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PUSAT KEUNGGULAN LINGKUNGAN BADAK LNG:

PRAKATA

SEBAGAI perusahaan pencair gas alam menjadi Liquefied Natural Gas (LNG) yang berdiri sejak tahun 
1974, Badak LNG menyadari bahwa keberlanjutan produksi perusahaan tergantung pada lingkungan dan 
masyarakat, sehingga Badak LNG senantiasa menjaga operasionat perusahaan yang ramah lingkungan.

Visi kami adalah “menjadi perusahaan energi kelas dunia yang terdepan dalam inovasi” dan misi kami 
“memproduksi energi bersih dengan standar kinerja terbaik sehingga menghasllkan nilai tambah mak-
simal bagi pemangku kepentingan”. Untuk itu, Badak LNG berkomitmen selalu meningkatkan kualitas 
pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lestari termasuk penerapan produksi 
bersih. Berbagai macam usaha dan Inovasi diimplementaslkan untuk terus menerus menlngkatkan kuali-
tas lingkungan hIdup. Adanya komltmen tinggi serta praktik manajemen lingkungan dan manajemen sum-
ber daya alam yang konsisten menyebabkan Badak LNG mendapatkan beragam pengakuan dan apresiasi 
dari pelbagai pihak. Badak LNG telah berhasil meraih PROPER Emas Nasional 6 tahun berturut-turut sejak 
tahun 2011 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia Green Achievement dari Ma-
jalah SWA Tahun 2016 dan 2017, Penghargaan Energi Pratama dari Kementerian ESDM tahun 2016, dan 
Indonesia Green Award dari La Tofi School of CSR Tahun 2016.

Buku ini dibuat untuk memberikan gambaran kepada para pembaca tentang berbagai usaha dan Inovasi Badak 
LNG dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi emisi, mengurangi limbah, dan melindungi keanekaragaman 
hayati. Beberapa Inovasi telah dipatenkan untuk merangsang munculnya inovasi-inovasi yang memiliki keba-
ruan dan keotentikan. Segala upaya yang telah diimplementasikan merupakan perwujudan tanggung jawab 
Badak LNG untuk melakukan konservasi sumber daya alam dan menjaga keberlanjutan alam tidak hanya untuk 
generasi sekarang tapi juga untuk generasi mendatang.

Akhir kata, kami berharap buku ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi pembaca pada umum nya 
dan dunia industri pada khususnya.

Yhendra Permana
Director & COO
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“ Gas alam adalah bahan bakar yang sangat bersih yang tidak menim-
bulkan pencemaran pada waktu pembakarannya, dan bermanfaat 
untuk negara-negara industri yang menghadapi masalah polusi.

Bab I: Produksi LNG dan LPG seita Pengelolaan Limbahnya

SEJARAH PERJALANAN BADAK LNG

LNG adalah singkatan dari Liquefied Natural Gas(gas alam cair), yang mengandung 
85% methane atau CH4. CH4adalah molekul paling ringan dari produk sampingan 
hidrokarbon. Gas alam adalah bahan bakar yang sangat bersih yang tidak menim-

bulkan pencemaran pada waktu pembakarannya, dan bermanfaat untuk negara-negara 
industri yang menghadapi masalah polusi.

Proyek Badak LNG dimulai ketika Huffco Inc., sebuah perusahaan ini bekerja di bawah 
Production Sharing Contracts dengan Pertamina, menemukan cadangan gas alam yang 
sangat besar di Lapangan Badak, Kalimantan Timur, pada Februari 1972. Untuk menjual 
gas tersebut, Pertamina mulai membangun kilang LNG pertama negara ini untuk mendin-
ginkan dan mencairkan gas untuk transportasi dalam kapal tanker berpendingin ke para 
pelanggan di Jepang.

Pada tahun 1980, dimulai pembangunan Train C & D seiring dengan meningkatnya per-
mintaan LNG dari pembeli Jepang. Jumlah kilang Badak LNG di Bontang terus meningkat 
dengan selesainyapembangunan fasilitas pengolahan LPG pada tahun 1988. Produksi LPG 
dingin juga dimaksudkan untuk disediakan untuk pasar ekspor di Jepang.

Dengan semakin meningkatnya permintaan LNG di Jepang, Train E dibangun pada tahun 
1987-1989, sementara Train F dibangun pada tahun 1991-1993. Sejak tahun 1992 seba-
gian produksi LNG dari kilang LNG ini juga diekspor ke Taiwan & Korea Selatan.

Proses Produksi LNG dan LPG 
Badak LNG

Bab I: Produksi LNG dan LPG seita Pengelolaan Limbahnya
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Pengembangan kilang Badak LNG di Bontang terus berlanjut dengan pembangunan Train G 
(selesai pada tahun 1997)dan Train H (selesai pada tahun 1999).Dengan beroperasinya dela-
pan train, kapasitas total produksi adalah 22,5 juta ton LNG/tahun dan 1 juta ton LPG/tahun.

PROSES PRODUKSI LNG

Proses pencairan gas alam di kilang Badak LNG di Bontang menggunakanteknologi pen-
cairan yang canggih yang merupakan proses berlisensi dari Air Products & Chemicals In-
corporated (APCI). Proses pengolahan LNG adalah sebagai berikut:
1. Gas alam mentah dari berbagai lapangan dialirkan melalui knock out drum sebelum 

memasuki kilang,
2. Karbon dioksida (CO2) dibuang melalui penyerapan kimia dalam larutan amine,
3. Air dibuang melalui penjerapanfisik dalam molecular sieve bed,
4. Merkuri dibuang melalui penjerapan dalam Sulphur Impregnated Activated Carbon 

(SIAC) bed,
5. Hidrokarbon berat dipisahkan dengan cara fraksinasi,
6. Pendinginan pendahuluan dilakukan dengan menggunakan pendingin propane,
7. Pendinginan akhir dan pencairan dilakukan dalam Main Cryogenic Heat Exchanger, 

yang menggunakan multi-component refrigerant sebagai media pendingin.

LNG yang dihasilkan selanjutnya disimpan dalam tangki penyimpanan khusus dengan 
dinding/ lapisan ganda, yang dapat menyimpan LNG pada suhu yang sangat rendah 
(-162oC), siap untuk dimuat ke kapal tanker LNG.

PROSES PRODUKSI LPG

Pada tahun 1988 LPG recovery unit ditambahkan ke kilang Badak LNG di Bontang. Recovery (pe-
manfaatan) LPG dimulai pada Scrub Column dengan memisahkan cairan hidrokarbon yang lebih 
berat dari aliran gas. Gas yang bebas dari cairan yang meninggalkan Scrub Column mengandung 
lebih dari 90% methane dan ini selanjutnya dicairkan dalam main cryogenic exchanger. Cairan hi-
drokarbon yang berat mengalir ke seksi fraksinasi di mana cairan dipisahkan menjadi komponen 
individual seperti ethane C2, propane C3, butanes C4, pentanes C5, dan lebih banyak lagi.

Ethane C2 diinjeksikan kembali ke dalam LNG dan campuran pentanes C5+ (kondensat) di-
alirkan ke tangki penyimpanan. Propane dan butane yang dihasilkan dalam seksi fraksinasi 
dikirim ke LPG refrigeration unit untuk sub-cooling hingga – 40oC untuk propane dan -4oC un-
tuk butane sebelum disimpan dalam tangki dingin untuk selanjutnya dimuat ke kapal LPG. (*)

Bab I: Produksi LNG dan LPG seita Pengelolaan Limbahnya
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Dalam kegiatan industri, limbah adalah salah satu hal penting yang harus dikelola 
oleh pengusaha. Sebab limbah dapat mencemari lingkungan dan merusak kele-
stariannya. Bahkan dalam kadar tertentu limbah dapat merusak kesehatan ma-

nusia. Cairan merupakan bagian dari limbah yang dihasilkan dalam kegiatan industri. Air 
yang telah masuk kategori limbah tak semata-mata hanya air yang telah tercampur den-
gan zat kimia. Air yang mengalami perubahan suhu pun dapat masuk kategori limbah. 
“Sebagai contoh, air pendingin kilang yang mengalami kenaikan temperatur, harus didin-
ginkan kembali hingga lebih kecil dari 40oC agar bisa dikembalikan ke lingkungan.”

Limbah cair yang dihasilkan oleh 
Badak LNG terbagi menjadi dua 
yakni limbah domestik yang ber-
asal dari permukiman dan limbah 
industri yang berasal dari proses 
produksi dan utilitas. Keberhasi-
lan pengolahan air limbah adalah 
terpenuhinya baku mutu limbah 
cair sesuai SK Gubernur Kaliman-
tan Timur terkait Izin Pembuan-
gan Air Limbah ke Laut kepada 
Badak LNG.

Pengelolaan Limbah Cair
Badak LNG

“ Air yang telah masuk kategori limbah tak semata-mata 
hanya air yang telah tercampur dengan zat kimia

Bab I: Produksi LNG dan LPG seita Pengelolaan Limbahnya



PUSAT KEUNGGULAN LINGKUNGAN BADAK LNG:

USAHA & INOVASI UNTUK EFISIENSI, KONSERVASI, DAN KEBERLANJUTAN 9

PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DARI UNIT PROSES DAN UTILITAS

Limbah cair hasil kegiatan operasi Badak LNG plant Bontang yang berasal dari saluran un-
tuk air yang terkontaminasi minyak (oily water sewer), sanitary sewer, dan saluran untuk 
air tanpa kontaminasi minyak (clean water sewer) diolah di Waste Water Treatment Plant 
(WWTP)#34 yang berkapasitas 2.800 m3/hari. Kandungan minyak dipisahkan dari air ini. 
Setelah diproses di unit aerasi dan clarifier, barulah air yang telah memenuhi baku mutu 
yang ditetapkan dikeluarkan ke kanal air laut.

Air terkontaminasi MDEA yang biasanya didapatkan dari aktivitas turn around dari Plant#1 
CO2 Removal dan air terkontaminasi glycol yang didapat dari unit pemisahan Plant#21 Knock 
Out Drum diolah dengan menggunakan Liquid Incinerator dan Multi Purpose Incinerator. 

Air dari unit demineralisasi yang mengandung asam atau basa diolah di Neutralising pit. 
Air yang telah memenuhi baku mutu dari proses netralisasi ini, beserta air air buangan 
dari blowdown boiler dialirkan ke laut lewat saluran various module I dan II.

Air laut sebagai pendingin proses yang telah digunakan dalam berbagai alat  penukar 
panas (heat exchanger) akan dibuang ke laut melalui kanal air pendingin. Air laut yang 
digunakan di Train A-F masing-masing menggunakan 2 pompa cooling water. Di Train G & 
H masing-masing menggunakan 2 atau 3 pompa cooling water Kapasitas masing-masing 
pompa adalah 15.000 m3/jam. Perbedaan jumlah pompa disesuaikan dengan kapasitas 
produksi masing-masing Train. Train A dan B saat ini dalam status long term idle, jadi 
pompa untuk kedua train tersebut juga dalam kondisi long term idle.

Bab I: Produksi LNG dan LPG seita Pengelolaan Limbahnya
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Kanal air pendingin proses kilang Badak LNG merupakan saluran buatan di dalam kesatuan 
properti Badak LNG. Kanal ini dibuat sebagai saluran air agar air mengalami pendinginan 
alami. Temperatur air limbah di masing-masing keluran train ke kanal sekitar 43-44oC. Air 
akan mengalami pendinginan alami sehingga pada saat keluar dari kanal, temperaturn-
ya sekitar 38-39,5oC. Suhu tersebut telah sesuai baku mutu air limbah. Daerah perairan 
sekitar hilir kanal air pendingin merupakan kawasan terbatas dan telah ditetapkan pula 
sebagai kawasan industri. Kawasan kanal tersebut telah sesuai dengan dokumen AMDAL 
(Analisis Dampak Lingkungan) yang berlaku sebagai Izin Lingkungan Badak LNG.

PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK

Limbah cair domestik diolah di Waste Water Treatment Plant (WWTP)#48 yang terdiri 
dari tiga jenis pengolahan yang beroperasi paralel yaitu aerated lagoon dengan kapasitas 
2.000 m3/hari, rotary biodisc dengan kapasitas 600 m3/hari dan activated sludge dengan 
kapasitas 1.800 m3/hari. Dengan demikian total kapasitas pengolahan limbah cair do-
mestik WWTP#48 adalah 4.400 m3/hari. Limbah cair domestik yang diolah di Plant #48 
berasal dari PC Housing, Guest House, Masjid, Gereja, Perkantoran, Gedung Administrasi, 
Services, Procurement & Contract, dan aktivitas rumah sakit. 

Limbah cair yang dibuang dipantau pa-
rameternya. Terdapat alat ukur aliran 
air yang kontinyu di titik-titik penaatan 
pembuangan air ke laut yang koordinat 
lokasinya ditetapkan dalam SK Guber-
nur Kalimantan Timur terkait Izin Pem-
buangan Air Limbah ke Laut kepada 
Badak LNG. Secara teratur, sampel air 
limbah juga diambil untuk mengukur 
kadar parameter yang harus dipenuhi 
baku mutunya. Sesuai izin, hasil pe-
mantauan air limbah dilaporkan kepa-
da badan yang berwenang setiap tiga 
bulan sekali.  (*)

Bab I: Produksi LNG dan LPG seita Pengelolaan Limbahnya
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“
Perusahaan selalu berusaha menjaga kualitas udara 
yang baik dan sehat untuk melindungi kesehatan setiap 
pekerja dan masyarakat sekitar

Dalam melaksanakan operasi kilang, Badak LNG selalu menekankan pentingnya menjaga 
lingkungan hidup. Untuk itu, Perusahaan selalu berusaha menjaga kualitas udara yang baik 
dan sehat untuk melindungi kesehatan setiap pekerja dan masyarakat sekitar. 

SUMBER LIMBAH UDARA

Emisi ke udara berasal di Badak LNG terutama berasal dari alat-alat kilang dengan pem-
bakaran dalam yaitu Boiler dan Turbin Gas. Ada 11 Boiler berkapasitas 275 ton steam per 
jam dan 10 Boiler berkapasitas 379 ton steam per jam untuk menyuplai kebutuhan op-
erasi 8 train LNG. Mengingat 3 train LNG (Train A, B, dan D) dalam kondisi long term idle, 
maka sebagian Boiler juga dalam posisi idle.

Badak LNG mencukupi kebutuhan listriknya sendiri. Sebagian besar listrik diproduksi oleh gen-
erator dengan turbin yang digerakkan steam. Sekitar 12,5 MW listrik diproduksi oleh generator 
dengan turbin gas. Gas Turbine dan Boiler merupakan sumber utama penghasil emisi. Selain 
itu, emisi juga dihasilkan oleh Flare, Incinerator, dan CO2 Vent Stack dari Amine Regenerator.

Flare atau suar bakar di Badak LNG yang berdiri di beberapa lokasi kilang merupakan alat 
keselamatan kilang. Flare didesain untuk terus menyala selama unit proses yang dilind-
unginya masih beroperasi. Flare digunakan untuk melindungi kilang dan daerah sekitarn-
ya pada saat terjadi tekanan berlebih, sekaligus untuk mengendalikan emisi yang dikelu-
arkan pada saat kondisi darurat. Tanpa Flare, fluida proses dengan tekanan berlebih tidak 
dapat dengan aman dikeluarkan ke udara oleh karena gas hidrokarbon yang keluar ke 
udara tanpa terbakar dapat menyebar dan menyebabkan terjadinya kebakaran.

