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SAMBUTAN

Buku Minyak dan Gas Bumi merupakan bentuk edukasi dini 
pada anak usia dini untuk pengenalan migas pada rentang 
kelas sd hingga smp. Kesadaran diri harus dipupuk 
dengan cara menggambarkan secara mudah tentang 
minyak dan gas bumi melalui komik.

Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana 
proses pengambilan minyak dan gas bumi (eksplorasi/eks- 
ploitasi) sampai penggunaan dalam kehidupan sehari-hari.

tujuan utama selain untuk edukasi yaitu untuk membentuk 
kesadaran atas penggunaan minyak dan gas bumi untuk 
lebih hemat energi. kita menyadari bahwa perubahan 
perilaku adalah hal yang paling mudah dan murah, tetapi 
sangat sulit untuk dilaksanakan. Untuk merubah perilaku 
diperlukan usaha yang sungguh-sungguh. Kita harus 
melaksanakannya secara berulang-ulang dan terus 
menerus Sehingga perilaku tersebut menjadi kebiasaan 
dan akhirnya menjadi budaya kita sehingga tercipta 
generasi baru yang hemat energi.

semoga bermanfaat untuk anak-anak indonesia kedepan.

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Djoko Siswanto

penghematan energi dalam 
kehidupan sehari-hari

LANGKAH PENGHEMATAN ENERGI
Langkah sederhana untuk mengatasi efek gas 
rumah kaca adalah menghemat energi. Mengingat 
masih dominannya minyak dan gas bumi untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan manusia, maka 
menghemat energi adalah langkah yang bijak.

Mengecilkan temperatur
penyejuk udara atau ac

Memilih tangga daripada lift
untuk naik turun lantai

yang dekat

matikan lampu
bila tidak terpakai

naik kendaraan umum

MULAI SEKARANG, SAYANGILAH BUMI KITA DAN 
HEMATLAH ENERGI 
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penghematan energi dalam 
kehidupan sehari-hari
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Kegiatan industri minyak dan 
gas bumi menghasilkan 
polutan berbahaya, seperti 
karbon dioksida (CO2), 
karbon monoksida (CO), 
nitorgen oksida (Nox), 
metana (CH4), sulfur dioksida 
(SO2), dan beragam logam 
berat lainnya. Polutan ini 
menumpuk di atmosfer 
dan menghalangi keluarnya 
radiasi panas sinar matahari 
yang masuk. Akibatnya, suhu 
bumi meningkat. Seolah-olah 
kita berada di sebuah rumah 
kaca. Inilah yang sering 
disebut sebagai efek gas 
rumah kaca.

EFEK RUMAH KACA:
1. Panas matahari sebagian 

diserap oleh bumi dan 
memanasinya.

2.Panas matahari sebagian 
dipantulkan kembali oleh 
atmosfer.

3. Panas matahari sebagian 
dipantulkan kembali oleh 
bumi dan diteruskan oleh 
atmosfer.

4.Oleh karena adanya lapisan 
CO2 yang cukup tebal, maka 
panas matahari sebagian 
dipantulkan kembali dan 
memanaskan bumi (efek gas 
rumah kaca).
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SIKLUS PEMBENTUKAN DAN PEMAKAIAN BBN

1. Energi matahari dan karbon dioksida (CO2) diserap 
oleh tumbuh-tumbuhan menjadi biomassa.

2.Tumbuh-tumbuhan yang mengandung biomassa 
dipersiapkan untuk pengolahan dalam bentuk 
selulosa.

3.Selulosa dijadikan gula.
4. Gula difermentasi menjadi etanol.
5. Etanol dijadikan bahan bakar nabati.
6. Salah satu gas buang banyak mengeluarkan 

karbon dioksida (CO2).

Jadi, salah satu nilai lebih penggunaan BBN adalah 
ramah terhadap lingkungan bila dibandingkan dengan 
minyak dan gas bumi.
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penghematan energi dalam kehidupan sehari-hari

GULASELULOSA ETANOL BBN
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Pergerakan manusia di muka bumi dapat berjalan lancar 
berkat berbagai alat transportasi yang digerakkan 
oleh sumber energi.

Sumber energi sangat banyak dan beragam. Namun yang 
lazim digunakan adalah minyak dan gas bumi.
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Hasil pengolahan kepala sawit dapat 
menggantikan Solar, minyak tanah, 
dan minyak bakar.

