurasan tingkat lanjut, Evaluasi 

rekomendasi Joint Study Wilayah Kerja Migas, Survei dan evaluasi faktor keamanan 

rantai distribusi LPG 3 kg, Analisa dan peningkatan mutu pelumas, Oil losses, 

Environmental study, Flow assurance, Lube oil blending plant, dan Biodiesel blant. 

Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Advisor 

Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Advisor merupakan implementasi dari 

PerMenkeu No. 513/KMK.05/2009, tanggal 28 Desember 2009, bahwa PPPTMGB 

“LEMIGAS” telah resmi menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK 

BLU) dan telah ditetapkan rambu-rambu dan peraturan pelaksanaannya berdasarkan 

Keputusan Menteri ESDM No. 1858.K/50/MEM/2009 tentang Standar Pelayanan 

Minimum, dimana berdasarkan Standar pelayanan tersebut dinyatakan bahwa dalam 

pelaksanaanya LEMIGAS menitik beratkan kegiatan penelitian dan pengembangan 

(litbang) lebih pada konsep siap/dapat diaplikasikan. 
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Untuk mendukung kegiatan LEMIGAS tersebut, diantaranya perlu adanya Dewan 

Pakar (Scientific Board) dan Advisor Teknik (technology advisors). Dewan Pakar akan 

menyiapkan konsep program kegiatan litbang jangka pendek, menengah dan panjang serta 

mengevaluasi proposal dan hasil litbang yang akan dan telah dilaksanakan. Sedangkan 

Advisor Teknik akan menjembatani hubungan kerja harmonis, dinamis dan 

berkesinembungan antara LEMIGAS dengan Mitra Kerja.    

Dalam rangka menyiapkan Advisor Teknik yang mumpuni yang siap membantu 

kegiatan LEMIGAS, telah terpilih 12 orang Calon Pemangku Advisor Teknik LEMIGAS. 

Dari 12 kandidat tersebut sebanyak 9 orang telah mendapat pembekalan awal (pertama). 

Pemberian pembekalan dilakukan di Mataram pada tanggal 27-29 Oktober 2010. 

Pembekalan akan dilakukan secara periodik yang berkesinambungan selama kurang lebih 

3 (tiga) tahun. Pada saat ini telah dibuat jadual secara rinci sampai akhir tahun 2010. 

Penyelenggaraan Pembinaan & Pengembangan Teknologi Advisor ini meliputi: 

 Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan mengadakan perencanaan kegiatan 

program terkait. 

 Koordinasi dan konsolidasi dengan masing2 KPRT bidang hulu dan hilir beserta 

unsur teknis dan unsur penunjang terkait dalam rangka mempersiapkan personel 

yang memenuhi persyaratan untuk dididik sebagai tenaga advisor dalam bidang 

teknologi migas. 

 Pengumpulan data personel Calon Pemangku Advisor Teknologi migas. 

 Pemilihan personel Calon Pemangku  Advisor Teknologi LEMIGAS 

 Presentasi dan Diskusi 

 Pembekalan 

 Pelaporan 

Tim Advisor Teknologi LEMIGAS, yang dalam masa pembinaan ini masih 

merupakan kandidat, merupakan Tim Khusus yang dipersiapkan, dibina dan dibentuk 

untuk menjadi penghubung teknis antara LEMIGAS dengan Instansi dan Litbang lain, 

Perguruan Tinggi, dan mitra kerja yang terkait dengan kegiatan migas di dalam maupun 

luar negeri dalam rangka mengenalkan dan menjelaskan kegiatan & kemampuan 

LEMIGAS serta menjalin hubungan kegiatan/kerjasama yang dikenal di lingkungan 

migas pada khususnya dan lingkungan lain pada umumnya adalah pemberi advis dari 

orang yang mempunyai kemampuan spesifik dan mendalam .Para kandidat terpilih yang 

telah memenuhi persyaratan merupakan Calon Pemangku Advisor Teknologi LEMIGAS 

(CPATL), disiapkan untuk menjadi seorang generalis dengan mengetahui banyak bidang 

kegiatan/kemampuan yang tidak mendalam.  