Pengolahan Limbah Udara
Badak LNG

Bab I: Produksi LNG dan LPG seita Pengelolaan Limbahnya
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Badak LNG menggunakan incinerator untuk membakar limbah air yang terkontaminasi 
amine dan glikol. Rumah sakit Badak LNG menggunakan incinerator untuk membakar lim-
bah rumah sakit yang bersifat infeksius.

PEMANTAUAN EMISI DAN KUALITAS UDARA

Program pemantauan emisi dan kualitas udara dituangkan dalam Rencana Pemantauan 
Lingkungan (RPL) dari kajian AMDAL. Secara berkala Perusahaan memantau emisi dengan 
mengukur kadar CO2, NO2, SO2, H2S, dan parameter baku mutu lainnya pada emisi Gas 
Turbine, Boiler, Incinerator, dan CO2 Vent Stack. Opasitas Flare juga diukur. Badak LNG 
memasang Continuous Emission Monitoring System (CEMS) pada salah satu Boiler untuk 
memantau emisi secara kontinyu. Kualitas udara ambient di area community sekitar kil-
ang juga diperiksa. Hasil pemantauan dan pengukuran emisi dan kualitas udara ambient 
dilaporkan secara teratur kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

PENGENDALIAN DAN PENGURANGAN EMISI GAS 
RUMAH KACA

Gas rumah kaca adalah gas di atmosfer yang menyer-
ap dan memancarkan radiasi inframerah. Semakin 
banyak gas rumah kaca temperature atmosfer akan 
semakin panas dan berpotensi menyebabkan peru-
bahan iklim. Beberapa jenis gas rumah kaca antara 
lain CO2, CH4, CFC, HCFCs, dan HFCs.

Methane (CH4) mempunyai efek gas rumah kaca 
86 kali lipat lebih besar dari pada CO2. Oleh kare-
na itu, unit operasi memastikan udara umpan untuk 
pembakaran di Boiler melebihi kebutuhan stoikiom-
etrisnya agar CH4 dalam gas bahan bakar (fuel gas) 
terbakar sempurna.

Selain melakukan pemantauan dan pengukuran kualitas udara, Badak LNG juga berusaha 
mengendalikan dan mengurangi emisi gas rumah kaca atau biasa disebut greenhouse gases 
(GHG). Hal ini tidak terlepas dari kesadaran Perusahaan akan kontribusi GHG terhadap pema-

Methane (CH4) mem-
punyai efek gas rumah 
kaca 86 kali lipat lebih 

besar dari pada CO2. Oleh 
karena itu, unit operasi 
memastikan udara um-

pan untuk pembakaran di 
Boiler melebihi kebutuhan 
stoikiometrisnya agar CH4 

dalam gas bahan bakar 
(fuel gas) terbakar sem-

purna.

Bab I: Produksi LNG dan LPG seita Pengelolaan Limbahnya
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nasan global yang dapat menyebabkan masalah lingkungan serius pada skala global.

Upaya pengendalian dan pengurangan emisi GHG yang telah Badak LNG lakukan antara 
lain memasang additional pre-heater untuk meningkatkan efisiensi penggunaan high 
pressure steam dan melakukan relokasi low pressure steam let down station di Train G/H 
untuk mengurangi steam losses. Kedua upaya tersebut mampu mengurangi emisi GHG 
masing-masing sebesar 1.380 ton CO2e dan 394 CO2e per tahun.

Badak LNG juga melakukan pengurangan konsumsi high pressure steam (HPS) dengan 
pemasangan additional pre-heater pada drier yang berhasil mengurangi 1.380 ton emisi 
CO2; pengurangan konsumsi steam pada reaktivasi kompresor 2K-2 di modul 2 mampu 
mengurangi 360 ton emisi CO2; dan pengurangan buangan LP steam di modul 1 yang 
mengurangi 393,7 ton emisi CO2.

Selain pengurangan emisi CO2, Badak LNG juga mencatat dan memperhatikan pemakaian 
bahan perusak lapisan ozon serta melaksanakan berbagai program untuk mengurangi pe-
makaian bahan tersebut. Beberapa program yang sudah berhasil dilakukan adalah meng-
hentikan penggunaan Halon sejak akhir 2014; serta mengurangi penggunaan Freon R-22 
dengan mengganti bahan tersebut menjadi Heptafluoropropana dan Freon 314A yang 
lebih ramah lingkungan. 

Pengolahan limbah udara menjadi salah satu upaya penting Badak LNG dalam menjamin 
kelestarian lingkungan. Hingga saat ini Badak LNG tetap mampu mempertahankan emisi 
udara dari hasil operasi perusahaan pada tingkat aman terhadap lingkungan. (*)

Bab I: Produksi LNG dan LPG seita Pengelolaan Limbahnya



PUSAT KEUNGGULAN LINGKUNGAN BADAK LNG:

USAHA & INOVASI UNTUK EFISIENSI, KONSERVASI, DAN KEBERLANJUTAN14

Sampah merupakan masalah yang cukup pelik di Indonesia. Jumlah sampah yang mening-
kat dan jenis sampah yang semakin beragam karena perubahan konsumsi masyarakat 
belum diimbangi dengan sistem dan infrastruktur yang memadai serta kesadaran dan 

kepedulian masyarakat. Paradigma masyarakat terkait sampah yang masih “kumpul, ang kut, 
buang” menyebabkan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya belum optimal.

Badak LNG berusaha mengubah paradigma “kumpul, angkut, buang”, bukan sekedar 
mengubah paradigma Pekerja dan keluarganya, tapi juga masyarakat pada umumnya.

Di tingkat Pekerja, Badak LNG mengawali dengan peningkatan budaya kebersihan, kerapi-
an, dan keteraturan. Budaya ini ditanamkan seiring dengan diluncurkannya “safety culture 
change” Di awal periode culture change ini, setiap unit kerja melakukan walkthrough satu 
hingga dua minggu sekali untuk memastikan unit kerjanya maupun unit kerja lain mempunyai 
tempat kerja yang aman, nyaman, ergonomis, bersih, rapi, dan teratur. Periode culture change 
ini diiringi dengan perbaikan pemilahan sampah di Perusahaan. Di wilayah kilang, sampah 
dipilah menjadi 3 jenis, yaitu sampah metal, sampah B3, dan sampah Non-B3, sedang di luar 
kilang sampah dipilah menjadi sampah organik dan anorganik.

Sampah organik terdiri dari kayu, dedaunan dan sisa-sisa makanan, sedang sampah non 
organik yang terdiri dari kertas, plastik, dan lain sebagainya. Dalam pengelolaannya, 
sampah organik akan diubah menjadi kompos yang mana kompos tersebut digunakan 
untuk keperluan pemeliharaan tanaman di sekitar wilayah Perusahaan. Minyak jelantah 
yang dikumpulkan dari dapur dan perumahan diolh menjadi biodiesel.

Sampah anorganik yang dikumpulkan, dipilah dengan memisahkan kertas, kaca, dan plas-
tik. Sampah anorganik hasil pilahan diserahkan kepada mitra binaan, sedang yang lainnya 
akan dibuang langsung ke TPA Bontang Lestari.

Usaha Badak LNG untuk mengubah budaya pengelolaan sampah masyarakat difokuskan 
dengan peluncuran program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Selain mendiri-
kan Bank Sampah dan Workshop 3R, Badak LNG juga meluncurkan program Pencacahan 
plastic dan konversi plastik menjadsi BBM.

“
Paradigma masyarakat terkait sampah yang masih 
“kumpul, ang kut, buang” menyebabkan pemanfaatan 
sampah sebagai sumber daya belum optimal.

Pengelolaan Limbah Padat Non-B3
Badak LNG
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Selama lebih dari 40 tahun Badak LNG menjalankan operasi dengan tidak hanya mengede-
pankan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek lingkungan. Selama itu pula area kilang 
Badak LNG tetap terlihat hijau, bahkan semakin hijau dari hari ke hari. Sejak tahun 2014, 

Green Electricity, sebuah program pemanfaatan energi baru terbarukan diimplementasikan di 
area Plant Site  Bontang. Dalam program ini, tenaga matahari digunakan sebagai pembangkit 
listrik bagi gedung perkantoran, fasilitas umum, dan penerangan jalan. Program Green Elec-
tricity ini menunjukkan komitmen Manajemen Badak LNG terhadap pelestarian lingkungan. 

Kota Bontang yang terletak di garis khatulistiwa menyediakan cahaya matahari dengan 
intensitas tinggi. Inilah yang menjadi alasan memilih penggunaan sel surya. Ide yang mu-
lai dicetuskan pada pertengahan tahun 2013 ini dapat diwujudkan hanya dalam waktu 
setengah tahun saja oleh tim Project Badak LNG. Waktu yang sebenarnya cukup sempit. 
Tim Project membutuhkan waktu dua bulan untuk desain, tiga bulan untuk pengadaan 
barang dan jasa, serta satu bulan untuk instalasi.

Ada tiga gedung yang menggunakan sel surya, yaitu Gedung Administrasi, Gedung TOP 
(Technical, Operation, and Project), serta Gedung olahraga di area Town Center. Pada Ge-
dung Administrasi dan TOP, panel surya yang dipasang menyuplai listrik sebesar 75 kWh 
yang langsung digunakan pada siang hari tanpa melakukan penyimpanan energy ke da-
lam baterai. Sementara pada Gedung olhraga, energy yang dihasilkan disimpan ke dalam 
baterai dan bisa digunakan jika diperlukan. Hal ini dilakukan karena kegiatan pada Gedung 
Administrasi dan TOP berlangsung pada siang hari sedangkan di gedung Bulutangkis just-
ru di malam hari atau saat-saat tertentu.

“
Dalam program ini, tenaga matahari digunakan sebagai 
pembangkit listrik bagi gedung perkantoran, fasilitas 
umum, dan penerangan jalan

Green Electricity:

Melangkah menuju World Class 
Inspiring Energy Company
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Selain pemanfaatan tenaga surya, Badak LNG juga melakukan penggantian jenis lampu 
yang digunakan. Jika sebelumnya yang digunakan adalah lampu-lampu yang memiliki 
kandungn merkuri yang berahaya bagi lingkungan, maka lampu pengganti yang dipilih 
adalah lampu LED (Light Emitting Diode) yang tidak memiliki kandungan B3 dan memiliki 
konsumsi energy yang rendah. Jadi selain mengganti sumbernya dengan sel surya, dilaku-
kan juga pengurangan konsumsi energinya.

Total investasi untuk program green electricity ini mencapai US$ 700.000 dengan peng-
hematan per tahun mencapai US$ 115.000. Selain itu, penggunaan LED akan menghasil-
kan penghematan 600.000 kW/tahun serta mengurangi emisi CO2 sebesar    426,20 ton/
tahun. Pemanfaatan cahaya matahari sebagai pembangkit listrik memperlihatkan angka 
penghematan yang cukup signifikan. Hal ini merupakan milestone bagi Badak LNG dalam 
pemanfaatan energi terbarukan dengan mengurangi pemanfaatan energi tidak terbaru-
kan serta pemanfaatan LED sebagai sumber cahaya. 

Di luar dari aspek ekonomi, program ini juga mem-
berikan keuntungan seperti pengurangan penggu-
naan sumber energy dari sumber tak terbarukan 
sesuai dengan PP No. 70 /2009 tentang konservasi 
energy serta meningkatkan citra positif Perusahaan 
berkat pengurangan emisi rumah kaca, penghe-
matan energy, dan pengurangan material B3.

Bersamaan dengan peluncuran Green Electricity ini 
pada 9 Januari 1994, Director & COO Badak LNG, juga 
mengajak seluruh pekerja untuk secara sadar melaku-
kan penghematan energi. “Tindakan awalnya dimulai 
dengan mematikan lampu-lampu yang tidak digu-
nakan saat istirahat siang ataupun jika keluar ruangan 
dalam waktu yang cukup lama. Nyalakan dan matikan 
lampu pada waktu yang tepat,” ujarnya.

Dimulainya era pemanfaatan Green Electricity ini diharapkan menjadi momen yang 
menginspirasi. Dalam kesempatan yang sama, President Director & CEO, berkeinginan 
untuk mengubah tagline Badak LNG dari A World Class Energy Company menjadi A World 
Class Inspiring Energy Company. “Ini artinya kita ingin menginspirasi perusahaan-peru-

“Tindakan awalnya dim-
ulai dengan mematikan 

lampu-lampu yang tidak 
digunakan saat istirahat 

siang ataupun jika keluar 
ruangan dalam waktu 

yang cukup lama. Nyal-
akan dan matikan lampu 

pada waktu yang tepat,”

DIRECTOR & COO BADAK LNG
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sahaan lain dengan melakukan hal-hal yang beyond compliance (with regulations).Kita 
harus berpikir ke depan. Saya membayangkan bahwa green electricity ini akan bertahan 
sampai 100 tahun. Ini jelas berbeda dengan gas alam yang selama ini kita manfaatkan. Da-
lam beberapa tahun ke depan pasti akan mengalami penurunan sebelum pada akhirnya 
nanti benar-benar habis,” paparnya. (*)
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Kepedulian terhadap kelestarian lingkungan merupakan topik penting di dunia 
perindustrian di Indonesia saat ini. Upaya-upaya untuk meningkatkan kelestarian 
lingkungan saat ini sangat ditekankan untuk selalu dilakukan oleh pelaku Industri. 

Badak LNG juga tidak terlepas dari hal itu.Kepedulian terhadap kelestarian lingkungan 
di wilayah kerja Badak LNG telah lama dilakukan. Lingkup kegiatannya pun cukup luas, 
mulai dari program-program penghijauan dan revitalisasi kawasan hijau, sampai upaya 
pelestarian dari segi teknis.

Upaya tersebut didukung pula oleh budaya inovasi yang ada di Badak LNG.  Selama ini 
dukungan manajemen terhadap inovasi yang dilakukan pekerjanya telah menghasilkan 
banyak invensi yang bermanfaat bagi peningkatan efsiensi pengoperasian kilang yang 
sekaligus pula memberi dampak positif bagi lingkungan. Salah satu invensi yang baru-ba-
ru ini dipatenkan dan berkaitan dengan operasional kilang dan kelestarian lingkungan hid-
up adalah invensi metode sirkulasi gas pendingin pada proses start up Alat Penukar Panas 
Utama (Main Cryogenic Heat Exchanger / MCHE).

Invensi ini diaplikasikan pada Alat Penukar Panas Utama (MCHE) yaitu alat penukar panas 
yang berbentuk vertikal dengan tipe shell and tube. Di dalam MCHE inilah gas umpan 
akan berubah dari gas menjadi menjadi cair yang merupakan salah satu tahapan pada 
proses pengolahan gas alam menjadi LNG.

Peralatan ini beroperasi pada rentang temperatur -34OC sampai -120OC. Sebelum pen-
goperasian  MCHE, perlu dilakukan pendinginan awal (precooldown) agar temperaturnya 
mencapai -34OC. Proses ini bertujuan untuk mencegah terjadinya thermal shock pada 
tube di dalam MCHE.

“
Upaya-upaya untuk meningkatkan kelestarian lingkungan 
saat ini sangat ditekankan untuk selalu dilakukan oleh 
pelaku Industri

ZERO GAS FLARING 
saat Cooldown MCHE
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Pendinginan awal umumnya dilakukan dengan metode mengalirkan gas umpan din-
gin sekali lewat ke dalam  shell MCHE dengan tekanan 2,5 kg/cm2. Kemudian, gas dari 
pendinginan tersebut dialirkan ke blowdown untuk dibakar di flare (suar bakar). Jumlah 
gas umpan dingin rata-rata yang dibutuhkan adalah 600.000 Nm3 dan seluruh gas terse-
but dibakar di flare.