Tanaman jarak pagar, minyaknya 
dapat digunakan sebagai peng-
ganti bahan bakar kendaraan 
bermotor.

Hasil fermentasi singkong, sagu, 
jagung, nira, dan tebu juga dapat 
dijadikan bioetanol yang diman-
faatkan untuk gasohol atau cam-
puran bensin premium.
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Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang tidak 
terbarukan. Konsumsi yang berlebihan akan mempercepat menipisnya 
kandungan minyak dan gas bumi di tanah air. Oleh sebab itu, kita 
harus efisien dalam pengelolaannya.

Salah satu cara agar efisien dan hemat dalam pemanfaatan 
minyak dan gas bumi ialah melakukan diversifikasi energi atau 
mencari sumber energi lain selain minyak dan gas bumi.

Bahan bakar nabati (BBN) yang berasal dari tumbuhan bisa menjadi 
alternatifnya. Pemanfaatan BBN menekankan pada budi daya 
energi (energi farming) yang bisa menghasilkan energi hijau 
(green energy) yang ramah lingkungan.

Beberapa penelitian 
membuktikan, cukup 
banyak tumbuhan atau 
tanaman yang potensial 
dijadikan sumber energi. 
Salah satunya adalah 
kelapa sawit. Hasil 
pengolahan kelapa sawit 
dapat menggantikan 
Solar, minyak tanah, 
dan minyak bakar.

penghematan energi dalam kehidupan sehari-hari
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minyak dan gas bumi

1. DEFINISI MINYAK DAN GAS BUMi

Minyak dan gas bumi adalah 
sumber daya alam yang ter- 
simpan di bawah permukaan 
bumi dan berbentuk cair 
maupun gas. Minyak dan gas 
b u m i  b e r a d a  d i  d a l a m  
pori-pori batuan pada suatu 
kolam di perut bumi yang dise-
but reservoir.

Minyak dan gas bumi terdiri atas 
senyawa kompleks. Unsur 
utamanya adalah atom hidrogen 
(H) dan karbon (C) sehingga 
disebut juga dengan senyawa 
hidrokarbon (CxHy).

APA ITU MINYAK DAN GAS BUMI?
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Untuk bahan baku industri, 
gas bumi bisa dimanfaatkan 
antara lain pada industri 
pupuk, tinta, plastik, cat, 
deterjen, pencegah serangga, 
petrokimia, dan sebagainya. 
Tak hanya itu, kini gas bumi 
juga mulai banyak diman-
faatkan sebagai  bahan  
bakar transportasi. Gas 
alam sebagai bahan bakar 
transportasi mempunyai 
oktan lebih tinggi dan lebih 
bersih daripada bensin 
serta diesel.

Gas bumi juga dapat diman-
faatkan untuk keperluan 
rumah tangga. Selain untuk 
memasak, pemanfaatan gas 
bumi untuk rumah tangga 
juga dapat berupa pengering 
paka ian,  pemanas atau 
pendingin ruangan, pema-
nas air, dll.

Kedua, gas bumi dapat dipakai sebagai bahan bakar 
di boiler, furnance dan pembangkit listrik. Lalu 
ada pula LNG yang bisa dimanfaatkan sebagai 
bahan baku industri. Agar bisa dimanfaatkan sebagai 
bahan bakar dan bahan baku industri, LNG diubah 
kembali menjadi bentuk gas (regasifikasi) yang dilaku-
kan di terminal penerimaan LNG (LNG receiving terminal).

pemanfaatan minyak dan 
gas bumi sebagai energi
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2. sifat minyak dan gas bumi

Secara fisik, minyak dan gas bumi mempunyai 
sifat seperti di bawah ini..

berat jenis

viskositas

WARNA

POUR POiNT

Bau

Dari nilai oAPI, kita akan mengetahui kategorinya, 
apakah minyak tersebut dikategorikan 
sebagai minyak ringan, berat atau kondensat 
(gas).

Viskositas atau kekentalan adalah ukuran keengganan cairan 
(fluida) untuk mengalir. Semakin tinggi temperaturnya, viskositas 
akan menurun sehingga fluida akan semakin mudah mengalir. 
Sebaliknya terhadap tekanan, semakin tinggi tekanan, viskositas 
akan semakin naik. 