Adapun yang terpilih sebagai CPATL adalah kandidat yang memenuhi persyaratan: 

 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LEMIGAS yang terpilih  

 Mempunyai dedikasi dan tanggung jawab tinggi terhadap LEMIGAS   

 Sebagai Advisor Teknologi LEMIGAS akan mengutamakan kepentingan dan 

tunduk pada peraturan LEMIGAS 

 Mampu melakukan sosialisasi dengan efektif dan efisien terkait kegiatan dan 
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kemampuan LEMIGAS terhadap mitra LEMIGAS 

 Mempunyai semangat juang dan inovasi yang tinggi, kreatif serta bertanggung 

jawab dalam meningkatkan kemampuan diri dan membawa stakeholders untuk 

memanfaatkan kegiatan dan kemampuan LEMIGAS  

 Mampu berkomunikasi untuk menjalin kerja-sama yang baik, harmonis, profesional  

yang berkesinambungan dengan stakeholders 

Kandidat telah dipilih dari masing-masing Bidang/Bagian dan KPRT sebanyak 12 

orang dan telah memaparkan presentasinya dinhadapan para Pembina, yang 

diselenggarakan di Holiday Resort Senggigi Inn pada tanggal 27 sampai dengan 29 

Oktober 2010 (Tabel 54). 

Tabel 54. Calon Pemangku Advisor Teknik LEMIGAS Mengikuti Pembekalan 

NO NAMA UNIT KERJA KETERANGAN 

1 Indra Patuan Immanuel, SE BLM 1 HADIR 

2 Hendy Marendra, S.Si BLM 2 HADIR 

3 R. Rukmono Haribowo, ST BLM 3 HADIR 

4 Ir. PamudjiI AR, MM BLM 6 HADIR 

5 Rahmi Kartini, ST BLM 6 HADIR 

6 Agustini, ST BLM 7 HADIR 

7 Lusyana, ST BLM 8 HADIR 

8 Cahyo Setyo Wibowo, ST., MT. BLM 9 HADIR 

9 M. Hanifuddin,ST BLM 9 HADIR 

10 Erry Prihandri, S.Kom BLM 4 HADIR 

11 Paramita Widiastuti, ST BLM 8 HADIR 

12 Danang Sismantoro, ST BLM 8 HADIR 

PEMBINA / TUTOR 

1 Prof. Dr. Suprajitno Munadi   

2 Prof.M. Udiharto   

3 Dr. Imam Budiarto Sosrowidjojo   

4 Drs. Nur Cholis   

5 Ir. Indra Jaya, MSc., M.A.B   

Advisor Teknik LEMIGAS merupakan Tim Khusus yang dipersiapkan, dibina dan 

dibentuk untuk menjadi  penghubung teknis antara LEMIGAS dengan Instansi dan 

Litbang lain, Perguruan Tinggi, dan mitra kerja yang terkait dengan kegiatan migas di 

dalam maupun luar negeri. Hal ini dilakukan dalam rangka mengenalkan dan menjelaskan 

kegiatan & kemampuan LEMIGAS serta menjalin hubungan kegiatan/kerjasama.  

Pembekalan dilaksanakan dengan maksud agar para kandidat mnguasai hal-hal 

sebagai berikut: 

 Mengetahui struktur organisasi, kompetensi, program utama dan renstra Puslitbang 

LEMIGAS secara umum serta hubungan dengan instansi dan perusahaan terkait  

 Proaktif mendapatkan informasi, mempelajari dan  mampu melakukan sosialisasi 
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garis besar kegiatan dan kemampuan litbang di lingkungan LEMIGAS 

 Mengikuti perkembangan kegiatan dan kemampuan  litbang di lingkungan 

LEMIGAS 

 Proaktif menjalin hubungan kerja sama yang harmonis serta berkesinambungan 

antara LEMIGAS dan mitra kerja yang mempunyai potensi menjalin kerjasama dan 

memerlukan bantuan kemampuan LEMIGAS 

 Proaktif melakukan inovasi dan terobosan-terobosan yang baik, memenuhi 

ketentuan dan berkesinambungan untuk memperkenalkan kegiatan dan kemampuan 

LEMIGAS kepada mitra kerja terkait  

 Mendalami prosedur atau tata cara berikut peraturan yang mendukung pelaksanaan 

jasa litbang di lingkungan LEMIGAS 

 Mendalami secara berkesinambungan kebijakan pemerintah dan regulasi yang 

terkait dengan bidang Migas  

 Proaktif mengasah diri dan mengikuti perkembangan litbang teknologi migas baik 

nasional maupun internasional. 

Dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Advisor ini, 

maka target dan sasaran kegiatan yang diharapkan dalam pembangunan yang 

berkesinambungan, baik bagi institusi LEMIGAS, maupun pemerintah dan industri migas, 

telah meliputi: 

 Hasil dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan & Pengembangan Teknologi Advisor 

adalah menciptakan tenaga advisor teknologi dari hulu dan hilir dan dapat 

menguasai seluruh kegiatan yang dilaksanakan LEMIGAS secara 

komprehensif,terutama dalam jasa pelayanan litbang migas, dan jasa pelayanan 

laboratorium, dalam rangka peningkatan jasa teknologi dan peningkatan PNBP   

 Litbang LEMIGAS menjadi tempat untuk mengembangkan dan mempersiapkan 

tenaga advisor agar dapat  berkarya secara profesional dan bertaraf internasional. 

 Pemerintah mempunyai litbang migas yang unggul dan  andal untuk dijadikan 

referensi, penyeimbang dan penyaring jasa iptek dari luar negeri di bidang migas 

 Terjadi efiisiensi biaya operasional kegiatan industri migas dengan meningkatnya 

penggunaan potensi nasional/ kandungan lokal secara luas. 

 Industri Migas mempunyai gambaran besaran biaya operasional terkait dengan jasa 

teknologi, khususnya analisa laboratorium, bagi mereka yang beroperasi di 

Indonesia. 
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BAB 5. PENUTUP 

Dari penjelasan masing-masing program pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

capaian sasaran program dari tiga program yang dilaksanakan sepanjang tahun 2010 di 

lingkungan PPPTMGB “LEMIGAS” telah diukur dengan data kuantitatif terhadap rencana 

dan realisasi capaian. 

Untuk program litbang migas (litbang hulu dan litbang hilir) sasaran yang dicapai adalah 

: 

 Mewujudkan litbang solusi persoalan pemerintah dan industri dengan indikator 

keluaran berupa 2 buah usulan paten, 63 makalah ilmiah yang telah dipublikasikan, 

dan 3 buah rancang bangun/pilot plan. 

 Mewujudkan litbang solusi persoalan pemerintah dengan indikator keluaran berupa  

Masukan/ Rekomendasi Kebijakan sejumlah 5 buah dan tambahan prospek 

sumberdaya migas dan CBM sebesar 763,1 MMBOE. 

Dari penjelasan pada program litbang terlihat bahwa sasaran masing-masing program 

litbang terlaksana secara terdistribusi melalui litbang hulu dan litbang hilir migas. 

Capaian sasaran program pendukung litbang difokuskan pada 1) Program peningkatan 

pelayanan keuangan, rumah tangga, dan pengelolaan perlengkapan; 2) Pengelolaan 

sumberdaya manusia kelitbangan; dan 3) Pengembangan sistem mutu kelitbangan. 

 



Laporan Kegiatan LEMIGAS 2010 195 

  

 

LAMPIRAN 

A. Daftar penulisan ilmiah 2010 yang sudah dipublikasikan (Litbang hulu) 

NO. JUDUL 
PUBLIKASI 

INTERNAL/EKTSTERNAL 
PENULIS UNIT 

1 Pemanfaatan Data Penginderaan 
Jauh untuk  Perencanaan Jalan 
Pipa 

LPL Tri Muji Susantoro BLM 
5 

2 Teknologi 4 Dimensi (4-D) untuk 
Optimalisasi Penataan Ruang 
Kegiatan Energi Sumber Daya 
Mineral 

LPL Djoko Sunaryanto, BLM 
5 

3 Avo Inversio Using Levenberg-
Marquardt Optimization  
Technique 

LSC Suprajitno Munadi 
and 

BLM 
5 

4 Oil Spill  Pollution Detection 
Using Palsar Data in Timor Sea 

LSC Tri Muji 
Susantoro, 

BLM 
5 

5 Palaeoenvironments of The 
Permian-Cretaceous Sediments  
of The Bintuni Bay, Papua 

LSC Eko Budi Lelono, 
Mufdi F. 