Tertantang untuk meningkatkan efsiensi dari proses pendinginan tersebut, GKM Bravo 2 
dari Seksi Train EFGH, kemudian merancang invensi berupa metode baru untuk sirkulasi 
gas pendingin pada proses start up MCHE. Idenya adalah suatu metode baru pendinginan 
awal MCHE dengan metode mengganti media pendingin dan mensirkulasikannya.

Metode baru start up MCHE pada proses pengolahan LNG dilakukan melalui beberapa 
tahap. Tahap pertama adalah mengalirkan gas pendingin yang berupa campuran gas met-

ana dan etana ke dalam unit kompresi untuk me-
naikan tekanan. Setelah itu kompresor dijalankan 
untuk mengalirkan gas pendingin yang bertekanan 
ke unit pendingin untuk didinginkan secara ber-
tahap. Kemudian, gas dingin dimasukkan ke MCHE 
pada bagian tengah dan atas melalui JT-Valve, yang 
akan menurunkan temperatur gas pendingin. Se-
lanjutnya, gaspendingin keluar  an dari MCHE di-
alirkan kembali ke unit kompresi. Kondisi ini mem-
bentuk gas pendingin yang bersirkulasi. Proses 
sirkulasi ini mampu mengurangi temperatur hing-
ga 28OC/jam. Maka bila sirkulasi dilanjutkan terus 
dengan cara yang sama akan dicapai kondisi tem-
peratur MCHE di puncak turun hingga temperatur 
-120OC atau lebih rendah. Setelah temperatur ini 
dicapai, gas umpan dialirkan ke MCHE untuk didin-
ginkan hingga menjadi LNG.

Penemuan ini setidaknya memiliki dampak pada tiga aspek. Pada aspek bisnis adalah 
penghematan gas umpan sebanyak 600.000 Nm3 pada setiap kali proses pendinginan 
MCHE. Gas yang dulunya terbuang percuma kini dapat diolah menjadi LNG. Sedangkan 

Tertantang untuk mening-
katkan efsiensi dari proses 
pendinginan tersebut, GKM 

Bravo 2 dari Seksi Train 
EFGH, kemudian merancang 
invensi berupa metode baru 

untuk sirkulasi gas pendi-
ngin pada proses start up 

MCHE. Idenya adalah suatu 
metode baru pendinginan 

awal MCHE dengan metode 
mengganti media pendingin 

dan mensirkulasikannya.
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dampak positif terhadap lingkungan dari invensi ini adalah mengurangi polusi 1.314 ton 
CO2 yang sebelumnya dihasilkan dari setiap kali terjadinya pembakaran gas tersebut. Se-
lain itu dampak positif lain dari metode ini ada pada aspek teknis yakni tidak diperlukan 
penambahan rangkaian alat baru dalam penerapannya, hanya dengan memanfaatkan 
alat proses yang ada saat ini. Hal ini tentu menjadi pilihan yang menarik dari segi biaya 
karena tidak membutuhkan penambahan aset tertentu.

GKM Bravo 2 telah menghasilkan penemuan yang sangat bermanfaat. Hasil penemuan ini 
berhasil mendapatkan hak Paten dengan nomor paten: IDP000039177 dari Direktur Pat-
en Direktorat  jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia.

Penemuan-penemuan seperti ini tentu sangat menggembirakan bagi Badak LNG. Pene-
muan yang memiliki dampak positif dalam berbagai aspek ini memang patut diapresiasi 
dan didukung untuk dapat terus dikembangkan.

ANGGOTA Tim Bravo 2 yang mendapat penghargaan dan paten atas penemuannya.
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Main Cryogenic Heat Exchanger (MCHE) adalah alat penukar panas utama di 
mana gas alam dicairkan menjadi LNG. Proses Pencairan LNG di Badak LNG 
menggunakan lisensi APCI, di mana MCHE yang digunakan bertipe shell and 

tube. Terdapat 3 jenis tube di dalamnya, yaitu tube untuk gas umpan dan tube untuk me-
dia pendingin Multi Component Refrigerant Liquid (MCR-L) dan Vapor (MCR-V).

Thermal shock adalah perubahan temperatur yang terjadi secara drastis antara dua titik 
pada sebuah benda. Peristiwa ini dapat menciptakan tegangan mekanis pada benda itu. 
Seiring dengan meningkatnya tegangan, benda itu akan mulai mengalami deformasi elas-
tis selama tidak melebihi limit maksimum tegangan yang dapat diterima material benda 
itu (yield point). Jika tegangan terus meningkat, maka benda itu akan mengalami defor-
masi plastis hingga dapat mengalami retak atau bahkan sampai patah atau pecah. Dengan 
demikian terjadinya thermal shock pada MCHE dapat menyebabkan kebocoran tube (baik 
tube pada gas umpan, tube MCR-V, dan/atau tube MCR-L.

Di Kilang Badak LNG pada tahapan start-up, temperatur gas umpan pada tube Main Cryo-
genic Heat Exchanger (MCHE) didinginkan dari 30oC (temperatur lingkungan) turun men-
jadi -150oC. Penurunan temperatur ini menyebabkan gas umpan yang komponen uta-
manya metana berubah fasa dari gas menjadi cair yang kita kenal sebagai LNG. Perubahan 
temperatur juga terjadi pada saat proses shutdown kilang. Pada proses ini seharusnya 
temperatur tube MCHE dipanaskan dari -150oC sampai temperatur lingkungan (sekitar 
30oC). Namun dalam prosedur yang ada, pemanasan tube MCHE hanya dilakukan dari 
-150oC sampai -130oC, kemudian setelah itu kilang di shutdown.

“
Thermal shock adalah perubahan temperatur yang terjadi 
secara drastis antara dua titik pada sebuah benda

Mencegah Thermal Shock 
pada MCHE Selama Shutdown
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Akibat adanya perbedaan temperatur pada bagian atas, tengah, dan dasar MCHE yang 
signifkan, pada saat MCHE di shutdown terjadi perubahan temperatur yang cepat pada 
bagian atas, tengah, dan dasar sehingga dapat menimbulkan thermal shock.

Gugus Kendali Mutu (GKM) Intan kemudian menganalisis solusi untuk masalah  thermal 
shock yang terjadi pada MCHE ketika proses shutdown ini. Badak LNG telah 37 kali mem-
perbaiki tube MCHE yang mengalami kebocoran akibat thermal shock. Sekali perbaikan 
tube MCHE, Perusahaan harus mengeluarkan biaya sekitar US$ 1.579.000. Belum lagi 
efek samping akibat kerusakan tube MCHE ini seperti makeup nitrogen dari MCR senilai 
US$ 2.360 per hari dan “hilangnya” produksi LNG sebanyak 241.920 m3 atau setara den-
gan US$ 82 juta.

Melalui pengalaman panjang mengoperasikan MCHE secara handal selama lebih 35 ta-
hun, GKM Intan akhirnya berhasilmengembangkan prosedur shutdown baru. Melalui 
prosedur baru ini, ketika  proses  shutdown  berlangsung,  perbedaan temperatur antara 
bagian  atas, tengah, dan dasar MCHE dapat  diturunkan. Temperatur  feed gas dipanas-
kan dari -150oC sampai -75oC sehingga perbedaan temperatur bagian atas dan bawah 
MCHE dapat diturunkan dari 95oC menjadi 40oC.  Penurunan perbedaan  temperatur 
ini mengurangi risiko terjadinya  thermal shock pada tube MCHE saat shutdown. Selain 
itu, prosedur shutdown baru ini juga berhasil menghemat  MCR dan mengurangi potensi  
polusi 5.887 ton CO2 yang dihasilkan pembakaran tak sempurna gas hidrokarbon selama 
proses shutdown.  (*)
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Perancangan penggunaan LNG menjadi bahan bakar kendaraan mulai dilakukan 
Badak LNG di tahun 2012. Terobosan teknologi pemanfaatan bahan bakar LNG ini 
dikembangkan dengan tujuan untuk membantu pemerintah menekan subsidi BBM. 

Bahan bakar LNG ini dikembangkan untuk menggantikan solar atau minyak diesel. Kebu-
tuhan minyak diesel dalam negeri dipenuhi dari sumber impor. Harga LNG bisa 30% hing-
ga 50% lebih murah dibanding harga minyak diesel. Pada tahun 2013, total impor minyak 
diesel Indonesia mencapai 35 juta kilo liter. Bayangkan berapa banyak uang negara yang 
dapat dihemat jika program konversi ini sukses. Apalagi ketersediaan LNG dalam negeri 
masih berlimpah. Selain itu, LNG lebih ramah lingkungan karena emisi gas polutan yang 
dihasilkan LNG jauh lebih rendah dibandingkan minyak diesel.

TEKNOLOGI KONVERSI BBM KE LNG

Penggunaan LNG pada kendaraan dapat menggunakan dua jenis teknologi, yakni dedicat-
ed engine (mesin khusus) dan dual fuel (mesin berbahan bakar ganda). Teknologi dedi-
cated engine menggunakan 100% LNG sebagai bahan bakar, sementara dual fuel berarti 
dapat menggunakan dua jenis bahan bakar baik solar maupun LNG. 

Pilot project LNG Vehicle ini adalah penggunaan LNG untuk  bahan bakar bus. Harga in-
frastruktur konversi BBM ke LNG yang perlu dipasang di kendaraan sekitar US$ 30.000-
40.000 per unit. Nilai penghematan menjadi ekonomis bila digunakan kendaraan beruku-
ran besar dengan jarak operasional yang jauh seperti bus, truk, hingga kapal. Oleh karena 
itulah bus dipilih dalam pilot project-nya. Dalam pilot project tersebut, mesin diesel bus 
dimodifikasi dengan menambahkan Gas Train, Bi-Fuel Control System, Anti knocking sys-
tem, LNG Fuel Tank, dan LNG Vaporizer.

“
Penggunaan LNG pada kendaraan dapat menggunakan 
dua jenis teknologi, yakni dedicated engine (mesin khu-
sus) dan dual fuel (mesin berbahan bakar ganda)

LNG Vehicle: 

Melapangkan Jalan 
Konversi BBM ke LNG
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MASUK KE TAMBANG

Pertamina Gas, Nusantara Regas dan Badak LNG menggarap potensi pasar LNG untuk bahan bakar 
alat berat pertambangan di Kalimantan segera setelah keberhasilan pilot project. Pada tahap awal, 
dijalin kerja sama dengan PT Indominco Mandiri, salah satu perusahaan besar tambang batu bara 
yang beroperasi di Kalimantan. Satu dump truck memerlukan sekitar 15 MMbtud LNG. Adapun 
potensi pemanfaatan LNG di sektor pertambangan batu bara diperkirakan mencapai 0,62 juta ton 
per tahun. Hal itu dengan asumsi tingkat konsumsi solar non-subsidi dari perusahaan tambang 
batu bara yang beroperasi mencapai 1,62 juta kiloliter per tahun.

Setelah berhasil melaksanakan proyek pengiriman LNG ke PT Indominco Mandiri, Badak 
LNG kembali melakukan pengiriman LNG ke perusahaan pertambangan. Kali ini sasaran 
pengiriman LNG adalah PT Berau Coal. Proyek ini merupakan kelanjutan dari proyek yang 
digagas oleh Pertamina dan masih melibatkan tiga anak perusahaannya, Badak LNG, PT 
Pertamina Gas, dan PT Nusantara Regas.

PENGIRIMAN perdana LNG ke PT Berau Coal ini dilakukan pada Kamis, 14 Agustus 2014, 
melalui instalasi pengisian LNG ke tangki pengangkut. Proses pengiriman berlangsung ku-
rang lebih empat hari tiga malam dan menempuh jarak sekitar 500 km. Pada pengiriman 

SETELAH berhasil 
melaksanakan proyek 
pengiriman LNG ke 
PT Indominco Mandiri, 
Badak LNG kembali 
melakukan pengiriman 
LNG ke perusahaan 
pertambangan. Kali ini 
sasaran pengiriman LNG 
adalah PT Berau Coal. 
Proyek ini merupakan 
kelanjutan dari proyek 
yang digagas oleh 
Pertamina dan masih 
melibatkan tiga anak 
perusahaannya, Badak 
LNG, PT Pertamina 
Gas, dan PT Nusantara 
Regas.
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perdana, truk semi-trailer akan mengangkut LNG sebanyak 20.000 liter. Pengiriman selan-
jutnya direncanakan akan berlangsung tiap seminggu sekali.

Jika dibandingkan dengan proyek pengiriman LNG ke PT Indominco Mandiri, proyek 
pengiriman LNG ke Berau mengalami sedikit perubahan skema. Pada proyek kali ini, PT 
Pertamina Gas (Pertagas) masih akan tetap membeli gas dari PT Nusantara Regas. Peran 
Badak LNG pun masih sama, yaitu mengoperasikan stasiun pengisian LNG, alat ukur tran-
saksi LNG, serta LNG semi-trailer berkapasitas 20 meter kubik. Badak LNG juga akan tetap 
memberikan konsultasi teknis dalam proyek ini.

Perbedaan proyek ini dengan proyek pengiriman LNG ke Indominco terletak di sisi trans-
portasi. Pada proyek sebelumnya, Pertagas langsung menjual LNG ke Indominco sehingga 
transportasinya ditanggung oleh Pertagas. Pada proyek kali ini, transportasi pengiriman 
LNG diserahkan ke pihak ketiga. Pertagas tidak langsung menjual LNG ke Berau Coal, teta-
pi menjualnya terlebih dahulu ke PT JES. PT JES kemudian menjual LNG tersebut ke Berau 
Coal. Konsekuensinya, PT JES berkewajiban melakukan transportasi LNG ke Berau. Melalui 
skema ini, Pertagas berhasil mengurangi beban transportasi.

Kemudian dari sisi pemanfaatan, seperti halnya di Indominco, LNG tetap akan digunakan 
sebagai bahan bakar kendaraan tambang (heavy duty vehicle) dengan sistem  dual-fuel 
LNG-minyak diesel. Namun, selain untuk kendaraan berat, Berau Coal juga akan meman-
faatkan LNG sebagai bahan bakar genset. Genset-genset yang digunakan sebagai pem-
bangkit listrik ini sebelumnya masih menggunakan minyak diesel sebagai bahan bakarnya. 
Saat ini genset di Berau Coal telah berhasil melakukan konversi bahan bakar ke dual-fuel 
LNG-minyak diesel dengan komposisi 80% LNG dan 40% minyak diesel.
 
Proyek pengiriman LNG ini merupakan kontribusi Badak LNG dalam membangun pere-
konomian nasional dan mendukung industri khususnya industri pertambangan. Selain 
mendukung pemanfaatan LNG sebagai bahan bakar industri, hal ini juga merupakan ba-
gian dari dukungan terhadap upaya pemerintah mengkonversi pemanfaatan BBM ke Bah-
an Bakar Gas (BBG), dalam hal ini adalah LNG. Dalam jangka panjang diharapkan semakin 
banyak LNG atau gas domestik yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi da-
lam negeri. (*)
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BERAWAL dari lepasnya light buoy dengan pengikat rantai dan mahalnya biaya per-
baikan yang hampir mencapai 2 miliar rupiah dalam sebulan untuk menyewa barge 
crane, lima orang kreatif yang menamakan dirinya sebagai GKM Patas yakni Masa-

gus Ahmad Asjhari, Epi Sutedja, Guntoro, Manuel Simanjuntak, dan Andi (alm) dari Plan-
ing & Turn Arround Section Badak LNG melakukan inovasi yang mereka namai Intelligent 
Pontoon atau I-Pon. Inovasinya berhasil memangkas biaya perbaikan menjadi hanya seki-
tar Rp 300 juta. Tak heran, inovasi mereka pun didaulat sebagai salah satu dari dua inovasi 
andalan Badak LNG yang lolos ke ajang nasional TKMPN XVIII & IQPC 2014 di Batam.