Minyak mentah juga bervariasi warnanya. Ada yang 
warnanya jernih, ada pula yang hijau kekuningan 
(minyak ringan). Ada yang warnanya kemerahan, ada 
pula yang hitam pekat (minyak berat).

Bau minyak mentah juga macam-macam. Ada yang 
berbau mirip bensin (sweet crudes), buah 
matang (aromatic crudes), atau seperti telur 
busuk (sour crudes).

lain itu, sifat-sifat hidrokarbon juga dapat diketahui berdasarkan titik tuang (pour 
point), warna, dan bau. Pour point adalah ukuran temperature terendah di mana 
minyak masih dapat mengalir sebelum berubah menjadi padat. Minyak dengan pour 
point rendah lebih disukai karena memudahkan operasi, seperti pemompaan dan 
tahan temperature rendah.
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pemanfaatan minyak dan 
gas bumi sebagai energi

Pemanfaatan minyak dan gas bumi sendiri cukup 
banyak. Pertama, minyak bumi dapat dimanfaatkan 
untuk berbagai keperlluan rumah tangga, 
industri, pembangkit listrik hingga bahan bakar 
transportasi.

1. avtur 5. pelumas 8. bensin

9. aspal

10. lpg

6. naptha

7. minyak tanah

2. Avigas

3. minyak bakar

4. diesel

Digunakan untuk bahan 
bakar industri.

Digunakan untuk bahan 
bakar mesin diesel dan 
pemanas.

Digunakan untuk bahan 
bakar pesawat dengan 
mesin turbin.

Digunakan untuk bahan 
bakar pesawat bermesin 
propeler.

Digunakan untuk minyak 
pelumas mesin, gemuk, 
tar, aspal, lilin, dan 
minyak pelumas lainnya.

Digunakan untuk bahan 
b a k a r  k e n d a r a a n  
bermotor.

Digunakan langsung 
untuk membangun jalur 
transportas i  atau 
jalan raya.

Digunakan  untuk pema- 
nasan dan memasak.

Digunakan untuk pembuatan 
avtur,  bahan bakar 
traktor, dan memasak.

Sebagai bahan intermedi-
ate yang dapat diproses 
lebih lanjut untuk 
pembuatan bensin.

3

4

5

6

8

7

9

10

1

2
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3.KLASIFIKASI MINYAK DAN GAS BUMI

KONDENSAT

GAS KERING

Gas basah

MINYAK RINGAN

MINYAK BERAT

BITUMEN

Minyak mentah yang bersifat 
sangat ringan. Di dalam konden-
sat terdapat gas bumi dalam 
jumlah yang cukup besar. Jenis 
hidrokarbon ini merupakan 
produk ikutan dari sumur gas.

Minyak mentah yang sebagian 
kecil komposisinya adalah gas 
bumi.

Gas alam yang hampir seluruh 
komposisinya terdiri atas mol- 
ekul metana, dengan kemung- 
kinan mengandung pula etana 
dan propana.

Gas alam yang sebagian besar 
komposisinya adalah molekul 
metana (80%-90%), ditambah 
dengan etana, propana, butana 
dan sedikit komponen lainnya.

Minyak mentah dengan komposisi 
terbesarnya adalah hidrokar-
bon berat dengan sedikit atau 
tanpa kandungan gas bumi.

Komposisi dari minyak berat, 
termasuk aspaltik. Di dalam 
reservoir, bitumen bersifat 
kental, seperti aspal.
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Warna-warna tersebut tidak muncul 
dengan sendirinya, melainkan karena 
proses tertentu. Contohnya Premium, 
memiliki warna kuning cerah yang berasal 
dari zat pewarna tambahan (dye). Warna 
biru kehijauan untuk Pertamax dan 
warna merah untuk Pertamax Turbo 
muncul karena tidak menggunakan 
pewarna tambahan sehingga pembakarannya 
lebih sempurna. Sementara itu, warna 
hijau terang untuk Pertalite didapatkan 
karena Pertalite diproduksi menggunakan 
bahan campuran Premium dan Pertamax. 
Lain halnya dengan Solar yang 
biasanya berwarna kuning kecoklatan 
karena merupakan hasil sulingan 
minyak mentah dan biasa digunakan 
pada bahan bakar mesin diesel.