BLM 
5 

6  Eksplorasi Migas Menggunakan 
Radiasi Nuklir Alami 

Majalah Mineral 
Balitbang 

Suprajitno Munadi BLM 
5 

7  A New Method for Direct 
Hydrocarbon Detection Using 
Radioactive Radon Emanation, 
Case Study from North East Java 
Basin) 

Simposium dan Kongres 
IATMI 2010, 28  
Nopember - 1 

Desember 2010, 
Jakarta. 

Suprajitno Munadi BLM 
5 

8 Pre-Tertiary Nannoplankton 
Biostratigraphy of the Buya and 
Tanamu Formations, Banggai-
Sula Basin 

Simposium dan Kongres 
IATMI 2010, 28  
Nopember - 1 

Desember 2010, 
Jakarta. 

Eko Budi Lelono BLM 
5 

9 Modifikasi Persamaan Proximate 
Log 'Standard' sebagai Hasil 
Studi Lapangan CBM Rambutan - 
Sumatera Selatan 

LPL Bambang Agus BLM 
6 

10 Optimasi Pompa pada 
Dewatering Sumur CBM 

LPL Gathuk Widiyanto BLM 
6 

11 Pemecahan Gelombang-S 
Akustik Sebagai Indikasi 
Orientasi Umum Rekahan Pada 
Reservoir Gas Metana Batubara 

LPL Bambang 
Widarsono 

BLM 
6 
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NO. JUDUL 
PUBLIKASI 

INTERNAL/EKTSTERNAL 
PENULIS UNIT 

12 Penelitian Desain Lumpur untuk 
Mengatasi Terjadinya 
Pengendapan oleh Material 
Lumpur Maupun Formasi Akibat 
Pengaruh Temperatur dan 
Tekanan Tinggi 

LPL Emanuella W.Y.P. BLM 
6 

13 Penentu Model Reservoir Dual 
Porosity Pseudo Steady State 
Berdasarkan Hasil Uji Sumur 
Minyak 

LPL Edward ML Tobing BLM 
6 

14 Penentuan Distribusi Rekahan 
pada Reservoar Karbonat 
Berdasarkan Data Produksi dan 
Data Pengujian Sumur di 
Lapangan Migas 

LPL Arie Haans dan 
Usman 

BLM 
6 

15 Pengembangan Dan Aplikasi 
Simulator Reservoar Untuk 
Simulasi Perkolasi Gas Pada 
Reservoar Bertenaga Dorong Gas 
Terlarut 

LPL Usman BLM 
6 

16 Pengembangan Formulasi 
Expading Agent Material Semen 
Pemboran dengan 
Memanfaatkan Batu Kapur Alami 

LPL Budi Saroyo BLM 
6 

17 Pengembangan Simulator 
Reservoir untuk Evaluasi 
Perolehan Minyak dengan 
Teknologi EOR 

LPL Usman Pasarai BLM 
6 

18 Potensi Peran Kawasan Jawa 
Tengah dalam Produksi Minyak 
dan Gas Bumi Nasional : Sebuah 
Kajian atas Kinerja, Peluang 
Tantangan, dan Proyeksinya 