Light buoy merupakan pelampung besar berwarna merah atau hijau yang dilengkapi den-
gan lampu tenaga surya. Lampu akan menyala secara otomatis pada malam hari sebagai 

“
Tak heran, inovasi mereka pun didaulat sebagai salah satu 
dari dua inovasi andalan Badak LNG yang lolos ke ajang 
nasional TKMPN XVIII & IQPC 2014 di Batam

“Intelligent Pontoon” sebagai 
Pengganti Fungsi Barge Crane

INSTALASI Light Buoy pada I-Pon sesaat akan dibawa ke laut.
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tanda batas kedalaman alur (channel) yang aman bagi kapal tanker. Ibarat marka jalan, 
light buoy berperan sebagai pembatas jalan kapal yang masuk agar tidak keluar jalur seh-
ingga tetap aman. “Jika light buoy itu rusak, kapal tanker akan kehilangan panduan untuk 
berada di jalur yang tepat,” ujar Masagus, ketua tim GKM Patas. Peranan light buoy men-
jadi sangat penting bagi sistem navigasi alur kapal. Kehandalan alat ini akan mendukung 
kelancaran transportasi kapal tanker dalam mendistribusikan LNG dan LPG. 

Dalam industri pelayaran, cara yang biasa dilakukan untuk merawat peralatan navigasi 
seperti light buoy adalah mengangkatnya ke atas  barge crane (sebuah pontoon, pera-
hu tak bermesin yang dilengkapi pesawat angkat) dan melakukan sandblasting, welding, 
serta recoating di atasnya. Konsekuensinya, harga jual maupun biaya sewa barge crane 
sangat mahal dan jumlahnya terbatas. 

“Kendala inilah yang dihadapi Badak LNG ketika melaksanakan 
Work Program Overhaul Light Buoy. Dari beberapa kali ten-

der yang dilakukan, kita belum juga menemukan spe-
sifkasi dan harga sewa  barge crane seperti yang diing-

inkan,” ungkap Masagus. Akibatnya, Work Program 
Overhaul Light Buoy tidak dapat dilaksanakan hingga 
2013. Kondisi sarana navigasi di perairan Badak LNG 
itu pun semakin kritis.

Melihat kondisi tersebut, GKM Patas mencetuskan 
terobosan baru untuk memperbaiki kerusakan light 

buoy. Jika umumnya sarana navigasi tersebut diangkat 
dengan barge crane di laut untuk diperbaiki, GKM Patas be-

rinovasi untuk memindahkan light buoy ke pelabuhan dengan 
meng angkatnya menggunakan crane dari darat. Dari gagasan inovatif terse-

but, GKM Patas membuat sebuah peralatan baru yang bisa digunakan untuk menggan-
ti fungsi barge crane yaitu Intelligent Pontoon. Kelebihan alat yang juga sering disebut  
I-Pon tersebut adalah desain yang sederhana dengan kemampuan luar biasa.

Sebagai gambaran, dudukan buoy pada buritan pontoon memiliki konfgurasi lengkung 

“Jika light buoy itu 
rusak, kapal tanker 
akan kehilangan 

panduan untuk be-
rada di jalur yang 

tepat,”

MASAGUS
KETUA TIM GKM PATAS
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yang disesuaikan dengan kontur bentuk  light buoy yang silindris sehingga sarana navi-
gasi tersebut bisa ‘duduk’ dengan sempurna. Hal ini juga memudahkan pengikatan dan 
menjaga stabilitas  light buoy saat mobilisasi. Melengkapi fungsi ‘intelligent’-nya,  I-Pon 
memiliki GPS yang bisa menentukan titik koordinat yang tepat saat mengganti  light buoy. 
Alat inovatif ini juga memiliki lifting hanger berkapasitas lima ton. Keunggulan lainnya, 
desain  I-Pon tergolong familiar dan praktis sehingga bisa digunakan di berbagai dermaga 
yang memiliki buoy sejenis.

Dalam kurun waktu Januari – Agustus 2014, GKM Patas sudah menyelesaikan overhaul 
seluruh light buoy di perairan Badak LNG sejumlah 24 unit. Dari pekerjaan tersebut, tim 
ini mampu menghemat biaya sebesar Rp 1.842.663.407,00 dari total biaya sewa barge 
crane yang dialokasikan selama 30 hari.

Diakui Masagus, Badak LNG sebenarnya mampu membeli barge crane walau harganya 
mahal. Namun, peralatan tersebut hanya dipakai tiga tahun sekali sehingga perhitungan 
operational cost-nya akan lebih besar. Sebagai alternatif, Perusahaan selalu menyewa 
barge crane untuk memperbaiki light buoy yang rusak dengan ongkos yang sangat mahal, 
mencapai dua miliar rupiah untuk sekali penggunaan. Menurut Supervisor Turnaround/
PM/PDM & Project ini, kerusakan yang sering terjadi pada  light buoy adalah korosi dari 
air laut. Kondisi tersebut menyebabkan  coating-coat rusak serta terjadi metal looseness 
(pengikisan) pada bagian yang tenggelam seperti body buoy, rantai, swivel joint, shackle, 
dan lifting lug pada sinker atau pemberat buoy.

“Setiap tiga bulan sekali light buoy dibersihkan dan setiap tiga tahun sekali sarana navi-
gasi tersebut diganti. Adapun visual check-nya kita lakukan setiap hari. Kini, setelah Ba-
dak LNG memiliki I-Pon, pembersihan dan perbaikan  buoy jadi lebih mudah. Selain bisa 
diperbaiki di darat, kita punya stok light buoy yang bisa langsung dibawa ke laut sebagai 
pengganti alat yang rusak,” terang Masagus. Inovasi dari GKM Intan berhasil meraih 
PATEN dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asa-
si Manusia Republik Indonesia dengan nomor IDP000001486. Inovasi ini juga membuat 
waktu perbaikan buoy lebih singkat.Dengan efsiensi waktu dan harga yang dihasilkannya, 
I-Pontetap memiliki kualitas tinggi sehingga tetap mendukung kinerja Perusahaan yang 
profesional dan handal. (*)
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Kapal pandu atau sering juga disebut kapal tunda adalah kapal yang biasanya di-
gunakan untuk melakukan manuver / pergerakan, utamanya menarik atau men-
dorong kapal. Kapal pandu menarik atau mendorong kapal yang tidak boleh berger-

ak seperti kapal besar dalam pelabuhan yang ramai atau pada kanal yang sempit atau 
kapal-kapal yang memang tidak dapat bergerak seperti tongkang, kapal rusak, dan lainn-
ya. Kapal pandu digunakan oleh Badak LNG untuk mengarahkan tanker LNG/LPG raksasa 
menuju dan dari Terminal Loading Dock.

Proses yang dapat memakan waktu berjam-jam ini melibatkanbanyak kru kapal yang han-
dal dan terlatih di bidangnya. Selain itu, dukungan dari teknisi dan mekanik kapal yang 
mumpuni juga berperan penting dalam memastikan kesuksesan transportasi LNG dari 
Badak LNG kepada kliennya di berbagai belahan dunia. Sebagai perusahaan yang berger-
ak di industri pengolahan LNG, Badak LNG memang dituntut untuk memilikitransportasi 
yang profesional, handal, aman, dan efsien.

Meski berukuran jauh lebih kecil dibandingkan kapal tanker, kapal pandu memiliki kekua-
tan yang sangat besar untuk menjalankan fungsi krusialnya dalam proses pengiriman 
LNG. Secara umum, kapal pandu diperlukan untuk membantu kapal dalam proses sandar 
dan lepas di dermaga (dock).

Kapal pandu berperan membantu tanker menuju tempat mooring yang akan membuat 
kapal tanker berada tetap di tempatnya, memantau kondisi cuaca, membantu pekerjaan 
pemeliharaan/perbaikan  Single Point Mooring (SPM), melaksanakan penanggulangan 
tumpahan minyak, kebakaran dan penyelamatan jika terjadi keadaan darurat di perairan 
SPM, serta melakukan latihan kebakaran dan penanggulangan tumpahan minyak berkala.

“
Kapal pandu digunakan oleh Badak LNG untuk mengarah-
kan tanker LNG/LPG raksasa menuju dan dari Terminal 
Loading Dock.

Inovasi Expansion Joint untuk 
Meningkatkan Efisiensi Perawatan Kapal Pandu
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Beragam fungsi penting ini hanya dapat berjalan dengan baik apabila kapal pandu terse-
but dalam kondisi yang prima. Salah satu alat pada kapal pandu yang perlu senantiasa 
diperiksa dan diganti secara berkala untuk memastikan kehandalan kapal adalah alat pen-
yambung pipa pengadaptasi panas.

Setiap unit kapal pandu memiliki dua mesin induk yang masing-masing dilengkapi dela-
pan buah alat penyambung pipa pengadaptasi panas. Alat tersebut berfungsi untuk men-
gakomodasi pemuaian dan penyusutan pipa gas buang pada mesin induk. Pemilik kapal 
harus memastikan alat penyambung pipa pengadaptasi panas pada saluran gas buang 
selalu bekerja dengan baik untuk menjaga kehandalan kapal pandu dalam beroperasi.

Selama ini, alat penyambung pipa pengadaptasi panas pabrikan umumnya dapat digu-
nakan (usia pakai) selama satu hingga dua tahun kemudian setelah itu harus diganti. Pada 
kapal pandu yang sudah berusia lebih dari tiga puluh tahun bahkan ada yang usia pakain-
ya kurang dari setahun. Kerusakan tersebut diantaranya disebabkan oleh faktor getaran 
pada mesin induknya sehingga alat penyambung pipa pengadaptasi panas pabrikan me-
nerima beban yang melebihi kekuatan desainnya.

Selain memerlukan biaya besar untuk perawatan dan perbaikan, kondisi seperti itu juga 
menyita waktu. Satu penggantian alat penyambung pipa pengadaptasi panas ini membu-
tuhkan waktu kurang lebih tujuh jam per unit. Hal ini disebabkan karena alat penyambung 
pipa pengadaptasi panas pabrikan posisinya dihimpit oleh pipa gas buang sehingga untuk 
penggantiannya harus melepas berbagai komponen seperti pipa gas buang, penyang-
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ga, dan isolasinya terlebih dahulu Maka, penggantian seluruh alat penyambung pipa pengadaptasi 
panas sejumlah enam belas unit per kapal akan memerlukan waktu lama.

Budaya inovasi yang kuat di Perusahaan membuat sekelompok pekerja Badak LNG melihat tantan-
gan tersebut sebagai peluang untuk meningkatkan efsiensi perawatan kapal pandu. Mereka adalah 
GKM Moment yang beranggotakan para pekerja dari Train EFGH Section Operations Department.

GKM Moment berinovasi membuat “Alat Penyambung 
Pipa Pengadaptasi Panas Tipe Cincin dan Alur” (Ring and 
Groove Expansion Joint) untuk digunakan pada saluran gas 
buang mesin induk kapal pandu. Invensi ini memperbaha-
rui alat penyambung pipa pengadaptasi panas pabrikan 
yang menggunakan sistem axial bellow type.
 
GKM Moment berinovasi membuat “Alat Penyambung Pipa 
Pengadaptasi Panas Tipe Cincin dan Alur” (Ring and Groove 
Expansion Joint) untuk digunakan pada saluran gas buang 
mesin induk kapal pandu.

Keseriusan pengerjaan invensi ini berbuah manis. Inovasi 
dari GKM Moment berhasil meraih PATEN. Hak PATEN dis-
erahkan langsung oleh Direktur PATEN Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia pada tahun 2015.

Inovasi GKM Moment yang mendapat nomor PATEN IDP00003980 tersebut memang memiliki keunggu-
lan tersendiri. Selain memiliki daya tahan tinggi terhadap vibrasi, alat penyambung pipa ini dapat meng-
adaptasi pemuaian terhadap gaya aksial dan radial. Proses pemasangan dan pembongkarannya pun lebih 
mudah dan cepat karena tidak perlu melepas pipa gas buang, penyangga, serta isolasinya.

Penggunaan alat ini akan memberi banyak manfaat bagi Badak LNG. Salah satunya, dapat mempers-
ingkat waktu yang diperlukan untuk penggantian sekaligus memperpanjang masa penggunaan alat 
penyambung pipa pengadaptasi panas. Pada jangka panjang, hal ini tentunya akan memberi peng-
hematan yang signifkan dari segi biaya. (*)
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“
Untuk mendukung prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 
dalam pengelolaan sampah, Badak LNG mempunyai pro-
gram pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Bab III: Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Drier merupakan alat untuk menje rap uap air dalam gas umpan. Uap air mempunyai 
suhu pembekuan yang lebih tinggi daripada gas alam. Oleh karena itu, kandungan 
uap air yang berlebihan dapat mengakibatkan uap air mem beku dan menyumbat alat 

proses. Un tuk menghindari terjadinya pembe ku an, kandungan uap air dalam gas alam 
yang akan dicairkan tidak boleh lebih dari 50 ppm.

Drier berisi tumpukan (fixed bed) butiran-butiran molecular sieve untuk menjerap air. 
Karena menjerap uap air secara terus menerus, pada suatu saat molecular sieve akan 
jenuh dengan uap air. Agar molecular sieve bisa digunakan kembali, molecular sieve perlu 
diregenerasi dengan dipanaskan sehingga uap airnya terlepas. Setiap unit process train 
di Badak LNG mempunyai 3 buah Drier. Pada kondisi normal, 2 (dua) drier beroperasi 
sedangkan 1 (satu) drier diregenerasi atau dalam kondisi stand by.

Semakin lama beroperasi, butiran-butiran molecular sieve dapat hancur karena tekanan. 
Semakin banyak butiran yang hancur, penjerapan uap air menjadi tidak efektif, pemana-
san pada saat regenerasi membutuhkan suhu yang lebih tinggi dan/atau waktu pemana-
san yang lebih lama, dan beda tekanan Drier juga menjadi semakin besar. Pada saat inilah 
molecular sieve perlu diganti dengan yang baru.

Karena gas alam yang akan dicairkan mengandung raksa walau dalam jumlah yang sangat 
kecil, sebagian raksa terakumulasi dalam butiran molecular sieve. Oleh karena itu, limbah 
molecular sieve termasuk bahan berbahaya dan beracun (B3). 

Satu buah Drier berisi sekitar 36 ton molecular sieve. Jika Drier terlalu sering diganti, 
selain memerlukan biaya besar, timbulan limbah B3-nya juga sangat besar. Pada awal-

Pengetesan Kinerja Drier secara Reguler untuk 
Mengoptimalkan Usia Pakai Molecular Sieve
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nya, Drier diganti setiap tiga tahun. Untuk memastikan apakah Drier memang sudah perlu 
penggantian pada saat itu, Badak LNG akhirnya melakukan pengetesan kinerja drier.

Setiap bed Drier dites kinerjanya untuk memperoleh waktu operasi hingga mencapai ka-
dar jenuh, lama pemanasan regenerasi yang diperlukan, dan beda tekanannya. Dari hasil 
tes bisa diperkirakan kapan Drier perlu penggantian.

Dari hasil tes, ternyata setiap Drier bed bisa diperkirakan dapat digunakan hingga 9-15 ta-
hun. Kini tes kinerja Drier dilakukan secara regular untuk melihat kinerja Drier dari tahun 
ke tahun. Dari tes kinerja ini, penggantian molecular sieve bisa dijarangkan, biaya menjadi 
lebih efisien, dan timbulan limbah B3 bisa dikurangi hingga 67%. (*)

Dari hasil tes, ternyata 
setiap Drier bed bisa 
diperkirakan dapat di-
gunakan hingga 9-15 
tahun. Kini tes kinerja 
Drier dilakukan secara 
regular untuk meli-
hat kinerja Drier dari 
tahun ke tahun.