Salah satu kanal distribusi 
gas bumi adalah gas untuk 
rumah tangga. Pemanfaatan 
gas bumi untuk rumah 
tangga disalurkan melalui 
pipa langsung ke rumah 
konsumen untuk keperluan 
memasak dan lain-lain. Pro-
gram ini sering disebut jar-
ingan gas untuk rumah 
tangga. Secara singkat, dis-
tribusi gas untuk rumah 
tangga adalah pengangka-
tan gas bumi ke permukaan, 
pembersihan, diperkecil 
tekanannya, lalu dialirkan 
ke rumah- rumah melalui 
jaringan pipa.
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4. ASAL MINYAK DAN GAS BUMI

1. TEORI BIOGENETIK (organik)

2. TEORI AnoRGANIK

3. TEORI DUPLEX

Teori ini menyebutkan bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk 
dari beraneka jasad organic seperti hewan dan tumbuhan yang mati 
dan tertimbun endapan pasir dan lumpur. Kemudian endapan lumpur 
ini menghanyutkan senyawa pembentuk minyak bumi ini dari sungai 
menuju ke laut dan mengendap di dasar lautan selama jutaan 
tahun. Akibat pengaruh waktu, temperatur dan tekanan lapisan 
batuan di atasnya menyebabkan organisme itu menjadi bintik-bintik 
minyak ataupun gas.

Teori ini menyebutkan bahwa minyak bumi terbentuk 
karena aktvitas bakteri. Unsur seperti oksigen, 
belerang dan nitrogen dari zat yang terkubur 
akibat aktivitas bakteri berubah menjadi zat minyak 
yang berisi hidrokarbon.

Teori ini merupakan teori yang banyak digunakan 
oleh kalangan luas karena menggabungkan Teori 
Biogenetik dengan Anorganik yang menjelaskan 
bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk dari 
berbagai jenis organisme laut baik hewan maupun 
tumbuhan.
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jenis-jenis bensin di spbu
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Warna bensin/BBM pun berma- 
cam-macam. Warna yang berbeda itu 
digunakan untuk embedakan 
jenis-jenis bensin/BBM di SPBU. 
Warna kuning kecoklatan untuk 
Solar, kuning untuk Premium, biru 
kehijauan untuk Pertamax, merah 
untuk Pertamax Turbo, dan hijau 
terang untuk Pertalite.

Minyak bumi juga sering diartikan berasal dari pelapukan sisa-sisa 
organisme sehingga disebut bahan bakar fosil. Minyak bumi 
berasal dari jasad renik, tumbuhan, dan hewan yang mati. Sisa-sisa 
organisme itu mengendap di dasar bumi kemudian ditutupi lumpur. 
Lumpur tersebut lambat laun berubah menjadi natuan sedimen 
karena pengaruh tekanan lapisan di atasnya. Sementara itu dengan 
meningkatnya tekanan dan suhu, bakteri anaerob menguraikan 
sisa-sisa jasad renik itu menjadi minyak dan gas.

Proses pembentukan minyak dan gas memakan waktu jutaan tahun. 
Minyak dan gas yang terbentuk meresap dalam batuan yang berpori 
seperti air dalam batu karang. Minyak dan gas dapat pula bermigrasi 
dari suatu daerah ke daerah lain, kemudian terkonsentrasi jika 
terhalang oleh lapisan yang kedap. Walaupun minyak bumi dan gas 
alam terbentuk di dasar lautan, banyak sumber minyak dan gas 
yang terdapat di daratan. Hal itu terjadi karena pergerakan kulit 
bumi, sehingga sebagian lautan menjadi daratan.

Akibat pengaruh waktu, temperatur dan tekanan, maka endapan 
lumpur berubah menjadi batuan sedimen. Batuan lunak yang berasal 
dari lumpur yang mengandung bintik-bintik minyak dikenal sebagai 
batuan induk (Source Rock). Selanjutnya minyak dan gas ini akan 
bermigrasi menuju tempat yang bertekanan lebih rendah dan 
akhirnya terakumulasi di tempat tertentu yang disebut dengan 
perangkap (Trap).
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Setelah diolah, proses selanjutnya ialah distribusi. 