LPL Bambang 
Widarsono 

BLM 
6 

19 Screening Test dan Karakterisasi 
Surfaktan yang Efektif untuk 
Injeksi Kimia 

LPL Hestuti Eni, Ego 
Syahrial 

BLM 
6 

20 Studi Penyebab Scale di 
Lapangan-Lapangan Minyak 
Sumatera 

LPL Akhdan W 
Setiaprihadi 

BLM 
6 

21 Uji Coba Teknik Baru untuk 
Menentukan Para Meter 
Pancung Porositas pada Kasus 
Reservoir Batu Gamping 

LPL Bambang 
Widarsono 

BLM 
6 

22 A New Approach of LSC  Ego Syahrial BLM 
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NO. JUDUL 
PUBLIKASI 

INTERNAL/EKTSTERNAL 
PENULIS UNIT 

Compositional Simulation For A 
Volatile Oil Reservoir Modelling 

6 

23 An Investigation Over Rock 
Wettability and Its Alteration on 
Some Indonesian Sandstones 

LSC  Bambang 
Widarsono 

BLM 
6 

24 Application of New 
Compositional Simulation 
Approach to Model Gravity 
Segregation in Volatile Oil 
Reservoirs 

LSC  Ego Syahrial BLM 
6 

25 Contribution of Refinery Carbon 
Dioxide Emission to Global 
Warning 

LSC  R. Desrina BLM 
6 

26 Differential Strain Analysis: An 
Investigation Over Its  Feasibility 
for Determining Coal's Cleat 
Orientation 

LSC  Bambang 
Widarsono 

BLM 
6 

27 Effect of Composition Variation 
With Depth an Volatile Oil 
Reservoirs 

LSC  Ego Syahrial BLM 
6 

28 Integrating Petrography With 
Core-Log-Well Test Data for Low 
Permeability Sandstone 
Reservoir Characterization: 
Preliminary Recommendation for 
Production Optimization 

LSC Junita Trivianty 
Musu 

BLM 
6 

29 Modeling Gravity Segregation In 
Stratified and Dipping Reservoir 
of Volatile Oil 

LSC  Ego Syahrial BLM 
6 

30 Reservoir Quality Reduction 
Caused By Clay Induced Ductility 

LSC Junita Trivianty 
Musu 

BLM 
6 

31 Single or Multiple Porosity Cut-
Off? A New Relevance Provided 
By Application of A New 
Approach 

LSC  Bambang 
Widarsono 

BLM 
6 

32 Study on Productivity 
Improvement of Low 
Permeability Gas Reservoir By 
Hydraulic Fracturing 

LSC  Usman Pasarai BLM 
6 

33 The Advantage of Oil Content in 
Injection Water Determination 
Before Implementation of 
Waterflood in Oilfield 

LSC  Tjuwati Makmur BLM 
6 

34 Tracer Tests for Heterogeneity LSC Sugihardjo, BLM 
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NO. JUDUL 
PUBLIKASI 

INTERNAL/EKTSTERNAL 
PENULIS UNIT 

Characterization and Saturation 
Determination on Core Flooding 

Usman 6 

35 Understanding Carbon Capture 
and Storage (CCS)  Potential in 
Indonesia 

LSC Ego Syahrial, 
Usman 

BLM 
6 

36 Worksheet Screening CO2 EOR 
Sequestration Potential in 
Indonesia 

LSC Usman Pasarai, 
Utomo 

BLM 
6 

37 Memahami Potensi Carbon 
Capture and Storage (CCS) di 
Indonesia 

Forum Sharing 
Teknologi Hulu - PT. 

Pertamina, 4 – 6 
Agustus 2010. 

Ego Syahrial, 
Usman, Utomo 
Iskandar 

BLM 
6 

38 Candidate Evaluation and Design 
of Hydraulic Fracturing on A Hihg 
Stress and Low Permeability Gas 
Reef Reservoir 

Simposium dan Kongres 
IATMI 2010, 28  
Nopember - 1 

Desember 2010, 
Jakarta. 

Darsono M., 
Usman, Marzuki S. 

BLM 
6 

39 Penilaian Faktor Ketidakpastian 
dalam Perhitungan Saturasi 
Fluida pada Reservoar Batupasir 
Lempungan dengan Desain 
Eksperimen 

Simposium dan Kongres 
IATMI 2010, 28  
Nopember - 1 

Desember 2010, 
Jakarta. 

Heru Atmoko BLM 
6 

40 Status of CCS Development in 
Indonesia the 10th International 
Conference on Greenhouse Gas 
Control Technologies 

the 10th International 
Conference on 

Greenhouse Gas 
Control Technologies, 

19 – 23 September 
2010, Amsterdam 

Dennis B., Rida 
Mulyana. 

BLM 
6 

 



Laporan Kegiatan LEMIGAS 2010 199 

  

 

B. Daftar penulisan ilmiah 2010 yang sudah dipublikasikan (Litbang Hilir) 

NO. JUDUL PUBLIKASI 
INTERNAL/EKTSTERNAL 

PENULIS UNIT 

1 Crude oil Grading sebagai Second 
Reference dalam Penetapan Harga 
Crude oil Indonesia 

LPL Adiwar, Baity 
Hotimah 

BLM 7 

2 Metode Kromatografi Gas untuk 
Fingerprinting Tumpahan Minyak 
Bumi di Perairan: Perlukah 
Korelasi antar Laboratorium? 