Bab III: Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

FEED Drier dan Mercury Removal Vessel
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PEMANASAN DAN PENGERINGAN MOTOR
Badak LNG menggunakan banyak motor listrik. Untuk menunjang kehandalan High Volt-
age Motor dan Medium Voltage Motor, dibutuhkan preventive maintenance dan over-
haul dalam waktu tertentu. Overhaul High Voltage Motor dan Medium Voltage Motor 
memerlukan alat pemanas dan pengering. 

Selama ini, jika pekerjaan overhaul tidak dilakukan di luar Bontang (Singapura atau Ja-
karta), pemanasan dan pengeringan stator dan rotor dilakukan dengan menggunakan 16 
buah lampu sorot 1000 watt 220 volt. Lampu sorot digunakan untuk menaikan tempera-
tur pemanasan hingga 120°C.

Pemanasan dengan menggunakan lampu sorot memiliki beberapa kelemahan seper-
ti distribusi panas tidak merata ke semua bagian, membutuhkan waktu lebih dari 494 
jam untuk menaikkan temperatur seperti yang diinginkan, serta banyaknya material dan 
peralatan yang diperlukan. Peralatan dan material yang diperlukan meliputi transformer, 
panel listrik, plat dan isolasi glass wool untuk menutup motor. Selain itu lampu sorot yang 
digunakan harus sering diganti dikarenakan intensitas penggunaan.

INOVASI YANG MENGHEMAT ENERGI DAN MENGURANGI LIMBAH B3
Tim inventor dari Electrical Section, Maintenance Department Badak LNG melihat pel-
uang perbaikan untuk proses pemanasan dan pengeringan ini. Mereka merancang dan 
membuat sebuah alat pemanas/pengering (Drying Oven) yang menggunakan udara se-
bagai media pemanas dan pengering yang dihembuskan oleh blower melalui heater ke 
dalam drying oven dimana stator dan rotor ditempatkan.

Dengan menggunakan pengering udara sebagai media pemanas/pengering, maka waktu 
pemanasan/pengeringan dapat dipersingkat hingga 79,76%, polarization index yang di-
capai lebih tinggi, dan distribusi panas merata keseluruh bagian. Waktu yang dibutuhkan 
untuk pemanasan dan pengeringan menjadi lebih singkat yakni sekitar 100 jam. Selain itu 
proses pemanasan/pengeringan dapat dikendalikan secara otomatis. 

Alat ini sudah mendapatkan paten dari Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum 
dan HAM dengan nomor IDP000036379. Alat ini menghemat energi hingga 14,71 MWh 
dan mengurangi limbah B3 lampu merkuri hingga 32 kg. (*)

“ Dengan menggunakan pengering udara sebagai media pemanas/pengering, maka 
waktu pemanasan/pengeringan dapat dipersingkat hingga 79,76%, polarization 
index yang dicapai lebih tinggi, dan distribusi panas merata keseluruh bagian.

Drying Oven, Inovasi Pengganti 
Pengeringan dengan Lampu Merkuri
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“
Untuk mendukung prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 
dalam pengelolaan sampah, Badak LNG mempunyai pro-
gram pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Untuk mendukung prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah, 
Badak LNG mempunyai program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pelak-
sanaan program ini melibatkan pihak internal dan eksternal perusahaan.

Sebagai bagian dari program Recycle, Badak LNG mendorong masyarakat untuk mengem-
bangkan pencacahan sampah plastik. Program ini mulanya berasal dari inisiatif mas-
yarakat lokal setelah terjadinya konfik di antara kalangan pemulung. Untuk mengatasi 
konfik ini, tokoh masyarakat setempat, Haji Thamrin, mencetuskan ide untuk membuat 
sentra usaha pencacahan plastik. Sentra usaha ini digunakan untuk menampung hasil ker-
ja pemulung. Kemudian dibentuklah organisasi swadaya masyarakat yang dinamai kelom-
pok Bontang Lestari Peduli.

Ide yang berawal dari penyelesaian konfik ini ternyata menghasilkan peluang bisnis yang 
cukup menjanjikan bagi pihak yang bertikai. Terbukti, setelah beroperasi selama setahun, 
bisnis ini bukan hanya mampu memberdayakan para pemulung, tetapi juga masyarakat 
sekitar lokasi pencacahan plastik. Bahkan dalam perkembangannya kegiatan pencacahan 
plastik tersebut telah membangun jaringan kerja antar pemulung se-kota Bontang.

Program pencacahan plastik ini, merupakan lanjutan dari program pengurangan (Re-
duce), pemilahan dan Reuse sampah. Sampah kertas di Badak LNG dikurangi dengan 
membangun berbagai macam program online seperti misal pelaporan online operasional 
dan insiden. Sampah plastik dikurangi salah satunya dengan mengurangi menghentikan 
penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan tas belanja yang dapat dipakai 
berkali-kali.

Pencacah Plastik, 
Pengelolaan Limbah Berbasis Masyarakat
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Sampah non-B3 di area Perusahaan dipilah menjadi dua kategori, sampah organik dan sampah 
non-organik. Sampah organik dikelola dan diolah menjadi kompos untuk kemudian digunakan 
sebagai pupuk bagi tanaman di areal perusahaan. Sedangkan sampah non-organik dikelola 
melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang melibatkan pihak eksternal, termasuk 
dalam hal ini pencacahan plastic dan Workshop 3R serta Bank Sampah.

Orang bisa menyimpan sampah kertas atau plastik ke tempat sampah. Dari setiap kertas 
dan sampah plastik yang mereka “simpan”, mereka dibayar sebagai imbalan atas usa-
ha mereka. Workshop 3R memanfaatkan sampah kering yang telah disetorkan ke bank 
sampah. Badak LNG mendorong pembentukan Bank Sampah dan Workshop 3R yang 
merupakan  bagian program Reuse. Saat ini,  workshop 3R dikelola oleh Kelompok Kelola 
Mandiri yang mendapat pendampingan dari LSM BIKAL. LSM BIKAL merupakan mitra LNG 
Badak dalam pemberdayaan perempuan di lingkungan sekitar. Produk yang dihasilkan 
Workshop 3R ini berupa macam-macam barang daur-ulang mulai dari tas tangan, ransel, 
tool kit, hingga tempat memo. Harga jual produkproduk ini disesuaikan dengan perhitun-
gan ongkos produksi yang telah dikeluarkan.

Melalui kegiatan pengelolaan limbah plastik, Badak LNG selain telah berhasil menjaga dan 
memelihara lingkungan hidup, juga berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat 
sekitarnya. Dampak positif ini terlihat dari perubahan perilaku masyarakat yang semula 
tidak peduli terhadap sampah menjadi pengelola sampah plastik berwawasan lingkungan 
(Green Culture). Dari segi ekonomi, melalui pengelolaan limbah berbasis masyarakat, ter-
jadi peningkatan pendapatan keluarga (Green Economy). 

Terakhir dan yang tak kalah penting adalah terjalinnya sinergi dan kemitraan yang sol-
id antara Perusahaan, Pemerintah Kota, dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan 
melalui pengelolaan limbah plastik (Green Partnership). (*)
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“
Minyak sebanyak itu adalah limbah dari proses pembuat-
an makanan yang diperuntukkan bagi penghuni kamar di 
Apartemen Nam-Nam dan Sawo Kecik.

Selama beroperasi, Mess Hall Badak LNG menghasilkan minyak goreng bekas atau min-
yak jelantah sebanyak tujuh liter setiap harinya. Jika dikalkulasikan, dalam satu bulan 
fasilitas ini dapat menghasilkan minyak goreng bekas sebanyak  200 liter atau setara 

satu drum minyak bekas. Minyak sebanyak itu adalah limbah dari proses pembuatan makanan 
yang diperuntukkan bagi penghuni kamar di Apartemen Nam-Nam dan Sawo Kecik.

Minyak jelantah (waste cooking oil) merupakan minyak bekas pakai yang sudah tidak 
dapat dimanfaatkan lagi untuk menggoreng. Limbah ini bisa berasal dari beragam jenis 
minyak goreng seperti minyak jagung, minyak sayur, dan minyak samin.

Pada minyak jelantah, angka asam lemak jenuh jauh lebih tinggi dari pada angka asam 
lemak tidak jenuhnya. Asam lemak jenuh sangat berbahaya bagi tubuh karena dapat 
memicu berbagai penyakit penyebab kematian, seperti penyakit kanker, penyumbatan 
pembuluh darah atau jantung koroner, dan stroke. Berdasarkan penelitian juga disebut-
kan bahwa kemungkinan adanya senyawa karsinogenik dalam minyak yang dipanaskan, 
terbukti dapat mengakibatkan pertumbuhan kanker hati.

LNG ACADEMY

LNG Academy adalah program pendidikan jenjang Diploma 3 (D3) kerjasama antara Ba-
dak LNG dan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) yang dimulai sejak tahun akademik 2011-
2012. Program ini juga merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Be-
berapa orang mahasiswa LNG Academy berusaha memanfaatkan limbah minyak jelantah 
ini menjadi biodiesel. “Sejak akhir bulan September 2014, kami membangun pilot plant 
biodiesel ini dan telah selesai pada bulan Januari 2015 lalu. Ke depannya, kami sedang 
merancang agar prosesnya dapat berjalan secara otomatis, kalau sekarang  kan  masih 
manual,” tutur Ilham Ayuning Tanjungsari, salah seorang mahasiswi LNG Academy yang 
terlibat dalam project biodiesel berbahan baku minyak jelantah ini.

Biodiesel Berbahan Baku Jelantah
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MENGOLAH MINYAK JELANTAH, MEMANFAATKAN YANG TERBUANG

Minyak goreng dapat dikategorikan sebagai minyak jelantah apabila sudah digunakan leb-
ih dari dua kali proses menggoreng. Minyak jelantah yang digunakan untuk bahan baku 
biodiesel pun terdapat kategorinya. Kategori bahan baku yang paling baik ialah yang pal-
ing sedikit pengulangan pemakaiannya.

“Sampai saat ini, kendalanya selain masih dari sisi bahan baku yang terbatas, juga dari 
kualitas jelantahnya yang sudah hitam pekat. Berdasarkan pengalaman kami, biodiesel 
paling bagus jika minyak jelantahnya tidak digunakan lebih dari tiga kali,” terang perem-
puan yang akrab disapa Ayu tersebut.

Menurut Tim LNG Academy, melalui reaksi transesterifkasi, yaitu reaksi antara minyak dan 
alkohol, minyak jelantah dapat diubah menjadi senyawa metil alkil ester yang memiliki 
karakteristik mirip dengan bahan bakar diesel sehingga senyawa ini disebut juga sebagai 
biodiesel. Namun, reaksi ini merupakan reaksi bolak-balik yang berlangsung lambat seh-
ingga diperlukan katalis dan pengadukan untuk mempercepat reaksi yang terjadi. Selain 
itu, juga diperlukan penambahan reaktan agar reaksi bergeser ke pembentukan produk.

“Kami sudah melakukan uji coba biodiesel ke Sucofindo serta BPPT. Hasilnya, biodiesel 
kami termasuk ke dalam SNI (Standar Nasional Indonesia) walaupun ada beberapa kand-
ungan yang belum kami uji coba kembali,” jelas Ayu. 

Keberhasilan mereka memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:
1. Memanfaatkan limbah minyak jelantah menjadi bahan yang mempunyai nilai guna.
2. Pencegahan penggunaan minyak jelantah yang bersifat karsinogenik (racun) untuk 

konsumsi kembali.
3. Pencegahan pencemaran lingkungan karena pembuanganminyak jelantah ke lingkungan.
4. Membantu keberhasilan program pemanfaatan energi berbasis Energi Baru Terbaru-

kan (EBT) danramah lingkungan.

Bersama timnya, ia berharap biodiesel tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik teruta-
ma oleh Badak LNG. Pemanfaatan tersebut misalnya berupa penggunaan biodiesel untuk 
bahan bakar nelayan atau menjadi bahan bakar mesin pemotong rumput. “Jadi, mas-
yarakat bisa merasakan manfaat langsung dari inovasi kami,” imbuh Hikmawati Susanti 
yang juga anggota Pilot Plant Biodiesel LNG Academy. (*)
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“
Jika dikelola dengan tepat, sampah ternyata dapat berubah  
menjadi sumber berkah. Apalagi bila dipadukan dengan  
kreativitas dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

SAMPAH merupakan masalah klasik yang akan terus berkembang seiring dengan pertum-
buhan penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang meningkat. Kemasan makanan, 
plastik belanjaan, bungkus produk, sisa makanan, dan barang yang sudah tak terpakai 

adalah beberapa contoh hasil konsumsi manusia yang berujung menjadi sampah. Tak heran, 
volume sampah terus meningkat dan dapat menimbulkan masalah baru dari tahun ke tahun. 
Jika dikelola dengan tepat, sampah ternyata dapat berubah menjadi sumber berkah. Apalagi 
bila dipadukan dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan permukiman di Kota Bon-
tang, tata kelola sampah menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah, masyarakat, dan 
industri yang ada di Kota Taman. Badak LNG yang merupakan perusahaan pengolah gas 

Bonles Eco Energy, 
Program BBM Alternatif dari 
Sampah Plastik

PENGGUNAAN mesin konverter bahan bakar alternatif ini pertama kali dan satu-satunya di Bontang.
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alam terbesar di Indonesia, memiliki komitmen yang nyata terhadap persoalan lingkun-
gan, khususnya pengelolaan sampah.

SATU-SATUNYA DI BONTANG

Salah satu komitmen tersebut ditunjukkan melalui program Community Development 
Pencacahan Plastik yangsejak tahun 2009 mulai digulirkan. Melalui program tersebut, 
Badak LNG secara kontinu memberikan edukasi dan bantuan kepada mitra binaan untuk 
mengelola sampah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Inisiatif ini merupakan 
salah satu wujud kepedulian Badak LNG melakukan pemberdayaan masyarakat di Kota 
Bontang dalam bidang lingkungan, ekonomi, dan sosial. 

Konsep tersebut mengintegrasikan limbah sampah den-
gan penyerapan tenaga kerja lokal yang berimbas kepa-
da peningkatan pendapatan masyarakat. Terbukti, hingga 
kini program Pencacahan Plastik menjadi usahakelompok 
yang sukses memanfaatkan teknologi tepat guna di bidang 
sampah yang ada di Kota Bontang. Program ini berhasil 
mengkonversi sampah plastik menjadi chip plastik yang di-
jual hingga ke Pulau Jawa.

PENGEMBANGAN PROGRAM 

Setelah sukses di program Pencacahan Plastik, tahun 2015 
Badak LNG mengembangkan program berupa Bonles Eco 
Energy. Bonles Eco Energy sendiri merupakan sebuah pro-
gram pemanfaatan limbah kantong plastik yang dikonversi 
melalui sebuah mesin konverter, untuk menghasilkan pel-
bagai jenis bahan bakar seperti kerosin (minyak tanah), so-
lar dan bensin. 

Secara umum, mekanisme konversi sampah plastik menja-
di BBM adalah dengan menggunakan metode pirolisis, yai-
tu memanaskan plastik pada suhu tertentu tanpa oksigen. 
Plastik akan meleleh dan berubah menjadi gas. Selanjutnya, gas hasil pemanasan terse-
but dialirkan ke tabung pendingin sehingga mengalami kondensasi dan berubah menjadi 

Bonles Eco 
Energy sendiri 
merupakan 
sebuah pro-
gram peman-
faatan lim-
bah kantong 
plastik yang 
dikonversi 
melalui se-
buah mesin 
konverter, 
untuk meng-
hasilkan 
pelbagai jenis 
bahan bakar 
seperti kero-
sin (minyak 
tanah), solar 
dan bensin.
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minyak. Hanya saja, teknologi ini masih jarang sekali dimanfaatkan di Indonesia. 