Secara singkat, sistem distribusi minyak dan gas bumi 

meliputi keseluruhan rangkaian kegiatan pengangkutan 

mulai dari kilang dan/atau terminal, depot hingga penya- 

luran ke konsumen. Distribusi bisa melalui pipa, kapal 

laut, truk, kereta api, pesawat udara, atau alat transpor-

tasi khusus, seperti LNG receiving terminal.

Bensin yang sudah disuling akan diambil sampelnya dan masuk 
ke dalam laboratorium pengujian untuk diuji kandungannya. 
Bila sudah lolos pengujian berdasarkan kadar oktan tertentu, 
maka bensin itu siap untuk dijual. Selanjutnya, bensin dialirkan 
ke berbagai terminal.

DI terminal, truk-truk tangki sudah menunggu. Truk-truk itu 
akan mengantarkan bensin ke sejumlah pom bensin di sekitarnya. 
Jika letaknya terpencil, maka benisn diantarkan dengan pesawat 
terbang. Bensin yang dibawa oleh truk tadi, akan disimpan di tangki 
bawah tanah tiap SPBU, lalu dipompa ke dispenser sebelum 
menuju ke nozzle. Kemudian, bensin baru dialirkan masuk ke 
dalam tangki kendaraan bermotor.

21

1. PENEMUAN MINYAK DAN GAS BUMI

penemuan dan produksi minyak dan gas bumi

Tahapan pertama pencarian minyak dan gas bumi adalah keg-
iatan eksplorasi. Ada sejumlah tahapan pada eksplorasi, 
yaitu studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan 
pengeboran eksplorasi.

Studi geologi dilakukan untuk mengetahui kondisi geologi, 
seperti struktur dan susunan batu di lapisan bawah permukaan. 
Dari hasil studi geologi, kita dapat mengetahui lokasi mana 
saja yang memerlukan studi lanjutan. Studi lanjutan ini 
disebut studi geofisika.

Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan, 
mulai dari permukaan bumi hingga jauh ke dalam tanah.

8
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Salah satu kanal distribusi adalah Stasiun Pengisian Bahan 
Bakar Umum (SPBU). Proses distribusi menuju SPBU dimulai dari 
pengangkatan minyak dari bawah permukaan tanah yang kemudian 
dibawa ke kilang penyulingan melalui pipa atau refinery. 
Terkadang minyak tidak dialirkan melalui pipa tapi dalam drum 
atau barel dan dibawa dengan kapal tanker ke refinery di tempat 
lain. Sampai di sini, minyak masih berupa minyak mentah yang sering 
diberitakan menjadi acuan harga minyak dunia.

Setelah minyak mentah diproses lebih lanjut di refinery, komponen- 
komponennya akan dipisahkan berdasarkan berat kondensasinya. 
Biasanya, dalam satu barel minyak mentah akan didapatkan 5 liter 
aspal, 6 liter LPG, 15 liter bahan bakar pesawat, 35 liter solar, 
73 liter bensin, dan 25 liter produk lainnya.

4. pendistribusiaN MINYAK
DAN GAS BUMI

20

Dari hasil seismik tersebut, data 
jenis dan lapisan batuan akan 
diolah untuk mengetahui keberadaan 
minyak dan gas bumi di dalamnya. 
Dari situ barulah dilakukan 
pengeboran untuk memastikan ada 
atau tidaknya kandungan minyak dan 
gas bumi di dalam area yang 
diteliti tersebut.

Metode yang umum digunakan untuk mengetahui sifat fisik 
batuan adalah survei seismic. Setelah alat pembangkit gelombang 
suara atau getaran dipasang, maka akan ditembakkan ke bawah 
laut atau tanah. Kemudian, gelombang suara tersebut akan 
dipantulkan kembali sesuai dengan lapisan tanah yang 
dilaluinya. Di atas permukaan, dipasang alat yang bisa menangkap 
gelombang suara yang terpantul tadi. Lalu, kondisi di bawah 
permukaan bumi direkonstruksi menjadi gambar dua dimensi 
atau tiga dimensi di komputer.

9



Ini adalah gas bumi yang dimampatkan 
pada tekanan tinggi sehingga volumenya 
menjadi sekitar 1/125 volume gas bumi 
pada keadaan standar. Tujuan pemampatan 
gas bumi ini agar diperoleh lebih 
banyak gas yang dapat dipindahkan atau 
diangkut ke tempat jauh. Pengangkutan 
CNG setidaknya memerlukan tiga fasilitas, 
yakni pengiriman (mother station), 
transportasi, dan penerimaan (daughter 
station).