LPL R. Desrina BLM 7 

3 Perencanaan Unit Peralatan 
Pirolisis Pembuatan Bio Oil Dari 
Minyak Jelantah 

LPL Edi Gunawan BLM 7 

4 Teknologi Green Diesel sebagai 
Alternatif Proses Produksi Biofuel 

LPL Yanni 
Kussuryani, Ali 
Rimbasa 

BLM 7 

5 Determination of Calcium Sulfate 
Solubility in Three Different Water 
Source 

LSC  Darwita BLM 7 

6 Indonesia's Refining 
Developments: Future Prospects 
and Challenges 

LSC  Maizar 
Rahman 

BLM 7 

7 Natural Gas Chemistery LSC AS Nasution BLM 7 

8 Analisa Kandungan Partikel 
Pengotor pada Minyak Lumas 
Kendaraan 

LPL Milda Fibria 
dan Rona 

BLM 8 

9 Efek PAH dalam Minyak Solar 
terhadap Kinerja dan Emisi Gas 
Buang Mesin Diesel Injeksi 
Langsung 

LPL Djainuddin 
Semar 

BLM 8 

10 Effek Kandungan Aromatik dalam 
Minyak Solar terhadap Kinerjanya 
pada Mesin Diesel 

LPL Djainuddin 
Semar 

BLM 8 

11 Formulasi Bahan Bakar Jenis 
Bensin 91 yang Ramah Lingkungan 
dengan Membatasi Kandungan 
Senyawa Aromatik, Benzena dan 
Olefin 

LPL Emi Yuliarita BLM 8 

12 Kajian Spesifikasi Minyak Solar 
Ramah Lingkungan 

LPL Djainuddin 
Semar 

BLM 8 

13 Kompatibilitas Campuran Minyak 
Lumas Dasar Jenis Mineral dengan 
Minyak Nabati sebagai Minyak 
Lumas Dasar Pelumas Mesin 

LPL Rona Malam 
Karina 

BLM 8 
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NO. JUDUL PUBLIKASI 
INTERNAL/EKTSTERNAL 

PENULIS UNIT 

Kendaraan Bermotor 

14 Pengaruh Fraksi Kerosine Dalam 
Minyak Solar terhadap Perubahan 
Sifat-Sifat Fisika/Kimia Utama 
Minyak Solar Eks Pertamina  

LPL Emi Yuliarita BLM 8 

15 Peran Laboratorium Pengendalian 
Mutu dalam Menjamin Kualitas 
Produk Pelumas 

LPL Ratu Ulfiati BLM 8 

16 Mixture of Pure Plant Oil (PPO) & 
Kerosene Performance  Testing As 
The Fuel to The Fused Stone 

LSC  Emi Yuliarita BLM 8 

17 Study on Components Rating of 
Gasoline Engine As A  Performance 
Quality Indicator of Api SL 
Lubricant 

LSC Setyo Widodo BLM 8 

18 Study on the Impacct Biodiesel 
onto Fuel Pump and Nozzie Wear 
5 KVA Generator Diesel Engine 

LSC  Mardono BLM 8 

19 The Influence of Olefin Content in 
Gasoline's Against Deposit Build 
Up on Intake Value Motor Bike 
Engine 

LSC  Nur Ahadiat BLM 8 

20 Kajian Kelayakan Gas Bumi untuk 
Pabrik Pupuk Skala Kecil 

LPL Paramita 
Widiastuti 

BLM 9 

21 Penggunaan Adsorben 
Penyimpanan Bahan Bakar Gas 
untuk Pengembangan Kota Gas di 
Indonesia 

LPL Yusep K 
Caryana 

BLM 9 

22 Program Nasional Biofuel dan 
Realitasnya di Indonesia 

LPL Aziz Masykur 
Lubad  

BLM 9 

23 Rancangan Teknis Modul-Modul 
Adsorben Penyimpanan Bahan 
Bakar Gas  

LPL Yusep K 
Caryana 

BLM 9 

 