PRODUKSI BAHAN BAKAR DAN MANFAAT YANG LAIN

Terpisah, CSR Specialist Badak LNG Eddy Cahyadi mengatakan bahwa mesin konverter 
yang berkapasitas 25 kg sampah plastik tersebut mampu menghasilkan 25 liter Bahan 
Bakar Minyak (BBM) dalam sekali proses. Bisa untuk mesin nelayan dan kendaraan pen-
gangkut sampah mitra binaan Badak LNG.

Program ini juga memberdayakan pemulung untuk mengumpulkan sampah plastik yang 
ada di sekitar mereka. Karena selama ini sampah plastik jenis kresek merupakan limbah 
tidak bernilai, para pengepul tidak mau menerima sampah kresek. Namun dengan adan-
ya program ini, limbah plastik kresek akan memiliki nilai guna dan dapat dikumpulkan.

Program ini tidak hanya mengurangi dampak pencemaran lingkungan dari limbah plastik 
yang membutuhkan masa penguraian hingga ratusan tahun, tetapi juga dapat memban-
tu mitra binaan menekan biaya operasional dalam penggunaan bahan bakar. Nantinya, 
pihak yang menggunakan BBM plastik bukan hanya kelompok pencacah plastik, mitra 
binaan Badak LNG lainnya juga dapat menggunakannya untuk operasional mesin produk-
sinya masing-masing. (*)

DALAM setiap satu kilogram sampah plastik yang dikonversi, akan dihasilkan sebanyak satu liter bahan bakar.
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“
Bontang adalah kota yang terkenal dengan berbagai ma-
cam makanan laut yang lezat. Ikan bawis, dan cangkang 
kepiting adalah dua makanan laut yang cukup terkenal.

Bontang adalah kota yang terkenal dengan berbagai macam makanan laut yang lezat. 
Ikan bawis, dan cangkang kepiting adalah dua makanan laut yang cukup terkenal. 
Meskipun demikian, tidak semua bagian dari ikan bawis dan kepiting dikonsumsi. 

Ikan bawis yang kecil acap kali dibuang atau menjadi pakan ikan. Cangkang kepiting yang 
tidak dpat dicerna juga selalu dibuang. Sementara itu, pempek juga merupakan makanan 
yang cukup popular di Bontang. Berbeda dengan pempek Palembang, pempek Bontang 
biasanya dibuat dari ikan laut, khususnya ikan tenggiri. Ikan bandeng biasanya menjadi 
campuran pempek di Bontang. pedagang pempek jarang mengolah kulit ikan. Mereka 
hanya memakai dagingnya, sedangkan bagian tubuh lainnya dibuang. Melihat potensi

KERIPIK IKAN BAWIS

Ikan berukuran 5-7 cm ini merupakan ikan khas Kota Bontang. Keripik Ikan Bawis dipro-
duksi oleh Niniek, salah satu mitra binaan Badak LNG. Pada awalnya Nienik mengeluar-
kan banyak energi untuk mengenalkan produknya. Namun, setelah semakin banyak orang 
yang tahu ikan ini, Nienik kebanjiran pesanan. Dalam sebulan ia bisa memproduksi 300 kg 
dan habis dibeli dalam sekejap.

Usaha ini Nienik mulai Oktober tahun 2012. Saat itu Nienik ke pasar dan menemui banyak 
ikan kecil-kecil dibuang. Nienik yang saat itu tidak tahu jenis ikan ini bertanya kepada para 
penjual. Ternyata ikan tersebut adalah ikan Khas Kota Bontang, ikan bawis. Ikan bawis 
yang berukuran lebih kecil acap kali dibuang atau menjadi pakan ikan.

Ide lantas melintas di kepala Nienik untuk membuat cemilan dari ikan itu. Dibelinya ikan 
bawis berukuran kecil sebanyak 2 kg. Ikan tersebut Nienik diberi bumbu dan tepung lalu 
digoreng. Dijadikannya keripik bawis. Hasilnya ia cobakan ke beberapa rekan.

Kripik Kulit Ikan dan Biskuit Cangkang 
Kepiting, dari Limbah kembali ke Piring
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Target awal percobaan Nienik adalah rekan kerja suaminya di tambang. Mereka menyantap 
produk olahan Nienik dengan nasi hangat. Menerima respon baik dari rekan-rekan yang telah 
mencoba, membuat Nienik berpikir untuk memproduksi lebih banyak dan menjualnya.

Permintaan keripik bawis pun meningkat. Agar usaha ini dapat berkelanjutan dan mendapat 
dukungan dari pihak luar,Nienik membuat kelompok. Bersama 9 orang rekannya, Nienik men-
jalankan usaha dalam kelompok Saputra Snack di bawah label produk Pak Ucil.

INOVASI PRODUK, MENGEMBANGKAN KRIPIK KULIT BANDENG

Kegemaran Nienik dalam melakukan percobaan membuat makanan sejalan dengan 
keinginannya untuk tampil beda dan memiliki ciri khas. Nienik ingin produk-produk buata-
nnya berbeda dengan produk-produk lain yang telah dibuat Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) lainnya di Kota Bontang.

“Biar mudah diingat orang dan banyak orang yang tertarik,” ujarnya.

Tak elak, produk-produk Nienik lekat dengan inovasi. Selain inovasi keripik ikan bawis ane-
ka rasa yang tahan berbulan-bulan tanpa bahan pengawet, Nienik pun membuat inovasi 
keripik kulit bandeng. Nienik memperoleh kulit ikan bandeng dari pengerok bandeng. Dia 
juga menciptakan beraneka rasa kripik. Respon pasar sangat memuaskan. Meski produk 
ini memiliki banyak peminat, sayangnya Nienik belum bisa memproduksi banyak. “Bahan-
nya sulit dicari. Kadang ada, kadang tidak ada,” tutur Nienik dengan nada kecewa.

Produk-produk buatan Nienik menarik minat para calon pembeli. Buat mereka yang telah 
merasakannya, sering kali melakukan pembelian ulang.

Untuk melayani permintaan para pembeli dan membuat pasar yang lebih besar lagi, Nie-
nik tak hanya berjualan secara offine. Ia pun telah beranjak pada penjualan online. Den-
gan begitu pelanggannya dapat melakukan pemesanan di mana pun mereka berada.

Saat ini produk Nienik bisa didapatkan di toko oleh-oleh yang ada di Kota Bontang, Balik-
papan, dan Sangatta. Meski telah menaruh produknya di pusat oleh-oleh, Nienik tetap 
aktif memperkenalkan produknya melalui bazar. Nienik juga kerap melakukan pengiriman 
ke Pulau Jawa dan Sulawesi.
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BISKUIT CANGKANG KEPITING

Ide pembuatan bahan makanan dari cangkang kepiting ini sendiri berasal dari Yuli Astuti 
dari Rumah Sakit Badak LNG dan Endang Prasetyawati dari HRD Department Badak LNG. 
Keduanya mengaku tertarik untuk meman faatkan cangkang kepiting yang hanya diang-
gap sebagai limbah.

“Daripada dibuang, (hanya) akan menjadi limbah. Akhirnya kami berpikir untuk mengo-
lah cangkang kepiting itu. Pasalnya, jika hanya dibuat (untuk menjadi) hiasan dinding, 
sudah sangat biasa. Kami mendapatkan info bahwa cangkang kepiting memilki kandun-
gan kalsium yang cukup tinggi. Ia menambahkan bahwa sumber kalsium sebagai suple-
men makanan yang beredar di pasaran memiliki bentuk yang kurang disukai sehinggga 
masyarakat menjadi enggan untuk mengonsumsinya. Sejauh ini kebanyakan suplemen 
kalsium ditawarkan dalam bentuk tablet, pil, ataupun susu. Kemudian muncullah ide, 
bagaimana jika (cangkang kepiting) itu dibuat tepung dan dijadikan biskuit,” sebut Yuli 
Astuti yang langsung dibenarkan Endang Prasetyawati. Dalam bentuk tepung, cangkang 
kepiting dapat dicampurkan ke dalam bahan makanan tanpa merusak rasa asli makanan 
tersebut. Dengan demikian, sumber kalsium ini akan jauh lebih menarik untuk dikonsumsi 
dibandingkan sumber kalsium lain yang biasanya berbentuk tablet atau pil.

Kandungan kalsiumnya yang tinggi membuat tumpukan limbah kepiting sulit terurai, seh-
ingga untuk mengubahnya menjadi bubuk/tepung diperlukan proses kimia dan fisik. Na-
mun, proses ini harus didesain agar pembubukan cangkang kepiting tidak merusak zat gizi 
yang terkandung di dalamnya. Berbagai uji coba pendahuluan pun dilakukan untuk me-
mastikan hal ini. Setelah berhasil menemukan proses yang paling baik, tepung cangkang 
kepiting yang dihasilkan kemudian mengalami beberapa kali uji lab. Kemudian setelah lu-
lus uji lab, tepung ini mulai diolah menjadi biskuit dengan beberapa kali percobaan untuk 
mendapatkan olahan biskuit yang paling menarik secara penampilan dan rasa.

MEMENUHI STANDARKELAYAKAN PRODUKSI

Nienik bergabung menjadi mitra binaan Badak LNG sejak awal tahun 2014. Kala itu Nienik 
mendapat bantuan dana sebesar Rp 5.000.000,00. Oleh Nienik, bantuan tersebut diman-
faatkan untuk membeli printer dan bahan-bahan membuat keripik bawis. Printer ini digu-
nakan untuk membuat label stiker. Langkah ini memberikan efsiensi fnansial yang cukup 
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signifkan bagi usaha yang sedang dijalaninya.

Seiring berjalannya waktu dan jumlah produksi meningkat,Badak LNG memberikan ban-
tuan kepada Nienik berupa perluasan tempat produksi. “Dulu tempat produksinya sempit 
dan semua proses masih dilakukan di lantai. Padahal standar kelayakan produksi mengha-
ruskan produksi dilakukan di atas meja,” terangnya.

Setelah mendapat bantuan 
perluasan tempat produksi, 
tempat produksi tak lagi sem-
pit dan dapat dilakukan di atas 
meja. Setelah itu, Nienik ber-
hasil meraih sertifkat Standar 
Kelayakan Produksi (SKP) yang 
diterbitkan pemerintah pu-
sat. “Belum banyak UMKM di 
Kota Bontang yang memiliki 
SKP. Pengajuan dan seleksinya 
juga tidak mudah. Banyak pa-
rameter yang harus dipenuhi,” 
tuturnya sembari menyung-
gingkan senyum bangga.

Melihat produksi kelompok Saputra Snack yang makin meningkat, Badak LNG berinisiatif 
memberikan bantuan berupa  rolling door, sehingga pintu show room  dapat dibuka dan 
ditutup dengan mudah. Badak LNG juga memberikan bantuan berupa promosi produk.
Misalnya saja, produk cemilan Kelompok Karya Bersama ini dibawa oleh mahasiswa LNG 
Academy untuk pameran di Yogyakarta. Logo Badak LNG yang melekat pada stiker pun 
menaikkan daya tawar dan nilai jual produk.

Senada dengan Nienik bersama Kelompok Saputra Snack-nya, Badak LNG juga membantu 
pengajuan legalisasi produk cangkang kepiting serta pengurusan perizinan dan sertifikat Pan-
gan Industri Rumah Tangga (PIRT). Kemudian karena biskuit berkandungan kalsium tinggi dari 
cangkang kepiting ini merupakan invensi baru, Badak LNG pun mendaftarkan patennya ke 
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Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik 
Indonesia. Pada tanggal 16 Juli 2014, DJHKI telah menerbitkan hak paten kepada Badak LNG 
atas produk biskuit cangkang kepiting berkandungan kalsium tinggi ini.

Dalam menjalankan program pengolahan cangkang kepiting menjadi biskut ini, Badak 
LNG menggandeng masyarakat untuk ikut terlibat. Kali ini, kelompok masyarakat yang 
dirangkul adalah Kelompok Golden Crusty Crabs yang berasal dari Kelurahan Tanjung 
Laut, Kecamatan Bontang Selatan. Pada tahap awal, bekerjasama dengan program Qual-
ity Improvement Program (QIP), Badak LNG memberikan berbagai pelatihan untuk men-
golah cangkang kepiting menjadi tepung untuk selanjutnya diolah menjadi biskuit berka-
lsium tinggi. Badak LNG juga memberikan bantuan berupa pengadaan peralatan proses 
produksi.

Kelompok Saputra Snack dan Golden Crusty Crab berhasil membuktikan, produk unggul 
tidak hanya lahir dari bahan baku yang sering dipakai masyarakat. Bahan baku yang di-
anggap limbah pun bisa jadi menyimpan potensi unggul. Kita bisa mengetahuinya hanya 
jika kita mengeksplorasinya. (*)
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“
Dijuluki sebagai Negara Maritim, Indonesia memiliki sumber 
daya perairan yang sangat besar. Perbandingan luas wilayah 
perairan dan daratannya saja mencapai tiga banding satu.

Bab V: Keanekaragaman Hayati

MENJAGA BERKAH SAMUDERA

Dijuluki sebagai Negara Maritim, Indonesia memiliki sumber daya perairan yang 
sangat besar. Perbandingan luas wilayah perairan dan daratannya saja mencapai 
tiga banding satu. Dari sektor laut, kekayaannya juga sudah dikenal dunia interna-

sional. Terumbu karang yang dimiliki Indonesia mencapai 51.020 Km2, luas ini mencakup 
50% dari total luasan terumbu karang Asia Tenggara.

NELAYAN di kawasan laut Bontang tahun 2013 lalu, mungkin Anda akan bertemu dengan nelayan yang masih menggunakan bom untuk menangkap ikan. 
Selain mengurangi populasi ikan secara tidak sehat, penggunaan cara-cara tersebut juga mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Namun kini, kondisi perai-
ran Bontang sudah lebih baik. Beberapa kawasan seperti Karang Segajah bahkan mulai dilirik para pecinta snorkeling dan diving karena keindahan alam bawah 
lautnya. Badak LNG bersama masyarakat Kota Bontang terus bahu membahu dalam melakukan upaya perbaikan lingkungan dan perawatan biota laut.

Konservasi Kawasan Laut, 
Menjaga Berkah Samudera
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Tak heran, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki diversifkasikeanekarag-
aman hayati perikanan terbanyak di dunia. Luasan terumbu karang yang dimiliki  turut 
mendongkrak populasi hewan laut yang hidup di dalamnya.

Kota Bontang termasuk beruntung karena memiliki kawasan terumbu karang. Selain tum-
buh alami, beberapa di antara ekosistem tersebut tumbuh berkat kepedulian sejumlah 
pihak terhadap kelestarian lingkungan.

Badak LNG adalah salah satunya. Melalui Program Konservasi Kawasan Laut Berbasis 
Pemberdayaan Masyarakat, perusahaan energi kelas dunia ini secara rutin melakukan 
transplantasi terumbu karang. Lebih dari 400 terumbu karang telah ditanam dengan te-
knologi bioreeftech.

“Saya mengakui, ada perubahan signifkan dari kultur nelayan dalam menangkap ikan,” 
ungkap Lurah Bontang Kuala. Para nelayan menyadari, setelah alam diperbaiki ternya-
ta kualitas dan kuantitas tangkapan para nelayan mengalami peningkatan. Pendapatan 
mereka pun ikut naik. Ia menyatakan para nelayan di wilayahnya kini memiliki kesadaran 
untuk mencintai lingkungan.