Gas bumi yang dicairkan dengan 
komponen utama propana (C3H8) 
dan butana (C4H10). LPG dapat 
berasal dari penyulingan minyak 
mentah atau kondensasi gas bumi 
dalam kilang pengolahan gas bumi.

COMPRESSED NATURAL GAS (CNG) LIQUERFIELD PETROLEUM 
GAS (PLG)

Secara prinsip, pengolahan gas bumi hampir sama. Di dalam sebuah 
proyek gas (gas plant), terjadi proses memisahkan dan menghilangkan 
beberapa kandungan senyawa hidrokarbon berat yang terkandung 
di dalam gas alam.

19

2. produksi minyak dan gas bumi
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Gas bumi sendiri terdiri dari berbagai 
macam, yaitu:

Gas yang langsung dialirkan melalui 
pipa dari lapangan gas setelah pe- 
murnian untuk digunakan sebagai 
bahan bakar, bahan baku industri, 
atau keperluan rumah tangga.

Gas bumi dengan komposisi 90% berupa 
metana (CH4) yang dicairkan pada 
tekanan atmosferik dan suhu -163oC. 
Sebelum dicairkan, gas di- murnikan 
terlebih dahulu untuk meng- hilangkan 
kandungan senyawa yang tidak diharap-
kan, seperti karbon diok- sida, air, dan 
hidrokarbon berat. Proses ini akan 
mengurangi volume gas hingga 600 
kali sehingga LNG mudah didistribusi-
kan dalam jumlah banyak.

Gas bumi sendiri terdiri dari berbagai 
macam, yaitu:

PENEMUAN DAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI

LIQUERFIELD NATURAL GAS (LNG)

18

Jika terdapat potensi kandungan minyak dan gas bumi di dalam 
area yang diteliti, maka selanjutnya kita akan masuk ke tahap 
eksplorasi lanjutan. Tahap ini diawali dengan membuat sumur-sumur 
di beberapa tempat di sekitar lokasi pengeboran eksplorasi.

Sumur-sumur itu dibuat untuk memastikan apakah minyak dan 
gas bumi yang ada bisa menguntungkan jika akan dikembangkan 
lebih lanjut. Apabila menguntungkan, maka dibuat sumur 
pengembangan (development well) untuk memproduksi minyak 
dan gas bumi.

Salah satu alat pengeboran yang dikenal luas adalah rig. Rig 
digunakan untuk menarik-turunkan pipa pengeboran ke dalam 
sumur. Rig ada yang ditempatkan di darat maupun di laut atau di 
atas permukaan air.

Setelah sumur selesai dibor, maka selanjutnya adalah mengalirkan 
fluida hidrokarbon ke permukaan. Pada awal produksi biasanya 
tekanan dari dalam bumi (tekanan reservoir) masih cukup besar, 
sehingga minyak dan gas bumi dapat mengalir ke permukaan 
dengan sendirinya (natural flow).

Sayangnya, kini tekanan dari dalam bumi makin berkurang. Jadi, 
minyak dan gas bumi tidak bisa lagi mengalir ke permukaan 
dengan sendirinya.
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E. Proses lainnya, seperti pengolahan limbah, penghilangan air 
asin (sour-water stripping), pendinginan, pembuatan hidrogen, 
dan lain-lain.

D. Formulasi dan Percampuran (blending), yakni percampuran 
fraksi-fraksi hidrokarbon dan penambahan bahan aditif untuk 
mendapatkan produk akhir dengan spesifikasi tertentu

B. Konversi, yakni proses untuk mengubah ukuran dan struktur 
senyawa hidrokarbon

C. Pengolahan (treatment), yakni menyiapkan fraksi-fraksi hidro-
karbon untuk diolah lebih lanjut, juga untuk diolah menjadi 
produk akhir.

beberapa jenis rig

Rig laut ada berbagai macam, mulai dari yang bisa 
menjangkau kedalaman kurang dari tujuh meter 
hingga lebih dari 4.000 meter. Jenis rig laut 
berdasarkan jangkauan kedalamannya:

Rig berukuran kecil, digunakan di perairan 
yang dangkal dan tenang.