 Terumbu karang merupakan suatu ekosistem, ia menunjang kehidupan berbagai jenis 
makhluk hidup yang ada di sekitar terumbu karang. Dengan adanya terumbu karang, 
maka tumbuhan dan hewan laut lainnya dapat tinggal, mencari makan, dan berkembang 
biak di terumbu karang. Sampai saat ini, terumbu karang di Indonesia terkenal dengan 
kekayaan dari biodiversitasnya. Dari sekitar 800 spesies karang keras yang berhasil diiden-
tifkasi di dunia, sekitar 450 di antaranya ditemukan di Indonesia.  Spesies ikan karang  di 
Indonesia sendiri mencapai lebih dari 2.400 spesies (Tomascik dkk., 1997). 

Selain terumbu karang, padang lamun dan hutan bakau merupakan ekosistem yang saling 
berhubungan. Terumbu karang-lah yang pertama kali menghalau ombak besar darilaut, 
agar tidak merusak daratan.  Kemudian ombak tiba di padang lamun maka energinya 
akan diperkecil lagi oleh daun-daun tumbuhan lamun.  Ketika ombak tiba di dekat pantai, 
akar dan batang pohon-pohon mangrove akan memperkecil lagi energi ombak sehingga 
ombak tidak merusak pantai.  
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Terumbu karang bermanfaat dalam menghalangi pengikisan akibat energi ombak dan 
arus, sehingga masalah abrasi pantai akan lebih mudah diatasi. Oleh karena itu, dengan 
ancaman rusaknya terumbu karang di perairan Kota Bontang, selayaknya menjadi per-
hatian serius semua stakeholder . Upaya progresif pun lantas dilakukan, termasuk den-
gan konservasi laut dengan metode karang buatan maupun pembibitan mangrove yang 
dilakukan oleh Badak LNG.

Pembuatan terumbu karang buatan baik yang terbuat dari bahan solid (beton), maupun 
dari bahan organik yang ramah lingkungan yang di sebut dengan bioreeftech (menggu-

Bab V: Keanekaragaman Hayati
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nakan bahan batok kelapa yang tersedia di beberapa kawasan pesisir Kota Bontang seper-
ti di Lok Tunggul, Teluk Kadere, dan Salantuko). Penghasil bioreeftech ini bahkan ada yang 
berada di kawasan Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Sangkulirang, Desa Pulau Miang 
yang merupakan kawasan penghasil kelapa. Cara ini, merupakan alternatif terbaik me-
manfaatkan kearifan lokal.

KONSERVASI YANG MEMBUAHKAN KONVERSI PENDAPATAN WARGA

Salah satu perubahan nyata yang terlihat dari nelayan di Bontang Kuala adalah motivasi 
baru untuk mendapatkan penghasilan dengan Pembudidayaan Ikan Kerapu. Sebagai kota 
yang kaya akan pesisirnya, Badak LNG telah merangkul sebagian nelayan tersebut melalui 
Program Konservasi Kawasan Laut Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Ikan Kerapu Sunu menjadi pilihan dalam pembudidayaantersebut. Selain memiliki daging 
yang lezat, potensi pasarnya masih luas sehingga diharapkan mampu menghasilkankeun-
tungan tinggi. Pada awal program budidaya, Badak LNG memberikan dukungan dengan 
memfasilitasi para nelayan untuk memulai usaha pembesaran kerapu di Bontang Kuala. 
Program dimulai dari pemberian pelatihan pembesaran kerapu, pembangunan keramba, 
hingga pemberian bibit kerapu untuk digemukkan.

Ke depannya, program budi daya ini diharapkan dapat memberikan profit bagi para pelakunya 
sekaligus membuat nelayan lain tertarik untuk ikut menjadi bagian dari program, sebagai al-
ternatif sumber pendapatan mereka saat menghadapi musim paceklik (tak melaut).

DESTINASI WISATA BONTANG KUALA

Pemberdayaan Masyarakat juga menyentuh ranah wisata. Sasaran awalnya di Bontang 
Kuala, wilayah perkampungan tertua di Kota Bontang yang memiliki histori serta potensi 
wisata bahari yang kaya.

Keberadaan Karang Segajah dengan panorama bawah lautnya menjadi daya tarik sendiri bagi 
wisatawan untuk mengunjungi kawasan ini. Untuk mengembangkan potensi tersebut, Badak 
LNG membuat program “Ekowisata Bontang Kuala”, pengoptimalan kawasan wisata bahari 
serta pengembangan Karang Segajah sebagai objek wisata kelautan. Kerja sama yang sudah 
dibangun antara Badak LNG dan masyarakat Bontang Kuala menunjukkan bahwa industri dan 
masyarakat bisa bersama-sama dan mampu melakukan konservasi lingkungan. (*)
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“
Ikan kerapu atau  groupers  merupakan salah satu komoditi perikanan 
yang berpeluang sangat baik di pasar domestik maupun internasional. 
Itu sebabnya harga ikan kerapu tetap stabil pada level papan atas.

Ikan kerapu atau  groupers  merupakan salah satu komoditi perikanan yang berpeluang san-
gat baik di pasar domestik maupun internasional. Itu sebabnya harga ikan kerapu tetap sta-
bil pada level papan atas. Dalam urusan ekspor-impor banyak juga negara di Asia yang mau 

menerima ekspor ikan kerapu, misalnya Hongkong, China, Singapura, Taiwan atau Jepang.

Karena itulah bisnis budidaya ikan kerapu tentu diharapkanbukan hanya mampu men-
dongkrak peningkatan pembudidaya,tapi juga meningkatkan hasil devisa negara. Lalu 
satu hallagi yang tak kalah pentingnya, dengan memasyarakatkanbudidaya ikan kerapu 
berarti kita telah mengurangi kerusakanterumbu karang.

Program Kemitraan Budi Daya Kerapu

Mengubah Pengebom Menjadi 
Penjaga Lingkungan

SELAIN Kelompok Kerapu Macan, hingga saat ini ada tiga kelompok lain yang menjadi mitra binaan Badak LNG yaitu kelompok Nelayan Bersama, Kedo-Kedo, 
dan Tani Lestari Indah.
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Hal-hal inilah yang diperhatikan oleh Badak LNG dalam membuat program budidaya ikan 
kerapu di Bontang. Hingga kini tercatat ada empat kelompok usaha yang menjadi mi-
tra binaan Badak LNG yaitu kelompok Kerapu Macan, Nelayan Bersama, Kedo-Kedo, dan 
Tani Lestari Indah. Program ini sudah digagas oleh Badak LNG sejak tahun 2012 melalui 
metode keramba jaring apung di wilayah perairan Bontang Kuala. Kala itu Badak LNG 
menggandeng Kelompok Kedo-Kedo Sunu Abadi.

AWALNYA PENGEBOM, KINI PEMBUDIDAYA 

Beberapa dari anggota kelompok Kedo-Kedo Sunu Abadi pada mulanya adalah nelayan 
pencari ikan yang terkadang menggunakan jalan pintas: menangkap ikan dengan bom. 
Penggunaan bom memberikan dampak negatif, merusak ekosistem laut salah satunya 
terumbu karang. Jika ekosistem laut yang juga menjadi habitat ikan rusak, jumlah tangka-
pan pun akan menurun.

Menyadari hal ini, beberapa nelayan di Bontang Kuala berinisiatif untuk membentuk 
kelompok nelayan Kedo-Kedo Sunu Abadi dan menjadi pembudidaya ikan di keramba 
apung.

Gayung bersabut, Badak LNG sebagai mitra masyarakat Bontang Kuala terdorong un-
tuk membantu cita-cita niat mereka ini. Melalui  Community Development, Badak LNG 
meluncurkan program Konservasi Kawasan Laut untuk memfasilitasi upaya Kelompok Ke-
do-kedo Sunu Abadi ini.

Program ini dimulai dengan pemberian pelatihan pembesaran ikan Kerapu. Kemudian 
dilanjutkan dengan pembangunan keramba apung dan penyerahan bibit kerapu untuk 
dibudidayakan. Badak LNG berharap program ini dapatmemberikan keuntungan yang sig-
nifkan bagi anggota kelompok Kedo-Kedo Sunu Abadi. Keuntungan ini diharapkan dapat 
menarik semakin banyak nelayan lain untuk ikut serta menjadi bagian dari program serta 
meninggalkan kebiasaan mencari ikan dengan bom.

Tidak berhenti di sini, Badak LNG juga mendorong kelompok Kedo-Kedo Subu Abadi untuk 
melakukan konservasi kawasan laut dengan titik tekan pada konservasi terumbu karang. 
Pada awalnya konservasi terumbu karang dilakukan dengan pembuatan terumbu karang 
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buatan dari bahan beton. Namun, kini pembuatan terumbu karang sudah menggunakan 
bahan organik yang lebih ramah lingkungan yakni bioreeftech yang terbuat dari bahan 
batok kelapa. Apalagi kini bioreeftech sudah tersedia di beberapa kawasan pesisir Kota 
Bontang seperti di Lok Tunggul, Teluk Kadere, dan Salantuko.

KERAPU TERUS BERKEMBANG

Pada tahun 2015, Badak LNG juga menambah dua mitra binaan baru di bidang budidaya 
kerapu, yaitu Kelompok Kerapu Macan dan Kelompok Lestari Indah. Kedua mitra binaan 
ini bersama dengan Kelompok Kedo-Kedo Sunu Abadi akan membudidayakan berbagai 
jenis ikan kerapu seperti kerapu macan, kerapu cantang, dan kerapu bebek.

Pada tahun yang sama dilakukan penandatanganan perjanjian 
kerjasama antara Badak LNG, Dinas Perikanan, Kelautan, dan 
Pertanian (DPKP) Kota Bontang dan Balai Besar Penelitian dan 
Pengembangan Budidaya Laut (BBPPBL) Kabupaten Buleleng 
Bali. Setelah diadakannya kerjasama itu, maka program budidaya 
kerapu makin berkembang karena mendapat beberapa kemuda-
han, antara lain kontrol kualitas yang lebih baik dari pihak DPKP 
Kota Bontang dan BBPPBL Bali, bahkan kelompok-kelompok us-
aha ini juga mendapat bantuan bibit kerapu dari BBPPBL Bali se-
cara cuma-cuma, yaitu 4.000 ekor pada tahun 2015, dan 6.000 
ekor pada tahun 2016. Bantuan ini benar-benar menghemat 
biaya produksi dan pengadaan bibit, karena pada awalnya para 
nelayan harus membeli bibit kerapu dengan harga Rp 20.000,00 
per ekor, namun kini biaya tersebut bisa ditekan hingga hampir 
nol rupiah. Lalu kini pendapatan rata-rata anggota kelompok ini 
di masa panen bisa mencapai Rp. 2.000.000,00 per enam bulan, 
dan rata-rata aset kelompok bisa mencapai Rp 200.000.000,00.

Dengan bergulirnya program ini, Badak LNG berharap mental 
dan semangat perubahan dapat terus tumbuh dalam kelompok 
budidaya kerapu ini dalam rangka menciptakan keharmonian 
menuju kelestarian wilayah pesisir Kota Bontang. (*)

Pada 
tahun 
2015, 
Badak 
LNG juga 
menam-
bah dua 
mitra 
binaan 
baru di 
bidang 
budidaya 
kerapu, 
yaitu 
Kelompok 
Kerapu 
Macan 
dan 
Kelom-
pok 
Lestari 
Indah. 
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“
Tidak hanya dimanfaatkan oleh Badak LNG, bibit 
mangrove kelompok ini, telah banyak dijual ke mas-
yarakat yang memerlukan.

Badak LNG memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga dan melestarikan keane-
kararagaman hayati. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan bergulirnya program 
konservasi hutan mangrove di kawasan pesisir kota Bontang sebagai bagian dari 

program Community Development Badak LNG. Program ini diimplementasikan dalam 
bentuk pembibitan dan penanaman mangrove. 

Untuk pembibitan, Badak LNG bekerja sama dengan Kelompok Tani Lestari Indah. Ribuan 
bibit mangrove hasil pembibitan kelompok ini telah ditanam di berbagai tempat. Tidak 
hanya dimanfaatkan oleh Badak LNG, bibit mangrove kelompok ini, telah banyak dijual ke 
masyarakat yang memerlukan.

Wilayah penanaman mangrove pada awalnya ditentukan bersama-sama dengan Dinas 
Perikanan Kelautan dan Pertanian (DPKP) dan Badan/Dinas Lingkungan Hidup (BLH/DLH) 
Kota Bontang. Wilayah sasaran utamanya adalah hutan mangrove di pesisir Kota Bon-
tang yang memerlukan perhatian dan perbaikan mengingat kawasan ini sudah mengalami 

Program Kemitraan Konservasi Mangrove

Cikal Bakal Pesisir 
Berwawasan Lingkungan
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kerusakan. Kerusakan kawasan mangrove bisa diakibatkan oleh faktor kerusakan alami 
seperti abrasi dan juga oleh aktivitas masyarakat pesisir seperti penebangan pohon man-
grove untuk dijadikan kayu bakar dan bangunan rumah. Kondisi ini tentu mengancam 
kelestarian ekosistem area mangrove, seperti penyusutan jumlah dan kualitas ikan karena 
kerusakan pada habitatnya.

Pekerjaan utama masyarakat pesisir adalah sebagai nelayan dengan pendapatan rata-rata 
harian yang relatif masih rendah. Jika hutan mangrove semakin berkurang, hasil penang-
kapan ikan dan jumlah kayu yang dapat mereka gunakan semakin berkurang. Dampaknya, 
pendapatan harian mereka pun semakin rendah.

Badak LNG juga melakukan penelitian bersama UNS yang menghasilkan penemuan bah-
wa buah mangrove jenis Rhizophora Mucronata dapat dijadikan zat pewarna alami kain 
batik. Zat pewarna alami ini dapat digunakan sebagai pengganti pewarna sintetis kain 
batik yang tentunya jauh lebih ramah lingkungan.

Sinergi yang dilakukan oleh Badak LNG dengan berbagai pihak ini adalah upaya untuk 
mengedepankan aspek keselerasan dalam pelaksanaan program Community Development. 
Pelaksanaan program Badak LNG tidak berhenti pada kegiatan konservasi hutan mangrove. 
Badak LNG juga melakukan pendampingan program diversifikasi pangan berbasis buah man-
grove sebagai program turunan. Hal ini ternyata dapat mengoptimalkan nilai ekonomis dari 
tanaman mangrove. Program ini telah menghasilkan produk batik dengan pewarna alam 
dari mangrove dan diversifikasi pangan dari olahan buah mangrove berupa sirup, dodol, 
dan tepung. Program turunan ini banyak memberdayakan perempuan khususnya di daerah 
pesisir. Perempuan di daerah pesisir umumnya berprofesi hanya sebagai ibu rumah tangga. 
Melalui pemberdayaan, perempuan di kawasan hutan mangrove, mereka dapat ikut berkon-
tribusi meningkatkan pendapatan keluarga di samping sebagai ibu rumah tangga

Secara umum ada tiga dampak positif yang dihasilkan program konservasi mangrove, yai-
tu transformasi budaya komunitas Badak LNG dan masyarakat sekitar menjadi semakin 
berwawasan lingkungan (Green Culture). Terjadi peningkatan pendapatan keluarga di 
masyarakat sekitar (Green Economy) dan terjalinnya kemitraan yang solid antara peru-
sahaan, pemerintah kota, dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan melalui program 
konservasi ini. (Green Partnership). (*)
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“
Dari pohon asal Brazil sampai pohon endemik asli Borneo, 
semuanya ada disini. Seolah, Anda sedang berada di dalam 
miniatur ekologi hayati dunia.

Tak salah rasanya jika Badak LNG menasbihkan diri sebagai Center of Environmental 
Excellence. Begitu memasuki kawasan perusahaan pengolah LNG ini, Anda akan 
disuguhkan harumnya udara pagi yang segar dengan hijaunya aneka ragam pohon 

langka. Dari pohon asal Brazil sampai pohon endemik asli Borneo, semuanya ada disini. 
Seolah, Anda sedang berada di dalam miniatur ekologi hayati dunia.

Berada di wilayah dataran rendah Kota Bontang yang memiliki curah hujan tahunan di 
atas   2.132,37 mm, Badak LNG berdiri di tanah seluas 2.010 ha. Dengan curah hujan yang 
tinggi, tanaman tropis dari berbagai belahan dunia seperti menemukan surganya. Hampir 
di seluruh areal kawasan Badak LNG ditanami ratusan jenis tanaman yang berbeda. Tidak 

Konservasi Tanaman Langka

Menjaga Yang Tersisa
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hanya tanaman kayu keras, tetapi juga tanaman obat hingga anggrek langka hidup disini 
membentuk koloni keanekaragaman hayati nan kaya.

Berdiri selama empat dekade, komitmen Perusahaan untuk tetap menjaga kualitas 
lingkungan terutama kekayaan hayati terus berlanjut. Hal ini salah satunya dapat dilihat 
dari masih terjaganya keaslian hutan lokal Kalimantan yang terdapat di kawasan Badak 
LNG dan dikenal sebagai Kawasan Natural Park. Bahkan, hingga kini di kawasan terse-
but masih sering terlihat monyet dan hewan asli Kalimantan lainnya bergerombol di sela 
pepohonan.

Kawasan operasi Badak LNG terdiri dari hutan mangrove, hutan tropika dataran rendah, 
serta ekosistem buatan seperti perkantoran, buffer zone, perumahan, fasilitas umum, 
daerah plant, kilang LPG, dan loading dock. Dari kawasan tersebut, sebanyak 56,18% atau 
1.129,30 ha adalah ruang hijau dengan berbagai jenis tumbuhan yang merupakan cam-
puran tumbuhan dataran rendah dan pesisir.

Penanaman pohon-pohon di areal terbuka hijau kawasan Badak LNG sebenarnya sudah 
lama dilakukan. Selain perawatan habitat asli, sejak 2010 Perusahaan kembali melaku-
kan penanaman 3.000 pohon secara rutin dan terus meningkat jumlahnya hingga saat 
ini. Pekerja yang pensiun, mutasi, buyer, atau visitor diarahkan untuk menanam di lokasi 
yang telah ditentukan. Setiap pejabat negara atau petinggi perusahaan selalu mendapat 
kesempatan melakukan penanaman. Belakangan, program ini dilakukan pula oleh pekerja 
yang masih aktif pada momen-momen tertentu.

Penanaman dilakukan di enam lokasi yaitu halaman kantor utama, halaman guest house, 
taman anggrek, taman tanaman khas Kalimantan, taman di samping Rega,  dan Area IX. 
“Ada juga taman hibah dari Jepang yaitu Taman Kitakyushu,” terang Offcer Housing & 
Area Community Rudi Suhartono.

AGAR YANG LANGKA TAK PUNAH

Program yang dicetuskan oleh President Director Badak LNG Ir. Toerki Witoelar periode 
1994 – 1998 menitikberatkan penanaman buah eksotik khas Indonesia yang merupakan 
tanaman buah langka. Pada perkembangannya, fokus penanaman meluas menjadi tana-
man hias, tanaman pelindung, tanaman khas Kalimantan, anggrek hitam (Coelogyne pan-
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durata) yang juga termasuk tanaman langka, dan tanaman obat.

Tanaman khas Kalimantan memang merupakan jenis flora unggulan yang berusaha Badak 
LNG lestarikan. Selain anggrek hitam (Coelogyne pandurata), tamanan khas Kalimantan 
yang berada di kawasan Badak LNG antara lain meranti, ulin (Eusideroxylon zwageri), ban-
gkirai (Shorea laevis), gaharu (Aquilaria malaccensis), cempedak (Artocarpus integer), du-
rian lai (D. kutejensis), dan mata kucing (Shorea javanica). Terdapat lebih dari 70 spesies 
tanaman langka dengan jumlah lebih dari 12.000 penanaman.

“Sebanyak mungkin spesies kami tanam di sini, selama tanaman tersebut cocok dengan 
iklim dan tanah di sini,” tutur Rudi. Ia menambahkan kepedulian terhadap pelestarian 
tanaman langka masih jarang dilakukan. Oleh sebab itu, Badak LNG mengambil peran di 
ceruk yang masih jarang diperhatikan tersebut.

Selain penanaman tanaman langka, perusahaan yang kerap mendapatkan penghargaan 
di bidang lingkungan hidup ini juga melestarikan hutan yang berada di kawasannya. Hutan 
asli yang berada di dalam dan di sekitar komplek perkantoran maupun perumahan tetap 
dipertahankan.

Pemeliharaan hutan berdampak pada lestarinya habitat fauna langka. Di hutan kawasan 
Badak LNG dapat ditemui fauna langka yang telah masuk red list International Union 
for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) . Fauna langka yang ada 
di Badak LNG beberapa di antaranya adalah fauna endemik Indonesia. Di waktu-waktu 
tertentu fauna tersebut berkeliaran di area manusia beraktivitas tetapi tetap aman dari 
gangguan manusia karena Badak LNG menempatkan fauna langkatersebut sebagai ba-
gian dari ekosistem lingkungan.

Fauna langka yang dapat ditemui di kawasan Badak LNG di antaranya bekantan (Nasalis 
larvatus), orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus), banteng (Bos javanicus), dan anjing 
hutan (Cuon alpinus). Selain itu dapat ditemui spesies fauna yang hampir terancam sep-
erti belalang sembah (Apteromantis aptera), kupu-kupu (Lepidoptera), dan katak sungai 
(Limnonectes asperatus). Spesies yang keberadaannya rentan pun dapat ditemui seperti 
rusa sambar (Cervus unicolor), kambing liar (Capra aegagrus), ular cobra (Ophiophagus 
hannah), punai (Treron capellei), bangau tongtong (Leptoptilos javanicus), dan bangau 
putih (Mycteria cinerea).
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PEMBIBITAN MANDIRI

Untuk memenuhi cadangan bibit tanaman secara reguler, Badak LNG secara khusus mem-
bangun sistem modifikasi perbanyakan dan perawatan tanaman obat, tanaman hias, ta-
naman kayu, dan tanaman langka di Nursery Services Department. Kini, ruang perkan-
toran Badak LNG dihiasi tanaman dan bunga indah yang diambil dari pusat pembibitan 
sendiri. Kegiatan penghijauan di seluruh area Perusahaan pun memakai hasil pembibitan 
sendiri dari Nursery.

 “Banyak juga pekerja Badak LNG atau keluarganya yang meminta beberapa bibit pohon 
untuk ditanami di pekarangan rumahnya. Selama ini kami memperbolehkan, asal bibit 
yang diminta merupakan bibit hasil perbanyakan kita sendiri,” jelas Rudi Suhartono, Of-
ficer Housing and Community Area Badak LNG, penanggung jawab operasional Nursery.

Selain dikhususkan untuk aktivitas pembibitan, Nursery kini telah dilengkapi oleh Labo-
ratorium Rekayasa Genetika, screen house (rumah kasa untuk tanaman), rumah kompos, 
hingga tempat pemilahan sampah anorganik yang hasilnya disumbangkan secara rutin 
ke mitra binaan Badak LNG. Targetnya, selain menjadi tempat modifkasi hayati nantinya 
Nursery dapat menjadi tempat edukasi pelajar atau warga umum dalam mempelajari te-
knologi hayati. 

KEBERLANJUTAN PELESTARIAN

Upaya pelestarian spesies flora fauna di kawasan Badak LNG dirancang agar dapat 
berkelanjutan. Pelipatgandaan populasi tanaman yang telah ada di Badak LNG dilaku-
kan dengan kultur jaringan, biji, stek, dan cangkok. Benih-benih yang siap ditanam lan-
tas didistribusikan ke area-area penanaman di kawasan Badak LNG dan sebagian lainnya 
disumbangkan untuk masyarakat Kota Bontang.

“Benih tanaman biasanya diberikan langsung ke masyarakat atau melalui Pemerintah 
Kota Bontang dan Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang,” ujar Rudi.

Pengadaan bibit tanaman secara berkala dilakukan untuk menambah spesies flora di Ba-
dak LNG. Pelestarian keberagaman flora fauna serta keterjagaan proses ekologis di dalam-
nya merupakan kunci keberlanjutan pembangunan yang ramah lingkungan. (*)
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“
Hutan pun menyerap CO2 yang kita keluarkan sebagai 
sisa hasil pernapasan dan pembakaran industri. Tanpa 
hutan, kita akan kesulitan mendapat O2. 

Manusia bernapas menggunakan paru-paru dan hutan sebagai paru-paru dun-
ia membantu kita bernapas. Hutan menghasilkan O2yang kita perlukan untuk 
bertahan hidup. Hutan pun menyerap CO2 yang kita keluarkan sebagai sisa 

hasil pernapasan dan pembakaran industri. Tanpa hutan, kita akan kesulitan mendapat 
O2. Tanpa hutan, kadar CO2 di bumi ini tidak sesuai kebutuhan.

Indonesia sebagai negara yang dilewati garis katulistiwa dititipi satu dari sedikit paru-paru 
dunia yang ada di planet ini.Rimbunan hutan hujan tropis di Kalimantan adalah paru-paru 
tersebut. Hutan-hutan di Kalimantan berkontribusi dalam menghasilkan oksigen untuk 
membantu mengatasi dampak perubahan iklim di planet ini.

Hutan Kota

Menjaga Paru-paru Dunia
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Badak LNG sebagai salah satu industri yang berada di Kalimantan turut ambil bagian da-
lam menjaga ekosistem hutan pulau seribu sungai. Pelestarian hutan di kawasan industri 
pengolahan gas alam cair ini telah dilakukan sejak awal didirikan tahun 1973.

Berdiri di atas lahan seluas 2.010 hektar dataran rendah Kota Bontang. Hutan yang berada 
di kawasannya tidak seluruhnya dibuka. Usai pembangunan pun, kawasan hutan yang telah 
dibuka tidak dibiarkan begitu saja. Konservasi dan rehabilitasi dilakukan di kawasan yang ma-
sih memungkinkan untuk dilakukan tindakan tersebut. Kini terdapat tiga ekosistem hutan di 
kawasan Badak LNG yakni hutan asli, hutan mangrove, dan hutan rehabilitasi.

Hutan asli dengan luas mencapai 7,4 hektar mer-
upakan hutan alami yang tidak dibuka untuk akti-
vitas industri Badak LNG. Hutan ini kaya akan fora 
fauna. Flora yang telah didokumentasikan seban-
yak 415 spesies. Ada pun fauna yangturut mem-
perkaya spesies hutan ini di antaranya bekantan 
(Nasalis larvatus), orangutan kalimantan (Pongo 
pygmaeus), rusa, tupai, monyet (Macaca fascicu-
laris), babi hutan (Sus scrofa), ular, kadal, bunglon 
(Bronchocela jubata), dan biawak. Hutan asli ini 
juga menjadi habitat burung seperti burung gere-
ja (Passer montanus), jalak kerbau/penyu/hitam  

(Acridotheres javanicus), bentet kelabu (Lanius schach), kutilang (Pycnonotus aurigaster), 
tekukur (Spilopelia chinensis), trucuk (Pycnonotus goiavier), dan cinenen. Habitat burung 
yang dilindungi pun ada di sini. Sebut saja burung kipas, elang bondol (Haliastur indus), 
burung madu kelapa (Anthreptes malacensis), dan burung pijantung kecil (Arachnothera 
longirostra).

Saat ini hutan tersebut dijadikan hutan konservasi sehingga ekosistem di dalamnya tetap 
terjaga. Hutan ini hanya dapat dimanfaatkan untuk penelitian, kegiatan konservasi atau 
aktivitas lain yang tidak merusak hutan seperti panjat tebing.

Ekosistem hutan yang juga dilestarikan Badak LNG yakni hutan mangrove. Hutan ini terse-
bar di kawasan  buffer zone Badak LNG seperti di pesisir Berbas Tengah (25,4 hektar), 
Berbas Pantai (13,8 hektar), dan Tanjung Laut (13,6 hektar). Secara keseluruhan, hutan 

Berdiri di atas lahan 
seluas 2.010 hektar 
dataran rendah Kota 
Bontang. Hutan yang 
berada di kawasannya 
tidak seluruhnya dibu-
ka. Usai pembangunan 

pun, kawasan hutan 
yang telah dibuka tidak 
dibiarkan begitu saja.

Bab V: Keanekaragaman Hayati



PUSAT KEUNGGULAN LINGKUNGAN BADAK LNG:

USAHA & INOVASI UNTUK EFISIENSI, KONSERVASI, DAN KEBERLANJUTAN62

mangrove di sekitar perairan Badak LNG seluas 106,3 hektar.

Ekosistem mangrove di  buffer zone Badak LNG ini berstatus hutan konservasi dan reha-
bilitasi. Konservasi dilakukan di lahan yang belum dikelola dan rehabilitasi dilakukan pada 
lahan yang rusak.

Pelestarian ekosistem mangrove dijalankan berdampingan dengan pemberdayaan mas-
yarakat dalam  Community Development. Melalui program-program yang dikembang-
kan Community Development, masyarakat binaan Badak LNG bisa mendapat manfaat 
langsung dari pelestarian mangrove. Misalnya pemanfaatan buah mangrove untuk minu-
man atau pemanfaatan batangnya untuk pewarna kain alami.

Rehabilitasi hutan dilakukan di atas lahan kosong seluas 10 hektar bekas perumahan 
pekerja Badak LNG. Hutan rehabilitasi ini berfungsi sebagai  buffer zone. Kini hutan terse-
but telah dipadati pohon-pohon besar dengan kerapatan tajuk yang cukup untuk mem-
buat sinar matahari sampai ke lantai hutan.

Di antara tanaman tersebut ada yang tergolong tanaman langka seperti matoa (Pometia 
pinnata), wuni (Antidesma bunins (L) Spreng), gayam (Inocarpus fagifer), bintaro (Cerbera 
manghas), dan alkesa (Pouteria campechiana). Tanaman endemik Kalimantan seperti 
trembesi (Samanea saman) tak ketinggalan ditanam di area ini. Ekosistem lain yang bera-
da di kawasan Badak LNG dan dipenuhi oleh fora dan fauna adalah ekosistem rawa-rawa 
atau swamp area. Berbatasan langsung dengan kilang, swamparea berada di atas lahan 
seluas 12,5 hektar.  Swamp area menjadi tempat berkumpulnya maskot Kota Bontang, 
burung kuntul perak (Ardea intermedia). Keseimbangan ekosistem swamp area tercermin 
dari keberadaan burung ini. Keberadaan burung tersebut dapat menjadi indikator kand-
ungan limbah Badak LNG. “Burung tidak akan ada di sana kalau airnya banyak limbah,” 
ujar Offcer Housing &Area Community Rudi Suhartono.

Berada di planet yang sama, aktivitas yang dilakukan secara lokal atau regional sedikit 
banyak berdampak pada planet ini. “Badak LNG yang menjunjung tinggi nilai-nilai  safety, 
health, environment, quality (SHEQ) akan terus mengupayakan yang terbaik untuk pele-
starian lingkungan dan alam,” pungkas Rudi. (*)
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