Rig yang dioperasikan untuk perairan yang 
sangat dangkal (kurang dari 7 meter), 
seperti di rawa dan delta sungai.

Rig ini dioperasikan untuk perairan dengan 
kedalaman antara 8-150 meter.

1. SWAMP BARGERS

2. drilling jackets

3. jack-up

1

2
3
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Kini, kita masuk ke dalam tahap pengolahan di kilang minyak. 
Di dalam kilang minyak tersebut, minyak akan mengalami sejumlah 
proses yang akan memisahkan komponen hidrokarbon, mengubah 
struktur, dan komposisinya sehingga diperoleh produk yang 
bermanfaat untuk bahan bakar, bahan baku industri serta 
produk-produk lainnya.

Secara umum, pengolahan yang berlangsung di dalam kilang 
minyak bisa digolongkan menjadi lima bagian:

A. Destilasi, yakni penyulingan berdasarkan perbedaan titik didih. 
Proses ini sering disebut sebagai proses primer karena yang 
dihasilkan adalah produk-produk dasar, seperti gas, nafta dan 
minyak tanah.

pengolahan minyak dan gas bumi

19
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Rig ini dipasang di kapal laut. Rig ini diguna- 
kan di perairan dengan kedalaman antara 70 
hingga lebih dari 4.000 meter. Rig ini sering 
dipakai di daerah terpencil atau jauh d ari 
daratan.

Ini adalah rig terapung. Rig ini digunakan di 
perairan dengan kedalaman antara 60-1.500 
meter dan rig jenis jack-up tidak memungkin- 
kan untuk dipakai.

4. semi-submercible

5. drill ships

4

5

4
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Jadi, cara agar minyak dan gas bumi bisa mengalir ke permukaan adalah 
dengan menggunakan tenaga pendorong. Berdasarkan jenis tenaga 
pendorong (drive mechanism) tersebut, maka reservoir minyak dan gas 
bumi dapat dibagi menjadi tiga. Pertama disebut solution gas drive, yakni 
tenaga pendorong yang berasal dari gas yang terlarut di dalam minyak. 
Kedua gas cap drive di mana tenaga pendorongnya berasal dari gas 
bebas (gas cap) yang berada di atas lapisan minyak. Terakhir ada water 
drive. Tenaga pendorong tipe ini berasal dari air yang berada di bawah 
lapisan minyak.

Air yang diinjeksikan ke dalam reservoir 
melalui sumur injeksi akan mendorong 
lapisan minyak menuju sumur produksi 
sehingga dapat terproduksi.

Tujuan utamanya adalah untuk mencegah 
penurunan tekanan reservoir dan 
membentuk tudung gas sebagai tenaga 
pendorong sehingga minyak tetap bisa 
mengalir ke permukaan.

Proses ini menginjeksikan air panas, 
uap panas, atau membakar bagian 
dari minyak di dalam reservoir 
sehingga minyak akan lebih encer 
dan mudah mengalir.

Fluida hidrokarbon yang mengalir ke permukaan ini masih bercampur dengan air 
sehingga perlu dipisahkan. Pemisahan ini dilakukan di separator berdasarkan 
berat jenisnya. Fluida yang dipisahkan terdiri atas minyak mentah, gas, dan air. 
Nantinya akan terbentuk kolom gas bumi di bagian paling atas, minyak bumi di 
tengah, dan air di bagian paling bawah.

Cara ini menginjeksikan bahan-bahan 
kimiawi ke resevoir untuk membentuk 
kondisi larut (miscible) di dalam 
reservoir.

Sebenarnya ada acara lain untuk dapat menjaga 
dan meningkatkan tekanan reservoir sehingga 
minyak dan gas dapat diproduksi. Caranya ialah men-
erapkan teknologi Enhanced Oil Recovery. Enhanced 
Recovery antara lain meliputi injeksi air; injeksi 
gas bumi; miscible gas/kimiawi; dan proses 
pemanasan (thermal).

injeksi

injeksi

air
injeksi

gas bumi
proses

pemanasan

 sumur 

Produksi

 sumur 

injeksi

 sumur 

injeksi

 sumur 

produksi

 sumur 

produksi

INJEKSI AIR INJEKSI GAs BUMI proses pemanasan
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